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Abstract 
In this study, we have examined whether an eventual class discourse can affect the 

decision to put children in mandatory care. With the help of Faircloughs critical 

discourse analysis, both as our method and our theoretical framework, we have read and 

analysed thirty judicial decisions to put children in mandatory care. The thirty judicial 

decision concern LVU 2 § and are randomly chosen, with the only condition that they 

are recent. To identify and discuss class in these decisions, we have used Bourdieus 

theory about capital. Our main result show that you can identify an underlying class 

discourse in the judicial decisions, particularly around the expectation that parents 

should be active in their parenthood to be seen as good enough parents. Our result also 

shows that the parents ability is tightly connected to their circumstances. The underlying 

class discourse favours middle class families over working class families. 
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1 Inledning 
Vårterminen 2018 spenderade vi våra VFU-perioder inom Socialtjänstens 

familjesektion i två olika kommuner. Efter två års studier på socionomprogrammet hade 

vi relativt bred kunskap om myndighetsutövningen, men vi upptäckte en rad nya 

begrepp samt fick syn på vissa fenomen i ett nytt ljus. Ett av begreppen våra handledare 

använde mest frekvent var “good enough parenting”. Uttrycket gav oss en bild av att det 

räcker att vara tillräckligt bra som förälder, men det var uppenbart att begreppet betydde 

olika saker för olika handläggare. Vi fick dessutom möjligheten att följa processer inför, 

under och efter tvångsomhändertaganden av barn. Det var minst sagt en pulshöjande 

process. Vi bestämde oss därför för att använda vår kandidatuppsats som en möjlighet 

att djupdyka i tvångsomhändertaganden för att undersöka vem som kan anses vara en 

tillräckligt bra förälder samt vem som brister. När vi senare läste tidigare forskning om 

socialtjänstens arbete med familjer (även kallat barnavård i vår text), såg vi en stark 

koppling till klass, som vi bestämde oss för att undersöka närmare. 

 

2 Problemformulering 
Det finns tydliga samband mellan barnavården och socioekonomiskt utsatta grupper i 

samhället. Det finns med andra ord en överrepresentation av ensamstående mödrar, 

socialbidragstagare, arbetslösa samt invandrare i barnavårdsärenden (Lundström & 

Sallnäs 2003, s. 194). I början av 1900-talet talade barnavården och samhället om 

orsakerna bakom sociala problem som moraliska brister, medan vi resten av 1900-talet 

förklarat sociala problem med hjälp av psykologiska förklaringsmodeller. Idag tänker vi 

sällan att brist på moral leder till brist på pengar, utan använder strukturella förklaringar 

bakom ekonomisk utsatthet. Ändå består samma strukturella samband mellan 

barnavården och arbetarklassen fortfarande. Grupper som socialförvaltningen har nära 

tidigare kontakt med på grund av exempelvis ekonomiska bekymmer, löper större risk 

att få sina barn omhändertagna (Lundström & Sallnäs 2003, ss. 208-209, Alexius 2013, 

s. 191). Att arbetarklassens barn är överrepresenterade inom barnavården och hos 

socialtjänsten kan bero på att dessa underpriviligerade familjer av olika anledningar har 

en svårare situation, men det kan också vara ett uttryck för att de uppmärksammats och 

problematiserats på ett särskilt sätt (Lundström & Sallnäs 2003, s. 204-205).  
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Begreppet “good enough parenting” används flitigt inom socialt arbete, dock finns det 

inte en tydligt vedertagen definition av begreppet. Detta innebär att bedömningen kan 

skilja beroende på vilken socialsekreterare och kommun familjerna utreds hos. Att vara 

en tillräckligt bra förälder i samhällets syn överensstämmer inte alltid med den syn 

socialtjänsten har. Även om föräldrar i samhällets ögon inte är good enough kan de bli 

det i socialtjänstens ögon, om de är villiga att ta emot hjälp i form av olika insatser för 

att klara av den vardagliga tillvaron bättre. När det kommer till LVU, där barn ska 

placeras utanför sina föräldrahem, visar forskning att förvaltningsrätten lägger stor vikt 

på socialtjänstens bedömning och utredning av föräldraskapet, som är det material som 

ligger till grund för förvaltningsrättens slutgiltiga beslut (Choate och Engstrom 2014, ss. 

368-369, 371-376, Friis 2005, s. 66). Socialsekreterares bedömningar av klienter 

däremot kan inte anses vara värdeneutrala. När en människobehandlande organisation 

eller institution, såsom socialtjänsten, har som mål att förändra enskildas beteende ägnar 

de sig åt moralpraktik, starkt präglad av värderingar (Hasenfeld 2000, s. 329, 332). 

Socialsekreterarnas värderingar skiljer sig åt från person till person, men ofta är 

organisationer genomsyrade av kontextuella och kulturella moraliska värderingar. När 

socialsekreterare möter klienter görs moraliska bedömningar om exempelvis klientens 

ansvar för situationen samt förändringspotential, vilka sammantaget senare utgör en 

bedömning av klientens sociala värde. Klienter som bedöms ha högt socialt värde och 

stark moral motiverar socialsekreterare att bevilja insatser för att upprätthålla 

standarden, men klienter som upplevs moraliskt bristfälliga räknas ofta som ovärdiga 

(Hasenfeld 2000, ss. 331-332).  
 
Barnhandläggare i hela Sverige använder sig av metodstödet Barnets Behov i Centrum 

(BBIC) till hjälp i utredningsprocessen. Enligt BBIC (Socialstyrelsen 2015, s. 31) 

räknas det som ett skydd att ha föräldrar med högre utbildning och god anknytning till 

arbetsmarknaden. Vidare löper barn, som växer upp med föräldrar som har en trygg och 

ordnad ekonomi och bor i ett område med hög socioekonomisk status, minskad risk att 

utsättas för bristande omsorg och att utveckla psykosocial problematik (ibid). I 

föräldrautbildningar staten erbjuder finns ofta en viss typ av föräldrar, nämligen vita 

medelklassföräldrar, porträtterade som ett ideal. Föräldraprogrammet COPE, som ibland 

erbjuds i olika kommuners familjebehandlingar, är ett sådant exempel (Widding 2011, 

s. 36). Detta entydiga ideal riskerar ironiskt nog att stöta bort de föräldrar som 

programmet säger sig vända sig till och försöka hjälpa. I både utredningsprocesser och 
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behandlingsmetoder, finns ofta ett medelklassideal som samtliga föräldrar förväntas 

försöka leva efter.  

 
Det är vanligt att ärenden som närmar sig processer av tvångsomhändertagande har 

funnits hos Socialtjänsten under en lång tid, samt att det redan pågår insatser och stöd 

för familjen i fråga (Ponnert 2007, s. 233-234). Brister i omsorgen är ett rekvisit som 

ensamt åberopas i ungefär 70 procent av alla LVU 2 § fall och tillsammans med 

misshandel i ungefär 15 procent av fallen (Alexius 2013, ss 186).  
 
Vi vet att de familjer som har kontakt med barnavården ofta är olika utsatta grupper i 

samhället som kan beskrivas tillhöra arbetarklassen (Lundström & Sallnäs 2003, s. 

209). Vi vill undersöka om klass kan antas ha betydelse när det kommer till 

tvångsomhändertaganden av barn. I tvångsomhändertagande är brister i omsorgen och 

föräldraförmåga centrala begrepp, och vi vill undersöka hur förvaltningsrätten använder 

dessa begrepp, med särskilt fokus på klass.  
 

2.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna kvalitativa studie är att utföra en diskursanalys över hur 

föräldraförmåga och brister i omsorgen diskuteras i LVU 2 § domar från 

förvaltningsrätten, för att försöka undersöka i vilken mån en underliggande klassdiskurs 

kan ha betydelse i förvaltningsrättens dom.  
  

• Vilken betydelse lägger förvaltningsrätten och socialtjänsten i begreppen 

‘föräldraförmåga’ samt ‘brister i omsorgen’? 

• Vad anses vara bra respektive dåligt föräldraskap och hur värderas detta, i 

termer av klass, i förvaltningsrättsliga domar? 
 

 

3 Bakgrund 
Följande avsnitt ämnar ge viktig bakgrundsinformation om de lagar vi behandlar i vår 

studie. Här presenteras i korthet de två lagar vi refererar till, med fokus på några 

centrala teman från varje lag. Till sist gör vi en beskrivning av vår arbetsprocess samt en 

avgränsning för vår studie.  
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3.1 Socialtjänstlagen, SoL (2001:453) 

Socialtjänsten har många olika uppgifter, men gemensamma nämnaren i alla dessa är 

det ansvar socialtjänsten har för att stötta människor i utsatta situationer (Friis 2005, s. 

60, 62-66, 71). Detta sociala arbete styrs med hjälp av Socialtjänstlagen. SoL är en 

ramlag med övergripande mål och allmänna riktlinjer, samt abstrakta och generella 

begrepp och termer, för att möjliggöra en tolkning och konkretisering av lagtillämparen 

för den enskildes situation. SoL betonar att insatser ska bygga på den enskildes 

frivillighet och ske i samarbete med den enskilde, delvis för att värna om respekten för 

den enskilde men också för att tillämpningen ska baseras på den enskildes faktiska 

behov. I SoL betonas vikten av förebyggande arbete, samt att barnets bästa ska vara 

vägledande för varje beslut. Eftersom SoL starkt betonar frivillighet, sker ingen 

tvångsvård med juridiskt stöd i SoL. Därför kompletteras SoL av LVU.  
 

3.2 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 

(1990:52) 

LVU är en tvångslagstiftning som enligt proportionalitetsprincipen ska användas 

restriktivt. Tvångsåtgärden ska aldrig överskrida det som är absolut nödvändigt. 

Eftersom ett omhändertagande är ett så djupt intrång i de berörda personernas liv, som 

bara kan användas som ett ingripande om det bedöms vara nödvändigt, samt om det inte 

går att lösa på frivillig väg (Alexius 2013, ss. 186, 189, Friis 2005, s. 61). Placeringar 

enligt LVU kan äga rum när barnets hälsa och utveckling blir lidande på grund utav 

olika faktorer i hemmiljön, dessa fall kallas miljöfallen, eller på grund av barnets eget 

beteende (Khoo, Skoog & Dalin 2012, s. 901). Lagrummet vi kommer att fokusera på är 

2 § LVU, där vi kan läsa att barn ska tvångsomhändertas om “det på grund av fysisk 

eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat 

förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling 

skadas.” I 2 § berörs oftast barn under tonårsgränsen, och riskerna för skada är oftast 

kopplade till problem i hemförhållanden och föräldrarnas omsorgsförmåga (Friis 2005, 

s. 67). 
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3.3 Arbetsprocess 

Till att börja med spenderade vi mycket tid åt diskussioner om vilken typ av studie vi 

ville skriva, samt varför. Detta gjorde att vi från början hade en tydlig bild av hur vi 

skulle gå tillväga, vilket underlättade resten av arbetet. Vi har försökt göra själva 

arbetsprocessen bakom denna studie så rättvist, men samtidigt så effektiv, som möjligt. 

Därmed har vi gjort uppdelningar där vi fokuserat på att samla in exempelvis samma 

antal artiklar/avhandlingar var, för att sedan sammanfatta dessa och gå igenom dem 

tillsammans. Vi har vidare delat upp läsningen av metodologiska och teoretiska böcker 

för att få en så djuplodad förståelse av dessa som möjligt, men senare gått igenom 

varandras texter och gjort ändringar för att pussla ihop dessa till en så stringent text som 

möjligt. Vi tog beslutet att dela upp antalet lästa domar mellan oss, men har använt 

samma frågeschema (se bilaga 1) i läsningen. Resultat och analys har vi skrivit 

tillsammans.  
 

3.4 Avgränsning 

Vi gör i denna studie ett medvetet val att inte fokusera på eller ta upp de konsekvenser 

som kan drabba barn som växer upp med föräldrar som brister i omsorgen eller i sin 

föräldraförmåga. Eftersom det här är en diskursanalytisk studie, fokuserar vi istället på 

hur föräldraförmåga beskrivs och vad som kopplas till bilden av det goda 

föräldraskapet. Vi är dock medvetna om att brister i omsorgen kan ha verkliga och 

livslånga effekter hos människor.  

 

4 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenterar vi en historisk överblick över barnavården, närmare 

beskrivningar av brister i omsorgen och good enough parenting, föräldraförmågor i 

klassperspektiv, samt betydelsen av socialsekreterares olika förhållningssätt till klienter. 

Avsnittet målar upp det nuvarande kunskapsläget på vilket vi bygger vår studie och 

avslutas med en kort sammanfattning. 

 

4.1 En historisk överblick 

Lundström och Sallnäs (2003, ss. 193-194) gör i sin studie en historisk sammanfattning 

samt analys över barnavårdens kopplingar till klass, kön och etnicitet under hela 1900-
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talet och in på 2000-talet. Under hela 1900-talet finns tydliga kopplingar mellan 

barnavårdsåtgärder och socioekonomiska faktorer. Faktum är att den första 

sammanhållna barnavårdslagstiftningen, från 1902, byggde på resonemang om att klass 

och kön kopplades till enskilda människors moraliska egenskaper, närmare bestämt 

porträtterades hur arbetarklassföräldrar med dess bristande moral hade negativ inverkan 

på sina barn. De omfattande samhällsförändringar som följde industrialiseringen ledde 

till att barn släpptes alldeles för mycket på egen hand, medan föräldrarna var tvungna 

arbeta. Detta ansågs vara ett stort problem hos arbetarklassens familjer, men problemet 

förklarades inte med brist på pengar utan brist på moral. Under 1990-talet, parallellt 

med ekonomisk lågkonjunktur, skedde en ökning i antalet barn som involverades i 

barnavården, både tvångsomhändertaganden och andra insatser. Antalet 

omhändertaganden ökar med andra ord i tider av samhällsförändringar (Lundström & 

Sallnäs 2003, ss. 193-196).  
 
