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This study regards the Care of Young Persons Act, LVU, and the 2 § that focus on parent 

inability to care for their children. The assessment of parent ability to care for their children is 

performed by social workers in different municipalities. The law leaves room for 

interpretation concerning how to assess parent ability and therefore we found it interesting to 

study how social workers interpret 2 § LVU. The study’s aim was also to seek an 

understanding of how different categories, like gender, race, class and physical and psychical 

ability of the parents affect the assessment of their parenting ability, with a intersectional 

perspective. Another perspective we have applied in the study was how social workers reflect 

upon power structures and affect their interpretation of parent ability to care for their children. 

To achieve the study’s aim we preformed seven semi-structured interviews in five different 

municipalities in southern Sweden. The social workers that participated in the study also 

received two vignettes each. In the results of the study we show that the social workers 

interpret parents inability to care for their children differently. We also show that depending 

on which category a parent belongs to the social workers tends to interpret their abilities 

differently. Concerning the power structures social workers tend to reflect on an individual 

level, which leads to an exclusion of how standards and conceptions of people interact with 

power structures.  
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1. Inledning 

Under vår tid som socionomstudenter har det uppdagats ett flertal fall i media, bland annat 

Karlskronafallet, där socialtjänstens agerande har ifrågasatts. I media har vi upplevt att det har 

saknats en debatt kring svårigheterna för hur och när socialtjänsten skall ingripa i de fall där 

barn far illa. Därför har vårt intresse väckts för hur socialtjänsten och socialsekreterare 

förhåller sig till tvångslagen LVU, vilken kan bli aktuell i fall då barn riskerar att fara illa.  

 

1.1 Problemformulering 

Insatser från socialtjänsten som berör barn minskade stadigt under 1900-talet på grund av en 

alltmer framväxande välfärdsutveckling. På 1990-talet ökade antalet barnavårdsärenden vilket 

härrörs till strukturella faktorer såsom ökad arbetslöshet och en högre andel ensamstående 

föräldrar (Lundström & Sallnäs 2003 s. 194). Denna ökning av barnavårdsärenden blir även 

synlig vid en granskning av Socialstyrelsens statistik mellan 2006-2013. Även 

omhändertagandet av barn enligt lagen (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av 

unga, LVU, ökar under samma tidsperiod. En majoritet av alla omhändertagna barn enligt 

LVU bereds vård enligt 2 § LVU
1
 (Socialstyrelsen 2014, ss. 52, 66). För att ett 

omhändertagande på grund av brister i hemmiljön skall bli aktuellt skall rekvisiten i 2 § LVU 

vara uppfyllda. LVU är en tvångslag som möjliggör för vård av barn och den 2 § i LVU 

används när föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov brister och när föräldrarna 

motsätter sig vård för barnet.  

 

2 § LVU innehåller olika rekvisit som skall uppfyllas för att ett LVU på grund av brister i 

hemmiljön skall vara tillämpligt. De rekvisit som är aktuella vid brister i hemmiljön är bland 

annat ”brister i omsorgen” eller ”något annat förhållande i hemmet”. Bedömning av rekvisiten 

i denna paragraf utförs av socialsekreterare inom barn- och ungdomsavdelningar i 

kommunernas socialtjänster. Enligt lagstiftaren är det svårt att definiera alla omständigheter 

då barn kan utsättas för en påtaglig risk i utveckling och hälsa (proposition 2002/03:53, s. 48). 

Det finns vidare riktlinjer över vad begreppet ”brister i omsorgen” samt ”något annat 

förhållande i hemmet” innefattar. Det finns tydliga ramar för vilka omständigheter som skall 

uppfyllas för att rekvisiten skall vara tillämpliga. Lagstiftaren nämner dock att det finns 

                                                 
1 Lagen (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga 2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller 

psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk 

för att den unges hälsa eller utveckling skadas (2 § LVU). 
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utrymme för tolkning av rekvisiten men betonar även att graden av omständigheterna lämnas 

för tolkning hos socialsekreterarna (proposition 2002/03:53, s. 82).  

 

Mot bakgrund av detta kommer uppsatsen fokusera på socialsekreterares tolkning av 

rekvisiten ”brister i omsorgen och något annat förhållande i hemmet”. Lundström och Sallnäs 

(2003, s. 208) hävdar att fattigdom, etnisk/kulturell bakgrund samt kön hos föräldrar skapar 

en större risk för att barn skall bli aktuella för insatser från socialtjänsten. Även i utredningar 

har könets betydelse blivit synligt och påverkat utredningarna enligt Petersson (2006, ss. 52-

56). Vilken eller vilka kategoriseringar en klient uppfattas tillhöra har också en betydelse för 

vilken maktposition varje klient hamnar i, dels gentemot socialsekreteraren, dels gentemot 

andra klienter (Herz 2012, ss. 182-183). Även Jonsson (1997, s. 28) beskriver att handläggare 

genomgående i kontakten med klienten har en högre maktposition då denne innehar 

beslutsrätten i relationen dem emellan. Med andra ord påvisar detta att både 

socialsekreterarens föreställningar samt maktförhållanden har betydelse för bedömningen av 

insatser för barn. Därför finns ett intresse hos oss att studera tolkningar av rekvisiten i 2 § 

LVU ur ett intersektionellt perspektiv vilken utgår från samspelet mellan olika 

kategoriseringar såsom kön, klass och etnicitet. Som ovan nämnt har tidigare forskning kring 

barnavårdsarbete studerats utifrån främst kön och etnicitet. Däremot kommer vår studie att 

rikta fokus mot kategoriseringar såsom klass, kön, etnicitet och funktionsförmåga och dess 

samspel med varandra samt maktens betydelse i relation till socialsekreterares tolkning av 

föräldrars omsorgsförmåga i 2 § LVU, vilket bidrar till ytterligare ett perspektiv inom 

studieområdet.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att förstå hur socialsekreterare uttrycker att de tolkar ”brister i 

omsorgen och något annat förhållande i hemmet” samt vilken betydelse kategoriseringar och 

makt har för denna tolkning.  

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur uttrycker socialsekreterare att de tolkar begreppen ”brister i omsorgen och något 

annat förhållande i hemmet”? 

 Vad ges kategoriseringar för betydelse i förhållande till upplevelsen av föräldrars 

omsorgsförmåga enligt socialsekreterare?  
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 I vad mån reflekterar socialsekreterare kring begreppet makt i bedömningen kring 

omsorgsbrist? 

 

2. Bakgrund 

2.1 Proposition 2002/02:53 

Under denna rubrik redogörs de omständigheter och tilltänkta situationer som lagstiftaren haft 

i åtanke då 2 § LVU stiftades. Vi presenterar detta då det förklarar vad som ingår i rekvisitet 

”brister i omsorgen och något annat förhållande i hemmet” enligt lagstiftaren.  

 

Enligt proposition 2002/03:53 (ss. 49, 82) innebär ”brister i omsorgen” att vårdnadshavaren är 

otillräcklig vad gäller barnets behov av mat, hygien, kläder, sömn, tillsyn samt husrum. Det 

innebär även att vårdnadshavaren inte tillgodoser barnet med lämplig sjukvård och 

behandling. ”Brister i omsorgen” föreligger även i de fall där vårdnadshavare lider av 

missbruksproblematik eller psykisk ohälsa vilket kan medföra en påtaglig risk för den unges 

känslomässiga utveckling. Med psykisk ohälsa hos föräldern skall ohälsan ha en definitiv 

påverkan på barnets psykiska mående. Exempelvis nämns det att den psykiska ohälsan hos 

föräldern skall föranleda bristande uppmärksamhet, fostran, vägledning samt stimulans till 

barnet. Andra fall där lagstiftaren menar att det föranleder ”brister i omsorgen” är konflikter 

mellan vårdnadshavare som påverkar barnet. Vårdnadshavare som brister i omdöme och 

försätter barnet i en skadlig miljö eller överlåter ansvaret för barnet till en person som inte kan 

sörja för barnets behov. Andra omständigheter som kan föranleda ett omhändertagande på 

grund av ”brister i omsorg” är dödsfall av vårdnadshavare eller då vårdnadshavare är 

okontaktbar vid längre utlandsvistelse.  

 

”Något annat förhållande i hemmet” är enligt lagstiftaren två omständigheter, den första 

beskrivs som skäl som inte föreligger hos vårdnadshavaren utan andra personer, till exempel 

en sambo till denne. Den andra omständigheten syftar till att vårdnadshavaren har en osund 

relation till barnet, vilket innebär antingen svårigheter i anknytningen eller ett skadligt 

beroendeförhållande de emellan. Nämnda situationer i ”brister i omsorgen” samt ”något annat 

förhållande i hemmet” skall endast föranleda ett omhändertagande i de fall där det föreligger 

en påtaglig risk för barnets hälsa eller utveckling (proposition 2002/03:53, s. 82).  
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Propositionen ger även riktlinjer kring vad påtaglig risk inbegriper och när detta inträffar. Den 

anger att risken som barnet utsätts för skall vara långsiktig och det skall inte vara en fråga om 

ringa risk. Den risk som föreligger skall vara av betydande karaktär och påverka barnets 

utveckling och hälsa negativt till den grad att ett vårdbehov blir aktuellt. Lagstiftaren skriver 

vidare att subjektiva antaganden och personliga värderingar såsom religionsuppfattning inte 

får föranleda vård enligt LVU (proposition 2002/03:53, s. 82).  

 

5.2 Socialstyrelsens statistik över LVU 

Nedan presenteras statistik från socialstyrelsen angående insatser enligt SoL och LVU i 

Sverige mellan 2006- 2013. Vi anser det vara av relevans att redovisa statistiken då det 

tydliggör omfattningen och ökningen av insatser från socialtjänsten de senaste åren. Därför 

anser vi också att studier inom barnavårdsområdet är viktiga. 

 

Vid en granskning av Socialstyrelsens (2014, s. 52) statistik över antalet heldygnsinsatser för 

barn och unga mellan år 2006 och 2013 observeras en ökning. År 2006 var det 0.89 % av 

samtliga svenska barn och unga som bereddes vård enligt SoL eller LVU. År 2013 var det 

däremot 1.38 % som bereddes vård enligt SoL eller LVU. Under en åttaårsperiod ökade 

därmed antalet barn och unga med insatser med 0.49 %. År 2013 var det totalt 32022 barn och 

unga som bereddes vård enligt SoL eller LVU. Av dessa barn och unga bereddes 6893 barn 

och ungdomar vård enligt LVU exklusive omedelbart omhändertagande. 72 % av dessa barn 

och ungdomar bereddes vård på grund av brister i hemmiljön, vilket innebär att 4924 barn och 

unga bereddes vård enligt 2 § LVU. Det är med andra ord en tydlig majoritet av barnen som 

bereds vård enligt 2 § i jämförelse med barn som på grund av eget beteende blir 

omhändertagna enligt 3 § (Socialstyrelsen 2014, s. 66). För att ett omhändertagande på grund 

av brister i hemmiljön skall bli aktuellt skall rekvisiten i 2 § LVU vara uppfyllda. Av den 

anledningen anser vi att det är viktigt att belysa hur socialsekreterare uttrycker att de tolkar 

”brister i omsorgen” i 2 § LVU.  

 

3. Teori 

I detta avsnitt presenterar vi våra teoretiska utgångspunkter för studien. Vi kommer att utgå 

från ett intersektionellt perspektiv samt begreppet makt. Anledningen till att vi har valt ett 

intersektionellt perspektiv är för att undersöka vilken betydelse socialsekreterares egna 

värderingar kring kategoriseringar kan ha i deras tolkningar av omsorgsbrist. Vi utgår även 
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utifrån begreppet makt då vi ser det som centralt i tvångsvård och då vi anser att de två 

begreppen kompletterar varandra. De kompletterar varandra på så vis att genom 

kategoriseringar synliggörs även maktförhållanden. Våra teoretiska ansatser kommer vi att ha 

som verktyg i vår analys av den insamlade empirin.  

 

3.1 Samspelet mellan kategorier 

Intersektionalitet som begrepp är sprunget ur att det under 1990-talet växte fram en kritik mot 

den traditionella feminismen som framställde alla kvinnor som en homogen grupp. Kritiken 

syftade till att det var den vita medelklasskvinnans erfarenheter och perspektiv som lyftes 

fram. Detta trots att gruppen kvinnor innefattade kvinnor från olika socioekonomiska klasser, 

olika etniciteter och olika sexualiteter (de los Reyes & Mulinari 2005, ss. 54-55; Mattsson 

2010, ss. 18-19). 

 

Intersektionalitet bygger på människors tillhörighet till olika kategorier. Nedan avser vi 

författare att redogöra för de grundläggande kategorierna som vi har utgått från i vår studie. 

Mattsson (2010, ss. 43-45, 69-71) redogör först och främst för att kön och klass är 

konstruerat. Kön är beroende av kontext och tolkning samt vilka normer som existerar kring 

femininitet och maskulinitet. Kön är beroende av människors språk och handlingar, 

betydelsen av kön varierar även över tid samt är beroende av individ. Därför är begreppet kön 

inte statiskt utan rörligt. Exempelvis förklarar Edling och Liljeros (2010, s. 21) att 

socialarbetare i människovårdande organisationer bemöter klienter olika beroende på kön. 

Socialarbetare reflekterar inte kring sitt bemötande vilket i sin tur leder till att klienter 

oreflekterat identifierar sig inom dessa skillnader. På så vis reproduceras dessa 

könsskillnader. Mattsson (2010, ss. 69-71) menar att klass är beroende av normer och 

föreställningar av dels ekonomiska förhållanden men även utbildningsnivå och sociala 

färdigheter. Svallfors (2010, s. 44) betonar vidare att beroende på vilka resurser individer 

innehar varierar deras klassposition. Detta gör att individers handlingsutrymme är olika stort 

beroende på deras resurser och klassposition. Både Mattsson (2010, ss. 76-77) och Sernhede 

(2010, s. 91) förklarar att etnicitet är en upplevelse av grupptillhörighet. Det handlar om vad 

en grupp bland annat har för seder, traditioner och språkbruk, dock är inte etnicitet någonting 

en individ är utan något som den uppfattar sig som. Även etnicitet är rörligt och betydelsen 

förändras beroende av kontext och tid.  
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Mattsson (2010, ss. 27-32) beskriver att intersektionalitet utgår från att verkligheten som vi 

upplever och ser, är socialt konstruerad. Den verklighet som vi lever i är konstruerad av våra 

egna föreställningar. Dessa föreställningar påverkas av de maktstrukturer som råder i 

samhället. Maktstrukturer visar hur ojämlikhet mellan olika grupper i samhället förekommer 

på en övergripande nivå, det vill säga ett samhälleligt plan. På denna nivå är det 

lättgenomskådligt att se maktstrukturer men på en individnivå blir det svårt att upptäcka. 

Detta på grund av att människor på individnivå upplever sig själva utifrån personliga 

egenskaper och inte utifrån de maktstrukturer som de ingår i. Människors beteenden uppfattas 

som naturliga och är inte något som ifrågasätts trots att människors beteenden påverkas av 

maktstrukturer. 

 

Kategoriseringar är en del av konstruktionen av verkligheten. Detta bidrar i sin tur till en 

förståelse och tolkning av verkligheten. En kategorisering innebär att människor delas in i 

olika grupper utifrån exempelvis kön, klass, etnicitet, sexualitet, funktionsförmåga och 

religion. Kategorierna upprätthålls inom maktstrukturerna och de reproduceras på individnivå 

genom att människor oreflekterat är en del av dessa föreställningar (Mattson 2010, ss. 34-37). 

Det sker vidare ett konstant samspel mellan olika kategorier, då människor kan tillhöra olika 

kategorier samtidigt. Det är beroendeförhållandet mellan olika kategorier som skall analyseras 

i vår studie. Vi tillskriver kategorier vissa egenskaper som får ett visst värde vilket bidrar till 

att ojämlikhet skapas. Kategorierna är inte statiska utan en människa kan som sagt tillhöra 

olika kategorier vilket leder till att en och samma människa kan få olika maktpositioner i olika 

sammanhang (Mattsson 2010, ss. 19-20).  

 

de los Reyes och Mulinari (2005, s. 90) resonerar också kring hur och på vilket sätt makt och 

kategorisering samspelar med varandra. De menar att en endimensionell syn på makt skapar 

en hierarki mellan olika kategorier samt att genom denna syn synliggörs endast förhållandet 

inom en kategori. Kategorierna är dock mer komplexa än så då olika kategorier konstruerar 

varandra. Med en endimensionell syn blir det därmed svårt att problematisera hur 

maktförhållanden i verkligheten ser ut. Det går istället genom ett intersektionellt perspektiv 

att observera hur olika kategorier samspelar med varandra vilket synliggör olika 

maktstrukturer då maktförhållandena varierar beroende på vilka kategorier som samspelar 

med varandra.  
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3.2 Maktstrukturer enligt Foucault 

Hörnqvist (2012) har i sin bok tolkat Foucaults maktanalys och det är hans tolkning som vi 

primärt har använt oss av i analysen. Anledningen till att vi inte primärt har använt oss av 

originalkällan från Foucault beror på att vi anser att Hörnqvists tolkning kan tillämpas på vår 

studie på ett användbart sätt. Nilsson (2008, s. 175) menar vidare att Foucault kan vara 

svårtolkad i den bemärkelsen att han var varierad i framställningarna av sina arbeten. Vi anser 

att maktanalysen i vår studie därför gynnas av ytterligare en tolkning, förutom Foucaults 

originalkälla, som belyser ett av Foucaults perspektiv då originalkällan kan vara ett svårt 

analysinstrument i detta sammanhang.  

