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Sammanfattning 

Familjer i kontakt med den svenska sociala barnavården är inte jämnt fördelat mellan olika 

samhällsklasser utan det finns en kraftig överrepresentation av familjer som lever i fattigdom. 

I vår studie har vi undersökt vad som, enligt myndigheter, anses utgöra ett gott föräldraskap 

samt hur dessa myndigheter, i domar som beslutats utifrån lagen med särskilda bestämmelser 

om vård av unga (1990:52, LVU), förhåller sig till socialt utsatta föräldrars levnadssituationer 

i sina bedömningar av deras bristande omsorg av sina barn. Vi har använt kritisk diskursanalys 

som metod och vårt teoretiska ramverk grundar sig i en historisk förankring samt begreppen 

concerted cultivation, accomplishment of natural growth, makt-kunskap och kulturell 

hegemoni. Vi använder oss även av begreppen elit, medelklass och arbetarklass vars definition 

grundar sig i utbildningslängd snarare än yrke. Vårt material består av 112 avkunnade domar, 

från tre olika förvaltningsrätter. Våra huvudsakliga resultat visar på att medelklassen har skapat 

prekära förutsättningar för arbetarklassföräldrar samt hur denna medelklass sedan kritiserar och 

bestraffar arbetarklassföräldrarna för att inte hanterat förutsättningar på ett bättre sätt. Vidare 

använder medelklassen sitt sätt att uppfostra barn som norm, vilket arbetarklassen tvingas att 

leva upp till.  
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1. Inledning 

 

Under 2013 levde 234 000 barn i fattigdom. Det vill säga ungefär 12 procent av alla barn i Sverige. 

Bakom siffror och procentsatser finns barn som många gånger diskrimineras för att föräldrarna 

inte har tillräckligt med pengar. Föräldrar som vill men inte kan ge sina barn det de behöver. (Rädda 

Barnen, u.å).  

 

Dessa siffror kommer från en studie som Rädda Barnen genomförde, med statistik från 2013, 

där de konstaterar att ca 234 000 barn i Sverige lever i barnfattigdom (Rädda Barnen, 2015, 

s.8). I sin rapport slår de fast att fattigdom har stora negativa konsekvenser för barns möjligheter 

till goda livschanser samt att tillgodogöra sig sina rättigheter (Rädda Barnen, 2015, s. 4). 

 

Den sociala barnavården är samhällets organiserade insatser för barn och ungdomar som anses 

fara illa eller vara i riskzonen för att fara illa (Socialstyrelsen, 2004). Den svenska barnavården 

är starkt reglerad av lagar och föreskrifter. När föräldrar till ett barn inte förmår att ge det stöd 

barnet behöver eller om barnet lever ett destruktivt liv, kan den unge tas om hand enligt LVU. 

Socialtjänsten kan omhänderta barn och unga genom LVU på två olika typer av grunder - 2 § 

som berör barnets hemmiljö, ofta kallat miljöfall, samt 3 § som tar upp den unges eget beteende, 

ofta kallat beteendefall. De som har kontakt med den sociala barnavården är emellertid inte 

familjer från olika samhällsklasser, utan det finns en kraftig överrepresentation av familjer som 

lever i fattigdom, exempelvis ensamstående mödrar, socialbidragstagare, arbetslösa och 

invandrare (Sallnäs & Lundström, 2003, s.194, 208).  

 

Psykisk ohälsa, funktionsnedsättning samt missbruk kan på många sätt kopplas till klass 

(Socialstyrelsen, 2017, s. 19; SCB, 2016, s. 30; von Sydow, Lieb, Pfister, Höfler & Wittchen, 

2002, s. 58). I denna studie har vi dock valt att fokusera på andra aspekter av föräldraskap, med 

koppling till klass, som främst grundar sig i utsatta arbets- och bostadsvillkor som exempelvis 

disponibel tid, arbetsmiljö, inkomst samt tillgång till bostad. Så vem skapar de förutsättningar 

som föräldrar lever efter? Genom att undersöka detta förhållande syftar vi till att fånga in de 

mest utsatta aspekterna av klass, dess konstruktion och konsekvenserna för föräldraskapet. 

 

Inom den sociala barnavården i Sverige anses ekonomisk utsatthet inte vara ett skäl till att 

tvångsomhänderta barn. Det finns emellertid flera studier, både svenska och internationella som 

sträcker sig över flera årtionden, som visar på att vårdnadshavare, på grund av sin 
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klassposition1, ses som bristande i sin föräldraförmåga (Widding, 2011; Andersen & Fallesen, 

2010; Hays, 1996; Lareau, 1987; Björnberg & Bäck-Wiklund, 1986; Kohn, 1963). I ett 

kapitalistiskt och meritokratiskt samhälle där tillgången till resurser i många fall är helt 

avhängig individens ekonomiska, sociala och kulturella kapital är det av stor vikt att synliggöra 

de variabler som avgör vilken grad av dessa kapital varje individ har tillgång till samt vilka 

aktörer som avgör vad som anses värdefullt i relation till dessa olika kapital (Bourdieu 1987; 

Månsson, 2007; Bovens & Wille, 2017, s. 151). 

 

Både 2–3 §§ i LVU anses av jurister vara mycket otydliga och vid empiriska undersökningar 

av rättsfall finns stora skillnader i hur olika socialtjänster, rättsliga biträden och domstolar 

tolkar lagtexten (Wennerlund, 2008, s. 28; SOU, 2015, s. 45; Leviner, 2011, s. 100). Vid dessa 

ärenden är det socialtjänsten som är med och driver målet som part mot vårdnadshavare, men 

det är förvaltningsdomstolen som beslutar om det föreligger skäl som föranleder att tvångsvård 

ska beredas eller inte. Detta tillvägagångssätt används för att öka rättssäkerheten för både barn 

och vårdnadshavare (Sveriges Domstolar, 2017). Då lagtexten i LVU anses vara alltför allmänt 

utformad ger den emellertid utrymme för tolkning och godtycke samtidigt som det påstås att 

en mer precis formulering av texten är svår att åstadkomma i ett så pass komplext ärende som 

LVU utgör (Wennerlund, 2008, s. 25; European Court of Human Rights, 1988, s. 25). Vidare 

förs det även kritik mot domstolar, som har till uppgift att rättsligt granska socialnämndens 

utredning samt göra en bevisvärdering. Detta görs emellertid mycket sällan och sakkunnigas 

och nämndernas utlåtanden antas, av domstolen, vara korrekta och sanningsenliga. Vidare är 

det än mer problematiskt eftersom det finns studier som visar på att sakkunnigas utlåtanden 

inom barnavården ofta är bristfälliga (Leviner 2012, s. 100, 114–115). 