Friis (2005, s. 60) gör i sin studie en analys över de olika värdesystem som präglar SoL 

respektive LVU. Till grund för studien finns SoL och LVU, det vill säga de lagar som 

ramar in barnavården, samt LVU-utredningar. Friis (2005, ss. 64, 69) finner i sin studie 

exempel i samtida utredningar som bedöms vara rester av gamla barnavårdslagar, lagar 

som fått kritik för att vara paternalistiska och segregerande, och sedan länge har 

avvecklats. Lundström & Sallnäs (2003) kommer i sin studie fram till samma sak. Det 

har förvisso funnits en skiftning i de förklaringsmodeller socialarbetare använt sig av 

för att förklara sociala problem, men sambandet har bestått över tid: kön och klass är 

fortfarande mycket centrala frågor inom barnavården (Lundström & Sallnäs 2003, s. 

208).  
 

4.2 Vad är brister i omsorgen och good enough parenting? 

Barnets bästa ska vara vägledande i varje beslut, vare sig det är SoL eller LVU, men vad 

som faktiskt är ett barns bästa är inte fastställt (Ponnert 2007, s. 201). Begreppet är 

beroende av kontext, och förändras över tid. Brister i omsorgen är ytterligare ett 

begrepp som kan innebära flera olika saker. Det kan innebära att barnet har bevittnat 

och/eller blivit utsatt för konflikter eller våld i hemmet eller att det finns hot om våld 

hemma. En annan brist i omsorgen kan vara att barnets behov av känslomässig 

tillgänglighet, trygghet och värme inte blivit tillgodosedda. Vidare kan det handla om 

att barnet inte får den stimulans, stabilitetet och vägledning som krävs för att barnets 
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utveckling och hälsa inte ska bli lidande. Brister i omsorgen kan även innebära att 

föräldrarna inte lyckas få barnet till skolan regelbundet och att frånvaron emellanåt eller 

ofta är hög. Till sist kan det handla om att barnet får ta vuxenansvar hemma och att 

rutiner för exempelvis sömn, hygien och måltider saknas (Alexius 2013, s. 188-189, 

191, 193-194). Att utsätta ett barn för brister i omsorgen går att jämföra med att vara en 

tillräckligt bra förälder, där rekvisiten är helt omvända. Choate och Engstrom (2014) har 

i sin studie forskat i vad som kan räknas som en tillräckligt bra förälder. De har tittat på 

olika aspekter såsom föräldraförmåga, barnets behov och hur en bedömning om att vara 

en tillräckligt bra förälder bedöms. Att vara en tillräckligt bra förälder kan exempelvis 

handla om att föräldrarna tar hand om barnets grundläggande fysiska och psykiska 

behov i form av exempelvis mat, kläder och tak över huvudet. En bra förälder skapar 

trygghet och sätter barnets behov först. Föräldrarna visar barnet kärlek, tillgivenhet och 

engagemang samt skapar rutiner för barnet och ger barnet stöd när det behövs. För att 

ett barn ska klara sig bra i det vuxna livet behöver barnet kärlek och god omvårdnad, 

kontroll och gränser samt att föräldrarna finns där och stödjer och underlättar barnets 

utveckling. Att vara en bra förälder handlar om att inte utsätta sitt barn för någon form 

av våld eller droger. En bra förälder ser barnets behov och möter detta på ett bra sätt. De 

kommer fram till att en standard för att bedöma tillräckligt bra föräldraskap behövs och 

att detta kan innefatta dels familjernas olika individuella behov men också gällande 

lagstiftning (Choate & Engstrom 2014, s. 370-371, 373-376, 378). 
 

4.3 Socialtjänstens utredningar och klass 

När en bedömning görs om psykisk eller fysisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, 

brister i omsorgen eller annan påtaglig risk i hemmet förekommer i barnets miljö som 

kan skada barnets hälsa eller utveckling används ett tillbakablickande perspektiv. En 

bedömning om det finns en påtaglig risk för skada granskar barnets framtid. För en 

helhetsbedömning undersöker socialtjänsten om det som hänt bakåt i tiden även händer 

nu och riskerar att hända i framtiden samt om detta är en risk för barnet och dess hälsa 

och utveckling i framtiden. Rekvisitet påtaglig risk innebär att det finns en klar och 

konkret risk för barnets hälsa och utveckling. Vidare innebär det att det är med 70-75% 

sannolikhet att barnets hälsa och utveckling kommer att skadas om barnet inte tas från 

hemmet (Alexius 2013, ss. 186-187, 189).  

 

Kooh, Skoog & Dalin (2012) har studerat utredningar från en socialtjänst i ett län i 
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Sverige som involverar 213 barn och totalt 317 placeringar, vissa barn har alltså 

placerats flera gånger under studien. 70% av de studerade barnen hade, innan placering, 

upplevt problem i hemmiljön. Att en eller båda föräldrarna hade ett alkoholmissbruk var 

ett vanligt dokumenterat problem i hemmiljön. Mindre vanligt, dock ändå 

förekommande, var sexuellt utnyttjande eller fysiskt eller psykiskt våld. Andra mindre 

vanliga problem i hemmiljön kunde vara att ha en förälder som lider av mental 

sjukdom, intellektuellt funktionshinder eller andra svårigheter som påverkar 

föräldrakapaciteten. Även drogmissbruk är ett förekommande problem. Majoriteten av 

placerade barn kommer från arbetarklassfamiljer. Studien visar att barn ofta kommer i 

kontakt med socialtjänsten på grund utav problem hemma och att ungdomar ofta 

kommer i kontakt med socialtjänsten på grund utav deras eget beteende. Hos två 

tredjedelar av ungdomarna finns utredningar som visar på problem hemma i barndomen 

(Kooh, Skoog & Dalin 2012, s. 901, 903-905). Det är alltså vanligt att familjer som går 

igenom LVU-processen är kända sedan många år tillbaka hos socialtjänsten och har 

eller har haft andra insatser genom socialtjänsten (Alexius 2013, s. 191, Ponnert 2007, s. 

233-234). Den forskning vi har hittat verkar med andra ord överens om att frivilliga 

insatser oftast föregår tvångsvård, och att socialsekreterare ofta har kännedom om 

föräldrarna sedan tidigare.  

 

Enligt Kooh, Skoog & Dalin (2012, s. 903-905) visar både svensk och internationell 

forskning att det finns en koppling mellan placerade barn och ensamstående mödrar, 

fattigdom och föräldrar med utländsk bakgrund. Vidare visar forskning att det finns en 

koppling mellan placerade barn och mödrar med grundskoleutbildning som högsta 

utbildningsnivå, arbetslösa föräldrar eller föräldrar som haft bidragsstöd i tre år i rad.  
 

4.4 Klassideal i föräldrastöd 

Som vi klargjort tidigare är det inte ovanligt att familjer som hamnar i LVU-processer 

har haft andra insatser genom socialtjänsten (Alexius 2013, s. 191). 

Föräldrastödsprogram kan vara en sådan insats. Widding (2011, ss. 20-21, 35-36) har 

föräldrastödsprogrammet COPE i fokus i sin studie Problematic parents and community 

parent education. Programmet handleds av utbildad personal, som med hjälp av 

videoklipp och gruppsamtal syftar till att förbättra föräldrars förmågor. Hennes 

forskning visar att det finns en överrepresentation av relativt välutbildade mödrar i 

programmet. Hon belyser hur COPE målar upp föräldrar med invandrarbakgrund 



  
 

9 

och/eller med låg utbildning samt låg inkomst som föräldrar i särskilt behov av 

föräldrastöd, men utan att programmet argumenterar varför. Widding (2011, ss. 27-29) 

exemplifierar typisk medelklassuppfostran med tonvikt på att kontrollera sina känslor 

och att tidigt investera i barnens framtid. Denna problematiska värdering av 

föräldraförmågor riskerar dessutom att bekräfta och behålla vissa föräldrar i 

programmet, nämligen vita medelklassföräldrar, och stöta bort andra, nämligen föräldrar 

med annan etnicitet eller annan klasstillhörighet. En betydande del av de som väljer att 

avsluta insatsen i Widdings studie (2011, s. 34-36) hänvisar till ekonomiska problem 

eller depression.  

 

Föräldrar som bedöms brista i omsorgen om sina barn, behöver visa att de är 

förändringsbenägna för att undvika LVU (Friis 2005, s. 70). Om de inte får möjligheten 

att förbättra sina föräldraförmågor, riskerar socialsekreterares bedömning om 

föräldrarnas bristande möjlighet till förändring bli en självuppfyllande profetia. Det är 

därför av vikt att föräldrar får generösa möjligheter att bevisa sig vara förändringsbara 

samt att det finns behandlingar och föräldraprogram som passar föräldrarna i fråga.  
 

4.5 Föräldrafokus snarare än barnets bästa i centrum 

Friis (2006) redogör i sin forskning för de olika värdegrunder som finns i 

Socialtjänstlagen respektive LVU. Hon beskriver att barn kan omhändertas enligt LVU 

2 § om det finns en påtaglig risk för skada för barnets hälsa och utveckling. Risken är i 

detta lagrum starkt kopplad till föräldrarnas omsorgsförmåga, snarare än barnets eget 

beteende, men det är föräldraförmågans konsekvenser som ligger till grund för LVU-

beslutet. LVU-utredningar tenderar dock att i större utsträckning fokusera på 

föräldrarnas (bristande) förmåga snarare än barns utvecklingsprognos, samt att 

utredaren utelämnar uppgifter som inte understryker den bild utredaren vill måla upp 

(Friis 2006, s. 65-67). Ponnert (2007) kommer i sin avhandling fram till samma resultat, 

nämligen att socialsekreterare ofta tillrättalägger information och argumentation efter 

det beslut och den insats som denne bedömer vara det bäst lämpade (Ponnert 2007, ss. 

143, 212.  
 
Alexius (2013) textanalys, som innefattar utredningar och domar av 29 barn som 

genomgått LVU 2 §, visar att en riskbedömning som inkluderar dåtid och nutid alltid 

finns med i socialtjänstens bedömning. I de flesta bedömningar är det tydligt att skada 
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på barnets hälsa eller utveckling kommer att uppstå eller redan har uppstått, det är dock 

ovanligt att en beskrivning av hur allvarliga skadorna kan komma att bli finns med. 

Endast ett fåtal av de 29 utredningarna som studerats har med medicinska eller 

socialpsykologiska kunskapspåståenden som en grund till bedömningen om eventuell 

framtida skada på barnet, resten av utredningarna innehåller generella kunskaper om 

vad som kan anses vara riskfyllt för barnet. Alla utredningar har med omfattande 

resonemang kring föräldrarnas förmåga, ofta med grund i outtalade men allmängiltiga 

föräldraideal (Alexius 2013, s. 196-199).  
 

4.6 Människobehandlande organisationer och stöd 

Människobehandlande organisationer som ägnar sig åt moraliskt arbete, redogör 

Hasenfeld för i sin metaanalys (Hasenfeld 2000, s. 329). Socialtjänsten är en av dessa 

människobehandlande organisationer. Arbetet med brukare och klienter kan inte sägas 

vara värdeneutralt, eftersom kontakten till exempel socialsekreterare har med människor 

ofta syftar till att förändra deras beteenden på ett eller annat sätt. När det kommer till 

sekreterare som arbetar inom familjesektionen, handlar det ofta om att förändra 

föräldrarnas beteende och öka deras föräldraförmåga till den nivå socialsekreteraren 

anser är good enough. Det är inte ovanligt att handläggarens personliga moraliska 

värderingar färgar besluten som tas (Hasenfeld 2000, s. 332). Organisationer såsom 

socialtjänsten har dock vissa kategorisystem till hjälp för att avgöra vem som har rätt till 

hjälp, samt vem som inte har det (Hasenfeld 2000, s. 330). Det hela handlar om att 

fördela organisationens resurser till de som behöver dem mest. Vissa klienter kommer 

anses ha rätt till stöd och hjälp, medan andra av olika anledningar inte anses förtjäna 

socialtjänstens resurser. Bedömningen om en ensamstående och ekonomiskt utsatt 

förälder har rätt till stöd, beror inte bara på om hon behöver stödet, utan också om hon 

förtjänar stödet. Det som avgör förälderns möjlighet att få stöd är den 

socialsekreterarens moraliska värdering av förälderns sociala status, menar Hasenfeld 

(ibid.).  
 
Människobehandlande organisationer såsom socialtjänsten får sin legitimitet genom att 

arbeta för att klienter följer rådande värderingar i samhället (Hasenfeld 2000, s. 330, 

332-333). Dessa samhälleliga värderingar blandas med socialsekreterarens personliga 

värderingar när beslut tas om klienter ska få stöd eller inte, särskilt om 

socialsekreteraren bedömer att klienten inte förtjänar att få stöd. De sammantagna 
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moraliska värderingar som ligger till grund för beslutet, innefattar bland annat en 

bedömning av klientens ansvar för situationen hen befinner sig i samt klientens 

förändringspotential. Övriga faktorer som spelar in är huruvida socialsekreteraren ser 

klienten som ett subjekt eller ett objekt, samt önskvärda mål med insatsen eller 

åtgärden. En klient med högt socialt värde anses förtjäna stöd från organisationen. De 

anses inte bära ansvar för situationen de befinner sig i, utan är offer för omständigheter 

omkring dem. När socialsekreterare möter klienter med högt socialt värde, är de oftare 

motiverade att upprätthålla den statusen, än när de möter klienter som de bedömer ha 

lågt socialt värde. Klienten bedöms då ha större ansvar för situationen hen befinner sig 

i, samt ha lägre potential att förändra sig själv och/eller situationen. Relationen mellan 

socialsekreterare och klienter som har högt socialt värde tenderar att präglas av hög tillit 

samt resultera i mer skräddarsydda insatser, medan relationen med klienter som bedöms 

ha lågt socialt värde tenderar att präglas av låg tillit och i större utsträckning 

standardiserade insatser.  