 

Hörnqvist (2012, ss. 30-35) tolkar Foucaults maktbegrepp som att det går att analysera makt 

utifrån två olika tillvägagångssätt, genom repressiv samt produktiv makt. Enligt Hörnqvist 

kritiserar Foucault den repressiva makten då den kan ses som ensidig eftersom att 

maktutövning kan anta många former och den repressiva analysen omfattar inte alla former av 

maktutövning. Nedan kommer vi först att presentera den repressiva makten och därefter den 

produktiva makten. Anledningen till att vi presenterar den repressiva makten trots dess 

enformighet är för att vi anser att den repressiva makten är grundläggande för att förstå den 

produktiva makten. Vår analys kommer dock endast att utgå från den produktiva 

maktanalysen då vi anser att den repressiva makten inte var lika användbar i analysen i 

jämförelse med den produktiva. 

 

Den repressiva makten utgår från fyra grundantaganden som förklarar makt. Grundantagande 

ett förklarar att det är lagstiftningen som är den grundläggande maktutövningen då det är den 

som sätter upp regler för vad som är accepterat och inte accepterat i samhället. Det andra 

grundantagandet utgår från att människor gör medvetna val såsom att stifta eller inte stifta en 

lag samt att följa eller inte följa denna lag. Att inte följa lagen kan likställas med ett motstånd 

vilket betyder att detta val blir medvetet. Grundantagande tre inbegriper att all makt är negativ 

makt, detta då maktens syfte är att begränsa och utestänga motståndet. Det fjärde 

grundantagandet förklarar att det genom makt skapas lydnad eller olydnad. Den repressiva 

makten utgår främst från att gränssätta vad som anses vara acceptabelt och icke acceptabelt. 

Den ser likadan ut hur den än utövas och resultatet blir alltid att människor undertrycks 

makten eller gör motstånd (Hörnqvist 2012, ss. 30-35).  
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Gällande den produktiva makten förklarar Foucault (2004, ss. 171-173) att denna strävar efter 

att forma beteenden utifrån kunskap och normer. Tillskillnad från den repressiva makten som 

utgår från att bestraffa beteenden som skiljer sig från normen utgår den produktiva makten 

från att underkuva och forma beteenden. Den produktiva makten genomsyrar alla 

beståndsdelar i samhället, alltifrån hierarkier, normer, straff och belöningar. Därav kommer 

den produktiva makten att uppnå sitt syfte. Makten strävar därmed efter att anpassa individer 

till de rådande normer som existerar. Vidare förklarar Foucault (2004, ss. 177-178, 185) att 

maktstrukturerna inordnar människan utefter de rådande normerna och strukturerar upp dem i 

olika roller och grupper. Makten strävar efter normalitet och homogenitet genom att anpassa 

människor till de rådande normerna, dock tillhör varje enskild individ olika kategorier som 

varierar beroende på avvikelsen till normen och en skillnad i maktförhållanden mellan 

människor uppstår. Makten är vidare inget en människa kan styra över utan den finns inbyggd 

i de system där makten finns till. Den maktstruktur som finns i systemet är en ständigt 

kontrollerande makt som inte undgår någon.  

 

Hörnqvist (2012, ss. 59-61) tolkar Foucault genom att förklara att produktiv makt skapar 

effekter som påverkar människor på olika sätt. Den är även organiserad på så sätt att den 

grupperar människor. Dessa grupperingar kan exempelvis likställas med organisationer, 

samhällen eller familjer. Grupperingarna kvarstår då oliktänkande och normbrytande beteende 

undertrycks inom gruppen och på så vis vinner makten legitimitet. Den produktiva makten är 

därmed strukturerad utefter de rådande normerna. Maktrelationerna är beroende av hur 

människors tillskrivna kategorier och beteende skiljer sig från normerna. De skillnader som 

uppmäts används för att skapa maktrelationer och individernas beteende fastslår vilken 

position de innehar i gruppen. Därav så kan inte gruppen ses som homogen eftersom den 

består av individer med olika slags beteenden. Detta är Foucaults första antagande inom den 

produktiva makten. Det andra antagandet utgår från att maktutövningen existerar oavsett 

motstånd. Maktutövningen fortsätter till dess att det normbrytande beteendet hos individen 

försvinner. På grund av detta så kommer normen produceras på egen hand. Hörnqvist (2012, 

ss. 62-65) förklarar att det tredje antagandet bygger på att makten är positiv i alla dess 

avseenden då den av alla människor upplevs som positiv. Makten ses som positiv då den är 

individnära. Makten påverkar beteenden och egenskaper hos individerna men det synliggörs 

inte på individnivå utan verkar på ett mer övergripande plan. Makten påverkar därmed normer 

som finns i det vardagliga livet vilket i sin tur påverkar människor, dock hålls makten osynlig 

på grund av att den verkar på ett strukturellt plan. Makten upplevs därför som positiv. Det 
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fjärde och sista antagandet förklarar att den produktiva makten skapar och underkuvar 

beteenden. Avslutningsvis är makten organiserad kring normer som i sin tur påverkar 

individer. Makten tvingar även individerna till att följa normerna och en av effekterna av makt 

blir därför att makten indirekt skapar individer.  

 

4. Tidigare forskning 

4.1 Könets betydelse i social barnavård 

Browns et al. (2008, ss. 25-29) litteraturstudie från Kanada syftar till att beskriva hur 

barnavården har bidragit till att konstruera frånvarande fäder som författarna benämner som 

”spökpappor”. De beskriver att normen som råder för familjekonstellationer är kärnfamiljen 

som skall vara vit och bestå av en moder, en fader samt barn. Föräldrarna skall även vara 

heterosexuella och tillhöra medelklassen. Författarna visar även att den sociala barnavården 

genom att bortse från fädernas roll i barnuppfostran har skapat ett systematiskt 

skuldbeläggande på mödrarna. Detta har i sin tur bidragit till en bild av fäder som frånvarande 

alternativt våldsamma och icke kapabla i sina föräldraroller. Det handlar dock inte om att 

fäderna inte är närvarande i barnens liv utan snarare om att de inte uppmärksammas i samma 

utsträckning som mödrarna i barnavårdsutredningar.  

 

Petersson (2006, s. 54) har gjort en svensk studie av barnavårdsutredningar där fokus riktar 

sig på bedömning av omsorgsförmåga i förhållande till könet hos föräldern. Hon har ett 

liknande resonemang i sin studie som ovan nämnda, det vill säga att informationen om 

fäderna är bristfällig och omsorgsförmågan i förhållande till barnet nämns inte.  Den 

problematik hos fäderna som synliggörs i utredningar kopplas inte till omsorgsförmågan. 

Motsatt resultat framkommer i granskningen av mödrars omsorgsförmåga. Handläggare 

tenderar att göra fullkomliga beskrivningar kring mödrarnas levnadsförhållanden och alla de 

brister som framkommer under utredningarna medan fäderna osynliggörs (Petersson 2006, ss. 

58-61). Vidare förklarar Brown et al. (2008, ss. 28-30) att i kärnfamiljsnormen är det 

mödrarna som bär ansvaret för barnen och agerar omsorgstagare medan fäderna förblir 

irrelevanta i föräldrarollen.  

 

4.2 Samspelet mellan normalitet och kategorisering 

Sawyers (2012, s. 153) artikel utgår från normalitetsbegreppet och hur detta används av 

personalen på ett svenskt hem för vård och boende (HVB). Författaren tar även upp hur 
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kategoriseringar såsom klass, kön och etnicitet påverkar normalitetsprocesser. Författaren 

menar att normalitet konstrueras som ett ideal som majoriteten eftersträvar att följa. 

Samhällsnormer utgör byggstenarna för normalitet och dessa normer skapar ett regelverk för 

den sociala interaktionen. De människor som inte tillhör normaliteten konstrueras som 

annorlunda och de som passar in i normalitetsbegreppet klassificeras som normala. Detta 

skapar ett samhälle som består av ”vi” och ”dem”. Sawyer (2012, s. 163) beskriver även att 

detta tänk blir synligt genom att kategoriseringar såsom kön och etnicitet appliceras på de 

boende. Omsorgsansvaret åläggs mödrarna och konstruktionen etnicitet tydliggörs när bland 

annat psykisk ohälsa anges som förklaring till att svenska mammor vistas på boendet. 

Mammor med utländsk bakgrund tillskrivs dock inte denna förklaring som orsak. Varpå en 

kategorisering utifrån etnicitet blir synlig i personalens omedvetna uppfattningar om de 

boende. 

 

Haynes-Lawrence (2008, s. 1896) berör också hur kategoriseringar påverkar bemötandet i 

socialt arbete. Studien utgår från amerikanska hembesökares bemötande av tonårsmammor 

som bedöms befinna sig i riskzonen för att brista i omsorgen. Studiens fokus är således hur 

bemötandet präglas av stereotypiska föreställningar och stämplingsprocesser. Enligt studien 

kan tonårsmammor således tillskrivas olika egenskaper som bidrar till en stigmatisering. Detta 

kan i sin tur föranleda att mammorna skapar en identitet utifrån stigman (Haynes-Lawrence 

2008, s. 1387). Negativ stämpling bidrar till att placera in mammorna i dikotomier i form av 

bra respektive dålig förälder samt bidrar till en ”vi och dem”-känsla mellan parterna (Haynes-

Lawrence 2008, s. 1390). 

 

4.3 Maktförhållandet i socialt arbete 

Herz (2012, ss. 20, 66) har i sin studie undersökt hur socialsekreterare förstår samt förhåller 

sig till hur kön och etnicitet kommer till uttryck i samtal om klienter från alla områden i 

socialt arbete. Studiens resultat har uppnåtts genom observationer och intervjuer på fem 

avdelningar på ett svenskt socialkontor. Herz (2012, ss. 182-183) visar i sitt resultat att 

socialsekreterarna skiftar mellan att å ena sidan ange individuella egenskaper som utmärkande 

hos klienten och å andra sidan se klienten som en del av en större struktur. När fokus riktas 

mot individuella egenskaper hos klienter tillskrivs vissa egenskaper och kategorier en högre 

maktposition i jämförelse med andra. Socialsekreterarna tenderar även att sätta sig själva 

utanför kategoriseringar, med detta menas att de inte reflekterar kring sin egen roll i hur kön 
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och etnicitet skapas i mötet med klienter. Socialsekreterarna strävar även efter att undvika att 

kategorisera sina klienter för att skapa ett neutralt förhållningssätt. Herz menar därmed att 

socialsekreterarna i sitt försök att skapa ett neutralt förhållningssätt istället undviker att 

reflektera kring kategoriseringar. Detta leder därför till att kategoriseringar reproduceras och 

på så sätt reproduceras även ojämlika maktförhållanden.  

 

Jonsson (1997, ss. 11, 28) har i sin avhandling genomfört mötesobservationer samt intervjuer 

angående bemötande av försäkringstagare med annan etnisk bakgrund hos försäkringskassan. 

Utifrån begrepp såsom exempelvis makt analyseras mötet mellan handläggare och klient. I sitt 

resultat framför författaren att samtliga möten inte genomsyras av ett tydligt maktförhållande 

mellan klient och handläggare. Utan det är främst när handläggare och klient är oense som 

maktpositionerna tydliggörs. I de möten där en konflikt förekommer intar handläggaren en 

ställning gentemot klienten som innebär att handläggaren tillskriver klienten en specifik roll i 

form av invandrare och arbetsovillig. Trots konflikten innehar handläggaren en högre 

maktposition och därmed också beslutsrätten. Jonsson (1997, s. 6) beskriver vidare att denna 

maktposition förstärks genom de maktresurser som organisationen tillförser handläggaren. 

Exempel på sådana maktresurser är att handläggaren har kunskap om systemet, tillgång till 

personakt med uppgifter om klienten samt att mötet sker på handläggarens hemmaplan. 

Handläggarna använder sig av dessa maktresurser utan att reflektera kring hur dessa påverkar 

mötet, vilket cementerar maktstrukturerna.  

 

4.4 Komplexiteten i LVU 

I sin avhandling har Ponnert (2007, s. 12) gått igenom sociala barnavårdsakter samt 

genomfört fokusgruppsintervjuer med socialsekreterare utifrån begreppen makt och 

handlingsutrymme. Studien syftar till att beskriva och analysera socialsekreterares perspektiv 

på LVU-processen samt hur detta påverkar barnavården i sig. Hon redovisar bland annat att i 

de fall där barn bereds vård med stöd av 2 § LVU finns det en dubbelhet kring föräldrarnas 

omsorgsförmåga. Å ena sidan bedöms föräldrarnas omsorgsbrist som orsak till vård av barnet, 

å andra sidan framkommer att denna omsorgsbrist framställs som en sidofaktor. Anledningen 

till detta är att strukturella och individrelaterade problem, exempelvis psykisk ohälsa, anses 

orsaka brister i omsorgen hos föräldrarna.  
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Leviner (2011, s. 24) granskar i sin avhandling hur lagar och regler skapar premisser för 

socialsekreterare att ingripa när barn riskerar att fara illa samt vilka rättsliga hinder som kan 

föreligga i barnavårdsarbetet. Resultatet visar att socialsekreterare upplever svårigheter i att 

finna bevis för skada i barnavårdsutredningar och att frivilliga insatser har uttömts. LVU och 

dess tillämpning uppfattas därtill olika vid olika myndigheter. Något som en socialtjänst 

uppfattar som påtaglig risk kan tolkas annorlunda av domstolarna (Leviner 2011, s. 327). 

Även Ponnert (2007, ss. 209, 239) menar att socialsekreterare känner en osäkerhet kring hur 

deras tolkning av rekvisiten möts i rättsväsendet. Resultatet visar också att andra faktorer som 

kan påverka denna bedömning är rättssystemet och dess lagar. Socialsekreterarna begränsar 

sitt arbete utefter sin tolkning av hur lagarna är definierade.  

 

4.5 Sammanfattning 

Vid en sammanfattning av tidigare forskning kan vi se likheter mellan vår studie och främst 

tre av våra valda studieförfattare. Peterssons (2006) fokus i sin studie riktar sig mot 

betydelsen av föräldrarnas kön i bedömningar av omsorgsbrist. Det är vidare bedömningen i 

barnavårdsutredningar som analyseras. Herz (2012) har i sin studie inhämtat sin empiri från 

socialsekreterare i samtal och observation. Hans inriktning ligger i könets och etnicitetens 

betydelse för hur socialsekreterare talar om klienter i allmänhet. Ponnerts (2007) syfte med 

sin avhandling är att analysera hur makten och handlingsutrymmet kommer till uttryck i 

bedömningar kring tvångsvård.  

 

Vi som författare är medvetna om vår studies likheter med ovan nämnda studier. Dock 

argumenterar vi för att dels har dessa tre studier inte avhandlat tolkningen kring omsorgsbrist 

specifikt kring 2 § LVU. Dels strävar vi efter att förstå hur flera olika kategorier såsom kön, 

etnicitet, klass samt funktionsförmåga samspelar med varandra i socialsekreterarnas 

tolkningar av omsorgsbrist. Men även hur maktstrukturer ter sig i socialsekreterares 

tolkningar. Vårt syfte med uppsatsen är således att förstå hur socialsekreterare uttrycker att de 

tolkar ”brister i omsorgen och något annat förhållande i hemmet” samt vilken betydelse 

kategoriseringar och makt har för denna tolkning. Vi anser därmed att vårt syfte med 

uppsatsen skiljer sig från tidigare forskares studier, vilket kan bidra till ett nytt perspektiv 

inom studiefältet.  
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5. Metod 

5.1 Hermeneutisk ansats 

Vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt, vilken används för att tolka och förstå vår empiri, 

ligger i hermeneutiken som främst syftar till att söka förståelse för det mänskliga livet. Vi har 

valt att förstå hermeneutiken utifrån den traditionella synen vilken innebär att för att förstå 

krävs det en tolkning av det studerade fenomenet. Det är ingen allmängiltig sanning som 

kommer utifrån förståelsen utan det är den enskilda upplevelsen hos varje informant som 

förstås (jmf Thomassen 2007, ss. 181, 184). Tolkningen av ett fenomen eller en upplevelse 

kan vidare influeras av den egna förförståelsen. Kritisk reflektion möjliggör för forskaren att 

skapa en medvetenhet kring sin förförståelse och på så sätt sträva efter att tolkningen inte 

påverkas av förförståelsen (jmf Thomassen 2007, ss. 186-187). I vår studie söker vi efter 

förståelse för hur socialsekreterare uttrycker att de tolkar ”brister i omsorgen och något annat 

förhållande i hemmet” samt vilken betydelse kategoriseringar och makt har för denna 

tolkning. Denna förståelse kommer att påverkas av vår tolkning som i sin tur är influerad av 

vår förförståelse, exempelvis våra egna värderingar. Dock försöker vi att ha en medvetenhet 

kring vår förförståelse genom att förhålla oss kritiskt till detta.  