 

Den vanligaste grunden som socialtjänsten anger vid ansökan om vård enligt LVU är “brister i 

omsorg” som förekommer som rekvisit i lagens 2 §. Enligt socialstyrelsens egen granskning av 

243 domstolsprövningar av vård enligt LVU 2–3 §§ genomförda 2008 var “brister i omsorg” 

angivet som enda grund i nästan tre fjärdedelar av målen (Socialstyrelsen, 2009, s. 30). Då 

dessa rekvisit kan användas för att beskriva många olika förhållanden är det av vikt att använda 

ett konstruktivistiskt perspektiv vid en kritisk granskning av lagens implementering. Detta för 

att belysa hur rättsliga prövningar inte bara baseras på en förment objektiv lagstiftning, utan i 

                                                
1 I denna text definieras klass som en dikotom uppdelning mellan arbetarklass och medelklass. Gränsdragningen 

dem emellan har gjorts med hjälp av ISCO-08. För en utförligare förklaring se avsnitt 4.2 Klass. 
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hög grad på involverade aktörers föreställning om vad omsorgsbrister är. Dessa aktörer, som 

driver och prövar LVU-ärendena (socionomer, jurister och psykologer), har samtliga en 

högskoleexamen vilket i sin tur har att göra med klasstillhörighet (UKÄ & SCB, 2016, s. 11). 

 

Som Universitetskanslersämbetets statistik visar finns en stark social snedrekrytering till 

landets högskolor (UKÄ & SCB, 2016, s. 11). Utbildningstitlarna som ges vid dessa högskolor 

ger in sin tur tillträde till arbete hos myndigheter som sedan avgör vilka lagar och regler som 

ska gälla vid prövningar av någons föräldraförmåga. Hade antagningen till högskolorna speglat 

demografin i större utsträckning hade detta inte varit ett lika stort problem. Men på grund av 

denna sociala snedrekrytering vid högskolorna, som i sin tur leder till en social snedrekrytering 

även till de aktuella myndigheterna, kan vi utifrån Foucaults makt/kunskap2 också anta att de 

lagar och regler som utformas även kommer att spegla denna sociala snedrekrytering (Bovens 

& Wille, 2017, s. 151; Widding, 2011, s. 29; Gillies, 2005, s. 838–839; Kohn, 1963, s. 471). 

 

Med bakgrund av detta är klass, och därmed de eventuella risker för utsatta levnadsförhållanden 

det medför, av vikt att undersöka inom den svenska sociala barnavården för att visa på dess 

betydelse vid bedömningar av föräldraförmåga. Vår forskningsfråga är således: Hur gestaltas 

klass, och de eventuella utsatta levnadsförhållanden det medför, i förvaltningsrättens LVU-

domar vid bedömning av bristande föräldraförmåga? 

1.1. Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är dels att belysa de omsorgsförutsättningar som föräldrar med kortare utbildning 

lever under och dels deras hantering av dessa förutsättningar bedöms av den elit3 som har en 

betydande roll i formandet av förutsättningarna. I denna uppsats besvaras följande 

frågeställningar: 

 

• Hur formas omsorgsförutsättningarna för föräldrar och deras barn och hur 

kommer det till uttryck i våra studerade domar?  

• Vad anses vara gott respektive dåligt föräldraskap och hur värderas dessa, i 

relation till klass, i våra studerade domar? 

                                                
2 Se avsnitt 4.4 Makt/kunskap för en beskrivning av begreppet. 
3 Se avsnitt 2.2. Filosofkungar - elitens meritokrati för en beskrivning samt avgränsning av begreppet elit. 
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1.2. Disposition 

Uppsatsen inleds med en bakgrund där social kontroll från staten, som leder fram till den nutida 

sociala barnavården, redogörs för samt elitens betydelse i skapandet och bevarandet av “gott” 

respektive “dåligt” föräldraskap. Vi ger också en kort presentation av de senaste årtiondenas 

arbetsmarknads- och bostadspolitiska förändringar som vi anser är relevanta i relation till 

föräldraskap. Avsnittet efterföljs av tidigare forskning där vi presenterar forskning inom 

områdena klass och social barnavård av relevans för vår studie. Vi presenterar därefter vår 

teoretiska och begreppsliga referensram med socialkonstruktivismen som ansats, studiens 

utgångspunkt i klass samt begreppen concerted cultivation, accomplishment of natural growth, 

makt/kunskap och kulturell hegemoni. I metodavsnittet redogör vi först för studiens kvalitativa 

design, för att sedan beskriva metoden vi använt oss av, kritisk diskursanalys, samt hur vi 

samlat in och analyserat empirin. Detta efterföljs av diskussioner kring studiens reliabilitet och 

validitet samt våra etiska överväganden. Vi presenterar sedan vårt resultat och vår analys, som 

följs av en avslutande diskussion. I diskussionen diskuteras uppsatsen i relation till tidigare 

forskning, teori och metod samt implikationer till forskning och praktik. Uppsatsen knyts ihop 

med en avslutande kommentar.  

2. Bakgrund 

Denna del syftar till att ge en nödvändig bakgrund till den svenska sociala barnavården och 

klassens inverkan på den. Genom en kort historisk genomgång, från 1600-talet till idag, redogör 

vi för hur den sociala barnavården tagit form samt idéerna bakom den. Vi fördjupar oss även i 

lagarna som reglerar barnavården, som i början endast bestod av tvångsvård, till dagens som 

innehåller både samtycke och tvång. Vi kastar även ljus på en kunskapselit, främst politiker, 

socionomer och jurister, samt deras roll i skapandet och upprätthållandet av det “goda” och 

“dåliga” föräldraskapet. Sist beskrivs de relevanta förändringarna som skett på arbets- och 

bostadsmarknaden de senaste årtiondena. 

2.1. Social kontroll som barnavård - en historisk genomgång  

I mycket av det material som finns skrivet om den sociala barnavården beskrivs den ha sin start 

i och med det sena 1800-talets urbanisering, i spåren av den industriella revolutionen. Vi vill 

dock, med en kort genomgång, belysa att systematisk social kontroll av befolkningen från 

statens sida i Sverige uppstod långt innan, redan på 1600-talet. 
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Den sociala barnavården är en central del av det sociala arbetet, som i sin tur vilar mycket på 

social kontroll från staten (Pettersson, 2011, s. 152). Denna statliga kontroll kan sägas växa 

fram under 1600-talets andra hälft. Efter trettioåriga krigets avslut 1648 blev de enväldiga 

monarkierna intresserade av att centralisera och standardisera förvaltningen av sina territorier 

(Rosen, 1974, s. 123). Detta grundade sig på föreställningen om merkantilism - att länders 

välstånd främst bygger på en ackumulering av ekonomiska tillgångar som i sin tur skapas 

genom en stor varuexport. För att skapa och upprätthålla ett överskott i utrikeshandeln måste 

människor producera avsevärt mer av dessa exportvaror än vad de själva behöver. Således 

börjar staten i större utsträckning fördela befolkningen utifrån olika yrken som kunde producera 

dessa exportvaror (Rosen, 1974, s. 123).  