 

Ponnert (2007, ss. 201-202) kommer i sin avhandling fram till att det bara delvis är 

barnets bästa som avgör beslutet att inleda en LVU-process. Ett initierande beror vidare 

på socialsekreterarens känsla av personlig moralisk övertygelse samt tilltron till sin 

bevisföring som tillräcklig för att möta rättssystemets krav. Vidare ser socialsekreterare 

förvaltningsrätten ofta som en motpart som ska övertygas om att tvångsvård är den 

nödvändiga vägen att gå, inte som en instans som sakligt prövar om rekvisiten för LVU 

är uppfyllda. Ofta anpassas LVU-utredningen för att passa förvaltningsrätten (Ponnert 

2007, ss. 212-213, 224, 243).  

 

4.7 Sammanfattning 

Klass och kön har både varit och är fortfarande en närvarande och central fråga i 

diskurser rörande socialtjänstens barnavård. Kön, klass och etnicitet har stor betydelse 

för hur föräldraförmåga bedöms i den svenska barnavården. Föräldraprogram såsom 

COPE riskerar att utesluta de familjer som behöver stöd, och en betydande mängd av de 

som väljer att avsluta insatsen har ekonomiska problem. Den svenska barnavården har 

mer och mer kommit att förklara sociala problem med strukturella snarare än 

individuella förklaringar. I LVU beskrivs inte längre strukturella problem som just 

strukturella - såsom de görs i SoL - utan problemen görs till individualiserade problem 

som föräldrarna är ansvariga för. Forskningen visar vidare att det även finns en 
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koppling mellan omhändertagande av barn och exempelvis ensamstående mödrar och 

föräldrar med utländsk bakgrund. Enligt forskningen vi funnit i samband med denna 

studie, grundar socialsekreterare sina beslut i subjektiva bedömningar, dessa kan 

omöjligt anses vara objektiva. Forskningen ovan redogör även för att socialsekreterare 

av olika anledningar ofta behöver tillrättalägga eller anpassa argument i utredningar, för 

att de ska passa förvaltningsrättens avgörande om rekvisiten för omhändertagande är 

uppfyllda.  

 

5 Teori  
I vår studie använder vi oss av kritisk diskursanalys som både teoretisk utgångspunkt 

såväl som metodologiskt tillvägagångssätt. I följande kapitel presenteras vår 

vetenskapsteoretiska ansats, socialkonstruktionismen, samt  dess centrala antaganden 

och utgångspunkter. Senare redogörs för kritisk diskursanalys som teori. Till sist 

redogörs för Bourdieus teori om kapital.  
 

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Vår teori och metod, diskursanalys, har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt och 

grund (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 7, 9-12, 15). Ett grundläggande 

antagande inom socialkonstruktionismen är att vår kunskap inte kan betraktas som 

objektiv. Vår verklighetsuppfattning är istället subjektiv och färgad av våra erfarenheter. 

Ytterligare ett antagande är att kunskap om världen alltid är historiskt och kulturellt 

präglad. Vi kan därför inte frigöra oss från vår kontext när vi förstår saker och ting, och 

vår världsbild kunde ha sett annorlunda ut om vi haft en annan historia. Vår kunskap 

kan dessutom förändras i och med nya erfarenheter, därför är den inte heller statisk. 

Ytterligare ett centralt antagande inom socialkonstruktionismen är att kunskap skapas 

och upprätthålls i sociala processer. Våra världsbilder består av ”sanningar” som har sin 

styrka i att de är sociala och gemensamma överenskommelser om vad som är rätt och 

fel. Vidare får den sociala konstruktionen av kunskap och sanning konkreta sociala 

konsekvenser, där vissa sociala handlingar blir naturliga och andra otänkbara. I 

socialkonstruktionismen läggs fokus på språket, där språket inte kan anses utgöra 

direkta eller neutrala spegelbilder av verkligheten. Istället är språket olika slags 

representationer och kategoriseringar av verkligheten, där verkligheten får betydelse 

först när vi sätter ord på den. När vi sätter ord på verkligheten, gör vi det utifrån vår 
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subjektiva personliga och kontextuella uppfattning. När vi talar bidrar vi också till att 

upprätthålla de ”sanningar” som finns i form av överenskommelser om vad som är bra 

och vad som är dåligt.   

 

I arbetet med att tolka och försöka förstå förvaltningsrättens diskurser kring gott eller 

bristande föräldraskap, kommer socialkonstruktionismen att utgöra en ram för vår 

tolkning. I vår studie gör vi dock inte antagandet att skilda livsvillkor är något 

konstruerat, då ekonomiska skillnader utgör en så pass tydlig grund för olika 

förutsättningar för människor. Däremot kommer vi att behandla föräldraförmåga, både 

det som anses tillräckligt bra och det som anses vara bristande, som konstruerat, då 

dessa beror på våra samhälleliga tolkningar. Som vi behandlade under Tidigare 

forskning, närmare bestämt avsnitt 4.6, ägnar sig socialsekreterare åt moraliska 

praktiker där de konstruerar, kategoriserar och värderar klienter. Deras uppfattningar om 

klienter är med andra ord aldrig värdeneutrala eller direkta avspeglingar från 

verkligheten (Hasenfeld 2000, ss. 329-330). Det finns bevisligen inte en tillräckligt bra 

förälder som konkret mall när vi talar om good enough parenting, utan innehållet i 

begreppet har fyllts med mening i sociala processer över tid. Den 

socialkonstruktionistiska ramen ger oss vidare möjligheten att behandla 

socialsekreterares och förvaltningsrättens värderingar som beroende på kontexten i vilka 

de skapas.  

 

5.2 Diskursanalys som teori 

Detta avsnitt bör läsas i samband med ovanstående avsnitt om vår vetenskapsteoretiska 

ansats, då det är viktigt att acceptera de grundläggande socialkonstruktionistiska 

antaganden som finns i diskursanalysen för att kunna använda den som teoretisk 

utgångspunkt. Diskursanalysens grundläggande antagande att språket inte är ett neutralt 

instrument för kommunikation, till exempel, är ett typiskt socialkonstruktionistiskt 

antagande (Jfr Bergström & Ekström 2018,  s. 10, 255).  

 
Winther Jørgensen & Phillips (2000, ss. 7-8) definierar begreppet diskurs som ”ett 

bestämt sätt att tala om och förstå ett utsnitt av världen”. I den kritiska diskursanalysen 

som teoretisk utgångspunkt finns antagandet att våra sätt att tala på inte neutralt 

avspeglar verkligheten, utan att vårt språk istället spelar en aktiv roll i hur vår kunskap 
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och världsbild konstrueras (ibid.). Det är med andra ord viktigt att analysera diskurser, 

eftersom dessa formar oss och samhället. Därmed inte sagt att diskurser alltid är 

enformiga. Den kritiska diskursanalysen menar att diskurser kan rymma motsättningar 

och flera olika perspektiv. Diskursen präglas då av spänningar (Bergström & Seiler 

Brylla 2018, s. 309). Diskursanalys som teori hjälper oss att se att språket är strukturerat 

i mönster. Diskursanalys som metod är sedan ett sätt att analysera dessa mönster 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 7-8).  

 

Med diskursanalys som teoretisk utgångspunkt kan vi senare i metoden problematisera 

hur vissa utsagor och mönster i språket blir ”naturligt” accepterade som sanna och andra 

inte. För att kunna göra detta behöver vi som diskursanalytiker kunna backa från vår 

egen kunskap och världsbild (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 8, 28). Med den 

kritiska diskursanalysen som metod försöker vi förstå språkets betydelse i 

förvaltningsrätten med särskilt fokus på klass i form av kategorisering av olika 

föräldrar. De diskurser vi lagt vikt vid är konstruktionerna det goda respektive det 

bristande föräldraskapet, i termer av klass. Med diskursanalys som teori och metod 

kommer vi inte kunna utröna en slags verklig verklighet “bakom” dessa diskurser, för 

att senare kunna säga vem som har rätt och vem som har fel i fråga om vem som är en 

tillräckligt bra förälder. Det är inte intressant eller relevant för oss att prata om rätt eller 

fel i denna studie. Vår uppgift med diskursanalysen som teori är istället att hitta mönster 

i språket i vår insamlade data från förvaltningsrätten, och senare så objektivt som 

möjligt försöka analysera vilka konsekvenser dessa mönster och konstruktioner av 

verkligheten får.  

 

Något som är centralt i Faircloughs kritiska diskursanalys är målet att belysa sambandet 

mellan text och samhälle, mellan språkbruk och social praktik (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, ss. 72-73, 76, 90). Utan att analysera det sambandet är analysen enbart en 

förenklad textanalys och kan inte räknas som en tillräcklig diskursanalys. För att göra 

en diskursanalys behövs därför ett tvärvetenskapligt perspektiv som gör både en 

textanalys och en social analys samtidigt. Med användandet av kritisk diskursanalys 

kommer vi delvis göra en analys över kommunikationen i domarna vi läser, delvis en 

analys över diskursordningen. Med diskursordning menas summan av de diskurser som 

används inom en institution, i vårt fall diskurser om god föräldraförmåga, bristande 

föräldraskap och brister i omsorgen som används av socialtjänsten och 
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förvaltningsrätten. I vårt fall betyder det att vi kommer att analysera texten i domarna 

som en del av diskursordningen på socialtjänsten. När en socialsekreterare använder en 

diskurs som frekvent används inom socialtjänsten, bidrar hen till att reproducera och 

bekräfta diskursen. För att belysa den sociala praktiken, som textanalysen inte kan göra 

i sig själv, använder vi oss av Hasenfelds forskning (2000) om människobehandlande 

organisationer. I vår studie har vi även behövt använda oss av kompletterande teoretiska 

begrepp som förklarar och definierar klass, vilka vi redogör för i nästa avsnitt.  

 

5.3 Teoretiska begrepp 

För att förstå och förklara klass har vi använt oss av Bourdieus teori om kapital. I 

följande avsnitt kommer vi kort presentera begreppen ekonomiskt, socialt samt 

kulturellt kapital. Vi redogör även för Bourdieus begrepp habitus.  

 

Vi är medvetna om att arbetarklass (eller underpriviligerade grupper/socioekonomiskt 

utsatta grupper) kan vara känsligt att försöka definiera närmare, och väljer därför 

medvetet att inte beskriva denna grupp närmare. Vi vet att sätten att definiera klass har 

varierat över tid (Lundström & Sallnäs 2003, s. 196). Vi väljer istället att fokusera på 

olika klassmarkörer som förklarar klass och makt på ett dynamiskt vis - nämligen med 

Bourdieus teori om kapital. Bourdieus begrepp kapital har använts för att förklara hur 

maktstrukturer byggs upp med hjälp av vissa klassmarkörer. I Bourdieus sociologi 

existerar kapital i tre grundformer: ekonomiskt kapital, kulturellt kapital och socialt 

kapital (Carle 2007, s. 383-384).  

 

Ekonomiskt kapital består av pengar och ägande av t.ex. bilar och bostäder, det vill säga 

materiella resurser och tillgångar, men en del av detta kapital utgörs vidare av kunskap 

om ekonomins spelregler (Carle 2007, s. 383-384, Andersen & Kaspersen 2007, s. 268). 

Många människor upplever att fattigdom leder till känslor av skam. Bristande 

ekonomiskt kapital riskerar också att begränsa den individuelles handlingsutrymme och 

öka risken för psykisk ohälsa (Starrin 2013, s. 93).  

 

Kulturellt kapital kan delvis brytas ner till läsvanor och utbildning, men också 

identiteten som bildad. Utvecklandet av denna identitet är kopplad till hur du har vuxit 

upp. Växer du upp i en välutbildad familj med kulturella vanor, ägodelar och intressen, 

ökar chansen att du skapar en identitet av dig själv som bildad. Växer du, å andra sidan, 
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upp i en lågutbildad familj som inte värderar eller äger böcker, som inte har kulturella 

vanor eller intressen, minskar chansen att du kommer skapa dig en identitet där 

utbildning värderas. Medelklassföräldrar som förutsätter eller tar för givet att deras barn 

kommer att skaffa sig en bra utbildning, ökar generellt chanserna för att barnet senare 

faktiskt söker högre utbildning (Johansson & Höjer 2012, s. 1137). Barn från 

medelklass och uppåt har därför från hemmet ärvt ett överlägset kulturellt kapital. De 

har från sina föräldrar fått den kunskap som skolan premierar (Broady 1985, s. 53).  

 

Begreppet socialt kapital används för att belysa hur människor investerar i vänskaper 

och relationer som de anser att de kan använda eller få nytta av på något vis, antingen 

för att nå sina mål eller för att möta olika slags behov (Fram 2004, ss. 561-562). Det är 

dock viktigt att poängtera att relationer sällan byggs över klassgränser, utan vi skapar 

relationer i de nätverk som verkar mest naturliga för oss, med människor som verkar 

lika oss. Det finns som sagt en konserverande effekt i nätverkens klassgränser. Socialt 

kapital, eller bristen på det, kan förklara varför vissa människor lyckas och blir mer 

framgångsrika, medan andra inte blir det. Inom gynnade sociala nätverk till exempel 

finns ofta mer pengar, men också erfarenheter och information, som kan leda till ökade 

möjligheter för människorna inom nätverket att få tips om en bra arbetsplats, hur en kan 

söka till en viss utbildning eller vilka bostäder som snart är till salu. På så vis kan vårt 

sociala kapital kan generera verkliga resurser. Det blir tydligt att i mer utsatta nätverk, 

samt nätverk bestående av färre personer, blir möjligheterna att få ta del av varandras 

stöd och information, avsevärt mindre eftersom resurserna är färre. 