 

I vår analys har vi utgått från varje enskild informants tolkning av rekvisiten. Deras tolkning 

kan dock ha påverkats av vår förförståelse kring ämnet, gällande exempelvis kunskap om 

förarbetena kring 2 § LVU men även utifrån våra valda teoretiska begrepp som vi är inlästa 

på. Vi har under studiens gång haft en medvetenhet kring kategoriseringar och makt i 

förhållande till rekvisiten. Detta förhållningssätt har även influerat oss under kodning och 

tematisering av empirin, vilket har påverkat vilken slags empiri som har valts ut från 

intervjuer och vinjetter.  

 

5.2 Datainsamlingsmetod 

För att uppnå studiens syfte har vi genomfört sju intervjuer med socialsekreterare i fem 

kommuner i södra Sverige. Vi har genomfört semi-strukturerade intervjuer. Semi-

strukturerade intervjuer innebär att vi använder oss av ett delvis standardiserat frågeformulär 

(se bilaga 2) där intervjufrågorna kan anpassas till varje enskild informant. Genom semi-

strukturerade intervjuer kan förståelsen för intervjupersonernas upplevelser fördjupas i 

jämförelse med ett standardiserat frågeformulär då forskaren kan anpassa frågorna under 

intervjun och beroende på vilken informant som intervjuas. Intervjuerna bidrar med andra ord 
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till att skapa en förståelse för ett fenomen samt den enskildes perspektiv kring fenomenet. En 

nackdel med intervjuer är dock att materialet blir svårt att generalisera då materialet endast 

avspeglar den enskildes upplevelser under en given tidpunkt. Det går dock att närma sig en 

generalisering, det vill säga att resultatet kan appliceras i andra miljöer än den studerade och 

att resultatet kan säga något om en större grupp än den som har studerats, genom bland annat 

att studera mer än en miljö samt återkoppla empirin till teorin (jmf Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2011, ss. 28, 29, 37, 40). Denna metod har valts med hänsyn till att vi söker förståelse 

för individuella tolkningar och enskildas upplevelser. Dock har studien genomförts i olika 

kommuner och empirin har teoretiserats genom två valda teorier, vilket kan bidra till en viss 

generaliserbarhet gällande socialsekreterares tolkningar av rekvisiten i 2 § LVU samt hur de 

förhåller sig till makt och kategoriseringar.  

 

Det andra verktyget som har använts för att uppnå studiens syfte var genomförandet av en 

vinjettstudie. Med hjälp av en vinjettstudie kan enskildas värderingar, normer och 

kategoriseringar belysas. Bakomliggande orsaker till individers val kan därmed synliggöras. I 

en vinjettstudie formulerar forskaren ett eller flera fiktiva fall som informanterna skall ta 

ställning till (jmf Egelund 2008, ss. 136-137). Svårigheten med vinjettstudier föreligger dock i 

att kunna dra slutsatser om att svaren i de fiktiva fallen stämmer överens med verkligheten. 

Därför är det av vikt att använda fler insamlingsmetoder i studien (jmf Egelund 2008, s. 151). 

Av den anledningen har vi kombinerat vinjettstudien med semi-strukturerade intervjuer. 

Vinjettstudien i sig kan medverka till att belysa hur socialsekreterarnas tolkningar är 

influerade av kategoriseringar och föreställningar. Fyra olika vinjetter har formulerats (se 

bilaga 3, 4, 5, 6) där de två första innefattar samma förhållanden men där kategoriseringar, 

såsom kön och etnicitet på föräldrarna, har skiftat samt har de två sista utformats på liknande 

sätt. Inspirationen till vinjetterna har vi hämtat från andra kandidatuppsatser som genomfört 

en vinjettstudie samt från våra egna erfarenheter då vi båda arbetar med barn inom 

socialtjänsten. Vinjetterna har skickats ut i förväg via mail till informanterna men besvarats 

efter intervjuerna. Vi författare har fört diskussioner kring att vinjetterna skulle besvaras 

innan genomförandet av intervjuerna, men där tidsmässiga begränsningar inte gjorde detta 

möjligt. En diskussion kring att informanterna besvarar vinjetterna i samband med intervjun 

har även förts, men där argumenterar vi för att detta skulle bli etiskt oförsvarbart då vår 

närvaro eventuellt skulle kunna påverka informanternas svar. En reflektion och medvetenhet 

har funnits hos oss angående vinjetternas tillförlitlighet när de besvaras efter intervjuerna, 

eftersom att intervjuerna kan medverka till en styrning av hur informanterna bedömer 
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vinjetterna. Dock argumenterar vi författare för att styrningen blir minimal då vi även har 

genomfört en pilotstudie var vi drog slutsatsen att pilotinformanterna inte nämnvärt 

påverkades av intervjuguiden då svaren i vinjetterna inte skilde sig nämnvärt åt oavsett 

tillgång till intervjuguide eller inte.  

 

En pilotstudie är en förundersökning för att testa hur intervjufrågorna och vinjetterna tas emot 

av socialsekreterare. De personer som har använts i pilotstudien ingår inte i vårt urval för 

studien utan de är arbetskollegor till oss författare (jmf Bryman 2011, s. 258). Pilotstudien har 

även använts för att testa om vinjetternas utformning och innehåll kunde besvaras av 

socialsekreterare samt för att få värdefulla råd och tips om hur vi kunde förbättra vinjetterna 

och intervjuguiden. Vinjetterna skickades därför till fyra socialsekreterare, varav två även fick 

intervjuguiden. Socialsekreterarna har erfarenhet av 2 § LVU-ärenden och fick fylla i 

vinjetterna samt lämna feedback på dessa och intervjuguiden. Efter genomförd pilotstudie 

justerades vinjetterna och intervjuguiden utefter de råd och tips som socialsekreterarna 

framförde. De råd och tips som framkom var att förhållandena i vinjetterna skulle beskrivas 

mer utförligt vilket vi sedan ändrade.  

 

5.3 Urval 

Intervjupersonerna har valts genom ett målinriktat urval. Informanterna har valts beroende på 

deras relevans utifrån studiens syfte (jmf Bryman 2011, s. 392). Studiens informanter har 

främst valts utifrån deras arbetsuppgifter samt erfarenheter inom handläggning av 

barnärenden. Erfarenheten och arbetsuppgifterna består i att ha handlagt 2 § LVU-

utredningar. Vidare har organisationen varit en socialförvaltning. Kontaktuppgifter till 

relevanta informanter fick vi efter mailkontakt med respektive enhetschef i de utvalda 

kommunerna. De socialförvaltningar som har valts ut för studien återfinns i södra Sverige, på 

grund av ekonomiska och tidsmässiga begränsningar för oss. Vi har valt kommuner genom att 

kontakta olika kommuner i Kronobergs län samt angränsande län till Kronoberg, två 

kommuner har dock valts bort då dessa är våra arbetsplatser. Vi författare har medvetet valt 

att inte inkludera våra arbetsplatser i studien eftersom att det skulle kunna ifrågasätta studiens 

tillförlitlighet då det finns en risk att studiens resultat påverkas av vår anknytning till 

arbetsplatsen. De kommuner i Kronoberg och angränsande län som tackade ja till att 

medverka i studien valdes.  
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5.4 Tillvägagångssätt för intervjuer och vinjetter 

Därefter inledde vi med att ringa till 15 stycken enhetschefer i kommuner i södra Sverige 

dock utan svar. Därför valde vi istället att e-posta enhetscheferna för att få uppgifter om vilka 

socialsekreterare som hade erfarenhet av 2 § LVU samt för att få ett godkännande till att 

genomföra vinjetter och intervjuer på arbetsplatsen och under arbetstid. Vi presenterade vår 

studie i mailet varpå två enhetschefer svarade att de hade mest erfarenhet av rekvisitet och 

därför kunde ställa upp. De resterande enhetscheferna tackade antingen nej eller gav oss 

kontaktuppgifter till socialsekreterare med erfarenhet av 2 § LVU. Vi skickade därefter ut en 

presentation av oss författare samt en förfrågan om socialsekreterarna ville delta i studien. 

Fem socialsekreterare tackade ja till deltagande så sammanlagt fick vi sju informanter. De 

fem socialsekreterarna arbetar i tre olika kommuner och de två enhetscheferna arbetar i två 

andra kommuner. Vi skickade därefter ut vårt informationsbrev (se bilaga 1) och sedan 

skickade vi ut våra vinjetter (se bilaga 3, 4, 5, 6) till informanterna ungefär en vecka innan 

intervju. Dock drog en av socialsekreterarna tillbaka sitt deltagande, kort inpå 

intervjutillfället, på grund av tidsbrist. Vilket föranledde att vi tog kontakt med ytterligare fyra 

kommuner vilka samtliga tackade ja till deltagande. Den första socialsekreteraren som hörde 

av sig till oss tackade vi ja till medan vi fick avböja deltagande från resterande tre 

socialsekreterare på grund av tidsbrist från vår sida men även då vi kunde utläsa vissa teman 

kring den insamlade empirin. 

 

Intervjuerna ägde rum på respektive arbetsplats, det vill säga individ- och familjeomsorgen. 

Samtliga intervjuer skedde på informanternas kontor eller konferensrum. Intervjuerna varade i 

ungefär 25-45 minuter beroende på hur väl informanterna utvecklade sina resonemang samt 

erfarenheten av 2 § LVU. Samtliga informanter godkände inspelning av intervjun. 

Intervjuerna utgick från ett semi-strukturerat frågeformulär (se bilaga 2). Vidare skickade inte 

två av informanterna in svaren till sina vinjetter på grund av tidsbrist. Dock behöver det inte 

påverka vårt resultat då vi söker förståelse för socialsekreterares tolkningar. Vår avsikt är 

således inte att kvantifiera resultatet.   

 

5.5 Presentation av informanter 

Här nedan följer en presentation av informanterna, vi har tilldelat informanterna 

slumpmässiga nummer från 1-7 för att avidentifiera vem som säger vad.  
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Informant 1: Arbetar i större kommun i södra Sverige som barnutredare. Informanten har 

handlagt ungefär tre-fyra 2 § LVU-ärenden. Utöver det har informanten även varit 

medhandläggare i 2 § LVU-ärenden. Informanten fick vinjetterna ”Fatima” och ”Olof”. 

 

Informant 2: Arbetar i en mindre kommun i södra Sverige som enhetschef, har tidigare arbetat 

som handläggare med utredning. Informanten har handlagt ungefär 20 2 § LVU-ärenden. 

Informanten fick vinjetterna ”Annabelle” och ”Claes”. 

 

Informant 3: Är barnutredare i en mindre kommun i södra Sverige. Informanten har handlagt 

ett 2 § LVU-ärende. Har dock varit med på ett omedelbart omhändertagande gällande 3 § 

LVU. Informanten fick vinjetterna ”Fatima” och ”Olof”. 

 

Informant 4: Arbetar som socialsekreterare i en mottagningsenhet i en större kommun i södra 

Sverige. Har tidigare arbetat som utredare och har handlagt ungefär 10 2 § LVU-ärenden. 

Informanten fick vinjetterna ”Fatima” och ”Olof”.  

 

Informant 5: Är enhetschef i en mindre kommun i södra Sverige, har dock tidigare arbetat 

som barnutredare. Informanten är inte säker på hur många 2 § LVU-ärenden denne har 

handlagt men säger att det är många. Informanten fick vinjetterna ”Annabelle” och ”Claes”. 

 

Informant 6: Arbetar som socialsekreterare inom placering och uppföljning men har tidigare 

arbetat med utredning kring barn. Informanten arbetar i en större kommun i södra Sverige och 

har handlagt ungefär 50 LVU-ärenden. Informanten fick vinjetterna ”Annabelle” och ”Claes”.  

 

Informant 7: Arbetar som ungdomsutredare i en mindre kommun i södra Sverige. Har 

handlagt fyra 2 § LVU-ärenden. Informanten fick vinjetterna ”Fatima” och ”Claes”. 

 

5.6 Analysmetod 

Vi har analyserat empirin från både intervjuer och vinjetter med hjälp av tematisering. Vilket 

innebär att forskaren söker efter olika teman och subteman i empirin. Vi började med att läsa 

igenom empirin upprepade gånger för att förstå materialet. Därefter valde vi ut olika teman, 

utifrån våra frågeställningar, vilka var rekvisiten, kategoriseringar och makt och sedan 

subteman vilka var kön, klass, etnicitet och funktionsförmåga (jmf Bryman 2011, s. 528).  
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5.7 Etiska överväganden 

Vårt syfte med studien är att förstå hur socialsekreterare uttrycker att de tolkar begreppen 

”brister i omsorgen och något annat förhållande i hemmet” samt vilken betydelse 

kategoriseringar och makt har för denna tolkning. Yrkesverksamma socialsekreterare som 

handlägger barnavårdsärenden har således intervjuats. De intervjuer som har genomförts har 

behandlat socialsekreterarnas arbete såsom handläggning och tolkning av 2 § LVU. Enskilda 

ärenden har nämnts av informanterna men detaljer kring ärendena har utelämnats i vår 

presentation av resultatet.  

 

Vi har gjort bedömningen att studiens nytta väger tyngre än risken för psykisk eller fysisk 

skada på den enskilde vilket är ett krav i 4 § lag (2003:460) om etikprövning av forskning 

som avser människor. Dock kan det uppstå situationer då informanten hamnar i ett läge där 

känsliga uppgifter som kan avslöja informantens identitet uppdagas. Vår intention under 

studiens gång har emellertid varit att avidentifiera materialet för att minska risken för 

identifiering av informanterna (jmf Svensson & Ahrne 2011, s. 30). Eftersom att vårt 

forskningsproblem är tämligen outforskat finner vi nytta i detta samt att vi finner nytta i 

komplexiteten kring hur rekvisiten tolkas av socialsekreterare (jmf Andersson & Swärd 2008, 

s. 237).  

 

Eftersom intervjumaterialet har behandlats och analyserats av oss samt eventuellt examinator 

kommer inte full avidentifiering av det insamlade materialet kunna göras. Vi har dock 

förvarat materialet oåtkomligt från obehöriga i enlighet med 3 § lag (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor. De informanter som deltagit i studien har 

informerats om studiens syfte, hur materialet kommer att användas, att det är frivilligt att delta 

samt att de kan avbryta sitt deltagande närhelst de önskar, dels via ett informationsbrev men 

även innan intervjun började (jmf Kvale 2009, s. 107; jmf Vetenskapsrådet 2011, s. 118). Vi 

har valt att spela in intervjuerna för att sedan transkribera materialet, dock fick samtliga 

informanter möjlighet till att avböja inspelning men samtliga informanter godkände 

inspelning av intervjun. Kommunerna som deltagit i studien har inte redovisats, varken i 

studien eller för de deltagande informanterna.  
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6. Resultat och analys 

Vårt syfte med uppsatsen är att förstå hur socialsekreterare uttrycker att de tolkar ”brister i 

omsorgen och något annat förhållande i hemmet” samt vilken betydelse kategoriseringar och 

makt har för denna tolkning. För att nå ett resultat som svarar till vårt syfte har vi genomfört 

fem intervjuer med socialsekreterare samt två enhetschefer på socialförvaltningar i södra 

Sverige, ett samlingsnamn för dessa kommer att vara informanter. För att inte kunna utläsa 

vem som har sagt vad benämner vi socialsekreterarna och enhetscheferna som nummer 1-7. 

Numren har tilldelats slumpmässigt. Resultatet från intervjuerna kommer att presenteras i alla 

tre avsnitt. Informanterna har även fått besvara två olika vinjetter vardera vilka kommer att 

presenteras i avsnittet ”kategorier och dess samspel” då de främst belyser kopplingen mellan 

kategorier. Vi presenterar även citat vilka återges ordagrant, dock har talspråk redigerats för 

att göra texten lättläst. I vissa citat har vi även skrivit ut egna anteckningar för att innebörden 

av citaten skall förstås.  

 

Vi har valt att dela upp analysen utifrån våra två valda teorier främst på grund av att 

strukturen i uppsatsen blir tydligare. Men även då vi anser att intersektionalitet skapar en 

grund till att förstå maktstrukturer. Dock är vi medvetna om att det finns ett samspel mellan 

de två teorierna och de kommer således att beröra varandra i respektive avsnitt.  