 

Utifrån dessa tankar växte en central statsförvaltning fram som skulle administrera de 

nödvändiga funktionerna i samhället. De förvaltningar som skapades var i behov av utförligare 

förvaltningsvetenskaper (så kallade polisvetenskaper) som skulle definiera förvaltningarnas 

olika funktioner (Beronius, 1994, s. 13). Statens intressen skulle således inte utgå från furstens 

intressen i en machiavellisk mening utan istället stärka statens egna makt genom politisk 

rationalitet - statsförnuft (Foucault, 2008, s. 296–297). Utifrån det merkantilistiska 

nyttoperspektivet blev befolkningen endast intressant utifrån hur den påverkade statens 

välstånd. Vikt lades således, i större omfattning, vid att styra människors liv för att få dem att 

bidra till välståndet i en positiv riktning (Foucault, 2008, s. 299; Beronius, 1994, s. 14). 

 

Det blev viktigt för staten att skapa ordning i befolkningsunderlaget. Den skulle ta hand om 

föräldralösa barn, utbilda läkare, förhindra alkoholism, renhålla städerna, sköta fattigvård etc., 

men också rensa ut de människor som ansågs ha en negativ inverkan på produktionen - 

kriminella, sjuka, tiggare etc. Allt detta krävde att en i detalj kände till befolkningsunderlaget. 

En politisk aritmetik tog form i syfte att klassificera och ordna befolkningen utefter ort, ålder, 

kön, stånd och yrke. På detta sätt ville staten förutsäga befolkningsutvecklingen för att säkra 

framtida arbetskraft (Beronius, 1994, s. 15–17). Denna vilja att säkra arbetskraft gav upphov 

till att den medicinska vetenskapen fick en större relevans i samhällsbygget. En befolkning var 

tvungen att ha hälsan intakt om den skulle vara produktiv. Det var här ett verkligt intresse för 

barns hälsa tog form. Resurserna som lades på att sortera bort tiggare och kriminella ur 

befolkningen kunde istället läggas på att förebygga att människor ens blev tiggare och 

kriminella. På detta sätt undveks inte bara dessa oönskade delar av befolkningen, de gjordes 

även till produktiva arbetare (Beronius, 1994, s. 35ff). 
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Lundström (1993, s. 47) skriver i sin avhandling att tvångsomhändertagande introducerades till 

den svenska barnavården vid 1900-talets sekelskifte i syfte att utöva social kontroll av 

arbetarklassens barn. Han beskriver att industrialiseringen ledde till att arbetarklassen växte 

samt en ökad flytt från landsbygd till stad där barnen till föräldrar, som arbetade på fabrik, blev 

synliga i det offentliga rummet. “När människor samlades i städerna blev arbetarklassens barn 

synliga; kringdrivande, tiggande och kriminella barn kom att uppfattas som problem” 

(Lundström, 1993, s. 47). Författaren beskriver vidare tidens diskurs gällande arbetarklassens 

föräldraförmåga där de, på grund av sitt arbete, inte ansågs ha tid för tillsyn och fostran. 

Arbetarklassens föräldrars arbetsvillkor hade således en negativ inverkan på deras 

föräldraförmåga, vilja och moral vilket ledde till barnens förfall då de lämnades utan tillsyn 

utsatta för stadens frestelser utan någon föräldraauktoritet (Lundström, 1993, s. 49–50). Den 

första barnavårdslagstiftningen kom 1902 och hette Lag angående uppfostran åt vanartade och 

i sedligt avseende försummade barn (1902:67). Socialstyrelsen (2004, s. 13) beskriver dess 

framkomst och syfte så här:  

 

I stället för att i efterhand korrigera ungdomskriminalitet med fängelsestraff och för att kunna 

avskilja stökiga barn från den allmänna skolan, borde den nya barnavården genom tidiga 

ingripanden förebygga den potentiella samhällsfara och det störningsmoment som de felaktigt 

uppfostrade barnen ansågs utgöra. I 1902 års lagstiftning introducerades, tillsammans med olika 

typer av preventiva åtgärder, det yttersta instrumentet för att förebygga den “samhällsfarliga” 

vanarten och kriminaliteten, nämligen en specifik rättslig reglering för omhändertagande av barn 

med tvång. Man kunde besluta om tvångsomhändertaganden om man tyckte sig kunna förutse att 

barnen skulle utveckla vanart eller om den unge redan var vanartig. 

 

Denna lagstiftning kom emellertid att kritiseras då det i lagstiftningen inte fanns utrymme 

för att omhänderta barn som utsattes för vanvård och/eller misshandel. Den sociala 

kontrollen av arbetarklassbarn som lagen syftade till kvarstod emellertid som en central del 

men kom även att utvidgas till att omfatta barn som utsattes för tidigare nämnda vanvård och 

misshandel, vilket utmynnar i en barnavårdslag 1924 (1924:361). Denna lag innebar också 

att alla kommuner var ålagda att inrätta en barnavårdsnämnd som skulle ha ansvaret för 

kommunens barnavård (Socialstyrelsen, 2004, s. 13). 

 

År 1960 (1960:97) trädde en ny barnavårdslag i kraft, vars utformning påverkades mycket 

av tre viktiga omständigheter. Dels att fattigdomen i Sverige hade minskat till följd av stark 

ekonomisk tillväxt och sociala reformer, dels att en inom den sociala barnavården anställde 

tjänstemän vilket hade lett till en byråkratisering av institutionen och dels att den psykiska 
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barn- och ungdomsvårdens barnpsykiatri/barnpsykologi hade etablerats, och med den teorier 

och metoder för diagnostisering och behandling av barns avvikelser. Dessa omständigheter 

samt den nya lagen innebar en förskjutning från öppet moraliserande till psykologiska och 

psykiatriska förklaringar, där åtgärder i den sociala barnavården, i kontakt med familjer, 

trappades upp från råd och stöd till tvångsvård (Socialstyrelsen, 2004, s. 14). 

 

Socialtjänstlagstiftningen som träder i kraft 1982 (1982:620), som reglerar den sociala 

barnavården, kom starkt att präglas av den kritik som hade riktats mot den gamla 

socialvården i allmänhet. ”Man ville komma bort från den gamla tidens kontrollerande och 

repressiva socialvård och därför blev frivillighet, service, klientens självbestämmande och 

integritet honnörsord” (Socialstyrelsen, 2004, s. 15). Tvångsomhändertagande av barn 

kvarstod emellertid som möjlighet för socialtjänsten men flyttas över till en särskild lag. Det 

sociala arbetet skulle även vid denna tidpunkt professionaliseras, vilket tydliggjordes i 

förarbetena till denna lag, där en menade på att det sociala arbetet skulle bedrivas 

yrkesmässigt med krav på yrkeskunskaper. Tidigare var det först lekmän och därefter olika 

tjänstemän som dominerade verksamheten. Slutligen kom även helhetsperspektivet att spela 

en central roll i denna lag, vilket bland annat innebar att en började se hela familjen och inte 

barnet som en avskild enhet (Socialstyrelsen, 2004, s. 14–15).  