 

Bourdieus studier har även fokuserat på hur klass reproduceras. Han menade att det inte 

räcker med att härma vissa beteenden för att tillhöra en viss klass. Det behöver ske en 

reproduktion på djupet, där kunskap om beteenden används i dialog med och bekräftas 

av den makt varifrån kunskapen kommer (Carle 2007, ss. 384-385). Det är därför 

mycket svårt att från en underordnad ställning “hävda sig uppåt” på egen hand. Vill en 

ha erkännande från andra, är det därför viktigt att ta hänsyn till de som innehar makten, 

exempelvis de högutbildade (Broady 1985, s. 52). Därför kan vi tala om 

klassindeldningens konserverande effekter och förstå varför klassindelningar kvarstår. 

En aktivitet eller syssla som kopplats samman med människor från överklassen, kan 

överges av dessa människor när den börjar ”vandra ner” och allt mer kopplas samman 

med medel- och arbetarklassen. Det kan röra sig om aktiviteter och tillgångar, såsom 
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utövandet av golf eller samlandet av konstverk (Bourdieu 1999, ss. 15-19). Dessa 

kopplingar mellan en aktivitet och en grupp människor kan vara starka, men de är inte 

därmed cementerade. Centralt i Bourdieus sociologi är analysen av förbindelsen mellan 

människors positioner i det sociala rummet samt de aktiva och föränderliga val dessa 

gör – exempelvis valet att spela golf eller valet att, av olika anledningar, sluta spela 

golf. Denna förbindelse kallar Bourdieu för habitus. Habitus kan förklara den 

enhetlighet i stil, eller typ av livsstil, som definierar en viss klass – habitus är 

enhetsskapande. Habitus ger på ett sätt ramar som bestämmer ”vad arbetaren äter och 

framför allt hur han äter, vilken idrott han utövar och hur han utövar den, hans politiska 

åsikter och sätt att uttrycka dem […]” (Bourideu 1999, s. 19). Dessa ramar ger också ett 

klassificieringssystem som gör indelningar efter smak. Bourdieu (1999, s. 19) skriver 

vidare: ”habitus bestämmer skillnaden mellan bra och dåligt, gott och ont, distingerat 

och vulgärt o.s.v., men denna skillnad är inte alltid densamma.” Enligt teorin kan därför 

ett visst beteende framstå som adekvat och framför allt elegant för en viss person, 

samma beteende kan också verka pretentiöst från en annan person, samt otänkbart och 

till och med vulgärt för ytterligare en annan person. Skillnaden blir betydelsefull först 

när en person påpekar skillnaden, eftersom hen är i stånd att göra indelningen 

(Bourdieu 1999, s. 29).  I vår studie är habitus och indelningar av beteenden som 

tillhörande vissa klasser relevant, eftersom läsningen av domarna ger oss ingående 

beskrivningar av föräldrars och barns beteenden. Teorin om kapital och habitus ger oss 

nycklar att diskutera och analysera olika livsstilar som starkt klassrelaterade.  

 

6 Metod 
I detta stycke beskriver vi vårt förhållningssätt under studiens gång, hur vi gått tillväga 

för välja ämne och metod samt hur vi gått tillväga för att komma fram till urvalet av de 

domar vi läst och analyserat. Vi beskriver även vår läs- och analysprocess, samt 

slutligen studiens validitet och reliabilitet.  

 

6.1 Diskursanalys som metod 
Kritisk diskursanalys lämpar sig för undersökningar av kommunikationsprocesser i 

olika sociala sammanhang, till exempel i organisationer och institutioner. (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, ss. 7-8). Diskursanalys som metod kan användas för att 

studera olika typer av kategoriseringar och föreställningar som används och tas för 

givna i olika sammanhang. I analysen är makt och språk centrala variabler, genom vilka 
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olika kategoriseringar av människor skapas (Bergström & Boréus 2018, ss. 25-26). 

Kritisk diskursanalys hävdar att diskurser skapar sociala identiteter och ojämlika 

maktförhållanden mellan sociala grupper, till exempel mellan klasser. Metoden är 

kritisk i den mening att den synliggör rekonstruerandet av maktförhållanden, och den 

syftar till att skapa social förändring för mer jämlika förhållanden (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, ss. 68-69, 73). Med det sagt är det dock inte självklart att makt är lätt att 

synliggöra. En svårighet vi kan komma att stöta på är att maktförhållanden mellan 

myndighetspersoner och enskilda kan döljas i texterna som är formulerade av 

myndigheterna (Alexius 2013, s. 189). Ett sätt att använda makt som variabel i en 

diskursanalys kan vara att ställa sig frågan vem som får tala eller vems ord som sällan 

tillmäts någon betydelse (Bergström & Ekström 2018, s. 255). 

 

Diskursanalys som metod har inte en fast procedur för materialinsamling och 

materialanalys, då dessa förväntas skapas i den aktuella studien (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 81). För att närma oss vår empiri av domar från förvaltningsrätten på 

ett så professionellt sätt som möjligt, använder vi oss av ett antal frågor som hjälper oss 

att leta efter vissa mönster. Dessa frågor presenterar vi i bilaga 1. Hur vi kommit fram 

till våra frågor presenterar vi i avsnittet 5.4 Metodologiska överväganden och urval.  

 

Centrala begrepp i Faircloughs kritiska diskursanalys är transitivitet och modalitet 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 87-88). När vi analyserar vår empiris 

transitivitet ser vi på hur händelser förknippas med (eller inte förknippas med) personer. 

Ett exempel kan vara hur starkt eller svagt socialsekreterare målar upp förbindelsen 

mellan föräldern och dess föräldraförmåga. Uttalanden med hög transitivitet kan 

uttrycka förvaltningsrättens syn på förälderns ansvar för situationen familjen befinner 

sig i. När vi analyserade vår empiris modalitet, fokuserade vi på talarens grad av 

instämmande i det sagda. Ett uttalande som “Pappan är farlig” har hög modalitet, medan 

uttalandet “Vi bedömer att pappan kan vara farlig” har lägre modalitet. Detta är 

intressant i vår studie, då användning av uttalanden med hög modalitet kan både spegla 

och främja till exempel förvaltningsrättens auktoritet. 

 

6.2 Metodval 

När forskaren ska välja metod för sin studie kan denne ställa sig fyra olika frågor. 

Frågorna handlar om vilken forskningsfrågan är, vilka fenomen forskningsfrågan 
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handlar om, vilken typ av data som kan fånga fenomenet samt vilka metoder som kan 

ge forskaren den önskvärda datan (Svensson & Ahrne 2015, s. 20-21). Vår 

forskningsfråga och det fenomen vi vill studera är beskrivet tidigare i texten. Här 

kommer det till vilken typ av data som kan fånga fenomenet och hur vi kan få fram 

datan. Vi hade kunnat utföra vår studie i en rättssal som observatörer av LVU i rätten, 

detta hade dock troligtvis gjort mer skada än nytta på de flesta inblandade. För att ändå 

få så mycket av den information och språk som framkommer i rätten, utan att faktiskt 

vara i rätten, har vi valt att läsa domar från förvaltningsrätten. Vi får då så mycket 

information vi bara kan få utan att bringa onödig skada gentemot de personer som är 

involverade i domarna.   
 

6.3 Urval 

De flesta typer av kvalitativa studier innefattar ett målstyrt urval av något slag. Det 

innebär att forskaren inte väljer ut sina deltagare, eller i vårt fall domar, helt 

slumpmässigt. Tanken med ett målstyrt urval är att forskaren på ett genomtänkt 

strategiskt sätt väljer ut sina deltagare, eller domar, på ett sätt som kan ge svar på 

forskningsfrågorna (Bryman 2018, s. 496-498, Boréus 2015, s. 184) Det finns flera 

målstyrda urvalsmetoder att välja mellan, den som passar vår studie är den stratifierade 

målstyrda urvalsmetoden. Detta innebär att forskaren väljer ut de typiska fall som hör 

till kategorin som är av intresse. Stratifierat målstyrt urval passar bra när forskaren har 

tillgång till den information som är relevant för studien. Det innebär att metoden passar 

till de studier där forskaren på ett lätt sätt kan välja ut de kriterier av datan som är 

relevanta för studien (Bryman 2018, s. 234, 496-497). Vi har från första början av denna 

studie vetat att vi vill studera LVU 2 § fall, vi bestämde oss sedan för att läsa domar 

från förvaltningsrätten från 2017 och framåt för att få en så relevant studie som möjligt. 

Redan där gjordes en avgränsning, dels genom att vi begränsat oss till 2 § fall, men 

också genom att vi avgränsar oss till fall som tagits upp de senaste två åren. Vi valde att 

begränsa oss till att läsa domar från förvaltningsrätten då vi vill få med så många domar 

som möjligt, även de som av olika anledningar väljer att inte överklaga till 

kammarrätten. Vi valde även att inte läsa domar från kammarrätten då vi ville undvika 

upprepningar från fall som redan berörts i förvaltningsrätten. 
 
Materialet som behövs för att besvara forskningsfrågorna kan skifta och är beroende av 

flera olika faktorer, exempelvis hur mycket tid som finns till studien och hur 
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lättåtkomligt materialet är (Boréus 2015, s. 171). Tiden vi hade till att utföra vår studie 

på var inte så lång vilket innebar att vi inte kunde skapa oss allt för mycket jobb med för 

många texter. Dock är texterna vi analyserade sällan mer än max ett tjugotal sidor långa. 

Vårt material  hämtade vi via databasen Zeteo. Vi valde att börja med att läsa 30 domar 

för att därefter göra en bedömning om det var tillräckligt att utföra en analys på eller om 

fler domar behövde läggas till. Faktorer att ta hänsyn till här var dels materialets 

omfattning, men också tidsaspekten. Efter att ha läst 30 domar bedömde vi att antalet 

var nog för studiens storlek, då vi kommit över relevant material.  
 

6.4 Provläsning och kodning 

För att få en större förståelse för vad som kan finnas i dokumenten är det smart att göra 

en första genomläsning. På så sätt går det att hitta övergripande viktiga delar i 

dokumentet (Bryman 2018, s. 700). En provläsning av ett fåtal domar gjordes innan det 

frågeschema vi använt oss av för att analysera domarna skapades och färdigställdes. 

Den provläsning av domarna som gjordes underlättade arbetet i att skapa vårt 

frågeschema då vi tidigt fick en inblick i hur domarna framställde och diskuterade 

föräldraförmåga och brister i omsorgen i relation till klass. Provläsningen underlättade 

arbetet med vilka frågor som var relevanta och kunde ställas till texten för en så bra och 

vid analys som möjligt utan att begränsa oss för mycket genom att använda allt för 

specifika frågor. Bryman (2018) menar att kodning och utvecklingen av kodningen är 

en startpunkt för de flesta dataanalyser av kvalitativ form. Vid utvecklandet av koder 

finns vissa frågeställningar som kan bli aktuella, exempelvis vad informationen i texten 

handlar om och vad informationen representerar (Bryman 2018, s. 698). Detta var också 

en viktig del i arbetet att skapa ett relevant frågeschema som hjälp för oss att hitta det vi 

letade efter utan att missa någonting. 
 

6.5 Arbetet med domarna 

Det är viktigt att börja med kodningen så snart som möjligt i processen för att öka 

förståelsen av den insamlade empirin. Det kan vara bra att göra anteckningar när 

läsningen pågår allt eftersom mönster eller teman framträder i texten. Kodningen hjälper 

till att få fram ett första utkast av empirin, när detta är gjort ska empirin tolkas (Bryman 

2018, s. 700). Ofta påbörjas analysen av empirin redan innan allt material är insamlat. 

Allt eftersom insamlandet av empirin pågår börjar små tankar och teman på analysen 

dyka upp. Ofta är det så att de olika arbetsfaserna i forskningsprocessen överlappar 
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varandra (Svensson & Ahrne 2015, s. 24).  När vi läst domarna har vi med hjälp av vårt 

frågeschema kunnat identifiera olika mönster som framträtt. Vi har under läsningens 

gång antecknat allt vi hittat relaterat till frågeschemat, men också annat som framstått 

som viktigt för vår studie. Vi märkte under tiden vi läste domarna att möjliga mönster 

till analysen började framträda. När vi samlat in alla empiri hade vi en stor mängd 

material att jobba med. Det blev dags att börja arbeta ner materialet i en mer hanterbar 

och tydlig resultat- och analysdel, vilket för oss vidare till avsnitt 6.6. 
 

6.6 Rubricering 

Resultat och analys går att utforma på flera olika sätt. Det går exempelvis att använda 

rubriker med analytiskt innehåll. Detta går att göra genom att rubricera efter de olika 

begrepp eller processer som skapats under insamlandet av empirin (Ahrne & Svensson 

2015, s. 245-246). Vi har valt att rubricera på ett sätt där vi använder de mönster vi 

urskiljt i domarna som rubriker och för en diskussion om begreppen brister i omsorgen 

och föräldraförmåga i flytande text under avsnitt 8 Resultat och analys. 

 

6.7 Validitet och reliabilitet 
Validitet kan uppnås genom att välja rätt metodologiska verktyg. En studie är valid om 

den mäter vad den är avsedd att mäta och de val vi gör bör vara väl motiverade 

(Bergström & Boréus 2018, ss. 38-39). Kritik som vanligtvis, men inte helt befogat, 

ibland riktas mot kvalitativ forskning är att den i sig har lägre validitet än kvantitativ 

forskning då validitet främst kopplas ihop med mätning. Mätning är oftast inte det 

främsta intresset för en kvalitativ studie. Validitet kan innebära sättet forskaren 

observerar, identifierar eller mäter det forskningen är avsedd att mäta. För att säkerställa 

en diskursanalys validitet, är det viktigt att analysen är genomarbetad och stringent. Om 

analysen spretar upplevs den som ofärdig och därmed bristande i trovärdighet (Winter 

Jorgensen & Phillips 2000, s. 122-123, Bryman 2018, s. 465). För att en studie ska 

kunna ses som trovärdig krävs det att forskarens beskrivning av den sociala världen tas 

emot och accepteras väl av läsaren. Trovärdighet kan skapas genom att utföra 

forskningen i enlighet med och utefter de regler som finns (Bryman 2018, s. 467).  