 

Empirin har delats in i olika teman som är kopplade till vår studies syfte och frågeställningar 

vilka presenteras i tre olika avsnitt. Dessa avsnitt är: 

 

 Definition av rekvisiten 

 Kategorier och dess samspel 

 Maktförhållandet kring tvångsvård 

 

6.1 Definition av rekvisiten 

I detta avsnitt kommer informanternas tolkningar av rekvisiten ”brister i omsorgen och något 

annat förhållande i hemmet” att presenteras. Först och främst kommer en jämförelse med 

förarbetena att göras och därefter en analys utifrån tidigare vald forskning för att besvara vår 

första frågeställning: Hur uttrycker socialsekreterare att de tolkar begreppen ”brister i 

omsorgen och något annat förhållande i hemmet”?   
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Vi kommer inte att analysera empirin utifrån våra valda teoretiska begrepp i detta avsnitt då vi 

här riktar fokus mot tolkningen utifrån rekvisiten. Vad kategoriseringar och makt kan ha för 

betydelse för tolkningen av rekvisiten analyseras i de två senare avsnitten. Vi kommer att 

redogöra för vilka teman som återkommer i informanternas tolkningar av rekvisiten. Vi 

kommer även att framföra informanternas svar kring vilka svårigheter och möjligheter 

tolkningen av LVU innebär. Vid genomgången av empirin framgick att informanterna har 

skilda uppfattningar kring vad brister i omsorgen innefattar. Dock har vi valt att presentera 

samtligas tolkningar av vad rekvisitet inbegriper trots att det kan bli svåröverskådligt. 

Anledningen till denna form av presentation är för att belysa vidden av informanternas olika 

tolkningar samt att det är ett avgörande rekvisit i vår studie.  

 

6.1.1 ”Brister i omsorgen” 

Basala behov 

Kring brister i omsorgen menar merparten av informanterna (informant 1, 3, 4, 6, 7) att 

rekvisitet inbegriper att föräldrarna inte tillgodoser barnets basala behov vilka informanterna 

menar är kläder, mat och hygien. Dock menar informant 6 att inom de basala behoven skall 

barnets sömn även inkluderas samt att föräldrarna sätter sina egna behov framför barnets. 

Informant 3 och 6 påtalar även att läxhjälp och renlighet i hemmet tillhör de basala behoven. 

Informant 3 säger följande angående renlighet: 

 

[…] hur hemmiljön ser ut hemma, har man det rent och ordentligt hemma eller är det en soptipp 

hemma. Utsätts man för risker, alltså sjukdomsrisker och liknande för att man inte blir omhändertagen 

med hygien och liknande […]. 

      Informant 3 

 

Känslomässig tillgänglighet och skydd 

Utöver detta resonerar alla informanter förutom 2 och 5 kring de känslomässiga bristerna hos 

föräldrarna, såsom anknytning till barnet, samspelet mellan förälder och barn samt hur 

känslomässigt tillgängliga föräldrarna är till barnet. Att inte kunna tillse sitt barn med 

tillräckligt skydd från faror och risker samt att föräldern saknar insikt i barnets behov nämner 

informant 2 medan informant 7 även påtalar skyddsbehov men utifrån att inte låta sitt barn 

vistas i dåliga miljöer. Vidare utvecklar informant 4 att ansvarsfördelningen är en faktor då 

barnet får ett för stort ansvar i hemmet. Informant 3 och 6 gör även tolkningen att konflikter 

mellan separerade föräldrar kan utgöra en brist i deras omsorg gentemot barnet. Andra 
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tolkningar enligt informant 1, 2 och 6 kring rekvisitet ”brister i omsorgen” är också 

kriminalitet, alkohol och droger samt psykisk ohälsa hos föräldrarna.  

 

Individuell omsorg 

Informant 5 och 6 för ett resonemang kring att det är en brist i omsorgen ifall föräldrarnas 

agerande leder till en skada för barnets utveckling och hälsa. Samtliga informanter konstaterar 

dock att en omsorgsbrist är individuell och ser olika ut beroende på sammanhang. Informant 5 

utvecklar detta:  

 

[…] alltså vad innebär påtaglig risk till exempel, jag tänker rekvisitet utifrån bristande 

omsorgsförmåga, vad är good enough? Jag tänker att jag kan lagstiftningen men man måste alltid 

applicera den på varje enskilt ärende, för det är det sammantagna i ett barns situation som avgör 

huruvida det är okej för ett barn att vistas i ett visst sammanhang eller inte […]. 

      Informant 5 

 

Jämförelse till lagtext 

Nedanstående tematisering visar informanternas tolkningar av rekvisitet ”brister i omsorgen” i 

en jämförelse med lagtext. 

Lagtext 

 Ej tillgodosedda basala behov 

 Brister 

känslomässigt/stimulans/vägledning 

 Ej något husrum 

 Skadlig miljö 

 Missbruksproblematik 

 Psykisk ohälsa 

 Ej sjukvård/behandling 

 Brister i omdömet 

 Överlåter ansvaret till person som ej kan 

sörja för barnets behov 

 Ej närvarande vårdnadshavare/dödsfall 

Informanter 

  Basala behov 

- Ej tillgodosedda behov gällande kläder, 

sömn, mat, hygien, läxhjälp, renlighet, 

föräldrar som sätter sina egna behov 

framför barnets 

 Känslomässig tillgänglighet 

- Känslomässiga brister  

- Anknytning till barnet och samspel 

- För stort ansvar för barnet 

- Ej skydd från faror och risker samt dåliga 

miljöer 

- Konflikter mellan separerade föräldrar 

- Kriminalitet, narkotika- och 

alkoholmissbruk 

- Psykisk ohälsa  

 Individuell omsorg 

- Skada för utveckling och hälsa hos barnet 

- Omsorgsbrist är individuellt 
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I förarbetena till 2 § LVU (proposition 2002/03:53, ss. 49, 82) preciseras övergripande 

omständigheter då rekvisitet ”brister i omsorgen” är tillämpligt. Vid en jämförelse av 

informanternas tolkningar och lagkommentarerna går det att utläsa likheter. Tillsammans har 

informanterna en uppfattning om vad ”brister i omsorgen” inbegriper. Dock är informanternas 

enskilda svar inte lika omfattande som lagtexten och vissa omständigheter utelämnas hos 

samtliga informanter. De förhållanden som informanterna tillsammans inte nämner är barns 

behov av husrum, ej närvarande föräldrar/dödsfall samt när en förälder överlåter ansvaret för 

barnet. Dock finns det en reflektion hos samtliga informanter kring att ”brister i omsorgen” är 

individuellt och bör anpassas efter varje enskilt ärende då alla barn växer upp under olika 

förhållanden och påverkas olika beroende på sammanhanget.  

 

Analys utifrån tidigare vald forskning 

Tidigare presenterad forskning förklarar att det föreligger svårigheter för socialsekreterare att 

bevisa att de omständigheter som förekommer kan visa faktisk skada hos barnet (Leviner 

2011, s. 24). Det finns ett samband mellan vår studies resultat och tidigare forskningsresultat 

angående att informanterna inte kan precisera vad som faktiskt är en brist och inte, då det 

varierar från ett fall till ett annat. Anledningen till detta är att då det förekommer en variation 

från barn till barn blir det även en utmaning för socialsekreterarna att i varje enskilt fall veta 

vad som faktiskt kan skada barnet och även bevisa dessa skador i en utredning (jmf Leviner 

2011, s. 24). Dock är LVU:s utgångspunkt att möjliggöra ett tolknings- och 

handlingsutrymme för socialsekreterarna, detta då en individuell bedömning skall göras på 

varje enskilt fall (SOSFS 1997:15 kap 4. s. 28). Vidare påvisas enligt tidigare forskning att 

socialsekreterare utformar sin argumentation för ett omhändertagande utefter vad som står i 

lagtexten, även tolkningarna av lagtexten hos socialsekreterare påverkas och anpassas efter 

lagen (Ponnert 2007, s. 239). Som tidigare framkommit finns det likheter mellan lagen och 

informanternas tolkning av lagen. Därav finns likheter till Ponnerts resultat. Dock skall det 

även påpekas att informanterna har en bred kunskap om vad ”brister i omsorgen” innefattar 

tillsammans.  

 

6.1.2 ”Något annat förhållande i hemmet” 

”Slasktratt” 

Rekvisitet ”något annat förhållande i hemmet” beskriver informanterna också olika. 

Informant 5 påtalar att det är en så kallad ”slasktratt” var många omständigheter, som skadar 
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barnet, faller in. Ett liknande resonemang för även informant 6 men benämner det som att det 

är alla omständigheter som inte kan inbegripas i ”brister i omsorgen”. Informant 5 menar även 

att inom ”slasktratten” kan det inbegripas bristande tillsyn, säkerhet, omsorg och 

känslomässig tillgänglighet men även basala behov såsom kläder och att föräldrarna betalar 

sina räkningar. Vilket informanten nämner:  

 

Egentligen är ju det [rekvisitet ”något annat förhållande i hemmet”: vår anteckning] lite av en 

slasktratt, att i det kan det liksom stoppas i lite vad som. Jag tänker att det finns ju en massa olika 

saker som inte är specificerat i övrigt i lagtexten och då har man haft ett uttryck kring annat 

förhållande i hemmet för att även andra saker som inte är bra för barn ska kunna ingå i det begreppet 

[…]. 

      Informant 5 

 

Reflektioner kring rekvisitets omfång  

Utöver dessa tolkningar framkommer även från informant 2 och 3 att utomstående personer 

som på något sätt kan påverka barnet negativt eller skada barnet utgör en risk och uppfyller 

kriterierna för rekvisitet. Informant 2 utvecklar även sitt resonemang genom att inkludera 

strikta regler i hemmet. Även informant 3 menar att miljön är en faktor om föräldrarna bor i 

ett farligt område men inte inser riskerna med detta. Vidare reflekterar informant 4 och 7 

kring att rekvisitet kan utgöra konflikter mellan separerade föräldrar. Informant 7 inkluderar 

även att separerade föräldrar med nya partners där föräldrarna glömmer bort sina egna barn 

ryms inom rekvisitet. Informant 2 nämner visserligen inte separerade föräldrar men menar att 

omdömeslösa föräldrar överlag inbegrips i rekvisitet. Informant 3 har ett annat resonemang 

som även berör familjeförhållandena men menar att det istället kan röra sig om syskon som 

utsätter varandra för faror.  

 

Informant 1 har ett annat resonemang och menar att rekvisitet innefattar omständigheter 

såsom att det inte finns värme eller vatten i barnets hem eller att det inte finns ett 

stadigvarande hem överhuvudtaget. Informant 1 tar även upp som exempel att dålig 

djurhållning såsom kycklinguppfödning i hemmet eller sköldpaddor på golvet kan utgöra en 

faktor. Slutligen framkommer även att hedersproblematik skulle kunna innefattas i rekvisitet 

enligt informant 4. 
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Jämförelse till lagtext 

Nedanstående tematisering visar informanternas tolkningar av rekvisitet ”något annat 

förhållande i hemmet” i jämförelse med lagtext. 

 

I jämförelsen mellan proposition (2002/03:53, s. 82) och informanternas tolkningar 

framkommer att den enda omständigheten som förekommer i bådas tolkningar är utomstående 

personer som har en negativ påverkan på barnet. Dock är det endast en informant som har 

nämnt detta. I övrigt kan en slutsats dras kring att informanterna inte nämner någon av de 

andra omständigheterna som återfinns i ”något annat förhållande i hemmet” enligt 

förarbetena. Därutöver gör informanterna sina egna tolkningar kring vilka omständigheter 

som ryms inom rekvisitet. En informant benämner även rekvisitet som en ”slasktratt” vilket 

även är genomgående för de andra informanterna, de uttrycker sig dock på andra sätt. 

Informanterna verkar således ha uppfattningen att rekvisitet kan användas på alla förhållanden 

som inte omfattas av ”brister i omsorgen”. Vad gäller rekvisitet ”något annat förhållande i 

hemmet” utformar inte informanterna sina tolkningar utifrån sina kunskaper om lagtexten och 

förarbeten utan i detta fall görs det individuella tolkningar för att inrymma de barn som inte 

passar in i rekvisitet ”brister i omsorgen”. En slutsats som kan dras är att informanterna har en 

bred kunskap kring vad ”brister i omsorgen” innebär och deras beskrivningar stämmer således 

överens med lagtexten. De strävar därmed efter att tillämpa den rättssäkert genom att anpassa 

sina tolkningar av rekvisitet till lagtexten. Som beskrivet tidigare leder dock detta till en snäv 

tolkning av rekvisitet ”brister i omsorgen” men vår upptäckt är att informanterna istället ger 

Lagtext 

 Utomstående personer t.ex sambo som 

brister i omsorgen 

 Osund relation mellan barn och förälder 

 Svårigheter i anknytningen/skadligt 

beroendeförhållande mellan barn och 

förälder 

Informanter 

 ”Slasktratt” 

- Många omständigheter 

 Reflektioner kring rekvisitets omfång 

- Utomståendes negativa påverkan/barnet  

- Strikta regler i hemmet 

- Farliga miljöer 

- Konflikter mellan separerade föräldrar 

- Omdömeslösa föräldrar/åsidosätta barnet 

- Syskon som utsätter varandra för fara 

- Dålig djurhållning 

- Inget stadigvarande hem 

- Hedersproblematik 
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sig själva möjligheten att utöka sitt handlingsutrymme genom rekvisitet ”något annat 

förhållande i hemmet”.  

 

Analys utifrån tidigare forskning 

Vårt resultat uppvisar att informanterna genom att använda sig av rekvisitet ”något annat 

förhållande i hemmet” ger sig själva möjligheten att bredda sitt handlingsutrymme. 

Tillskillnad från ”brister i omsorgen” utgår informanterna inte från hur förarbeten är 

definierade utan skapar sig en vidare tolkning av rekvisitet. Ponnert (2007, s. 239) beskriver 

att socialsekreterare tenderar att begränsa sitt handlingsutrymme utefter hur lagar är 

definierade. Sådana tendenser kring rekvisitet ”något annat förhållande i hemmet” har vi inte 

kunnat upptäcka i vårt resultat, utan snarare att informanterna utökar sitt handlingsutrymme 

genom att applicera ”något annat förhållande i hemmet” då ”brister i omsorgen” inte kan 

täcka in omständigheterna i det enskilda fallet.  

 

6.1.3 Tolkningen av LVU 

Kring lagstiftningen angående 2 § LVU framkommer hos informant 4 och 5 att det finns en 

viss svårighet angående tolkningen av rekvisiten. Informant 4 påtalar att det är svårt att 

avgöra vilka gånger det är värt att kämpa för att få igenom ett LVU då det finns en risk att 

kontakten till familjen förloras om LVU inte visar sig vara tillämpligt. Informant 5 menar att 

svårigheten i LVU återfinns i att föräldrarna har ett stort mandat i förhållande till barnet vilket 

informanten förklarar nedan: 

 

[…] nej jag tänker att eftersom lagstiftarens avsikt är i alla lägen att det är barns bästa som ska komma 

i främsta rummet men många gånger tyvärr så ser jag att barnet ofta kommer i skymundan och att det 

blir på något vis att föräldrarna har företrädesrätt till sina barn, framför att barnen har rätt att växa upp 

i en trygg miljö och där kan jag nog liksom se att det finns svårigheter […].  

      Informant 5 

 

Enligt informant 1, 6 och 7 är tolkningen av de båda rekvisiten i 2 § LVU inte en svårighet. 

De menar att så länge socialsekreteraren kan utforma en välgjord utredning, formulera sig och 

våga ta ut svängarna i utredningen samt att det finns en kartläggning kring riskerna och 

behoven för barnet kan det ges förutsättningar för LVU.  
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Analys utifrån tidigare vald forskning  

Vad gäller tolkningen av rekvisiten framkommer att två informanter finner svårigheter kring 

detta samtidigt som tre informanter anser att deras egen kunskap och färdighet är vad som 

påverkar hur tolkningen görs. Ponnert (2007, s. 209) påtalar i sitt resultat att socialsekreterare 

upplever det vara svårt att bevisa brister i hemmiljön och känner därför en osäkerhet inför 

bevisföringen. Osäkerheten grundas i att rättssystemet har ett annat sätt att bedöma bevisen på 

i jämförelse med socialförvaltningarna. Detta medförde att socialsekreterarna utformade sina 

utredningar utefter hur rättsväsendet fungerar. En parallell kan dras mellan tidigare vald 

forskning och våra informanters resonemang, då tre av våra informanter menar att välgjorda 

utredningar möjliggör vård enligt LVU. Två av informanterna upplever däremot svårigheter 

kring vilka bedömningsgrunder rättsväsendet efterfrågar (jmf Leviner 2011, s. 327; jmf 

Ponnert 2007, s. 209).  

 

6.2 Kategorier och dess samspel 

I detta avsnitt presenteras empirin utifrån kategoriseringars betydelse i förhållande till ”brister 

i omsorgen”. De kategorier vi har valt att fokusera på är kön, etnicitet, klass och 

funktionsförmåga. Empirin från intervjuerna kommer att delas upp i dessa kategorier och 

presenteras och analyseras utifrån tidigare vald forskning och intersektionalitet. Resultatet 

från vinjetterna kommer sedan att presenteras och analyseras var för sig. Sedan kommer en 

slutlig analys med utgångspunkt i ett intersektionellt perspektiv samt utifrån tidigare vald 

forskning att göras för att återkoppla till studiens andra frågeställning, det vill säga: Vad ges 

kategoriseringar för betydelse i förhållande till upplevelsen av föräldrars omsorgsförmåga 

enligt socialsekreterare? 