 

Det går följaktligen att säga att lagarna som reglerat den svenska sociala barnavården främst 

riktats mot fattiga och utsatta familjer. Vid 1900-talets början, då lagarna infördes, sågs 

fattigdom som ett individuellt moraliskt problem och det var inte förrän barn- och 

ungdomspsykiatrin utvecklades som ytterligare förklaringsmodeller växte fram. Det var inte 

förrän på slutet av 1900-talet, med socialtjänstlagens framväxt, som en började erkänna 

strukturella faktorers betydelse för uppkomsten av sociala problem (Socialstyrelsen, 2004, 

s.11–20; Pettersson, 2011, s.42).  

2.1.1. Regleringen av den nutida svenska sociala barnavården  

Den sociala barnavården regleras idag av främst Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) och 

Lagen (LVU, 1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. I SoL står det att 

Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden 

(kap. 5 § 1) vilka finns preciserade i Föräldrabalken (FB, 1949:381, kap. 6). I SoL står det 

att Socialnämnden utan dröjsmål ska inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan 

eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd 
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av nämnden (kap. 11 § 1) samt att Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas 

och genomföras tillsammans med personen i fråga (kap. 3 § 5). Den som är under 18 år ska 

dock beredas vård enligt LVU, om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger 

och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem 

som har vårdnaden om personen i fråga och, när den unge har fyllt 15 år, av hen (1 § st. 2 

LVU). 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). Vård skall också beslutas om den 

unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av 

beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande 

beteende (3 § LVU).  

 

Vilka barn och familjer är det då som blir föremål för barnavårdsutredningar idag? Friis 

(2003, s. 91–92) skriver i sin avhandling att:  

 

Faktorer som samvarierar med de familjer som blir föremål för barnavårdsutredningar är 

enföräldershushåll, arbetslöshet, dålig ekonomi och ett därmed sammanhängande 

socialbidragstagande, låg utbildning och en därmed sammanhängande arbetarbakgrund (som här 

inkluderar lägre tjänstemän), samt invandrarbakgrund. 

 

Det finns även flera och omfattande studier som påvisar ett starkt samband mellan 

tvångsomhändertagande av barn samt fattigdom samt ett ännu starkare samband mellan 

tvångsomhändertagande av barn i kombination med fattigdom och ensamstående föräldrar 

(Sundell, Egelund, Löfholm Andrée & Kaunit, 2007, s. 39).  

2.2. Filosofkungar - elitens meritokrati 

Vilka är det då som formar omsorgsförutsättningarna för familjer och barn? För att ge svar 

på detta för ett resonemang kring eliter – vilka de är och hur de är relevanta i utformningen 

av omsorgsförutsättningarna. 

 

Det finns skilda meningar om begreppet elit samt vilka som kan anses tillhöra den. I regel 

brukar skiljelinjen gå mellan ett snävt begrepp och ett brett begrepp. Det snäva begreppet 

fokuserar främst på formell makt i meningen att någon har beslutsmakt i betydande 

organisationer. Förespråkare av denna definition fokuserar således främst på ekonomiska 

och politiska eliter (Melldahl, 2014, s. 187). Den bredare definitionen vill emellertid lyfta 

https://lagen.nu/1990:52
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fram betydelsen av informell makt. En av de mer namnkunniga förespråkarna för denna 

definition är Pierre Bourdieu som använder begreppet maktens fält. Med detta begrepp vill 

Bourdieu visa hur det finns olika källor till makt och således olika typer av eliter. Han 

poängterar emellertid att de som har tillgång till detta fält fortfarande är en liten del av 

befolkningen som befinner sig i samhällets översta skikt. Några av de fält han definierar är 

det statligt-administrativa fältet, det religiösa fältet, universitetsfältet och det juridiska fältet 

(Melldahl, 2014, s. 188). Det är således “(…) inte ledande formella positioner som 

kvalificerar till elitstatus, utan relativa positioner knutna till dominerande ställningar i något 

av maktens delfält” (Melldahl, 2014, s. 189). För att konkretisera citatet ovan kan vi ge ett 

exempel från Dermotts (2012) studie om uppfostransdiskurser i Storbritannien4. Hon visar 

på hur det konservativa partiets vinst i valet 2010 innebar ett skifte i hur barnfattigdom 

omtalades inom politiken. Från att barnfattigdom hade setts mer som ett materiellt problem 

menades det nu att det berodde på dålig uppfostran från föräldrarna. Vi kan således se hur 

bland annat det konservativa partiets vinst i det politiska makt-delfältet skapar starkare 

förutsättningar för de som förespråkar denna föräldra-fokuserade syn på barnfattigdom att 

sprida sina idéer och således öka sannolikheten att de drivs igenom praktiskt i form av 

politiska reformer. 

Med utgångspunkt i det bredare perspektivet av begreppet elit finns även studier som visar 

på att eliters tillgång till maktens fält ärvs av deras eget barn, genom examenstitlar från 

universiteten, något som i sin tur upprätthåller vad Melldahl (2014, s. 263–264) kallar en 

slags dynasti: 

 

Vid dessa utbildningar sker en omfattande, och uppenbarligen framgångsrik, social stängning på så 

sätt att barn från mycket små – och mäktiga – samhällsgrupper utgör en oproportionerligt stor andel 

av studenterna (vid utbildningar som dessutom har ett begränsat antal utbildningsplatser). Detta 

säger mycket om förtjänsterna med att se utbildningsval inte som utfallet av individuella 

preferensstrukturer utan som ett led i en långsiktig strategi från familjers – eller till och med 

dynastiers – sida att bibehålla och skydda sin sociala position. Att dessa utbildningar hör till de 

absolut mest eftersökta i det svenska utbildningsutbudet kan till stor del förklaras av att de fyller 

denna funktion. När mäktiga samhällsgrupper genom sin stora representation manifestar sitt 

erkännande av och sin tilltro till dessa utbildningsinstitutioner bibehålls det sociala värde som de 

där producerade utbildningstitlarna bär med sig. 

 

I citatet syftar Melldahl främst på de olika läkarprogrammen runtom vid svenska universitet. 