 

Winter Jorgensen & Phillips (2000, s. 56) lyfter fram dilemmat i att en 

socialkonstruktionistisk studie diskuterar fakta som kan kallas objektiva eller sanna, då 

sanning anses vara subjektivt och konstruerat. Enligt författarna förhåller sig forskare 
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till detta dilemma på olika sätt. I vår studie kommer vi att tackla detta dilemma genom 

att vara konsekventa i att benämna diskurser som just diskurser, samt arbeta för att inte 

benämna vårt resultat som sanning, utan just som mönster som vi kunnat identifiera.  

 

Reliabilitet kan uppnås genom noggrannhet, korrekthet och exakthet, både i insamlandet 

och analyserandet av empiri (Bergström & Boréus 2018, ss. 40-42). Reliabilitet handlar 

om att forskarna kommer överens om på vilket sätt empirin ska tolkas. Reliabilitet kan 

uppnås genom att forskaren redogör för alla delar i sin forskningsprocess, exempelvis 

val av empiri och beslut angående analys av empirin (Bryman 2018, s. 465, 468). Detta 

strävar vi efter genom bland annat transparens i den mån det är möjligt, utan att avslöja 

känsliga personuppgifter i domarna. Efter lite övervägande beslutade vi att ett 

frågeschema var den bästa metoden för att tolka och analysera vårt material. Med 

frågorna ställer vi konkreta frågor som hjälper oss att hitta mönster i domarna. Detta 

verktyg hjälper oss att vara noggranna i letandet efter mönster och korrekta i den 

mening att frågorna kräver att vi svarar på dem. Frågorna grundar sig till stor del i vår 

begreppsram, det vill säga Bourdieus begrepp kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital, 

som hjälper oss att leta efter konkreta klassmarkörer. Dessutom kan vi visa upp vårt 

mätverktyg, det vill säga våra frågor, för full transparens gentemot läsaren. En 

redogörelse för vår forskningsprocess beskrivs närmare längre ner i detta avsnitt. 

 

7 Etiska överväganden 
Vår empiri har utgjorts av förvaltningsrättsliga domar, vilka är offentliga handlingar. 

Dessa handlingar innehåller känsliga personuppgifter som kan härledas direkt till 

personerna som beskrivs, eftersom personnummer och namn finns med. Samtliga domar 

vi analyserat har därför att anonymiseras, för att undvika att information om någon 

enskild sprids. En anonymisering innebär att det är omöjligt att koppla ett visst svar till 

en viss individ. För att etikprövningsnämnden ska godkänna en studie är det ibland en 

förutsättning att studien och dess empiri anonymiseras. Om en studie som genomförs 

där forskarna inte är intresserade av individerna kan anonymitet utlovas. En studie ska 

prövas om studien behandlar känsliga personuppgifter. Konfidentialitet är ett skydd där 

obehöriga inte kan ta del av den information forskarna införskaffar sig, forskarna kan 

dock härleda informationen de hämtat fram genom exempelvis kodnycklar (Hermerén 

2011, s. 49, 67-68). Vi har använt oss av ett kodningssystem för att hålla koll på 

målnummer och på så sätt kunna redovisa dem för full transparens gentemot handledare 
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och/eller examinator, men i övrigt avslöjas inga namn eller annan personlig information 

i uppsatsen. Vi har inte med information som, trots anonymisering, kan leda till att 

någon med säkerhet förstår vem som berörs i domen. På grund av vårt val av ämne till 

uppsatsen och de känsliga personuppgifter som finns i domarna vi läst har vi gjort en 

etikprövning för att visa att vi inte är intresserade av de personer som berörs i domarna, 

utan vill undersöka hur rätten diskuterar föräldraförmåga och brister i omsorgen med ett 

klassperspektiv. Vi har dessutom valt att bortse från förvaltningsdomar från Växjö, då 

domstolen finns i våra klasskamraters närhet. På så sätt har vi undvikit vi att vår studie 

sprider information om familjer som inte annars skulle ha spridits. Eftersom vi 

anonymiserat domarna har vi dessutom städat undan de spår som eventuellt finns från 

de domstolar vi faktiskt hämtat dem från. Det kommer inte heller vara möjligt att leda 

specifika domar till specifika domstolar. 
  
Forskarna har ett ansvar att, i sin studie och forskning, undvika jäv (Hermerén 2011, s. 

83). Eftersom vi båda varit verksamma som barnhandläggare på Socialförvaltningar i 

Jönköpings län, har vi valt att inte hämta domar från Jönköpings förvaltningsrätt. Detta 

med tanke på att vi inte vill ta del av information om föräldrar vi eventuellt kommer att 

arbeta med, för att vi inte ska ha mer information än vad som kan anses vara relevant 

när vi utför våra arbetsuppgifter.  
 

8 Resultat och analys 
I detta avsnitt följer en presentation av vårt resultat samt en analys av resultatet. Vi har 

valt att foga samman resultat och analys för att underlätta läsningen, för att minska 

upprepningar, samt för att skapa en mer dynamisk text.  

 

Innan vi börjar presentera våra teman och analysera vårt resultat, vill vi poängtera för 

läsaren att vi inte försöker ifrågasätta socialsekreterares bedömningar av de aktuella 

barnens behov av stöd och hjälp i form av tvångsvård. Vi försöker inte heller ifrågasätta 

förvaltningsrättens slutgiltiga beslut i de aktuella familjernas situation. I samband med 

presentationen av vårt resultat känner vi oss nödgade att poängtera att vi inte har försökt 

visa vem som är en bra förälder och vem som inte är det. Vi har försökt undersöka om 

vi kunnat identifiera någon diskurs, i termer av klass, i förvaltningsrättens domar. 

Eftersom detta är en relativt liten studie, är vi medvetna om att resultatet inte kan kallas 
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ett samband. Det mönster vi identifierat är att bristande förutsättningar kan kopplas till 

bristande förmåga, samt att vissa föräldrar beskrivs som mer ansvariga för de situationer 

de befinner sig i. Ett konkret exempel, som vi kommer att fördjupa oss i senare, är de 

gånger föräldrar saknar förutsättningar att byta bostad på egen hand och detta starkt 

knyts samman med föräldraansvar. Denna brist på ansvar ses i flera fall som att 

föräldern brister i sin föräldraförmåga.  

 

Vi har läst trettio slumpvis utvalda förvaltningsrättsliga domar. Den kvantifiering vi 

gjort av dessa domar (det vill säga vår ihopräkning, till exempel att femton av trettio 

domar beskriver konflikt och våld i familjerna) är inte en del av diskursanalysen, utan 

ett sätt för oss att skapa noggrannhet. Vi valde att fördjupa oss i och analysera de teman 

vi fann mest frekvent återkommande. De teman vi presenterar är Konflikter och 

impulskontroll, Engagemang samt Bostad och ekonomi. Under varje tema lyfts några 

exempel upp. Dessa kan i vissa fall anses som typiska exempel, det vill säga att de har 

stora likheter med andra fall vi stött på i vår läsning. Detta kan dock inte sägas om alla 

exempel vi lyfter upp eller citerar. Vi lyfter de enskilda fall - både de som återkommer 

ofta och de som i vår läsning är mer unika i sitt slag - och gör en diskursanalys över hur 

det sagda kan förstås med ett klassperspektiv. Det är viktigt att läsaren förstår att vi inte 

försöker lyfta enskilda exempel och göra dem till generella fakta som kan överföras till 

alla LVU § 2-domar. Vi vill vidare också poängtera att det i de flesta fall finns en rad 

olika orsaker till att domstolarna väljer att bifalla socialtjänstens ansökningar om LVU 

och att de citat vi lyfter upp inte ensamma uppfyller rekvisiten för LVU. I domar där 

föräldrarna beskrivs brista i sin föräldraförmåga på grund av sin impulskontroll, kan 

nämnden även ha framfört information om anknytningsproblematik mellan barnet och 

föräldrarna. Vi kan omöjligt fördjupa oss i varenda rekvisit i varenda avgörande, utan 

har begränsat oss till de teman som vi uppfattar vara frekvent återkommande samt 

relevanta ur ett klassperspektiv. De brister vi citerar, bidrar dock till att LVU bifalles av 

förvaltningsrätten, även om de inte ensamma utgör grund för beslutet.  

 

För att fräscha upp minnet vill vi också kort påminna om vårt tillvägagångssätt. Våra 

diskursanalytiska hjälpmedel har under läsningen varit transitivitet och modalitet. För 

en påminnelse om vad dessa begrepp innebär, bläddra tillbaka till avsnitt 6.1.  
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8.1 Konflikter och impulskontroll 

I vår läsning har vi identifierat ett frekvent återkommande mönster av konflikter. I 

femton av våra trettio domar beskrivs föräldrarna vara i konflikt med varandra och/eller 

utöva våld mot varandra. I ytterligare fem av domarna beskrivs föräldern/föräldrarna 

inte kunna hantera sitt humör. Konflikter, samt bristande impulskontroll beskrivs som 

brister i omsorgen eller bristande föräldraförmåga i domarna vi läst.  
 

I dom 20 kan vi läsa följande: 

 
Föräldrarnas oförmåga att kommunicera och samarbeta i viktiga frågor som rör [barnet] 

har lett till att han dragits in i deras osämja och hamnat i lojalitetskonflikt mellan dem.  

 

I dom 20 beskrivs föräldrarna vara oförmögna att kommunicera och samarbeta. Detta 

beskrivs som ett faktum, och modaliteten förstärks på det sättet. Samarbetssvårigheterna 

beskrivs även vara grunden till att barnet befinner sig mitt i konflikten och dessutom i 

en lojalitetskonflikt. Det görs en stark koppling mellan barnets situation och 

föräldrarnas förmåga, vilket också gör att transitiviteten i det sagda förstärks.  

 

Dom 15 är ytterligare ett exempel på hur förvaltningsrätten beskriver föräldrars 

impulskontroll:  

 

Av utredningen framgår att [pappan] har ett häftigt humör och en bristande 

förmåga att hantera sin ilska. [...] [Pappan] har under utredningstiden och under 

den muntliga förhandlingen uppvisat bristande insikt om konsekvenserna av sitt 

beteende. Detta utgör enligt förvaltningsrätten en brist i omsorgen av [barnen] från 

[pappans] sida.  
 

Stycket kopplar tätt samman pappans humör och barnens omsorgsbehov. Det sagda 

präglas av hög transitivitet, då pappans humör och beteende tätt kopplas samman med 

de konsekvenser det får för barnet. Bristande impulskontroll och bristande insikt om 

detta beskrivs därför som brister i omsorgen.  

 

I dom 9 kan vi läsa: 
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[Mamman] har dessutom ett snabbt växlande humör, vilket är en allvarlig riskfaktor 

eftersom hon inte kan bemästra sin ilska när hon har [barnet] i famnen. Att [mammans] 

humör är oförutsägbart utgör en otrygghet för [barnet]. 

 

Dessa meningar har hög modalitet eftersom informationen om mammans växlande 

humör som framkommer framställs som faktum, inte som någon persons uppfattning 

eller bedömning. Mamman och hennes humör kopplas starkt samman med barnets 

trygghet.  

 

Dom 21 diskuterar vidare två föräldrar där främst den ena av dem sägs riskera att utsätta 

barnet för risker i och med sin bristande impulskontroll:  

 

Sjukvårdpersonal på [vårdcentralen], BVC, BB och [utredningshemmet] har alla 

uppfattat att föräldrarna har varit agiterande och delvis aggressiva. [Mamman] 

har också haft en bristande impulskontroll och riskerat att utsätta [barnet] för 

risker. Hennes beteende har vid ett tillfälle lett till en polisanmälan. [...] 

[Mamman] har inte insikt i vilka känslor som hon förmedlar och har svårt att 

reglera sina egna känslor och utsätter därmed [barnet] för risker.  

 
Det sagda förstärker uttryckets modalitet genom att förvaltningsrätten poängterar 

flertalet källor som uppfattat föräldrarnas beteende, och avslutar med att understryka att 

beteendet lett till ett behov av att koppla in polis. Sammantaget anses en bristande 

impulskontroll hos föräldrar vara en riskfaktor för barn. Förvaltningsrätten gör i dessa 

tre fall klart att det är viktigt för en förälder att kunna bemästra sitt humör och 

kontrollera sina känslor för att kunna ge sitt barn trygghet. Föräldrarnas beteende och 

framför allt sätt att uttrycka sig beskrivs av förvaltningsrätten som negativa och 

bristfälliga. Föräldrarna beskrivs även i flera domar sakna insikt i hur beteendet 

påverkar omgivningen – därmed gör förvaltningsrätten en indelning av beteenden och 

påpekar en skillnad mellan olika föräldrars sätt att uttrycka sig som är svår att 

motbevisa (Jfr Bourdieu 1999, s. 29). Föräldrarna beskrivs sakna insikt, och 

underförstått har alltså förvaltningsrätten kunskap som inte föräldarna har.  