 

6.2.1 Informanternas reflektioner kring kön 

Kring köns betydelse för bedömningen av rekvisiten förekommer två huvudsakliga 

uppfattningar. Den första är att könet inte har någon betydelse i varken utredningen eller 

bedömningen kring föräldrarnas omsorgsförmåga. Den andra uppfattningen är att traditioner 

och fördomar kring kön har betydelse i bedömningen av omsorgsbrist. Majoriteten (2, 3, 4 

och 6) av informanterna har med andra ord grundinställningen att könet hos föräldrarna inte 

påverkar deras utredningar och bedömningar och menar att de bortser från att könet har en 

betydelse. Detta förhållningssätt kan kopplas till tidigare forskning var det påpekas att 

socialsekreterare har som strävan att framställa sig själva som neutrala i förhållande till bland 



 

 27 

annat kön. Enligt tidigare vald forskning kan detta förhållningssätt bidra till en reproduktion 

av föreställningar då socialsekreterarna inte reflekterar kring sin och klientens positioner i 

förhållande till kön (Herz 2012, ss. 182-183). Detta skulle kunna medföra att informanternas 

neutrala förhållningssätt reproducerar föreställningar kring kön. Dock går det inte att dra 

några slutsatser då det faktiskt kan vara så att informanterna i vår studie bortser från könets 

betydelse i sina utredningar.  

 

Informant 3 utvecklar dock sitt resonemang genom att påtala att moderns föräldraroll ses som 

självklar medan när fadern tar ett stort ansvar för barnet ses det som en stor bedrift vilket även 

informant 4 för ett liknande resonemang kring. Informant 3 och 4 säger dock att genom egen 

reflektion och tillsammans med kollegor kan detta tankesätt utmanas. Informant 4 förklarar 

sitt synsätt med att det är traditionsstyrt att modern tar mer ansvar men tror inte att det 

påverkar bedömningen. Även informant 7 är inne i liknande tankebanor och menar att det är 

en gammal fördom att det är värre om modern inte är tillgänglig jämfört med fadern samt att 

det är svårt att undvika denna fördom. Informant 7 menar således att kön har en betydelse för 

hur bedömningen genomförs och tror att det är svårt att inte påverkas av dessa fördomar 

vilket framkommer nedan: 

 

[…] alltså det är värre om mamman inte är tillgänglig än om pappan, i det här fallet. Men det är, det 

får man nog rannsaka sig själv i så fall, det handlar väl mer om fördomar om att en mamma skall ta 

mer ansvar och alltid finnas där och så. Det är en gammaldags inställning men det ligger nog 

någonstans här bak (pekar mot sitt huvud) […]. 

      Informant 7 

 

Den andra huvudsakliga uppfattningen är som sagt att tradition och fördomar kring kön har en 

betydelse i bedömningen av omsorgsbrist. Det som framkommer från informant 3, 4 och 7, 

det vill säga att traditioner och fördomar kring kön har en viss betydelse i bedömningen. 

Framförallt kring hur moderns och faderns ansvar kan framställas, en informant menar att 

detta är svårt att bortse från medan två andra informanter tror att det går att bortse från. Ett 

liknande resonemang förs i Brown et al. (2008, ss. 25-29) och i Peterssons (2006, s. 54) 

studier. De menar att det finns en tendens att socialsekreterare lägger större värde kring 

moderns omsorgsförmåga och bortser från faderns. Informant 7 menar att fördomar kring kön 

påverkar bedömningen på så sätt att moderns omsorg får en större betydelse än faderns. Detta 

förklarar Brown et al. (2008, ss. 28-30) som att det är normer kring familjer som har en viss 
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påverkan på socialsekreterares tolkningar av omsorgsförmåga vilket gör att socialsekreterarna 

bedömer moderns och faderns omsorgsförmågor olika.  

 

6.2.2 Etnicitet och kultur 

Det råder skilda uppfattningar kring etnicitet i förhållande till bedömningar samt vad etnicitet 

har för påverkan i bedömningar. Enligt informant 1, 4, 5 och 6 är det viktigt att respektera 

andra människors kulturer kring familjelivet men med förutsättningen att rådande lagstiftning 

i Sverige efterföljs. Även informant 3 har samma syn på kultur och anser att det är viktigt att 

ha hänsyn. Informant 2 menar att normer är kontextbundet och svenska socialsekreterare utgår 

från sin egen kontext. Informanten menar att socialsekreterarna har en större förståelse för att 

människor med utländsk bakgrund bryter mot svenska normer då de inte är uppväxta i den 

svenska kontexten. Medan svenskar förväntas följa de normer de är uppväxta med. Enligt 

Hörnqvist (2012, ss. 59-61) och Foucault (2004, s. 185) är människors beteende 

sammankopplat med vilken kategori en människa anses tillhöra. När ett beteende eller en 

kategori skiljer sig från de rådande normerna uppmäts en skillnad vilken skapar en ojämlik 

maktrelation. Fyra av informanterna gör en koppling mellan att annorlunda kultur kan leda till 

lagbrott då de menar att människor från andra länder i uppfostringssyfte agar sina barn. 

Utländska familjer tillskrivs ett visst beteende, det vill säga att de har andra 

uppfostringsmetoder och därmed bryter mot svensk lag, genom deras kultur. Detta beteende 

kan antas skilja sig från de rådande normerna och detta kan skapa förutsättningar för att en 

ojämlik maktrelation skall uppstå.  

 

Dock menar informant 1 att etniciteten inte har någon betydelse i bedömningen kring 

omsorgsförmåga. Medan majoriteten av informanterna reflekterar kring att inom olika 

kulturer finns olika omsorgstraditioner vilket sin tur kan påverka deras bedömning. Informant 

4 reflekterar kring kulturens betydelse för omsorgen:  

 

[…] det [etniskt ursprung: vår anteckning] till exempel är väldigt styrt av tro eller en viss kultur. Och 

ja, det är också väldigt ofta att det är kvinnan, hon styr hemmet och mannen gör inte så mycket. De 

sitter mer och pratar kollar kanske på tv och kvinnorna styr och även döttrarna brukar göra det. Och 

det tar man ju in [i bedömningen: vår anteckning] sedan blir det ju knepigt för att det är en kultur man 

har men om det blir en situation för en ungdom eller ett barn i den familjen som gör att de inte mår 

bra, då är ju det inte okej. Ja så man ska ju göra en avvägning där på något sätt […]. 

      Informant 4 
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Det finns även olika uppfattningar hos informant 4, 5 och 7 kring skillnader mellan svenskar 

och människor med annan etnicitet. Informant 4 har uppfattningen att bland svenska familjer 

finns det en tendens att be om hjälp vid behov men att detta beteende inte är vanligt bland 

andra etniciteter. Informanten nämner exempelvis att det kan råda en uppfattning bland 

människor med annan etnicitet att socialtjänsten kommer att omhänderta deras barn ifall en 

kontakt inleds. Ett annat intryck återfinns hos informant 5 som menar att människor med 

annan etnicitet kommer från svåra förhållanden och bär på traumatiska upplevelser vilket kan 

leda till svårigheter i integrationen i ett nytt land. Vidare för informant 5 och 7 ett resonemang 

kring att utländska familjer kan ha striktare regler i hemmet än vad svenska familjer har. Båda 

informanterna berör ämnet hedersproblematik och informant 7 gör en jämförelse med hur 

Sverige såg ut på 1960- och 1970-talet. Informanten menar att det som idag betecknas som 

hedersproblematik på den tiden var en vanlig form av social kontroll inom familjen. Vilket 

utvecklas nedan: 

 

[…] om du tar invandrarfamiljen där man har kvar det här lite äldre synsättet som är mycket bättre 

tycker jag. Alltså att barn och ungdomar de skall inte göra si, de skall inte göra så, det är inte bra och 

så var det ju för mig när jag växte upp. Det som man kallar hedersproblematik idag det var ju liksom 

social kontroll på 60 och 70-talet, det hade samma funktion […].  

      Informant 7 

 

Informant 5 påtalar att mer kontroll inom familjer med annan etnicitet kan leda till 

hedersproblematik och menar att sådana fall kan resultera i att socialtjänsten separerar barn 

och förälder. Informanten ser även en problematik i detta då barnet riskerar att bli förskjutet 

av föräldrarna när ett omhändertagande blir aktuellt. Informant 7 tar upp att striktare regler 

kan vara en omständighet som föranleder ”brister i omsorgen” specifikt hos utländska familjer 

och menar således att striktare regler är något som enbart förekommer hos människor med 

annan etnisk bakgrund än den svenska. Omsorgen i Sverige är inte synonymt med strikta 

regler och detta betraktas då som annorlunda. Informant 5 och 7 uttrycker att utländska 

familjer uppfostrar barn på ett sätt som skiljer sig från svenska normer. Sawyer (2012, ss. 153, 

163) menar att beteenden och traditioner som inte passar in i den rådande normen 

klassificeras som onormalt och bidrar till ett ”vi” och ”dem” tänk. Denna omedvetna 

kategorisering kan påverka hur människor uppfattas och då exempelvis hur socialsekreterare 

uppfattar sina klienter.  
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Samtliga informanter gör skillnad på etniska svenskar och icke etniska svenskar. Vissa av 

dem menar att det finns skillnader i bedömningen medan andra inte tror att bedömningen 

påverkas av etniciteten. Det går inte att se något generellt mönster kring just bedömningen av 

omsorgsbrist och etnicitet. Utan det som går att utläsa är uppfattningar av hur icke utländska 

familjer är och beter sig. Mattsson (2010, ss. 76-77) och Sernhede (2010, s.91) förklarar att 

etnicitet är något som en individ uppfattar sig som, inte något som individen är. 

Etnicitetsbegreppet bygger kring en gemenskap som upprätthålls genom exempelvis 

traditioner. Vårt resultat påvisar att samtliga informanter gör skillnad på svenska och 

utländska föräldrar på grund av olika kulturer och traditioner. På så vis uttrycker 

informanterna att de uppfattar föräldrar olika och etnicitet kan på så vis uppfattas som något 

klienter är. 

 

6.2.3 Informanternas reflektioner kring klass 

Informanterna varierar i sina resonemang huruvida klienters klassposition spelar roll i 

utredningen och bedömningen. Informant 1, 2 och 7 resonerar på så sätt att de inte gör någon 

skillnad i bedömning beroende på ekonomi men att det är viktigt att föräldrar med dålig 

ekonomi prioriterar sina inköp rätt. Dessa tre informanter anser därmed inte att ekonomiska 

förhållanden påverkar bedömningen men att föräldrars prioriteringar kan bli en omsorgsbrist. 

Detta uttrycks inte vad gäller föräldrar med goda ekonomiska förhållande trots att risken för 

felprioriteringar inte försvinner med en god ekonomi (jmf Mattsson 2010, ss. 69-71).  

 

Informant 2 resonerar också kring föräldrar med hög klassposition och upplever att det kan 

vara en risk när sådana föräldrar har för mycket fokus på sitt jobb och sin karriär då det leder 

till mindre tid för barnet. Informant 2 tar upp ett exempel: 

 

[…] föräldrar som är väldigt inne på att göra karriär kan vara en risk för ett barn också. […] han sov 

emellanåt i knarkställen inne i […] på nätterna. Alltid mycket pengar, snygg, stilig, populär kille på 

skolan, bland kompisarna, mamma läkare på lasarettet i […] och när man pratar med henne och 

konfronterade henne med att, vet du om att din son missbrukar, oh ja det vet jag, för jag har hittat 

narkotika på rummet, ja vad gjorde du, ja jag spolade ner det i toaletten sedan åkte jag på mitt nästa 

jourpass […] Så där tror jag att hennes försvar var ju litegrann att gå in i sitt jobb och sin karriär och 

då är ju det en brist, större brist än om vi hade haft en arbetslös förälder som sitter hemma hela tiden 

[…]. 

      Informant 2 
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Informant 2 drar en slutsats att det kan finnas en risk med föräldrar som har ett fokus på 

karriären då det kan leda till en omsorgbrist i form av tidsbrist till barnet. Informanten menar 

även att föräldern ifråga borde veta bättre då hon är en läkare och borde inse konsekvenserna 

av sin sons handlande. Informanten tillskriver därmed föräldern vissa egenskaper utifrån vilka 

kategorier hon tillhör vilket påverkar informantens bedömning av hennes föräldraförmåga 

(jmf Haynes-Lawrence 2008, s. 1387).  

 

Informant 4 menar att en god ekonomi kan bidra till fler möjligheter att tillförse barnet en god 

omsorg. Informant 7 upplever att det stundtals kan vara enklare att bemöta föräldrar med hög 

klassposition då de kan argumentera och försvara sig själva. Tvärtom anser informanten att 

det är med föräldrar med låg klassposition då de inte har möjlighet att försvara sig på 

likvärdiga grunder då de har en lägre utbildningsnivå. Mattsson (2010, ss. 19-20) menar att 

människor tillskriver kategorier ett visst värde och beroende på vilken kategori en människa 

tillhör innehar de olika maktpositioner. Informant 7 tillskriver föräldrar med hög klassposition 

ett högt kategoriellt värde vilket skulle kunna innebära att maktförhållandet till dessa föräldrar 

utjämnas i förhållande till föräldrar med lägre klassposition.  

 

6.2.4 Fysisk och psykisk ohälsa 

Samtliga informanter för liknande reflektioner i förhållande till varandra kring hur 

funktionsförmåga hos föräldrarna påverkar bedömning samt vilka skillnader som kan finnas 

mellan fysisk och psykisk funktionsförmåga. Informant 3, 5 och 7 är ense om att det är 

svårare att bedöma psykisk funktionsförmåga än fysisk samt hur funktionsnedsättningen 

påverkar barnet. Informant 3 och 5 tillägger dessutom att det är viktigt att människor med 

psykiska funktionsnedsättningar kan hantera sina känslor i förhållande till barnet. Dock menar 

informant 3 att det är viktigt att skilja på individen och diagnosen. Informant 1 påtalar att 

funktionsförmågan, både psykisk och fysisk, kan påverka bedömningen men vid samtycke för 

insatser finns det utrymme för uppbackning från socialtjänsten. Informant 7 resonerar också 

kring behovet av insatser för funktionsnedsatta föräldrar och menar att LVU är tillämpligt om 

samtycket har uttömts, det vill säga att frivilliga insatser skall ha prövats så långt som möjligt. 

Ett liknande resonemang förs av informant 2 och 4 men med en betoning på att 

funktionsnedsatta föräldrar behöver inse sina begränsningar och förstå sitt behov av insatser 

för den egna funktionsnedsättningen.  
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Samtliga informanter anser att funktionsförmågan är relevant ifråga om omsorg till barnet. 

Majoriteten av informanterna anser även att det är en omsorgsbrist när en förälder med 

funktionsnedsättning inte inser sina brister. Annat som går att utläsa är att psykiska besvär ses 

som mer svårhanterligt gällande bedömning och även kring stöttning. Tidigare forskning 

belyser en liknande aspekt vad gäller stämplingsprocesser. Informanterna tillskriver föräldrar 

med nedsatt funktionsförmåga olika egenskaper som är knutna till omsorg och påverkar 

således bedömningen. Vilket antingen kan leda till uppstöttning från socialtjänsten i den 

bemärkelsen att stämplingen uppfattas som positiv. Alternativt kan informanterna ha 

förutfattade meningar kring funktionsnedsatta vilket kan styra deras bedömningar i en 

riktning som inte stämmer överens med verkligheten, stämplingen uppfattas därmed som 

negativ (jmf Haynes-Lawrence 2008, s. 1387).  

 

6.2.5 Vinjett 1 – Claes/Fatima 

Nedan kommer empiri från våra vinjetter att presenteras och analyseras utifrån tidigare vald 

forskning. Vinjetterna belyser vad klass, kön, etnicitet och funktionsförmåga ges för betydelse 

i bedömningen av föräldrars omsorgsförmåga.  

 

I vinjetten ”Claes” (se bilaga 3) är det mamman som tar ansvar för Claes och pappan är 

frånvarande i Claes liv. I nästa vinjett, ”Fatima” (se bilaga 4), är förhållandena desamma 

förutom att mamman och pappan har ombytta roller. Claes har svenska föräldrar och 

spenderar mycket fritid på sina musikaktiviteter. Medan Fatima har utländska föräldrar och 

koranskolan upptar mycket fritid.  

 

I vinjetten ”Claes” ansåg informant 2 och 6 att det var viktigt att pappan i detta fall fick 

möjlighet att bli mer delaktig främst gällande skolan. De båda informanterna framförde även 

att mamman brister i sin omsorg, dels genom att inte kunna tillgodose Claes grundläggande 

behov samt i sin anknytning till Claes. Informant 2 bedömer att mamman behöver få antingen 

extra föräldrastöd eller stöd från pappan. I nästa vinjett, ”Fatima” resonerar informant 1 kring 

pappans omsorgsbrist gällande de grundläggande och känslomässiga behoven. Informant 7 

för ett liknande resonemang kring den känslomässiga tillgängligheten, men nämner båda 

föräldrarna i detta fall. Informant 4 menar att mamman brister i sin omsorg då hon inte är 

delaktig i Fatimas liv men nämner även att pappan brister i sin omsorg. Mamman antas ändå 

kunna tillgodose Fatimas behov på ett bättre sätt än pappan, enligt samma informant. 