Men vi kan i Universitetskanslerämbetets statistik se att denna sociala reproduktion även 

förekommer vid andra program (UKÄ & SCB, 2016, s. 11), däribland jurist-, socionom- och 

                                                
4 Vi går in på denna studie närmare i avsnitt 3.3 Barns utveckling - från materiella förutsättningar till 

föräldraförmåga. 
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psykologprogrammen. Sett till hela Sveriges befolkning är det bland personer i åldern 19–

34 år 26 % som har minst en förälder med tre års eftergymnasial utbildning eller mer (UKÄ 

& SCB, 2016, s. 87). Trots detta utgör dessa 39 % av högskolenybörjarna5 läsåret 2015/2016 

(UKÄ & SCB, 2016, s. 36)6. Vidare kännetecknas dagens informationssamhälle av 

kopplingen mellan makt och teoretisk kunskap (Brante, 1989, s. 37). Av de yrken som kan 

göra anspråk på makt inom barnavården kan socialsekreterare, jurister, psykologer och 

politiker nämnas. Samtliga av dessa yrkeskategorier har krav på vissa examenstitlar för att 

en ska få tillträde till dem som fås vid universiteten. Som vi redan visat på ovan finns en 

stark social snedrekrytering till utbildningarna vid dessa universitet. Dessutom bedrivs en 

högskolepolitik som aktivt begränsar antalet platser vid dessa utbildningar. Vi låter Melldahl 

formulera problematiken igen (2014, s. 27–28): 

 

Resursstarka grupper kan närmast monopolisera tillträdet till inflytelserika positioner genom att 

tillträdeskraven till dessa kopplas till vissa specifika utbildningstitlar, till vilka de – i kraft av sina 

resurser – har förhöjda chanser till tillträde. Det tydligaste uttrycket för detta återfinns i 

professionerna (framför allt läkare och jurister). För att nå sådana positioner är en förutsättning 

att ha genomgått en viss specificerad utbildningsbana, till vilken det numerära tillträdet hålls nere. 

 

Idén att en utbildad elit styr samhället går att spåra tillbaka till Platons Staten. Där tecknas 

ett drömsamhälle styrt av en akademiskt tränad elit - kallade filosofkungar. Bovens och Wille 

(2017, s. 3) menar att dagens parlamentariska demokratier i stort har blivit just detta; styrda 

av en akademisk elit. Författarna menar på att Platons dröm om en meritokrati har besannats. 

 

Denna meritokratiska elit kallas ofta kunskapsklassen (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007, 

s. 117), vilket vi har valt att inkludera i begreppet medelklass. Då utbildning i mångt och 

mycket ligger till grund för makt befäster medelklassen sin elitstatus (Brante, 1989, s. 39). 

Genom sina utbildningstitlar ges de plats i de överinstanser (till exempel Socialstyrelsen) 

som legitimerar vilken måttstock samt vilka praktiker som ska ligga till grund för 

barnavården (Carlhed, 2011, s. 286–287). Detta måste förstås utifrån vår tidigare historiska 

genomgång om framväxten av en social kontroll-apparat och den tidiga tvångsvården. 

Foucaults begrepp makt/kunskap7 framträder då som det mest naturliga perspektivet för att 

förstå och kritisera förfarandet (Mattsson, 2015, s. 39): 

                                                
5 Med högskolenybörjare avser Universitetskanslerämbetet de studenter som är “(...)registrerade för första 

gången i svensk högskoleutbildning” (UKÄ & SCB, 2016, s. 7). 
6 Sett till socionom-, jurist- och psykologprogrammen är dessa siffror 33 %, 55 % respektive 60 % 

högskolenybörjare läsåret 2015/2016 vars minst ena förälder har en eftergymnasial utbildning om minst 3 år 

(UKÄ & SCB, 2016, s. 44). 
7 En utförligare förklaring av begreppet återfinns i avsnittet 4.3. Makt-kunskap. 
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Eftersom makt och kunskap är förenade kommer den kunskap som produceras att tjäna maktens 

intressen. Den kommer att förmedla en bild av världen som gynnar makten och som sätter ramarna 

för vad som är möjligt för oss att tolka, tänka och förstå. 

 

Det finns alltså anledning att ifrågasätta varför lagar och andra myndighetstexter som berör 

föräldraskap ser ut som de gör samt synliggöra deras intentioner. Ta till exempel betydelsen 

av en trygg bostad och ett stabilt arbete. 

2.3. Förändrade förutsättningar på bostad- och arbetsmarknaden 

Enligt Socialstyrelsen är ett stabilt boende av stor vikt för ett barns hälsosamma utveckling, och 

kan utgöra ett skydd för barnet (Socialstyrelsen, 2015, s. 30). Från mitten av 1900-talet fram 

till dess sista decennium ansågs tillgången på bostäder vara ett politiskt problem som skulle 

lösas av staten. Det talades om varje människas rätt till en bostad (Sahlin, 2013, s. 62). Men i 

och med den borgerliga regeringens tillträde 1991 läggs bostadsdepartementet ner och en kan 

tydligt se hur synen på bostad förändras. Tidigare hade diskursen om bostadslösa kretsat kring 

bristen på bostäder och lösningen ansågs därmed bestå i byggandet av- och fördelningen av 

bostäder. Men 1991 skiftar diskursen till att istället handla om den hemlösas personliga brister 

som gör att de inte klarar ett eget boende och således inte är önskvärda hyresgäster. Lösningen 

menas nu istället vara tillsyn, träning, kontroll och behandling av dessa hemlösa individer 

(Sahlin, 2013, s. 57–58). Flera lagar som höll tillbaka kommodifieringen8 av bostäder upphävs 

och bostadsbidrag baserade på inkomst och familjestorlek skärs ner (Clark, 2013, s. 154–155). 

Regeringen ändrar dock inte själva skrivelsen i de bostadspolitiska målen innan de förlorar 

valet 1994. Socialdemokraterna tar nu tillbaka regeringsmakten, med stöd av Vänsterpartiet. 

En kommitté, tillsatt av regeringen, rekommenderar att bostadspolitiken i vissa delar återgår 

till en mer traditionell svensk bostadspolitik som rådde innan 1991. Regeringen visar dock inget 

intresse för detta och låter den tidigare borgerliga regeringens förändringar i bostadssektorn 

kvarstå (Clark, 2013, s. 155). Clark menar att de nya lagarna och reglerna inom bostadssektorn 

leder till (2013, s. 155): 

 

● Minskad nyproduktion och ökade vakanser. 

● Ökad trångboddhet. 

● Kommuner som stänger bostadsförmedlingar och avvecklar sina bostadssociala åtaganden. 

                                                
8 Kommodifiering betyder att någonting “behandlas som en vara vilket kan köpas och säljas och underordnar 

sig marknadens lagar genom priser som sätts av tillgång och efterfrågan utan något verkligt ‘aktörskap’ 

(förmåga att göra motstånd)”. (Standing, 2012, s. 197).  
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● Kommunala bostadsföretag som i större utsträckning drivs i vinstsyfte: ökad utestängning av 

svaga hushåll. 

● Segmentering: ökade skillnader mellan upplåtelseformer. 

● Privatisering och outsourcing av planering. 

● Social polarisering, som visar sig i ökad supergentrifiering och låginkomstfiltrering. 

 

Som en sista kvarleva från 1960-talets bostadspolitiska mål (Mukhtar-Landgren & Grelsson 

Almestad, 2013, s. 10) formuleras 1997 målen på följande sätt (Boverket, 2007, s. 116): 

 

Bostaden är en social rättighet och bostadspolitiken skall skapa förutsättningar för alla att leva i 

goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt hållbara 

ramar. Boendemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja 

en god uppväxt för barn och ungdomar. 