 

Widding (2011, ss. 27-29) redogör i sin studie för hur medelklassföräldrar generellt 

prioriterat att kontrollera sina känslor för att uppföra sig väl. Hon menar att det råder en 
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diskurs om att föräldrar från medelklassen och föräldrar från arbetarklassen fungerar 

olika här - och att bland annat föräldraprogrammet COPE lyfter fram den typiska 

medelklassföräldern som ett ideal vad gäller impulskontroll. Det finns vidare en tanke i 

COPE att föräldern bör kunna lära barnet kontrollera sitt beteende. Detta kan till 

exempel ske genom belöningssystem. Det finns vidare strategier i programmet, där 

föräldrar uppmuntras använda belöningssystemen för att få barnen att göra läxor istället 

för att exempelvis spela fotboll med sina kompisar. Enligt Widding är även detta en 

typisk medelklassfostran, då behärskning av impulskontroll och fokus på skolarbete kan 

kopplas till en medveten investering i barnets betyg och skolgång för att säkra en trygg 

framtid och ett bra jobb (Widding 2011, s. 28). Detta ideal har som konsekvens att 

arbetarklassens barn och föräldrar anses vara problematiska. Widding (2011, s. 29) 

identifierar även exempel i programmet på hur en förälder som kritiserar skolan anses 

vara en problematisk förälder, vilket förstärker bilden av att både impulskontroll och en 

positiv värdering av skolan är viktigt hos föräldrarna. Vi kommer senare att återkomma 

till en diskussion och analys kring familjers konflikter i samband med vårt sista tema, 

8.3 Bostad och ekonomi.  

 

I dom 4 läste vi att: 

 

[Föräldrarna] tenderar att isolera sig och har ingen naturlig anknytning till samhället. De 

har omfattande, allvarliga och långvariga konflikter med sin omgivning.  

 
De ovanstående meningarna skrivs ihop på ett sätt som gör att vi tolkar att föräldrarnas 

konfliktbenägenhet hör ihop med isoleringen och det bristande sociala kapitalet. I 

sammanlagt nio av domarna beskrivs ett begränsat eller obefintligt socialt nätverk. Att 

en så betydande del som nio av trettio domar beskrivs sakna socialt kapital, anser vi är 

anmärkningsvärt. Vi har inte kunnat koppla samman familjernas isolerade liv med 

föräldraförmågan eller brister i omsorgen, eftersom vi inte kunnat identifiera hög 

transitivitet i samband med talet om familjernas sociala nätverk och föräldraförmåga.  

 

Sammanfattningsvis visar vårt resultat att förvaltningsrätten starkt kopplar samman 

impulskontroll och god föräldraförmåga, vilket vi kan koppla till ett medelklassideal 

gällande barnuppfostran. Socialt kapital verkar däremot vara värdeneutralt gentemot 

föräldraförmåga - även om begränsade nätverk omnämns i flera domar. Vi har därmed 
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inte kunnat identifiera en underliggande klassdiskurs där föräldrars svaga sociala kapital 

räknats som en brist i föräldraförmågan.  
 

8.2 Engagemang 

I elva av våra trettio domar beskrivs att föräldrarna brister i engagemang för barnet. I 

elva av trettio domar konkretiseras detta med att barnen har hög skolfrånvaro, smutsiga 

kläder, bristande kontakt med vården och/eller dålig tandstatus. Har föräldrarna inte 

varit tillräckligt engagerade i sina barn, beskrivs detta av socialtjänsten som en brist hos 

föräldrarna. Vi redogör för vårt tema Engagemang med underrubrikerna Matrutiner 

samt Skola.  

 
8.2.1 Matrutiner 

I dom 8 finns citat angående barnens matrutiner. I domen kan vi läsa att det ena barnet 

lider av övervikt och att föräldrarna, trots kontakt med överviktsenhet där de fått kostråd 

och information kring fysisk aktivitet, inte lyckats förändra situationen. Barnets mående 

har istället försämrats. Då förvaltningsrätten lägger fram informationen på sättet vi ser 

nedan har citatet hög modalitet. 

  

Mot bakgrund av de bristande kostrutinerna i hemmet riskerar [barnets] hälsa att 

försämras ytterligare. 

 

Dom 29 beskriver:  
 

Båda föräldrarna uppvisar även viss omsorgssvikt, då [barnet] tycks få äta endast det 

hon tycker om, såsom hamburgare, kakor, bullar och godis. Hon kan inte äta med kniv 

och gaffel. 
 

I dom 16 läste vi:  

 

Det anges vidare i utredningen att [barnet] har fått ordna mat själv hemma och värma en 

Panpizza eller liknande. [...] [Barnet] saknar rutiner kring måltider. 
 

I dom 15 framlyfts att:  
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Nämnden har gjort gällande att det skulle föreligga brister i omsorgen när det gäller 

mathållning, hygien och vardagliga rutiner.   

 

Det senare uttrycket, från dom 15, har lägre modalitet jämfört med citaten från dom 16. 

I bådera domar finns dock en stark antydan att barnen får klara sig själva. Detta har 

historiskt varit ett typiskt sätt att se på arbetarklassens barn, där diskursen målar upp en 

bild av att arbetarklassbarn generellt står utan den fostran de behöver (Lundström & 

Sallnäs 2003, ss. 196-197). I dom 29 beskrivs föräldrarnas omsorgssvikt med exempel 

på hur de förser barnet med mat som de flesta skulle kalla onyttig eller ohälsosam. Det 

görs också en antydan att barnet bestämmer själv vad som ska ätas, vilket ses som 

omsorgssvikt. Friis (2005, s. 79) menar att det råder en diskurs i LVU och SoL där ett 

aktivt föräldraskap beskrivs som betydelsefullt för barnets bästa. Denna diskurs finner 

vi närvarande i förvaltningsrättens domar, då föräldrars bristande engagemang barnens  

matrutiner förklaras som brister i omsorgen. Vi finner det vidare intressant, ur ett 

klassperspektiv, att barnets förmåga att inte kunna äta ordentligt med bestick anses vara 

en sådan pass relevant sak gällande barns matrutiner, att det nämns i en förhandling om 

tvångsvård. Det för våra tankar till starkt kulturellt kapital och finkultur, samt till 

habitus. ”Vad arbetaren äter och framför allt hur han äter” (Bourdieu 1999, s. 19) är, 

som vi redogjort för i teori-avsnittet, ett sätt att dela in människor. Vi ser detta 

klassificierinssystem efter smak och livsstil vara aktivt i förvaltningsrättens domar, där 

arbetarklassens mat samt sätt att konumera mat, anses vara bristfällig och fel.  

 
8.2.2 Skola 

I dom 17 kan vi läsa följande:  

 
Det framgår av nämndens utredning att [barnet] har kommit till förskolan sent, hungrig 

och med för små och smutsiga kläder. [...] Förvaltningsrätten anser dock mot bakgrund 

av vad som framkommit att det finns brister i omvårdnaden om [barnet] vad avser hans 

behov av kläder, hygien och god hälsa. Förvaltingsrätten anser vidare att [mamman] 

inte har gjort tillräckligt för att tillgodose [barnets] behov av vårdkontakter.  

 
Dom 11 beskriver följande situation:  
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Familjebehandlarna har vittnat om att den praktiska omvårdnaden om barnen fungerat 

bra vissa dagar men betydligt sämre andra dagar. Framförallt har [mamman] haft svårt 

på morgnarna att få barnen till förskolan.  

 

I dom 14 läste vi att:  

 

Det finns vidare, framför allt på grund av bristande struktur hemma hos [mamman], 

brister i att få [barnet] till skolan i rätt tid och på rätt sätt. Detta medför att hans 

skolgång blir lidande. Det finns inte heller någon kontakt med skolan från [mamman]s 

sida, trots att hon är den som tagit på sig huvudansvaret för [barnet].  

 

I ovanstående exempel kopplas brister i föräldraförmågan tätt ihop med barnens 

skolgång, hälsa och hygien. Citaten präglas av stark transitivitet mellan förälderns 

förmåga att engagera sig och barnens situation, med starkt fokus på skolan. Som vi 

redogjorde för i förra avsnittet, gällande vikten av föräldrars impulskontroll, finns det 

enligt Widding (2011, ss. 28-29) en rådande klassdiskurs i föräldrastödsprogrammet 

COPE som premierar föräldrar med en god kontakt till barnets skolpersonal. Den 

förälder som kritiserar skolan anses i programmet vara en problematisk förälder. Hon 

redogör även för att programmet spär på diskursen om att arbetarklassföräldrar oftare 

överlämnar ansvaret för barnens akademiska utveckling till skolan (ibid.). Vi kan se att 

en välfungerande kontakt mellan föräldrar och skola kopplas till föräldraförmågan i 

förvaltningsrättens domar. Likaså beskrivs förseningar som en brist, och föräldrarna får 

ansvaret för att tiden på förskolan eller skolgången blir lidande. Barn från medelklass 

och uppåt har sedan tidig barndom förvärvat sig ett överlägset kulturellt kapital. De har 

redan tillägnat sig den kunskap och det sätt att tala som skolan premierar (Broady 1985, 

s. 53). Vi kan alltså tala om att medelklassens barn har ett försprång gentemot 

arbetarklassens barn, något som arbetarklassföräldrar förväntas leva upp till.  

 

Vi har även noterat att föräldrarna nekar det faktum att de inte skulle vara engagerade i 

sina barn. Föräldrarna hävdar att de är engagerade, men orden tillmäts mindre betydelse. 

Detta bekräftas av tidigare forskning, som redogjort för att förvaltningsrätten lägger stor 

vikt på socialtjänstens bedömning och utredning av föräldraskapet (Choate och 

Engstrom 2014, ss. 368-369, 371-376, Friis 2005, s. 66). Enligt Bourdieu är det dock 

mycket svårt att från en underordnad ställning “hävda sig uppåt” på egen hand. Vill en 

ha erkännande från andra, är det därför viktigt att ta hänsyn till de som innehar makten, 
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exempelvis de högutbildade (Broady 1985, s. 52, Carle 2007, ss. 384-385). Broady 

(1985, s. 54) ger advokat- och tjänstemannayrken som exempel när han räknar upp höga 

positioner med ett överlägset informationsläge och starkt kulturellt kapital, tillsammans 

med läkare och politiker. I och med att de advokater och socialsekreterare som befinner 

sig i rummet måste anses vara relativt välutbildade, finns det en särskild maktskillnad i 

rummet när föräldrarna tillhör arbetarklassen. De förstnämnda har gemensam habitus i 

och med sitt starka kulturella kapital, och de kan därför påpeka skillnader samt göra 

indelningar där vissa beteenden anses vara bristfälliga (Jfr Bourdieu 1999, s. 29). Valet 

att överlåta ansvaret för barnens skolgång till lärarna formas till en klassdiskurs där 

arbetarklassföräldern inte är ’good enough’. Habitus kan även förklara hur vissa 

föräldrars ord tillmäts mindre betydelse. Föräldrar med svagt kulturellt kapital besitter 

inte samma slags information som kan vara till hjälp under en så komplex juridisk 

situation om förhandlingar om tvångsomhändertagande är. De kan med andra ord inte 

göra något åt den indelning och klassificiering som precis skett, eftersom de inte är i 

stånd att själva göra indelningen.  

 

Sammanfattningsvis visar detta tema i vårt resultat att aktivt engagemang i barnens 

matrutiner kopplas samman med god föräldraförmåga. Vi har även redogjort för att 

rättens tal om engagemang i barnens skolgång verkar bekräfta ett rådande 

medelklassideal. Förvaltningsrätten gör i och med detta kopplingar mellan ett aktivt 

föräldraskap och god föräldraförmåga.  

 

8.3 Bostad och ekonomi 

I fyra av trettio lästa domar framkommer att bostadssituationen är för trång eller att 

föräldern saknar egen bostad. I tre andra domar framkommer att föräldern saknar arbete, 

och i två av domarna framkommer att föräldern är både bostads- och arbetslös. I fyra 

domar framkommer tydligt att familjen har ekonomiska problem. Sammanlagt tio av 

trettio domar berör med andra ord problem som rör ekonomi och bostad. Vi väljer att 

presentera resultatet angående bostad och ekonomi under samma rubrik, eftersom de är 

så pass integrerade i varandra. Vid de tillfällen familjernas bostad och ekonomi berörs, 

talas det om att föräldrarna brustit i sin föräldraförmåga i och med att de inte kunnat 

tillgodose barnets behov av en trygg och stabil vardag. Vi presenterar detta tema med 
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två underrubriker, nämligen Ekonomi samt Bostad och stabilitet.  

 
8.3.1 Ekonomi 

Med grund i dom 20 förstår vi att konflikter kan ha sin grund i bristande ekonomiskt 

kapital. Det kan även röra sig om ekonomiskt våld, vilket finns beskrivet i mammans 

anförande under förhandlingen:  

 

Det finns ett visst uttryck för ekonomiskt våld från [pappans] sida. Han hotar hela tiden 

med att sälja lägenheten som hon bor i om [mamman] inte klarar av att betala hyran. 

Boendet är helt kontrollerat av honom, vilket också den tidigare gemensamma bostaden 

var.  
 

Situationen skrivs både med låg och hög modalitet. ”Ett visst mått” präglas av låg 

modalitet, medan ”hotar hela tiden” präglas av hög modalitet. Detta kopplas dock inte 

på något sätt samman med pappans föräldraförmåga. Vi vet att ekonomisk utsatthet är 

en stark stressfaktor (Starrin 2013, s. 90). Detta bekräftas i situationen som mamman i 

dom 20 beskriver. Trots detta tillmäts mammans ord i dom 20 mycket liten betydelse.  

 

Dom 24 beskriver följande situation:  

 

[Mamman] valde att avsluta relationen med [pappan] i slutet av september. Under en 

viss period var han hennes trygghet och lugn. Nu har hon någonting att göra på dagarna 

vilket gör henne lugn. Hon har en egen ekonomi nu och kan försörja sig själv. Han är 

således inte lika viktig för henne längre.  

 

Förvaltningsrätten framför senare i samma dom:  

 

Det är inte klart att [mamman] kommer hålla det avstånd som krävs från [pappan] för att 

skydda [barnet] [...] Det har framgått att [pappan] varit en stor trygghet och ett stöd för 

[mamman]. Med hänsyn till det [...] är det förvaltningsrättens bedömning har allt för 

kort tid förflutit från det att [mamman] avslutat relationen till [pappan] för att en 

förändring över tid ska kunna konstateras. 