Informant 1 ifrågasätter ifall mamman är styrd av sin nya man alternativt upptagen med 
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honom. Det som framkommer utifrån vinjetterna är att alla informanter reflekterar kring att 

den närvarande föräldern, det vill säga den förälder som bor tillsammans med barnet, brister i 

sin omsorg, både inom den grundläggande omsorgen samt den känslomässiga. När det gäller 

föräldrarna som inte bor med barnet resonerar informanterna inte kring faderns brister, det 

som sägs är att fadern bör få möjligheten till att bli mer delaktig i skolan. Medan när modern 

är frånvarande ses det som en omsorgsbrist. Även relationen till den nya mannen i mammans 

liv uppmärksammas av en informant medan i faderns fall nämns inte relationen till den nya 

kvinnan. Informant 1 resonerar kring hur mammans nya förhållande kan påverka relationen 

till dottern: 

 

[…] Soraya tycks inte göra några stora ansträngningar för sin dotter. Är hon upptagen med sitt nya liv 

med sin man så hon inte ser Fatimas behov? […] 

Informant 1 

 

I tidigare vald forskning påtalas att socialsekreterare lägger större vikt vid moderns 

omsorgsförmåga än faderns. Detta grundas i att det finns en norm kring hur omsorgen i en 

familj ska skötas och att denna norm påverkar socialsekreterares bedömningar (Brown et al 

2008, ss. 25-29; Petersson 2006, s. 54). Vi ser ett liknande resonemang i vår studie kring kön 

och dess betydelse i tolkningen av bedömningen.  

 

Informant 2 och 6 som fick vinjetten ”Claes” har inte reflekterat kring etnicitet och kultur. 

Informant 1 och 4 fick vinjetten ”Fatima” och de tar upp följande: Informant 1 ifrågasätter hur 

viktig koranskolan är för Fatima samt hur pappan ser på koranstudierna. Informant 4 anser att 

Fatima tar ett för stort ansvar i hemmet eftersom att pappan är begränsad utifrån sin kultur och 

religion. Informanterna resonerar inte kring att Claes fritidssyssla tar upp mycket av hans tid 

medan de i Fatimas fall ifrågasätter huruvida koranskolan är viktig. Sawyer (2012, s.163) 

menar att etniciteten hos en klient kan påverka vilka förklaringsmodeller som återges för 

dennes beteende. Religion och etnicitet blir således kategorier som kan påverka 

socialsekreterares bedömningar kring föräldrars omsorg.  

 

6.2.6 Vinjett 2 – Annabelle/Olof 

I vinjetten är de ekonomiska förutsättningarna dåliga i båda fallen. Anledningen till detta var 

att belysa ekonomins betydelse i en ekonomiskt utsatt familj. I vinjetten är även den ena 

föräldern antingen psykiskt eller fysiskt funktionsnedsatt. I vinjetten ”Annabelle” (se bilaga 5) 
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är mamman psykiskt funktionsnedsatt och i vinjetten ”Olof” (se bilaga 6) är pappan fysiskt 

funktionsnedsatt.  

 

Informant 1, 2, 4, 6 och 7 anser att familjerna i båda vinjetterna har ett eventuellt behov av 

ekonomiskt bistånd. Den informant som utvecklar sitt resonemang är informant 4 som menar 

att dålig ekonomi kan ses som en omsorgsbrist. Informant 2 anser att sjukvården i vinjetten 

”Annabelle” behöver stötta mammas psykiska nedsättning och pappan i sin omsorg till barnet. 

Informant 6 resonerar också kring om mamman behöver behandling för sin depression samt 

ifrågasätter mammans anknytning till Annabelle, vilket beskrivs av informanten:  

 

[…] Hur ser Annabelles anknytning till mamma ut? Har mamma förmåga att möta Annabelles 

känslomässiga behov eller har Annabelle tvingats bli självförsörjande i brist på gensvar från mamma? 

[…] 

      Informant 6 

 

Samma informant tar även upp att pappan kan behöva stöttning och avlastning i hemmet. I 

vinjetten ”Olof” skriver informant 1 att pappan kan återfå förmågan till ett gott föräldraskap 

ifall han får stöttning. Resonemang förs även kring om både mamman och pappan i detta fall 

lider av depressioner. Informanten framför också att familjen bör ta emot insatser, annars 

måste LVU-kriterierna bedömas. Samma informant beskriver pappans sjukdomsbild 

detaljerat. Samtliga informanter finner att familjerna är i behov av någon form av stöd och 

insats utifrån att föräldern med funktionsnedsättning brister i sin omsorg på grund av sin 

funktionsnedsättning. Ponnert (2007, s. 12) menar att socialsekreterare tenderar att ange 

individuella orsaker såsom psykisk ohälsa som en förklaring till omsorgsbristen om barnet, 

istället för att titta på vad omsorgsbristen innebär för barnet, vilket även framkommer i vårt 

resultat från vinjetterna. 

 

6.2.7 Intersektionalitetsanalys 

Nedan kommer empirin från både vinjetter och intervjuer att analyseras utifrån ett 

intersektionellt perspektiv.  

 

Mattsson (2010, ss. 19-20) menar att det konstant sker ett samspel mellan olika kategorier då 

kategorierna som en människa tillhör kan vara flera. Ojämlikhet skapas genom att 

kategorierna tillskrivs olika egenskaper vars värde varierar och skapar en hierarki. I vårt 
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resultat framkommer att informanterna tillskriver föräldrar olika egenskaper beroende på 

vilka kategorier som de tillhör. Det läggs vikt vid mödrars omsorgsförmåga och på så vis 

tillskrivs de en egenskap i form av att vara en god förälder. Men om modern är utländsk och 

har en nedsatt funktionsförmåga tillskrivs hon dels egenskapen av att bära på en annorlunda 

kultur som innefattar en annan omsorgstradition än den svenska. Dels ses det som att hon är i 

behov av hjälp baserat på hennes funktionsnedsättning. Det sker ett samspel mellan olika 

kategorier eftersom att modern i detta fall kan tillhöra olika kategorier samtidigt. 

Informanterna har i intervjuerna inte fört en reflektion kring vilka egenskaper dessa kategorier 

för med sig och att värdet på egenskaperna varierar i olika kontexter, vilket kan leda till en 

reproduktion av föreställningarna. När kategorier varierar i värde kan det leda till en ojämlik 

maktstruktur. Då kategorierna inte är statiska utan varierar i värde kan även moderns 

maktposition förändras beroende på sammanhanget (de los Reyes & Mulinari 2005, s. 90; jmf 

Mattsson 2010, ss. 19-20, 34-37).  

 

Majoriteten av informanterna menar exempelvis att kön inte har någon betydelse i 

bedömningen av föräldrars omsorgsförmåga. Samtidigt menar majoriteten av informanterna 

att kultur och etnicitet skall respekteras till en viss gräns samt att funktionsförmåga skall tas 

hänsyn till i bedömningen av omsorgsbrist. Genom att informanterna i intervjuerna och 

vinjetterna inte reflekterar kring könets betydelse kan föreställningar och stereotyper kring 

kön reproduceras (jmf Herz 2012, 182-183). Den motsatta tankegången kring kultur och 

etnicitet synliggör däremot en maktstruktur som är ojämn då det görs en skillnad på 

omsorgstraditioner som är svenska och icke svenska med föreställningar om vad den icke 

svenska omsorgstraditionen inbegriper. Dessa föreställningar blir en del av en större 

maktstruktur då de upprätthålls genom skillnaden i egenskaper mellan kategorierna. Trots 

reflektion kring etnicitet och kultur hos informanterna finns det en möjlighet att 

maktstrukturer upprätthålls på grund av tolkningar som grundar sig i respekt och hänsyn för 

det som är annorlunda vilket kan leda till att en skillnad görs mellan svenskar och människor 

med annan etnisk bakgrund (jmf de los Reyes & Mulinari 2005, s. 90; jmf Mattsson 2010, ss. 

19-20).  

 

Vidare tydliggörs värderingar beroende på vilken kategori en människa tillhör genom att 

majoriteten av informanterna inte bedömer dålig ekonomi som en omsorgsbrist och inte heller 

något som påverkar bedömningen. Dock nämner tre informanter att familjer med dålig 

ekonomi bör prioritera sina inköp, vilket inte är en faktor som nämns hos familjer med god 
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ekonomi. Därav tillskriver informanterna ett värde på kategorin klass. Klass är dock 

konstruerat av människors föreställningar som i sin tur påverkas av maktstrukturer. Detta är 

dock svårt att synliggöra på en individnivå då egenskaperna inom kategorin likställs med 

beteenden hos varje individ istället för övergripande föreställningar. Felprioriteringar av 

ekonomi blir därav ett beteende som tillskrivs människor som tillhör en lägre klass istället för 

att synliggöra den maktstruktur som omger föreställningen (jmf Mattsson 2010, ss. 27-32).  

 

Sammanfattande slutsats 

Sammanfattningsvis kan studiens resultat visa att informanternas reflektioner skiljer sig åt. 

Det som dock går att utläsa är att informanterna tillskriver kön, etnicitet, klass och 

funktionsförmåga när de bedöms enskilt men när olika kategorier samspelar förs det inga 

resonemang kring detta. Mattsson (2010, ss. 19-20) förklarar att inom kategorier finns det 

egenskaper som får ett visst värde utifrån de rådande maktstrukturerna och på så vis skapas 

och upprätthålls en ojämlikhet. Vårt resultat visar att främst kategorierna etnicitet och 

funktionsförmåga ges olika värden och betydelse i förhållande till bedömningen av föräldrars 

omsorgsförmåga medan det inte förs en reflektion kring kön och klass betydelse i 

bedömningen av omsorgsbrist, vilket kan leda till en reproduktion av rådande föreställningar 

(jmf Mattsson 2010, ss. 34-37).  

 

6.3 Maktförhållandet kring tvångsvård 

Under denna rubrik kommer empirin från intervjuerna kring makt att presenteras och därefter 

analyseras genom Foucaults maktbegrepp ”den produktiva makten” samt tidigare vald 

forskning. ”Den produktiva makten” har vi främst valt att utgå från då begreppet fungerar 

som analysinstrument i förhållande till vår empiri och ger möjlighet till flera 

förklaringsmodeller till maktutövandet i jämförelse med ”den repressiva makten”. Vi kommer 

därmed att utgå från de fyra antagandena i den produktiva makten, vilka har beskrivits i 

teoriavsnittet, för att besvara vår frågeställning: I vad mån reflekterar socialsekreterare kring 

begreppet makt i bedömningen kring omsorgsbrist? Det finns en variation i informanternas 

reflektioner kring begreppet makt i förhållande till tvångsvård. Då en av våra frågeställningar 

inbegriper makt finner vi relevans i att uppvisa bredden och komplexiteten som informanterna 

framför. 
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6.3.1 Det upplevda maktförhållandet 

Informant 4, 6 och 7 upplever sig ha en stor makt i förhållande till sin position gentemot 

föräldern. Jonsson (1997, s. 28) har en liknande slutsats då hans studie påvisar att handläggare 

i förhållande till klient innehar en högre maktposition. Motsatsen till denna uppfattning finner 

vi hos informant 2 och 5 som anser att maktförhållandet mellan socialsekreterare och klient är 

jämlikt. Då klienten har tillgång till juridiska ombud och har möjlighet att överklaga 

tvångsvården två gånger. Med andra ord finns det ett tryggt rättssystem som är rättssäkert. 

Vilket informant 2 vidareutvecklar:  

 

[…] Så på något sätt blir du inte utelämnad som förälder, en annan sak hade varit om man inte hade 

haft rätt till juridisk hjälp och vi inte hade haft någon möjlighet att ompröva besluten utan att vår 

nämnd hade kunnat säga bara detta och tyvärr, du har inte rätt att överklaga och så där. Då hade jag 

nog mer känt det som maktförhållanden som hade varit ganska så jobbiga, för här får man det i alla 

fall prövat […].  

      Informant 2 

 

Informant 2 och 5 belyser att det finns ett rättssystem där ärenden kan omprövas men deras 

förhållningssätt kan göra att de inte reflekterar kring socialförvaltningens ställning hos 

rättsväsendet. Socialsekreterarna har erfarenhet och utbildning inom området samt en 

organisation, det vill säga socialnämnden, som står på socialsekreterarnas sida. Utan 

reflektion kring dessa maktresurser kan maktförhållandet upprätthållas (jmf Jonsson 1997, s. 

6). Vidare för informant 2 och 5 inte en reflektion under intervjun kring hur rättsväsendet 

värderar deras ställning gentemot klienten. En socialsekreterare kan ingå i kategorier vars 

värde ses som högre i jämförelse med klienten, exempelvis angående utbildningsnivån och 

erfarenhet av liknande ärenden tidigare. Skillnaderna mellan klientens och socialsekreterarens 

kategoritillhörigheter kan därmed påverka maktrelationen dem emellan (jmf Foucault 2004, s. 

185; jmf Hörnqvist 2012, ss. 59-61).  

 

6.3.2 Utjämningsmekanismer 

Enligt informant 1, 3 och 5 går det dock att utjämna maktförhållandet genom att låta klienten 

bli delaktig, informera klienten kring utredningsförfarandet samt rättprocessen men även 

genom att agera respektfullt gentemot klienten. Dock menar informant 1 att LVU trots 

utjämningsmekanismer kring makt ändå är den största kränkningen mot en förälder vilket 

socialsekreteraren måste ha förståelse för. Informant 7 menar att trots hotet om tvångvård 

eftersträvas frivillighet så långt som möjligt och undviker på så sätt att tillämpa sin makt 
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därigenom. Foucault (2004, s. 173; refererad i Hörnqvist 2012, ss. 62-65) menar att den 

produktiva makten bidrar till att forma eftersträvade beteenden istället för att undertrycka icke 

önskvärda beteenden. Informanterna använder sig av delaktighet och tillgång till information 

som ett sätt att utjämna maktförhållandet. Informanternas delgivning av information och 

delaktighet mellan socialsekreterare och klient kan även vara ett sätt att leda klienten mot ett 

gemensamt mål. På så vis kan information och delaktighet vara ett sätt att skapa ett beteende 

som är önskvärt hos klienten.  

 

6.3.3 Makt i positiv bemärkelse 

Informant 5 menar att makten är nödvändig då LVU visserligen inskränker makten hos 

föräldrar men även räddar barns liv. Resonemanget i sig belyser en aspekt kring betydelsen av 

tvångsvård och barns säkerhet. En annan aspekt återfinns också i resonemanget som innebär 

att informanten drar omständigheterna till det yttersta som ett sätt att rättfärdiga sina 

handlingar och sin maktutövning. Tvångsvård innefattar även andra omständigheter än att 

enbart rädda liv, såsom exempelvis att bryta skadliga förhållanden kring barnets utveckling. 

Därav behöver inte tvångsvården ses som en negativ handling. Informanten förhåller sig till 

en norm som utgår från att som socialsekreterare vilja göra gott vilket skapar intrycket av en 

positiv maktutövning (jmf Hörnqvist 2012, ss. 59-61). Makten är uppbyggd kring normer som 

formar det vardagliga livet, normerna är alltså individnära. På grund av detta uppfattas 

makten som positiv eftersom att den inte blir synlig för individerna (Hörnqvist 2012, ss. 59-

61). Även informant 4 anser att det finns en positiv aspekt kring makten i LVU och det är att 

föräldern skärper till sig när tvångsvård blir aktuellt. Dock menar informanten att klienten inte 

alltid orkar upprätthålla fasaden hela vägen ut. Informant 4:  

 

Ja för att någonstans så är det ju ett litet yttre hot som kommer och det kan ju göra att… jamen att man 

skärper till sig eller vad man ska kalla det. Det ser vi ju ofta och ibland håller det. I de flesta, ja tyvärr 

men där det blir placeringar har vi ju ofta vetat det en stund men det kommer in som ett litet hot och 

man skärper till sig men sedan orkar man ju ofta kanske inte hålla ända ut […].  