 

När de borgerliga partierna återigen vinner regeringsmakten i valet 2006, skrivs detta emellertid 

om till (Prop. 2007/08:1, 2007, s. 16): 

 

Målet för bostadsfrågor är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas 

efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. 

 

Politikens uttalade mål är inte längre att tillhandahålla goda bostäder till alla, det är snarare att 

tillhandahålla en god bostadsmarknad för konsumenter9. Strax innan dessa nya bostadspolitiska 

mål formuleras ser Sverige en ökning av bostadsbyggandet. Denna avtar dock starkt i samband 

med de nya målen (SCB, 2011a, s. 1). Anledningen till detta menar Sahlin (2013, s. 61) beror 

på att fastighetsägare i en marknadskontext har ett starkt incitament att efterfrågan på bostäder 

förblir större än utbudet. På så sätt kan priserna höjas och fastighetsägarna kan välja vilka av 

alla sökande de vill ha och således vilka de inte vill ha. Sahlin påstår även att hyresrätter i 

princip aldrig förmedlas efter behov eller ens kötid. Det är istället denna urvalsprocess från 

fastighetsägarna som avgör vem som får ett boende. Detta urval görs också ibland med 

kommunens hjälp10 (Sahlin, 2013, s. 61). Clark (2013, s. 154) beskriver denna urvalsprocess 

                                                
9 Precis som när den socialdemokratiska regeringen inte rullade tillbaka några av de borgerliga bostadspolitiska 

åtgärderna som gjordes på 1990-talet, låter de även denna nya målformulering för bostadspolitiken kvarstå när de 

återtar regeringsmakten 2014. 

10 Sahlin ger belägg genom att referera till Stockholms- och Göteborgs kommunala bostadsbolags texter riktade 

till hyresvärdar (Sahlin, 2013, s. 61): “‘Vi erbjuder dig att kostnadsfritt hitta en hyresgäst som uppfyller dina krav 

[…]. Varje fastighetsägare bestämmer själv vilka krav som ska gälla för att en hyresgäst ska godkännas’, skriver 

Stockholms bostadsförmedling AB på sin hemsida. ‘Annonsera din lägenhet och säg vem du söker. Sedan kan du 

lugnt vänta in ansökningar från bostadssökande som passar dina krav. Vem blir din nya hyresgäst? Det väljer du 

själv’, står det på Göteborgs Boplats hemsida. Även där understryks att fastighetsägaren själv väljer kriterier, 

som kan vara ‘allt från antal personer i hushållet, sysselsättning, inkomst, skäl för flytt med mera.’.” 



   
 

13 
 

som en “supergentrifiering i det övre boendeskiktet och låginkomstfiltrering i det nedre 

skiktet”. 

 

Enligt Socialstyrelsen är det för barnet ett skydd att ha föräldrar med högre utbildning och god 

anknytning till arbetsmarknaden. Vidare löper barn, som växer upp med föräldrar som har en 

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

att utsättas för bristande omsorg och att utveckla psykosocial problematik (Socialstyrelsen, 

2015, s. 31).  

 

Hörnpelare i den svenska efterkrigsmodellen var en politik för full sysselsättning med avsikt att 

minska arbetslöshet och försvara lönenivåer mot underbudskonkurrens och social dumpning. Det 

fanns en stark tilltro till en kombination av efterfråge- och utbudsinriktade åtgärder där inte minst 

arbetsmarknadsutbildningarna var centrala för att driva på strukturomvandlingen. (Bengtsson & 

Berglund, 2012, s. 30). 

 

Under en lång period präglades därför arbetsmarknadspolitiken av statliga interventioner i syfte 

att stärka den arbetslöses position och möjligheter på arbetsmarknaden (Bengtsson & Berglund, 

2012, s. 22). Staten gav ekonomiskt stöd till exempelvis fackens arbetslöshetskassor och en 

satsade på utbildningsinsatser för att skapa ett utbud av högkvalificerad arbetskraft (Edebalk, 

2013, s. 258). Runt 1980-talets slut och 1990-talets början sker emellertid ett skifte då det sker 

en omorganisering av arbetet och ekonomin i syfte att skapa rörlighet av arbete och kapital. 

Som en följd minskas offentliga interventioner på arbetsmarknaden kraftigt och en större vikt 

läggs istället på medborgarnas personliga ansvar och skyldigheter på arbetsmarknaden. Detta 

ansvar innebär exempelvis att individen själv får ta ett större ansvar för att vara anställningsbar. 

Det sker således en förändring i diskursen gällande arbetslöshet, från att se arbetslöshet som en 

samhällelig brist på sysselsättning till individens personliga brist på anställningsbarhet. 

Förskjutningen från det statliga till det individuella sades syfta till att bekämpa passivisering 

och uppkomsten av bidragskultur. År 2006 och framåt slutar en tala om kompetensökning för 

att istället lägga fokus på att sänka arbetskraftens kostnader genom olika reformer. Dels genom 

att minska inkomstskyddet för arbetslösa och dels genom att minska jobbskatteavdraget. Det 

minskande inkomstskyddet har inneburit en minskad varaktighet och nivå av bidraget samtidigt 

som det införts sanktioner (Bengtsson & Berglund, 2012, s. 21–22, 31). En risk med att 

begränsa inkomstskydd och att införa hårda sanktioner är att den arbetslöse tar vilket jobb som 

helst. Detta kan leda till att lönerna pressas ner och resultera i att en låglönesektor växer fram 

bestående av osäkra och lågbetalda arbeten (Jørgensen, 2009, s. 357). Vissa forskare menar 

emellertid att detta faktiskt har skett i form av en kraftig ökning av osäkra och tillfälliga 
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anställningar, deltidsarbete, praktikplatser samt en stagnerad löneutveckling, sämre 

arbetsrelaterade förmåner och arbetsrelaterade sociala skyddsnät. Dessa osäkra villkor som 

vissa lever i har skapat ett liv som kännetecknas av ständig oro (Standing, 2016; Ottosson & 

Magnusson, 2003).   

3. Tidigare forskning 

Flera studier, inom främst det sociologiska och det sociala arbetets fält, har undersökt 

kopplingen mellan klass och föräldraskap (Kohn, 1963; Lareau, 1987; Lareau, 2011, Pelton, 

1978; Dermott, 2012), men vi har inte hittat någon som gjort det genom att undersöka 

tvångsomhändertagande av barn. Studierna som ligger till grund för vår tidigare forskning är 

främst kvalitativa sådana, där författarna exempelvis valt kritisk diskursanalys (Widding, 2011) 

eller intervjuer (Hays, 1996) som metod. Flera av artiklarna vi använt oss av har antingen utgått 

från kvantitativ, eller en kombination av kvalitativ och kvantitativ, forskningsmetod (Pelton, 

1978; Drake & Zuravin, 1998; Björnberg & Bäck-Wiklund, 1986). Vi har även använt oss av 

juridiska studier om rättssäkerheten i LVU. Ämnet är väl omskrivet utifrån såväl ett historiskt 

perspektiv (Lundström, 1993; Hollander, 1985) som nutida (Jacobsson, 2006; Ponnert, 2007; 

Wennerlund, 2008; Leviner, 2011; Leviner 2012). Både studierna av de historiska 

förhållandena och de nutida tar formen av rättsdogmatiska11 analyser av lagarna i sig med inslag 

av kritisk diskursanalys i läsandet av förarbeten och andra myndighetstexter. 