 

I dom 24 finner vi det dock tydligt att förvaltningsrätten inte lägger särskilt stor vikt vid 

mammans agerande. Mamman har försökt visa förändringsbenägenhet, men 
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förvaltningsrätten anser att förändringen inte varit tillräcklig över tid. Det är möjligt att 

mamman ovan, trots att hon numera har en egen inkomst, placerats i ett fack med lågt 

socialt värde. Hon anses kanske av både socialtjänsten och förvaltningsrätten som 

oförtjänt av mer stöd och ansvarig för den situation hon försatt sig i. Mammans 

trovärdighet räknas inte som tillförlitlig. Detta kopplar vi till Hasenfelds forskning 

(2000, ss. 331-332) om att klienter som upplevs moraliskt bristfälliga ofta räknas som 

ovärdiga stöd. Det är möjligt mamman i dom 24, som tidigare befunnit sig i en 

ekonomiskt utsatt situation och därför inte tidigare kunnat lämna barnets pappa, bedöms 

vara moraliskt bristfällig och otillförlitlig just därför att hon valde att stanna i den 

situation som innebar mer ekonomisk trygghet åt barnet. Hon befann sig med andra ord 

i ett moment 22: antingen kunde hon få barnet omhändertaget för att hon stod utan 

försörjning och bostad, som i dom 28 i nästa avsnitt, eller så kunde hon stanna kvar och 

låta barnet ha tak över huvudet. Det visar sig i nästa avsnitt att båda besluten troligtvis 

lett till ett omhändertagande av barnet.  

 

Vi har tidigare redogjort för möjligheten att överrepresentationen av 

arbetarklassfamiljer inom barnavården beror på att dessa av olika anledningar 

uppmärksammats och problematiserats på ett särskilt sätt. Det är vidare möjligt att 

socialtjänsten får kännedom om vissa familjer när de till exempel ansöker om 

försörjningsstöd, och att barnavården på det viset lättare ”får syn på” dessa föräldrar 

(Lundström & Sallnäs 2003, s. 204-205). Därmed har föräldrar med svagt ekonomiskt 

kapital sämre förutsättningar att klara sig på egen hand.  

 

8.3.2 Boende och stabilitet 

I dom 28 framför nämnden att en mamma inte …  

 

[...] kunnat upprätthålla stabilitet vad avser försörjning och boende. Hon och [barnet] 

står nu utan försörjning och fast bostad.  

 

Att barnet inte har stabilitet hör starkt ihop med mammans förmåga att ordna 

försörjning. Att familjen inte har en fast bostad kopplas starkt till mamman. 

Transitiviteten mellan mammans förmåga och barnets bostadslöshet förstärks i det 

sagda.  
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I dom 22 förekommer våld i hemmiljön. Både barnet och mamman har utsatts för 

fysiskt och psykiskt våld av mammans pojkvän, som de båda bor hos. I domen står det 

att mamman …  

 

[...] har inte lyckats skydda [barnet] mot att utsättas för det våld och de konflikter som 

har förekommit i hemmet.  

 

I det sagda förknippas mamman och hennes oförmåga att skydda barnet starkt med de 

våldsamma händelserna hemma. På det sättet förstärks transitiviteten. Under 

förhandlingen framför mamman dock att hon egentligen vill ha en egen lägenhet, samt 

att hon nyligen ställt sig i bostadskö. Det framkommer också att mamman är arbetslös, 

samt att hon varit på ett möte hos Arbetsförmedlingen. Hon visar med andra ord 

engagemang, men det anses inte vara tillräckligt. Det är inte orimligt att anta att hon har 

bristande ekonomiskt kapital, eftersom hon är arbetslös, och därför inte kan ordna en ny 

bostad. I domen kan vi slutligen läsa att: 

 

Förvaltningsrätten gör mot denna bakgrund bedömningen att [mamman] 

har visat uppenbara brister i sin omsorgsförmåga.  
 

Rekvisiten för LVU uppfylldes med andra ord genom att den bostads- och arbetslösa 

mamman i dom 22 inte kunde flytta sitt barn från den nuvarande hemmiljön som hon 

delar med sin våldsamme pojkvän. I likhet med dom 28 finns det, enligt 

förvaltningsrätten, brister i omsorgen på grund av brister på ekonomiskt kapital.  

 

Dom 30 beskriver hur familjen bor på en ö utanför Stockholmsområdet. Barnet har inga 

jämngamla kompisar på ön. Det finns inte heller någon butik eller någon verksamhet 

där barnet kan aktivera sig eller umgås med andra. Eftersom barnet lider av dövhet och 

enbart kommunicerar genom teckenspråk, finns ökade risker för isolering. Barnet 

beskriver vidare helgerna hos sin mamma och styvfar  som fyllda av konflikter och 

alkohol. När barnets mamma druckit, upplever barnet att teckenspråket blir svårare att 

tyda. Den enda som kan teckenspråk på ön är barnets mamma. I domen skrivs att det 

faktum att  platsen familjen bor på har avsaknad av aktiviteter inte är ett skäl för vård 

enligt LVU. Förvaltningsrätten anser dock att med barnets behov ställs …  
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högre krav på [mamman] att bidra till att [barnet] får möjlighet till aktiviteter som 

stimulerar honom och för att undvika isolering. 
 

Förvaltningsrätten skriver att mamman visar en bristande förmåga att möta barnets 

behov. I likhet med dom 22 brister mamman i att möta barnets behov, enligt 

förvaltningsrätten. Hade mamman däremot bosatt sig på en mindre avskild plats och 

med mer möjlighet till aktiviteter anpassade efter barnets funktionshinder och ökade 

behov, hade rekvisiten för vård enligt LVU inte varit uppfyllda.  

 

I dom 26 anför den ensamstående föräldern, en mamma, att hon kommer att flytta till en 

större lägenhet så att barnet så småningom kommer att få ett eget rum. Nämnden 

framför att detta är ett måste för barnets skull. Det framkommer vidare att mamman låtit 

barnet få inblick i familjens ekonomi på ett sätt som inte är adekvat för hans ålder. Det 

skrivs att barnet på så sätt fått inblick i för mycket vuxenproblem som han haft svårt att 

hantera. Det är med det ovan sagda inte orimligt att anta att mamman har ekonomiska 

problem, och därför inte kunnat ordna en större bostad åt sin familj.  

 
Enligt Socialstyrelsen (2015, s. 31) är det viktigt med en trygg bostad och en ordnad 

ekonomi för att skapa en god uppväxtmiljö för barn. Vi ifrågasätter inte detta, men vi 

ställer oss kritiska till att det rådande mönster vi upptäckt, där ansvaret enbart läggs på 

föräldrarna som individer. Utöver de redan nämnda domarna, kan vi i dom 20 kan vi 

läsa att:  

 

[Mamman] har inte tagit ansvar och försökt lösa boendesituationen som är en orsak till 

konflikterna mellan föräldrarna. 

 
Även denna mening har hög transitivitet, då boendesituationen tätt hör samman med 

mamman och hennes ansvarstagande. Att lösa bostaden är uppenbart förälderns ansvar, 

enligt förvaltningsrätten. Denna vändning i vem som bär ansvar kan relateras till 

resultaten från Friis (2005, ss. 72-73) forskning. I studien redogörs för den radikala 

förändring som sker när en familj som tidigare tagit del av socialtjänstens stöd med 

frivillighet och när socialsekreterare senare känner sig nödgade att använda tvång. I 

LVU beskrivs inte längre strukturella problem som just strukturella - såsom de görs i 
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SoL - utan problemen, såsom arbetslöshet och bostadslöshet, görs till individualiserade 

problem som föräldrarna görs ansvariga för. Liknande resultat har Hasenfelds forskning 

(2000, ss. 330, 332-333) om moraliska värderingar i människobehandlande 

organisationer. Socialsekreterares personliga värdering av klienters sociala värde hör 

starkt ihop med bedömningen om klienten är ansvarig för situationen hen befinner sig i. 

Klienter med lågt socialt värde bedöms ofta ha större ansvar för situationen hen befinner 

sig i, samt lägre potential att förändra sin situation.  

 

I dom 20 ovan kan vi klart och tydligt läsa att boendet är förälderns ansvar att lösa. En 

uppmärksam läsare har redan lagt märke till att samma mamma under avsnittet 

ekonomiskt våld anförde att barnens pappa utövade just denna typ av våld gentemot 

henne. Detta finns dock inte med i socialtjänstens anföranden. Detta kan vara ett 

exempel på den forskning (Ponnert 2007, ss. 212-213, 224, 243) och Friis (2006, s. 66-

67) lagt fram, det vill säga att socialsekreterare känner sig nödgade att lägga fram 

information på ett visst sätt för att få igenom ett LVU. Med kunskap om detta blir 

modalitet och transitivitet mycket relevanta. Hur en socialsekreterare formulerar 

ansökan om att rätten ska bifalla tvångsvård spelar roll för utfallet, därför används gärna 

uttryck som stärker modaliteten och transitiviteten i det sagda. Genom att betona den 

enskilde förälderns ansvar att lösa sin boendesituation, och genom att uttrycka bristande 

socioekonomiskt kapital i termer av bristande omsorg av barnets behov av trygghet och 

stabilitet, sker en förskjutning av perspektiv. Uttalanden där föräldraansvar och 

bristfälliga bostäder präglas av hög transitivitet är ett sådant exempel. På så vis kan en 

underliggande klassdiskurs försvaras och upprätthållas av förvaltningsrätten.  

 

Friis (2005, ss. 70, 72) skriver i sin studie att föräldrar som närmar sig en LVU-process 

behöver visa att de är förändringsbara för att undvika att få sina barn omhändertagna. 

Hon poängterar också att Socialtjänsten måste erbjuda insatser och stöd som passar 

föräldern i fråga. Hon skriver vidare att insatser kommuner erbjuder ofta är generella 

och inte alltid kan anses passa alla typer av föräldrar. Detta kan vi koppla till Hasenfeld 

(2000, s. 333), då klienter som bedöms ha lågt socialt värde oftare får generella 

stödinsatser samt bedöms ha för lite förändringspotential. Detta bekräftas även i 

Widdings forskning (2011, ss. 35-36), där studiens resultat visar att föräldrar från 

arbetarklassbakgrund riskerar att framställas som problematiska i vissa typer av 

föräldrastöd. En betydande del av de som väljer att avsluta insatsen i Widdings studie 
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(2011, s. 34) hänvisar till ekonomiska problem. Stödet passar inte alla föräldrars 

varierande behov. Det är alltså inte orimligt att tänka att någon av de föräldrar som vi 

nämnt ovan, antingen har ansetts ha lågt socialt värde, det vill säga anses vara ansvarig 

för sin egen situation och därmed inte förändringsbar - och/eller har fått insatser från 

socialtjänsten som inte passat det individuella behovet, och därför avslutat insatsen. 

Föräldrarna har då inte fått tillräckliga möjligheter att visa sig förändringsbara. Detta 

gäller samtliga föräldrar som vi lyft upp, både under temat Konflikter och 

impulskontroll samt Engagemang, men främst Bostad och ekonomi. Vi kan nämligen 

inte låta bli att ställa oss frågan hur en enskild förälder kan visa sig förändringsbar på en 

strukturellt komplicerad bostadsmarknad.  

 

Vi vet att barn sällan omhändertas med hänvisning till trångboddhet eller fattigdom 

(Lundström & Sallnäs 2003, s. 199). Vi blev därför förvånade när vi i ett flertal av våra 

trettio domar läst att arbetslöshet, trångboddhet eller bostaden på annat sätt trots allt 

bidragit, om än inte på egen hand, till att uppfylla rekvisiten för LVU. Vi har 

sammanfattningsvis redogjort för att bostad och ekonomi spelar viss roll i 

förvaltningsrättens beslut, eftersom de kopplas till eller omskrivs som brister i 

föräldraförmågan. Även om de inte ensamt utgör rekvisitet, spelar de fortfarande en viss 

roll i beslutet om omhändertagande.  

 

8.4 Undantag 

I läsningen har vi funnit två intressanta undantag, som vi presenterar nedan. Vi kommer 

även fördjupa oss i en diskussion om psykisk ohälsa.  

 

I dom 20, där ena föräldern beskrivs ta ett onödigt stort antal vårdkontakter för sitt barn, 

visar mamman på starkt engagemang gentemot sin son. Hon beskriver att hon fått 

kämpa för att omgivningen ska förstå barnets särskilda behov. Nämnden ser dock inte 

positivt på mammans starka engagemang, utan menar att det är oroväckande att hennes 

uppfattning om sonens sjukdomsbild och behov skiljer sig så mycket från läkare som 

träffat barnet. Choate och Engstrom (2014, s. 374) menar att föräldrarna ska kunna ta ett 

lämpligt antal vårdkontakter när det behövs. Ett allt för starkt eller osunt engagemang i 

sina barn är med andra ord inte alls kopplat till fungerande föräldraförmåga, utan denna 

kontakt mellan förälder och barn kan enligt förvaltningsrätten i dom nr 20 ses som 

brister i omsorgen.  
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Ytterligare ett undantag i temat bristen på engagemang fann vi i dom 13, där 

förvaltningsrätten skrivit följande:  

 

Föräldrarna har visserligen i sina berättelser gett uttryck för ett starkt engagemang för 

sina barn vad gäller deras skolgång och fritidsintressen. Även åberopade vittnesförhör 

ger stöd för att föräldrarna är öppna människor med ett stort kontaktnät och mycket 

engagemang för sina barn. Detta har dock inte ifrågasatts av nämnden och det 

ifrågasätts inte heller av förvaltningsrätten. Att föräldrarna är öppna mot andra och har 

ett stort engagemang i sina barn utesluter dock inte att det ändå kan ha förekommit 

misshandel och brister i omsorgen.  
 