      Informant 4 

 

6.3.4 Den osynliga makten 

Vidare anser informant 4 att de klienter som är hjälpsökande och samtycker till insatser kan 

påverka utgången av utredningen, informanten menar att maktförhållandet kan utjämnas när 

föräldern samarbetar. Angående informantens reflektion kring klienternas anpassning till 
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situationen drar informanten slutsatsen att makten fungerar som en positiv faktor. Genom att 

informanten utövar sin makt och påkallar tvångsvård kan klienten inkorporeras i normen 

kring hur föräldrar skall agera. Foucault (2004, s. 173; refererad i Hörnqvist 2012, ss. 59-61) 

belyser ett liknande maktuttryck genom att förklara att makt är normstyrt och strävar således 

efter att anpassa varje individ till den rådande normen. Informanten menar vidare att 

maktförhållandet kan utjämnas ifall klienten följer socialsekreterarens råd och därmed 

samarbetar. Även i detta sammanhang kan resonemanget kopplas till ovan nämnda 

maktanalys. Informanten neutraliserar motståndet mot den rådande normen genom att lägga 

över ansvaret för maktförhållandet till klienten. På så vis osynliggörs informantens makt och 

makten kan framställas som positiv. Återigen läggs det vikt vid föräldrarnas anpassning till 

normen kring deras förväntade förmågor och makten upplevs således som positiv eftersom att 

den sker genom samarbete (jmf Hörnqvist 2012, ss. 62-65).  

 

6.3.5 Samspelet mellan makt och kategorier 

Det förekommer även resonemang kring att makten skiljer sig beroende på etnisk tillhörighet. 

Informant 1 och 4 är av uppfattningen att etniciteten påverkar klientens maktposition. Klienter 

med utländsk bakgrund innehar inte likvärdiga resurser i form av kunskap och utbildning som 

svenskar enligt informanterna. Vilket informant 4 nedan förklarar: 

 

Ja, det tycker jag ändå att jag har upplevt och det handlar ju mycket om klientens bakgrund och 

utbildning. För man kan ju möta en familj från Afghanistan till exempel som inte, kanske är 

analfabeter. Jamen som inte har någonting och då känner man ju ibland att vår makt är ju lite, alltså 

den är lite överväldigad, det är hemskt nästan. Man tycker synd om dem för att det är, alltså hur ska de 

kunna, de kan inte ens uttrycka sig […].  

      Informant 4 

 

Informant 6 och 7 för ett liknande resonemang kring kategoriers betydelse för klienters 

maktpositioner i förhållande till socialsekreteraren. De menar att utbildningsnivå och 

socioekonomisk bakgrund kan påverka hur mycket makt klienten innehar. Informant 3 

utvidgar detta resonemang och påtalar att personligheten hos föräldern kan påverka 

maktförhållandet. Herz (2012, ss. 182-183) framför att när fokus riktas mot individers olika 

egenskaper så tillskrivs egenskaperna i sig och även kategoritillhörigheter olika 

maktpositioner. Socialsekreterarna i Herz studie tenderar också att utesluta sig själva från att 

placera sig själva i olika kategorier i förhållande till sina klienter. Detta leder till att 

maktpositionerna återskapas. En parallell kan dras till våra informanters reflektioner då det 
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finns möjlighet att de genom att tillskriva olika kategorier olika värden kan förändra de 

maktpositioner som uppstår beroende på klientens kategoritillhörighet. Dock är detta endast 

en teoretisk slutsats då detta beteende inte har studerats i praktiken. Hörnqvist (2012, ss. 59-

61) och Foucault (2004, s. 185) förklarar att vilka kategorier klienter tillskrivs även är 

normstyrt. Skillnaderna kring kategoriernas värde återspeglas i vilka maktpositioner de 

innehar och därmed varierar maktförhållandet mellan socialsekreterare och klient.  

 

Sammanfattande slutsats 

Sammanfattningsvis finns det en tendens hos informanterna att genom olika tillvägagångssätt 

ge makten ett positivt värde. Hörnqvist (2012, ss. 59-65) och Foucault (2004, ss. 171-173, 

177-178) menar att makten ses som positiv då den är individnära. Makten påverkar beteenden 

och egenskaper hos individerna men det synliggörs inte på individnivå utan verkar på ett mer 

övergripande plan. Makten påverkar därmed normer som finns i det vardagliga livet vilket i 

sin tur påverkar människor, dock hålls makten osynlig på grund av att den verkar på ett 

strukturellt plan. Makten upplevs därför som positiv.  

 

Vårt resultat påvisar att vissa informanter tillskriver sig själva ett högt maktinnehav i 

förhållande till klienten medan andra menar att maktförhållandet jämnas ut med hjälp av olika 

redskap, såsom att göra klienterna delaktiga och ge dem relevant information. Herz (2012, ss. 

182-183) menar att socialsekreterare innehar en högre maktposition i förhållande till klienten 

när fokus ligger på individuella egenskaper hos klienten. Ett resonemang förs även kring att 

socialsekreterare som strävar efter att skapa ett neutralt förhållningssätt istället undviker att 

reflektera kring kategoriseringar vilket leder till att ojämlika maktförhållanden reproduceras 

(jmf Herz 2012, 182-183). Informanternas olika förhållningssätt i fråga om maktutövningen 

belyser dock den komplexitet och problematik som finns närvarande i mötet kring tvångsvård.  

 

6.4 Sammanfattning av resultat 

I avsnittet ”definition av rekvisitet” visar resultatet att informanterna tolkar rekvisitet ”brister i 

omsorgen” olika. Informanterna menar att brister i omsorgen är individuellt och därför bör 

bedömningen anpassas efter varje enskild individ. Vid en jämförelse med förarbeten 

framkommer det att många omständigheter som finns i förarbetena inte nämns av 

informanterna. Gällande rekvisitet ”något annat förhållande i hemmet” använder 

informanterna rekvisitet då ”brister i omsorgen” inte är applicerbart. Därmed finns det en 
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möjlighet att rekvisitet används som ett verktyg för att utöka handlingsutrymmet. Vid en 

jämförelse med förarbeten framkommer att informanterna har en annan tolkning av rekvisitet 

än lagstiftarens.  

Vårt resultat i avsnittet ”kategorier och dess samspel” påvisar att merparten av informanterna 

för en reflektion kring vilka föreställningar som förekommer inom kategorierna kön och 

klass. Dock menar dessa informanter att kategorierna inte ges en betydelse i bedömningen av 

omsorgsbrist. Angående etnicitet menar merparten av informanterna att etnicitet och kultur 

har en betydelse i deras bedömningar kring omsorgsförmåga. Samtliga informanter menar att 

det finns skillnader i omsorgstraditioner mellan svenska och utländska familjer och merparten 

säger att skillnaden ges en betydelse i bedömningen av omsorgsförmåga. Gällande 

funktionsförmåga anser samtliga informanter att funktionsförmågan är relevant i förhållande 

till omsorgen för barnet. Informanterna menar även att psykisk ohälsa är mer svårhanterligt än 

fysisk ohälsa. Dock har vi uppmärksammat att det inte förs en reflektion kring hur olika 

kategorier kan samspela med varandra och variera beroende på sammanhang.  

 

I avsnittet ”maktförhållandet kring tvångsvård” framkommer två huvudsakliga uppfattningar 

kring makts betydelse. Dels att maktförhållandet är ojämnt och att socialsekreteraren på så 

sätt innehar en hög maktposition i relation till klienten. Men även att maktförhållandet mellan 

socialsekreterare och klient kan neutraliseras genom exempelvis delaktighet. Merparten av 

informanterna reflekterar även kring att makt är beroende av vilken kategoritillhörighet 

klienten anses ingå i var etnicitet och klass främst ges betydelse.   

 

7. Slutdiskussion 

Nedan kommer vi att diskutera resultatet från studien i relation till våra frågeställningar. Vi 

kommer även att förhålla oss kritiskt till studiens upplägg och teoretiska utgångspunkter. 

Slutligen kommer vi att presentera vårt övergripande resultat.  

 

Hur tolkar socialsekreterare begreppen ”brister i omsorgen och något annat förhållande i 

hemmet”? 

Det går att utläsa av empirin från informanterna att rekvisitet kan tolkas på olika sätt och att 

bristen i omsorgen skall ha någon form av negativ påverkan på barnet i det enskilda fallet. 

Vidare skiljer sig informanternas svar åt och det går därför inte att dra en slutsats kring en 

övergripande tolkning av rekvisitet ”brister i omsorgen”, men däremot kan vi dra slutsatsen 
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att socialsekreterare tolkar rekvisitet olika då de är olika individer. Vi tror vidare att 

informanterna sällan använder sig av förarbetena då LVU-utredningar trots allt inte 

förekommer frekvent. Vi menar även att informanternas egna förkunskaper och värderingar 

kring omsorgsbrist påverkar deras tolkning av rekvisitet, vilket också gör att tolkningen 

varierar beroende på vilken informant som får svara. Tidigare forskning belyser att ett brett 

tolkningsutrymme kan medföra en risk för det enskilda barnet, då förälderns omsorgsbrist kan 

hamna utanför tolkningsramen för vad som kan inbegripas i ”brister i omsorgen” enligt både 

lagens och socialsekreterarnas definitioner. Det kan således förekomma en svårighet kring att 

fånga upp dessa barn och föräldrar (jmf Ponnert 2007, s. 239).  

 

Vi är medvetna om att LVU-ärenden inte frekvent handläggs av våra informanter samt att de 

har olika erfarenheter av LVU-ärenden. Svaren kan därför ha varierat beroende på deras 

erfarenheter. Erfarenheterna skiljde sig åt på så sätt att de handlagt mellan 1-50 LVU-ärenden, 

vilket kan ha betydelse för hur informanterna tolkar rekvisitet. Då längre erfarenhet skulle 

kunna innebära att fler individuella situationer där omsorgsbrist förekommer har bedömts 

vilket kan medföra att de kan inbegripa fler omständigheter i sina definitioner av rekvisitet. 

Vidare är majoriteten av informanterna kvinnor och samtliga har svensk bakgrund, vilket kan 

ha bidragit till en ensidig reflektion kring olika kategoriers betydelse i bedömningen av 

omsorgsbrist.  

 

Gällande begreppet ”något annat förhållande i hemmet” pekar vårt resultat mot att 

informanterna saknar en bredare kunskap kring vad rekvisitet inbegriper enligt lagtexten. 

Informanterna använder sig av begreppet i de fall då ”brister i omsorgen” inte går att 

applicera. En anledning till detta skulle kunna vara att informanterna försöker bredda sitt 

handlingsutrymme och på så sätt försöka inbegripa så många omständigheter som möjligt som 

skulle kunna skada barnet. Därmed går det inte att utläsa en allmän tolkning av rekvisitet då 

samtliga informanter gav rekvisitet olika innebörder.  

 

Vad ges kategoriseringar för betydelse i förhållande till upplevelsen av föräldrars 

omsorgsförmåga enligt socialsekreterare?  

Hos samtliga informanter sker en reflektion kring kategorisering av klienterna i förhållande 

till deras kön, etnicitet, klass och funktionsförmåga. Vilken betydelse kategoriseringen har för 

tolkningen av omsorgsbrist skiljer sig dock åt, då kön och klass inte anses påverka 

bedömningen enligt merparten av informanterna medan etnicitet och funktionsförmåga 
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däremot beskrivs få en betydelse för bedömningen. Informanterna har dock inte i vår studie 

fört en reflektion kring hur kategorier kan samspela med varandra och variera i olika 

kontexter. Vi kan dock inte dra en slutsats kring hur kategorisering påverkar bedömningen då 

det inte är något som studerats. Däremot kan vi utifrån informanternas svar uttala oss om att 

kategoriseringar har en betydelse för hur omsorgsbrist tolkas, både när de uttrycker att 

kategoriseringar får en betydelse, men även när de uttrycker att kategoriseringar inte får en 

betydelse. Herz (2012, ss. 182-183) förklarar att ett sådant förhållningssätt kan leda till en 

reproduktion av föreställningar kring olika kategoriseringar.  

 

Vi anser dock att det föreligger en svårighet i att förstå samspelet mellan olika kategorier 

enbart genom de datainsamlingsmetoder vi använt oss av. Intersektionalitet som teori är 

omfattande och för att se samspelet mellan kategorier anser vi att det möjligtvis skulle bli 

tydligare att istället använda metoder såsom observationer av mötet mellan socialsekreterare 

och klient alternativt att studera skriftliga utredningar. Det problematiska gällande 

intersektionalitet i förhållande till vår studie är att teorin utgår från samspel och det hade 

således varit mer gynnsamt att använda en annan datainsamlingsmetod. Dock har våra 

tillvägagångssätt, det vill säga intervjuer och vinjetter, gett oss svar på vår frågeställning. 

 

I vad mån reflekterar socialsekreterare kring begreppet makt i bedömningen kring 

omsorgsbrist? 

Det framkommer i vår studie att det finns två huvudsakliga uppfattningar kring makt och dess 

betydelse i utredningsarbetet. Dels att vissa informanter menar att det finns en maktobalans 

och strävar således efter att utjämna detta maktförhållande. Dels att vissa informanter är av 

uppfattningen att maktförhållandet är delvis jämlikt mellan socialsekreterare och klient. En 

slutsats vi drar av detta är att det bland vissa informanter förekommer en reflektion kring 

maktförhållandet och hur det kan påverka bedömningen av omsorgsbrist. Utifrån vårt resultat 

kan vi utläsa att informanternas reflektioner är begränsade till att enbart förekomma på en 

individnivå. Makten är det vill säga statisk då reflektionen inte inbegriper hur makt samspelar 

med normer, kategoriseringar och föreställningar (jmf de los Reyes & Mulinari 2005, s. 90).  

 

Därav kan reflektionen och analysen av maktförhållandet mellan socialsekreteraren och 

klienten bli ensidig. Analysen begränsas därmed av att informanterna reflekterar på en 

individnivå och inte inkluderar hur makt tar sig uttryck på en grupp-och samhällsnivå. En 

sådan analys skulle kunna synliggöra hur maktstrukturer påverkar människor i vardagen (jmf 
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Hörnqvist 2012, ss. 59-65). Dock anser vi att den produktiva makten är absolut i den 

meningen att den inte ger någon alternativ förklaring till varför människor beter sig och 

handlar på ett visst sätt. Den produktiva makten utgår från att alltifrån relationer till strukturer 

genomsyras av ojämlika maktförhållanden och den lämnar inget utrymme för att människor 

kan handla utifrån en fri vilja som inte styrs av makt och normer. I vår analys av 

informanternas makt i förhållande till klienten har vi utgått från det produktiva 

maktperspektivet vilket kan begränsa analysen till att makten antas styra alla relationer. 

Informanternas egen vilja angående exempelvis att vilja inkludera klienten i 

utredningsprocessen tas inte hänsyn till i och med det maktperspektiv vi valt. Med ett annat 

maktperspektiv skulle makten mellan socialsekreterare och klient kunna tolkas annorlunda.  

 

Övergripande resultat  

Studiens syfte är att förstå hur socialsekreterare uttrycker att de tolkar ”brister i omsorgen och 

något annat förhållande i hemmet” samt vilken betydelse kategoriseringar och makt har för 

denna tolkning. Utifrån studiens resultat kan vi dra slutsatsen att den tolkning som 

informanterna uttrycker kring rekvisiten är varierad. Variationen kan bero på 

tolkningsutrymmet i lagtexten men den kan även vara beroende av exempelvis informanternas 

ålder, erfarenhet och bakgrund. Vidare visar resultatet att kategoriseringar ges en betydelse i 

socialsekreterares tolkningar av omsorgsbrist. Kategoriseringars betydelse blir synlig både när 

informanterna medvetet reflekterar kring hur de kan påverka bedömningen men även när de 

inte för en reflektion kring kategoriseringars betydelse. Den betydelse makt får i 

informanternas tolkningar är begränsad till reflektioner kring maktförhållandet på individnivå. 

Reflektionen fokuserar därmed på relationen mellan socialsekreterare och klient medan 

reflektioner på grupp- och samhällsnivå inte har förekommit i våra intervjuer. Därmed 

utelämnas normer och föreställningar kring kön, klass, etnicitet och funktionsförmåga i 

maktanalysen.  

 

7.1 Vidare forskning 

Vi ser möjligheter till fortsatt forskning kring kategoriers betydelse i socialt arbete, 

exempelvis genom andra metoder såsom observationer för att tydliggöra samspelet mellan 

olika kategorier i relationen mellan socialarbetare och klient. Vidare förslag till fortsatt 

forskning är att studera utredningar och hur socialsekreterares bedömning kring omsorgsbrist 

kommer till uttryck. Bedömningen är svår att nå genom intervjuer då endast uttryckta 
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tolkningar framkommer, därför skulle en studie av utredningar bidra till en djupare förståelse 

av hur socialsekreterare både tolkar och bedömer omsorgsbrist. Utifrån den empiri som har 

samlats in men som inte har presenterats i studien framför informanterna intressanta 

reflektioner kring betydelsen av kulturen på arbetsplatsen och dess inverkan på de enskilda 

socialsekreterarna. Därav finner vi ett intressant studieområde kring organisationens och 

arbetsgruppens betydelse i socialt arbete.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev  

Hej,  

Vi är två studenter, Angelica Hejdenberg och Chero Shero och vi läser socionomprogrammet 

på Linnéuniversitetet i Växjö. För tillfället skriver vi vår c-uppsats vars syfte är att förstå 

socialsekreterares tolkningar av rekvisitet ”brister i omsorgen eller något annat förhållande i 

hemmet” i 2 § LVU. För att uppnå studiens syfte kommer vi att genomföra en kvalitativ 

intervju och komplettera intervjuerna med en vinjettstudie. En vinjettstudie innebär att du som 

informant kommer att få två fiktiva fall som inbegriper ”brister i omsorgen”. Anledningen till 

att vi kompletterar intervjuerna med en vinjettstudie är för att öka förståelsen kring 

socialsekreterares tolkningar.  