 

Nedan redogör vi för den sökprocess som lett oss till vår tidigare forskning samt de fynd vi 

hittat, relevanta för vår studie.  

3.1. Sökprocess 

Vi har i vår sökprocess använt oss av flera tillvägagångssätt för att hitta artiklar och studier 

relevanta för vår studie. Klass kopplat till föräldraskap är ett relativt väl utforskat område, vilket 

har medfört stora mängder artiklar och studier. Vi har emellertid inte funnit någon som gjort 

något som liknar den studie vi gör, det vill säga undersöka hur klass gestaltas i LVU-domar. I 

vår sökprocess har vi fått allt mellan 0 till 110 000 träffar på fulltexter, när vi sökt i olika 

databaser. Dessa är främst JStore, Google Scholar, DiVA och ProQuest Social Sciences 

                                                
11 Rättsdogmatisk metod är ett sätt att tolka och systematisera gällande rätt i syfte att utläsa vilka konsekvenser 

lagen får oavsett de eventuella etiska problemen. Ofta vill en också relatera detta till en normativ kontext - vilka 

intentioner finns bakom lagen och hur påverkar den vårt sätt att leva? (Olsen, 2004, s. 116). 
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Premium Collection. De sökord vi använt oss av i sökningen efter material är: 

 

 Social class / class / klass / klassposition  Child rearing / barnuppfostran / fostran  

Parenting / parenthood / föräldraskap  Parenting ideals / föräldraideal 

Economic capital / ekonomiskt kapital  Childcare / barnavård 

Cultural capital / kulturellt kapital   Poverty / fattigdom 

Social work / socialt arbete    Foster care / tvångsvård 

Lagen om vård av unga / LVU   Working conditions / arbetsvillkor / stress 

Child neglect / försummelse   Rättssäkerhet  

 

Våra sökord består av olika begrepp som fångar in vår studie på olika sätt. Vi har både använt 

oss av det engelska och svenska språket, då vi ämnat att hitta både internationella och svenska 

studier. På grund av den stora mängd vetenskapliga artiklar och studier som producerats har vi 

behövt begränsa oss, vilket vi gjort genom att fokusera på de sökord som är mest relevanta för 

vår studie. De sökord som använts flitigast har varit social class / class / klass / klassposition, 

parenting / parenthood / föräldraskap, working conditions / arbetsvillkor / stress samt lagen 

om vård av unga / LVU självt eller i kombination med andra sökord, i sökandet efter material. 

Ett annat tillvägagångssätt vi använt oss mycket av är att se över källförteckningen som 

återfinns i de artiklar samt studier vi tidigare funnit. 

3.2. Fattigdomens betydelse när det kommer till barnmisshandel och försummelse samt dess 

överrepresentation inom socialtjänst 

Fattigdom i familjer kan ta olika skepnad, exempelvis ensamstående mödrar, 

socialbidragstagare, arbetslösa och invandrare (Sallnäs & Lundström, 2003, s. 208). Dessa 

grupper är även kraftigt överrepresenterade bland de som har kontakt med den sociala 

barnavården (Sallnäs & Lundström, 2003, s. 194). Vidare löper grupper som är i kontakt med 

den sociala barnavården, på grund av ekonomiska bekymmer, större risk än andra att få sina 

barn omhändertagna. Det har, sedan staten började tvångsomhänderta barn, funnits tydliga 

samband mellan antal tvångsomhändertagna barn samt strukturella faktorer och 

samhällsförändringar. Exempelvis går det att se att andelen barn som varit föremål för 

barnavårdsinsatser har minskat sedan 1930-talet, i och med välfärdssamhällets framväxt, men 

att 90-talskrisen som innebar försämrade ekonomiska villkor för den offentliga sektorn samt 

ökad stress för barnfamiljer, ledde till en ökning av tvångsomhändertaganden och att fler barn 

blev föremål för barnavårdsinsatser (Sallnäs & Lundström, 2003, s. 194).  

Överrepresentationen som tidigare nämndes ses inom den sociala barnavården inte som 



   
 

16 
 

orättvis, utan till och med naturlig. Trots en större medvetenhet om strukturella förhållanden, 

konstateras det att det finns en blindhet för det strukturella (Sallnäs & Lundström, 2003, s.209). 

 

Både professionella som arbetar inom socialt arbete och massmedia brukar flitigt påstå att 

barnmisshandel och försummelse är socialt jämnt fördelat, det vill säga återfinns i alla 

samhällsklasser, och antyder således att både frekvens och allvarlighet inte är kopplat till klass. 

Det finns emellertid betydande belägg för ett starkt samband mellan fattigdom och 

barnmisshandel samt försummelse (Pelton, 1978, s. 612–613). Myten om att våldet och 

försummelsen är jämnt fördelat mellan samhällsklasserna gör det enklare för oss att tro att det 

våld och den försummelse föräldrar utövar mot sina barn har till syfte att endast skada dem. 

Författaren menar istället att fattigdom genererar stressfyllda liv samtidigt som den innebär 

begränsade medel för att kunna undvika det. Under dessa förhållanden kan föga dåligt 

uppförande eller irritationer från maktlösa barn resultera i våld. Faktorer starkt kopplade till 

fattigdom är arbetslöshet, förfallna och trångbodda bostadsförhållanden, brist på pengar, mat, 

återhämtning och hopp (Pelton, 1978, s. 614). Detta betyder emellertid inte att barnmisshandel 

eller försummelse aldrig uppstår inom andra samhällsklasser eller att det går att anta att när det 

inträffar så leder det inte till allvarliga konsekvenser. Men att hävda att barnmisshandel och 

försummelse inte har en koppling till klass, är vilseledande (Pelton, 1978, 616).  

 

Denna tes som Pelton driver bekräftas av Drake & Zuravin (1998, s. 299–300) som, med ännu 

mer underlag än vad Pelton har, visar på det starka sambandet mellan fattigdom och 

barnmisshandel. Sambandet mellan fattigdom och försummelse fastställs också, men är inte 

lika starkt. Både Pelton (1978, s.614–616) och Drake & Zuravin (1998, s.303) menar på att det 

effektivaste sättet att minska barnmisshandel och barnförsummelse är att minska antalet 

familjer som lever i fattigdom.  