I övrigt fann vi inga andra klassmarkörer i dom 13. Dom nr 20 och dom nr 13 har vidare 

varit de enda tydliga undantagen där föräldrarnas engagemang i barnen har lyfts upp 

under förhandlingen.  

 
8.4.1 Psykisk ohälsa 

Något som kan påverka föräldraförmågan negativt är psykisk ohälsa. Viktiga frågor när 

en eller båda föräldrarna lider av psykisk ohälsa är att se hur föräldrarna hanterar sin 

psykiska ohälsa, samt om de tar hjälp för att bli bättre (Choate & Engstrom 2014, s. 

374). Den psykiska ohälsans negativa effekt på föräldraförmågan har blivit tydlig i ett 

flertal domar. Vi väljer här att lyfta några exempel där förvaltningsrätten tätt kopplat 

samman bristande föräldraförmåga, brister i omsorgen och psykisk ohälsa.  
 

[Mammans] mående styr [barnets] vardag och hon ser inte hans behov på grund utav sin 

egen problematik, han får inte hjälp med sina läxor, får inte hem kompisar och får ingen 

stimulans och gränssättning i hemmet. 

 
Detta kan vi läsa i dom 1. Psykisk ohälsa kan alltså, som vi ser i citatet ovan, påverka 

många aspekter av föräldraskapet och göra det svårare på många olika sätt. Citatet har 

låg transitivitet då mammans brister i föräldraförmågan inte kopplas direkt till henne 

som person. Bristerna kopplas snarare ihop med att mamman lider av psykisk ohälsa 

och mammans svårigheter i vardagen med sitt barn förklaras genom hennes dåliga 

mående. 
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 I dom 11 kopplas brister inte direkt till mammans föräldraförmåga, utan brister 

förklaras snarare genom hennes psykiska ohälsa. Detta görs på inte mindre än tre ställen 

i samma dom:  

 

Av nämndens utredning framgår vidare att [mammans] förmåga att ta hand om sina 

barn i hög grad påverakts av hennes psykiska mående. [...] [Mamman] var då under 

behandling och det fanns en oro för hennes föräldraförmåga på grund av hennes 

psykiska mående. [...] Förvaltningsrätten betvivlar inte att [mamman] har en uppriktig 

vilja att ta hand om sina barn på bästa sätt, men hennes förmåga verkar vara knuten till 

hennes psykiska mående. Det medför en oförutsägbarhet för barnen som innebär en 

omsorgsbrist.  
 

 I dom 8 kan vi läsa: 

 

Barnen lever i ett dysfunktionellt familjesystem som präglas av ständiga konflikter, våld 

samt kommunikations- och relationssvårigheter. Föräldrarna har svårt att tillgodose 

[barnens] behov av stimulans, grundläggande omsorg och trygghet. De brister även i sin 

känslomässiga tillgänglighet, vägledning och gränssättning i förhållande till barnen, 

brister som är hänförliga till deras kognitiva svårigheter och [mammans] psykiska 

ohälsa. 
 

Citatet har låg transitivitet då förvaltningsrätten gör bedömningen att bristerna kan 

härledas till föräldrarnas psykiska mående och därav inte kopplar bristerna direkt till 

föräldrarna som personer. Citatet har även hög modalitet då bristerna framställs som 

fakta och inte som en bedömning. Detta visar att den psykiska ohälsan spelar roll i 

domarna och trots att föräldrarna uppvisar både våld och konflikter samt brister i sitt 

engagemang för barnen, kopplas inte detta personligen till dem utan bedöms bero på 

den psykiska ohälsan. 

 

Det har varit svårt för oss att få syn på klassmarkörer i de domar där föräldrarna 

beskrivs ha psykisk ohälsa och bristande engagemang i sina barn. I dom 15 kunde vi 

visserligen läsa att:  

 

[Mamman] mår psykiskt dåligt och saknar boende.  
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Detta var den enda koppling vi kunde göra mellan psykisk ohälsa och klassmarkörer, då 

boende räknas som ekonomiskt kapital. I övrigt var förvaltningsrättens tal om psykisk 

ohälsa värdeneutral i termer av klass. Vi finner detta särskilt intressant eftersom vi vet 

att psykisk ohälsa är högre hos människor med en ekonomiskt utsatt situation och att 

brist på pengar är en allvarlig psykisk stressfaktor (Starrin 2013, s. 90-91). Vi vill  

poängtera det till synes sömlösa sambandet mellan ohälsa och ekonomisk utsatthet. 

Sambandet kallar vissa forskare “den eviga frågan”, nämligen om fattigdom leder till 

individuella problem eller om människor med individuella problem i högre grad än 

andra hamnar i fattigdom (Lundström och Sallnäs 2003, s. 209). Trots att sambandet är 

tydligt, görs i förvaltningsrätten en markant skillnad mellan föräldrars ansvar när det 

gäller bostäder och försörjning samt problem som hänförs till psykisk ohälsa. Det finns 

därmed en skillnad i sättet att se på olika typer av individuella problem. I domarna 

förklaras föräldrars bristande engagemang och/eller bristande föräldraförmåga gällande 

engagemang i barnen ofta med en värdeneutral psykisk ohälsa. Både föräldrarna som 

brister i frågor om bostad och försörjning samt de föräldrar som lider av psykisk ohälsa, 

anses brista i omsorgen om sina barn. Människor med psykisk ohälsa hålls inte 

ansvariga för sin situation och bristande föräldraförmåga på samma sätt som människor 

med svagt ekonomiskt kapital. Här identifierar vi en diskurs starkt kopplad till 

klassmarkören ekonomiskt kapital. Vår slutgiltiga analys är att föräldrar som brister i 

omsorgen av sina barn på grund av fattigdom har en mycket längre och tydligare 

koppling till arbetarklassen än föräldrar med psykisk ohälsa. De värderingar och 

diskurser som format barnavården under lång tid fortfarande lever kvar - även i 

tvångsomhändertagandet.  

 

9 Avslutande diskussion 
Vårt sammanfattade resultat är att god föräldraförmåga kopplas samman med 

impulskontroll; bristande matrutiner anses som brister i omsorgen och kopplas samman 

med föräldrarna och deras livsstil; och slutligen förknippas föräldraförmåga och 

familjers bostadssituation starkt med varandra. Vi har hittat två tydliga undantag där 

föräldrarna visar starkt engagemang i sina barn, bland annat engagemang i skolan. Vi 

har identifierat frekvent återkommande kopplingar till föräldrarnas beteenden, där vissa 

beteenden och livsstilar premieras. Förvaltningsrätten gör även bedömningar att vissa 

föräldrar saknar insikt, bland annat gällande konsekvenser av bristande impulskontroll, 
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därmed påpekas skillnader och görs uppdelningar som kan kopplas till klasstillhörighet. 

Föräldrars bristande sociala kapital har i flera domar omnämnts, men utan koppling till 

föräldraförmågan. Bristande insikt har även beskrivits som en brist hos föräldrar, där 

förvaltningsrätten bedömt att föräldrar inte har insikt i vad som är bra och dåligt för sina 

barn. Många föräldrar anses brista i omsorgen om sina barn på det vis att de inte anses 

ha ett tillräckligt aktivt föräldraskap som livsstil. Enligt vad vi har kunnat se i vår 

diskursanalys av förvaltningsrättens domar, finns det en rådande klassdiskurs som kan 

anses vara en förläning av att medelklassföräldrar porträtteras som ett ideal i 

barnavården. Detta får som konsekvens att arbetarklassföräldrar missgynnas även i 

frågor om tvångsomhändertagande. Genom att betona föräldraansvar och barns behov 

av stabilitet och trygghet och spä på transitiviteten mellan dessa under förhandlingarna, 

sker en perspektivförskjutning från strukturell nivå till individuell - och på så sätt kan en 

underliggande klassdiskurs försvaras och upprätthållas i rätten.  

 

En rad citat från flera domar visar att föräldraförmåga starkt kopplas samman med 

förutsättningen att kunna ordna en bostad åt barnen. Här såg vi den underliggande 

klassdiskursen som tydligast. Vårt resultat visar att ekonomisk utsatthet inte är ensam 

grund för LVU, men att det anses vara en bidragande faktor i sammanhanget. Föräldrar 

med begränsat ekonomiskt kapital har sämre förutsättningar att göra något åt sin 

situation på bostadsmarknaden, vilket gör att de återigen drabbas negativt av den 

underliggande klassdiskurs som finns i förvaltningsrätten och hos socialtjänsten. Vi ser 

alltså ett mönster av att sämre förutsättningar talas om som sämre förmågor. Strukturella 

problem får därmed svåra individuella konsekvenser.  

 

9.1 Avslutande metoddiskussion 

I arbetet med denna diskursanalys var det viktigt för oss att ta några kliv tillbaka från 

vår kunskap för att kunna se föräldraförmåga mer som en diskurs och mindre som något 

att arbeta med hos klienter. Detta var ibland svårt, då vi båda har arbetat inom 

socialtjänsten och onekligen är en del av “systemet” och dess diskurser, men vi tycker 

att vi lyckats väl med att identifiera en klassdiskurs.  

 

Vi har använt oss av transitivitet och modalitet. Med dessa har vi kunnat se hur 

förvaltningsrätten formulerat sig gällande föräldraförmåga och brister i omsorgen, till 

exempel vad som tätt kopplats ihop med god föräldraförmåga eller vad som starkt 
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identifierats som brister i omsorgen. I vårt frågeschema kan en uppmärksam läsare se att 

vi valt att inte fördjupa oss i vissa frågor som vi använde oss av i vår läsning av 

domarna. Vi har till exempel inte med föräldrars bakgrund som tema i vårt resultat, 

eftersom det fanns mycket lite sagt om detta i domarna. Anledningen till att 

förvaltningsrätten inte skriver särskilt mycket om föräldrarnas bakgrund beror troligtvis 

på att rätten enbart prövar om rekvisiten för LVU är uppfyllda eller inte. För att avgöra 

detta behövs sällan en redogörelse för hur barnets föräldrars bakgrund eller familjens 

livsstil i bredare penseldrag ser ut. Detta är en uppenbar begränsning med vårt val att 

läsa domar. Hade vi velat undersöka hur socialsekreterare talar och skriver om 

föräldrars bakgrund hade det varit relevant att läsa utredningar istället. I vår studie ville 

vi se om klassdiskurser kunde ha betydelse i omhändertagandet av barn, därmed gjordes 

en begränsning till att enbart läsa domar. Det hade dock varit intressant att läsa de 

utredningar som låg bakom förhandlingarna i förvaltningsrätterna, på så vis hade vi haft 

mer material om varje familj, såsom deras livsstilar, samt hur dessa beskrivs och 

bedöms av socialsekreterare. Grunderna för att omhänderta finns dock som sagt redan i 

domarna, och i utredningarna som ligger bakom förhandlingarna finns information som 

inte skulle vara relevanta grunder för ett omhändertagande.  

 

Vårt val av Bourdieus teori om kapital gav oss nycklar att tolka klass genom markörer 

som socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital samt habitus. Vi valde denna teori till stor 

del på grund av att den förklarar klass på ett mer dynamiskt vis än bara pengar på 

kontot. Innan vi samlade in vår empiri, hade vi en tanke om att socialt och kulturellt 

kapital skulle spela en större roll i domarna. Det visade sig dock att bristande 

ekonomiskt kapital på ett tydligt sätt drabbat familjer. Det hade varit spännande att 

använda mer konkreta verktyg för att identifiera klass, såsom utbildningslängd och 

inkomst, men eftersom vi visste att dessa sällan eller aldrig omnämns i förhandlingar 

om tvångsvård, föll valet på Bourdieu. En brist med Bourdieus teori är att den inte tar 

hänsyn till kön. I flera av våra lästa domar utgörs omsorgsperson och vårdnadshavaren 

enbart av ensamstående mammor. Detta var särskilt påtagligt i avsnitten Engagemang 

och Bostad och ekonomi. Det är som sagt ett känt ensamstående mödrar “alltid” har 

varit överrepresenterade i barnavårdsstatistiken samt är överrepresenterade inom 

tvångsvården (Lundström & Sallnäs 2003, s. 204, Kooh, Skoog och Dalin 2012, ss. 

904). Det hade därför varit intressant att göra en fördjupad genusanalys inom ramen för 

denna studie, men med hänsyn till studiens storlek fanns det inte möjlighet för oss att 
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göra så.  

 

Det vore intressant att fortsatt jämföra domar där förvaltningsrätten avslagit respektive 

bifallit nämndens ansökan om LVU, för att göra en fördjupning i rekvisiten brister i 

omsorgen och föräldraförmåga, samt för att analysera hur pass allvarliga bristerna måste 

vara för att göra ett omhändertagande. Möjligtvis skulle även en sådan studie kunna 

diskuteras ur ett klassperspektiv. Det vore även intressant att intervjua socialsekreterare 

om kopplingen mellan beteenden och klass för att undersöka om det förs en diskussion 

kring diskurser, samt försöka förstå huruvida dessa påverkar det vardagliga arbetet med 

familjer.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Frågeschema 

1. Vilka beskrivningar förekommer angående våld eller missbruk i domarna? 

2. Vilka beskrivningar om stabilitet, rutiner samt barnets behov går att utläsa? 

3. Förekommer beskrivningar i domarna om barnets skolsituation eller läkarbesök, 

hur presenteras det? 

4. Hur presenteras relationen och vardagslivet mellan föräldrar och barn i 

domarna?  

5. Hur presenteras föräldrarnas arbetsstatus samt ekonomiska situation? 

6. Hur presenteras beskrivningar angående föräldrarnas uppväxt och bakgrund? 

7. Hur presenteras nätverket runt föräldrar och barn? 

8. Är några av ovanstående begrepp vanligare förekommande än andra i domarna 

och under vilken kategori (brister i omsorgen, föräldraförmåga och klass) 

klassas dessa begrepp? 

 
 