Vi undrar därmed om du vill delta i vår undersökning? Intervjun kommer att pågå under cirka 

45 minuter. Du kommer även att ta del av två fiktiva fall som du kan svara på i enskildhet, 

dessa vinjetter skickar du tillbaka till oss via mail eller lämnar till oss på plats.  

Vi vill informera dig om att medverkan i intervju och vinjettstudie är frivillig samt att du har 

rätt att avbryta din medverkan närhelst du önskar.  

Det inhämtade materialet kommer att avidentifieras och endast behöriga personer såsom 

eventuellt handledare och examinator kommer att få ta del av materialet. I studien kommer det 

inte att framgå vilken kommun eller person som yttrat sig. Vi kommer att förvara materialet 

oåtkomligt för obehöriga samt förstöra materialet efter avslutad studie.  

Vi önskar att spela in intervjun då vi vill transkribera intervjun ordagrant. Detta är dock 

frivilligt.   

Om du har några frågor följer nedan våra kontaktuppgifter: Angelica tel. 0739-801 199 mail: 

ah222uq@student.lnu.se, Chero tel. 0760-299 989 mail: cshbx09@student.lnu.se Handledare 

Mairon Johansson tel. 0470-708023 mail: mairon.johansson@lnu.se (enklast att nå via mail) 

Hälsningar Angelica Hejdenberg och Chero Shero 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide, semi-strukturerad intervju 

 

Inledning 

1. Hur många 2 § LVU-ärenden har du utrett, ungefär?  

2. Vad vet du om innehållet i förarbetena till 2 § LVU? 

Rekvisitet i 2 § LVU 

3. Vad menar du är god omsorg?  

4. Vad anser du att brister i omsorgen inbegriper?  

5. Var tycker du att gränsen går när god omsorg övergår till bristande omsorg? 

6. Hur tolkar du begreppet ”något annat förhållande i hemmet”?  

7. 2 § LVU inbegriper många omständigheter som finns preciserade i förarbetena då ett 

omhändertagande på grund av omsorgsbrist blir relevant. Vilka svårigheter respektive 

möjligheter upplever du att tolkningsutrymmet ger dig?  

Kategoriseringar 

8. Kan du berätta vad du särskilt tittar på i utredningsarbetet vid omsorgsbrist?  

9. Hur påverkar exempelvis faktorer såsom vem av föräldrarna som tar mest ansvar för 

barnet, etniskt ursprung, religion, familjens ekonomi, sociala nätverk etc? 

Makt 

10. Makt är ju centralt i utredningsarbete kring tvångsvård. Hur ser du på 

maktförhållandet mellan dig och din klient, i detta fall föräldern?  

11. Skiljer sig maktförhållandet från klient till klient, om ja i sådana fall hur?  

12. Hur resonerar ni i personalgruppen kring hur ni bedömer omsorgsbrist och har ni 

särskilda riktlinjer från organisationen att gå efter?  

Avslut 

13. Ser du några svårigheter i 2 § LVU gällande bedömningen av föräldrars omsorgsbrist? 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

 

Vinjett 1 – ”Claes” 

 

Claes – 20020810-9988 

Det inkommer en anmälan till socialtjänstens mottagningsenhet från Claes högstadieskola. 

Claes är 13 år gammal och går i sjunde klass. Claes klassmentor har tillsammans med skolans 

rektor skickat en orosanmälan då klassmentorn är orolig för Claes utveckling. I anmälan 

framkommer att klassmentorn har observerat att Claes är trött under lektionstid, han har till 

och med somnat under lektioner. Klassmentorn och andra lärare upplever att Claes håller sig 

mycket för sig själv både på lektionstid och på raster. När lärare pratar med Claes har han 

svårt att hålla ögonkontakt en längre tid och pratar sällan om hur han har det hemma. Claes 

har hög frånvaro och uppnår inte godkända betyg i grundämnena. Enligt klassmentorn har 

Claes sagt att han känner sig ensam och att han inte har någon att prata med.  

 

Claes spelar flöjt och cello på kvällar och helger enligt klassmentorn. Rektorn och 

klassmentorn har ett flertal gånger haft möten med Claes mamma. Enligt mamman har hon 

svårt att få kontakt med Claes och hon säger att han inte lyssnar på henne. Mamman upplever 

inte att Claes är ensam då han inte har sagt något till henne. 

 

Familjesituation 

Claes bor i en trerumslägenhet tillsammans med sin mor och ett syskon. Claes mamma Maj, 

34 år, har ett eget företag. Familjen kommer ursprungligen från orten. Claes pappa Inge, 40 

år, bor inte med familjen då han bor med en annan kvinna, Samira, i en annan stad. Maj 

tillåter inte Inge att hälsa på Claes, utan den kontakt han har med sin son sker per telefon. 

Claes får inte heller hälsa på Inge då Maj är orolig för att Samira har en negativ påverkan på 

Claes.  

 

Maj 

Maj arbetar 7-18 varje dag på grund av att hennes företag upptar mycket tid. Maj säger att när 

hon kommer hem på kvällarna är hon väldigt trött och orkar därför inte engagera sig i barnen. 

Hon brukar värma mat åt barnen efter skolan, men enligt Maj värmer barnen maten själva när 

hon inte hinner. Maj skjutsar Claes till hans musiklektioner men hinner inte hjälpa till med 



 

 

läxorna. Maj brukar ta med sig jobbet hem och arbetar till sent på kvällarna. Maj säger att 

trots att hon inte har energi till att hjälpa barnen är det viktigt för henne att Claes lyckas med 

skola och fritidsaktiviteter. Enligt Maj hälsade Claes på Inge tidigare men hon har förbjudit 

detta då hon anser att Samira har dåligt inflytande på Claes, till exempel säger Maj att Samira 

har köpt ut cigaretter åt Claes. Maj förstår inte varför skolan har anmält till socialtjänsten då 

hon gör sitt yttersta för att Claes ska ha det bra, Maj vill inte ha någon hjälp från 

socialtjänsten.  

 

Inge 

Inge säger att han inte har särskilt mycket kontakt med Claes och vet därför inte hur det går i 

skolan för honom. Inge har försökt att upprätthålla relationen till Claes men säger att han är 

motarbetad av Maj. Enligt Inge vill inte Maj att han och Claes har någon kontakt med 

varandra. Inge förstår inte varför Claes inte kan hälsa på honom, han tycker inte att Samira 

har en negativ påverkan på Claes. Inge tror att Claes skulle ha mer tid till skolan om han inte 

hade sina musikaktiviteter så ofta. Inge tror även att Claes skulle vara mer pigg om han fick 

uppmärksamhet, hemlagad mat och hjälp med läxor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 

 

Vinjett 1 – ”Fatima” 

 

Fatima – 20020810-9988 

Det inkommer en anmälan till socialtjänstens mottagningsenhet från Fatimas högstadieskola. 

Fatima är 13 år gammal och går i sjunde klass. Fatimas klassmentor har tillsammans med 

skolans rektor skickat en orosanmälan då klassmentorn är orolig för Fatimas utveckling. I 

anmälan framkommer att klassmentorn har observerat att Fatima är trött under lektionstid, 

hon har till och med somnat under lektioner. Klassmentorn och andra lärare upplever att 

Fatima håller sig mycket för sig själv både på lektionstid och på raster. När lärare pratar med 

Fatima har hon svårt att hålla ögonkontakt en längre tid och pratar sällan om hur hon har det 

hemma. Fatima har hög frånvaro och uppnår inte godkända betyg i grundämnena. Enligt 

klassmentorn har Fatima sagt att hon känner sig ensam och att hon inte har någon att prata 

med.  

 

Fatima går i koranskola på kvällar och helger enligt klassmentorn. Rektorn och klassmentorn 

har ett flertal gånger haft möten med Fatimas pappa. Enligt pappan har han svårt att få kontakt 

med Fatima och han säger att hon inte lyssnar på honom. Pappan upplever inte att Fatima är 

ensam då hon inte har sagt något till honom.  

 

Familjesituation 

Fatima bor i en trerumslägenhet tillsammans med sin far samt ett syskon. Fatimas pappa 

Ahmed, 45 år, har ett eget företag. Ahmed är 45 år. Familjen kommer ursprungligen från 

Afghanistan och har bott i Sverige i 12 år. Fatimas mamma Soraya, 40 år, bor inte med 

familjen då hon bor med en annan man, Sven, i en annan stad. Ahmed tillåter inte Fatima att 

hälsa på Soraya, utan den kontakt hon har med sin dotter sker per telefon. Fatima får inte 

heller hälsa på Soraya då Ahmed är orolig för att Sven har en negativ påverkan på Fatima. 

 

Ahmed 

Ahmed arbetar 7-18 varje dag på grund av att hans företag upptar mycket tid. Ahmed säger att 

när han kommer hem på kvällarna är han väldigt trött och orkar därför inte engagera sig i 

barnen. Han brukar värma mat åt barnen efter skolan, men enligt Ahmed värmer barnen 



 

 

maten själva när han inte hinner. Ahmed skjutsar Fatima till hennes koranlektioner men 

hinner inte hjälpa till med läxorna. Ahmed brukar ta med sig jobbet hem och arbetar till sent 

på kvällarna. Ahmed säger att trots att han inte har energi till att hjälpa barnen är det viktigt 

för honom att Fatima lyckas med skola och koranläsningen. Enligt Ahmed hälsade Fatima på 

Soraya tidigare men han har förbjudit detta då han anser att Sven har dåligt inflytande på 

Fatima, till exempel säger Ahmed att Sven har köpt ut cigaretter åt Fatima. Ahmed förstår inte 

varför skolan har anmält till socialtjänsten då han gör sitt yttersta för att Fatima ska ha det bra, 

Ahmed vill inte ha någon hjälp från socialtjänsten.  

 

Soraya 

Soraya säger att hon inte har särskilt mycket kontakt med Fatima och vet därför inte hur det 

går i skolan för henne. Soraya har försökt att upprätthålla relationen till Fatima men säger att 

hon är motarbetad av Ahmed. Enligt Soraya vill inte Ahmed att hon och Fatima har någon 

kontakt med varandra. Soraya förstår inte varför Fatima inte kan hälsa på henne, hon tycker 

inte att Sven har en negativ påverkan på Fatima. Soraya tror att Fatima skulle ha mer tid till 

skolan om hon inte hade sin koranläsning så ofta. Soraya tror även att Fatima skulle vara mer 

pigg om hon fick uppmärksamhet, hemlagad mat och hjälp med läxor.   
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Vinjett 2 – ”Annabelle” 

 

Annabelle – 20060810-9988 

Det inkommer en anmälan till socialtjänstens mottagningsenhet från Annabelles 

lågstadieskola. Annabelle är nio år gammal och går i tredje klass på Tjelvarskolan. 

Annabelles klassmentor och rektor har skickat en orosanmälan angående att Annabelle 

kommer i smutsiga och trasiga kläder till skolan. Klassmentorn har även uppmärksammat att 

Annabelle har gått ner i vikt det sista halvåret samt att Annabelle vid ett flertal tillfällen har 

stoppat mat i fickorna vid lunch. Enligt klassmentorn är Annabelle duktig i skolan och hänger 

med på lektionerna. Annabelle har vänner i klassen och på skolan. När klassmentorn har 

pratat med Annabelle har Annabelle sagt att allt är bra hemma.  

 

När skolan har haft möten med Annabelles föräldrar berättar de att de har det tufft ekonomiskt 

men försäkrar skolan om att Annabelle får mat hemma. Angående Annabelles kläder säger 

föräldrarna att barn inte alltid behöver ha nya kläder och att de återanvänder Annabelles 

storasysters kläder.  

 

Familjesituation 

Annabelle bor i en trerumslägenhet tillsammans med sina föräldrar och ett äldre syster. 

Annabelles pappa, Akim, är 28 år och arbetar deltid på en industri, resterande tid tar han hand 

om Annabelles mamma, Alena, och barnen. Alena är 27 år och är sjukskriven på grund av 

depression och ångest. Det är Akim som hämtar och lämnar barnen i skolan, efter skolan 

värmer Akim mat och hjälper till med läxorna. Alena har varit sjukskriven i cirka fyra år. Hon 

ligger mestadels hemma i sängen eller tittar på tv.  

 

Akim 

Akim arbetar på en industri mellan 8-13 på vardagar. Akim säger att det har varit svårt de 

senaste fyra åren på grund av att han har tagit ett stort ansvar för familjen. Akim säger att han 

tar hand om barnen så gott han kan, han värmer mat, städar, tvättar och hjälper till med läxor. 

Han säger att han skulle vilja ha mer fritid samt kvalitetstid med barnen då han just nu varken 

orkar leka eller prata med dem. Akim säger att det brukar vara stressigt på morgnarna 



 

 

och att han inte hinner göra frukost till barnen. Men han förstår inte varför Annabelle stoppar 

mat i fickorna i skolan då han värmer mat efter skolan till barnen. Akim säger att barn i 

Annabelles ålder brukar pendla i vikt och att han därför inte är orolig. Han säger även att han 

tvättar en gång varannan vecka och att det inte gör något om kläderna har en liten fläck.  

 

Alena 

Alena har varit sjukskriven för depression sedan Annabelle var fem år. Alena säger att hon vet 

hur hon ska ta hand om Annabelle och hennes syster då hon inte orkar när depressionen slår 

ut henne under perioder. Enligt Alena kan perioderna vara upp till ett halvår. Alena säger att 

Annabelle alltid har klarat sig på egen hand och att Annabelle inte är kontaktsökande 

gentemot henne. Alena tycker att Akim inte förstår hennes situation fullt ut, han brukar säga 

att hon borde hjälpa till mer med barnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 6 

 

Vinjett 2 – ”Olof” 

 

Olof – 20060810-9988 

Det inkommer en anmälan till socialtjänstens mottagningsenhet från Olofs lågstadieskola. 

Olof är nio år gammal och går i tredje klass på Tjelvarskolan. Olofs klassmentor och rektor 

har skickat en orosanmälan angående att Olof kommer i smutsiga och trasiga kläder till 

skolan. Klassmentorn har även uppmärksammat att Olof har gått ner i vikt det sista halvåret 

samt att Olof vid ett flertal tillfällen har stoppat mat i fickorna vid lunch. Enligt klassmentorn 

är Olof duktig i skolan och hänger med på lektionerna. Olof har vänner i klassen och på 

skolan. När klassmentorn har pratat med Olof har han sagt att allt är bra hemma.  

 

När skolan har haft möten med Olofs föräldrar berättar de att de har det tufft ekonomiskt men 

försäkrar skolan om att Olof får mat hemma. Angående Olofs kläder säger föräldrarna att barn 

inte alltid behöver ha nya kläder och att de återanvänder Olofs storebrors kläder.  

 

Familjesituation 

Olof bor i en trerumslägenhet tillsammans med sina föräldrar och en äldre bror. Olofs 

mamma, Jonna, är 45 år och arbetar deltid på en industri, resterande tid tar hon hand om Olofs 

pappa, Michael, och barnen. Michael är 50 år och är sjukskriven på grund av att han är 

rullstolsburen och har begränsad rörelseförmåga. Det är Jonna som hämtar och lämnar barnen 

i skolan, efter skolan värmer Jonna mat och hjälper till med läxorna. Michael har varit 

sjukskriven i cirka fyra år. Han ligger mestadels hemma i sängen eller tittar på tv.  

 

Jonna 

Jonna arbetar på en industri mellan 8-13 på vardagar. Jonna säger att det har varit svårt de 

senaste fyra åren på grund av att hon har tagit ett stort ansvar för familjen. Jonna säger att hon 

tar hand om barnen så gott hon kan, hon värmer mat, städar, tvättar och hjälper till med läxor. 

Hon säger att hon skulle vilja ha mer fritid samt kvalitetstid med barnen då hon just nu varken 

orkar leka eller prata med dem. Jonna säger att det brukar vara stressigt på morgnarna och att 

hon inte hinner göra frukost till barnen. Men hon förstår inte varför Olof stoppar mat i 

fickorna i skolan då hon värmer mat efter skolan till barnen. Jonna säger att barn i Olofs ålder 



 

 

brukar pendla i vikt och att hon därför inte är orolig. Hon säger även att hon tvättar en gång 

varannan vecka och att det inte gör något om kläderna har en liten fläck.  

 

Michael 

Michael har begränsad rörelseförmåga och är rullstolsburen på grund av en bilolycka som 

skedde när Olof var fem år. Michael säger att han inte vet hur han ska ta hand om Olof och 

hans bror då hans rörelseförmåga är begränsad. Michael säger att Olof alltid har klarat sig på 

egen hand och att Olof inte är kontaktsökande gentemot honom. Michael tycker att Jonna inte 

förstår hans situation fullt ut, hon brukar säga att han borde hjälpa till mer med barnen.  

 