3.3. Barns utveckling - från materiella förutsättningar till föräldraförmåga 

Dermott (2012) och Jensen (2010) visar på hur en förskjutning skett i diskursen kring barns 

utveckling. Dermott beskriver hur det inom brittisk politik från 1990-talet och framåt drivits en 

linje som inte tillerkänner statens betydelse för barns utveckling till förmån för en diskurs som 

istället poängterar föräldrars insatser som avgörande för sina barns utveckling. Hon citerar flera 

gånger framträdande politiker. Ett av dessa citat är från David Cameron (då premiärminister) i 
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anslutning till ett tal han höll 2011, den 15:e augusti, om de stora upploppen som hade inträffat 

i London (Dermott, 2012, s. 2): 

 

The prioritising of parenting as a solution to ‘problem’ children rather than the alleviation of 

poverty was foregrounded in the government’s response to the dramatic and unusual events of last 

summer; David Cameron (2011) stated that ‘These riots were not about government cuts…And these 

riots were not about poverty’. Instead, he argued that attention should be turned on parents because, 

‘Either there was no one at home, they didn’t much care or they’d lost control’. Perhaps more 

significantly this discourse is also evident, albeit in less emotive language, in two major reports 

commissioned by the government on improving outcomes for children.12 

 

Jensen (2010, s. 1–2) påtalar också David Camerons fokus på föräldrarnas insatser i barns 

utveckling och menar att den kan förstås som ett sätt för samhällseliten att osynliggöra de 

privilegier som möjliggör deras framgångsrika karriärer. I detta osynliggörande kan också 

staten ifrågasätta relevansen i det offentligas förebyggande arbete riktat mot barn och istället 

rikta det förebyggande arbetet mot föräldrarna (Dermott, 2012, s. 4). Dermott kommenterar 

senare denna diskursiva förskjutning (2012, s. 3): 

 

Therefore not only is the role of financial resources sidelined but the ‘background’ variables that 

are directly associated with class position, such as parents’ education, are also downplayed in 

favour of an even more explicit focus on parent-child relationships and childcentred activities: it is 

parents’ actions and the relationships they establish with their offspring not their ‘capital’ that are 

seen as determining their children’s outcomes. 

 

I det tidigare avsnittet visade vi på hur det i familjer med svårare förutsättningar i högre 

grad förekommer omsorgsbrister. I detta avsnitt har vi sedan visat på hur den politiska 

eliten driver en diskurs som osynliggör det offentligas roll i skapandet av dessa 

förutsättningar. Men vad består dessa förutsättningar av rent praktiskt? Mer om detta 

i nästkommande två avsnitt. 

3.4. Arbetsvillkor och stress 

Theorell (2002, s. 14) skriver hur psykosociala och fysiska arbetsförhållanden i Sverige, under 

1970- och 1980-talet, blev till det bättre för förvärvsarbetare. Det sker emellertid ett 

arbetspolitiskt skifte i början av 1990-talet, som leder till en ökad närvaro av svår oro, 

sömnstörningar och trötthet hos både män och kvinnor. Denna utveckling infaller samtidigt 

som sociala trygghetssystemen börjar fungera sämre och arbetslösheten ökar, något som leder 

                                                
12 Denna diskurs återfinns även hos svenska toppolitiker från båda blocken: Anders Ygeman 

(https://www.vk.se/2035186/ygeman-inga-no-go-zoner-3) och Beatrice Ask 

(https://www.svt.se/nyheter/inrikes/foraldrar-ska-betala-for-barns-brott).  

https://www.vk.se/2035186/ygeman-inga-no-go-zoner-3
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/foraldrar-ska-betala-for-barns-brott
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till otrygghet i arbetet. Detta skifte har slagit som hårdast mot personer med lägre utbildning, 

som tenderar att ha mer osäkra anställningar och arbetsförhållanden (Johansson, 2015, s. 21–

23). Albin, Gustavsson, Kjellberg & Theorell (2017, s. 9) skriver att:  

 

Man har identifierat flera psykosociala faktorer, till exempel kombinationen av höga krav i arbetet 

och lågt beslutsutrymme, som har tydliga samband med risken att insjukna i depression, 

hjärtkärlsjukdom och rörelseapparatens sjukdomar (...). De flesta av de psykosociala 

arbetsfaktorerna av betydelse är vanligare i lägre socioekonomiska grupper vilket gör att en 

ansamling av sådana faktorer finns bland arbetstagare med kort utbildning och låg inkomst. [...] 

Ogynnsam fysisk belastning i arbetet, såsom tungt kroppsarbete, tunga lyft, obekväma 

arbetsställningar och ensidigt upprepade arbetsrörelser, är kända riskfaktorer för besvär i 

rörelseorganen, nedsatt arbetsförmåga, sjukskrivning och förtidspension (sjukersättning). Dessa 

riskfaktorer är ojämnt socialt fördelade och förekommer i betydligt högre utsträckning bland 

arbetare än tjänstemän, och bland arbetstagare med låg utbildningsnivå jämfört med högre sådan. 

 

Vidare visar SCB (2012, s. 39–40) hur 78% av arbetarna har fasta arbetstider, jämfört med 32% 

av tjänstemännen, och kan därmed exempelvis inte flexa. Denna ogynnsamma arbetssituation 

har alltså en mycket stor inverkan på gruppen vi kategoriserar som arbetarklass13.  

 

Krasek (Theorell, 2002, s. 22–23) har en 

modell som definierar fyra olika 

arbetssituationer: 

 

Idéen bakom denna modell grundar sig i att 

hög belastning endast leder till sjukdom i 

kombination med låg möjlighet att påverka 

arbetssituationen, vilket knyter an till det 

Albin m.fl. (2017, s.9) beskriver. Den 

ohälsosamma arbetssituationen för föräldrar, 

framförallt “spänd” i modellen, påverkar även 

barnen på ett negativt sätt. Barn till föräldrar med ogynnsamma arbetsvillkor har konstanta 

förhöjda nivåer av stresshormonet kortisol som i sin tur har en stark koppling till hjärt- och 

kärlsjukdomar, övervikt, diabetes typ 2 etc. (Vliegenthart m.fl., 2016, s. 13). Även barns 

anknytningsmönster påverkas av föräldrarnas arbetssituation. Schecter (2013, s. 17–22) 

presenterar resultat från flera studier som visar att föräldrars låga klassposition har ett starkt 

samband till barns utveckling av negativa anknytningsmönster. Detta resulterar i att barnet 

                                                
13 Se avsnitt 4.2. Klass. 
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löper större risk att inte kunna knyta an- och känna tillit till andra människor, ha svårare att 

reglera känslor och dess uttryck, lägre kognitiva förmågor (särskilt i relation till skolarbete). 

 

Vi kan också koppla dessa ogynnsamma förutsättningar till ensamstående föräldrar, som är mer 

utsatta. Vidare är det, utifrån vår uppdelning av klass14, nästan dubbelt så vanligt att inom 

arbetarklassen leva som ensamstående förälder jämfört med medelklassen (SCB, 2010, s. 6). 

Då 65% av alla barn som lever med separerade föräldrar bor enbart eller mest med mamman 

(SCB, 2011b, s. 11) är det av vikt att ha en särskild förståelse för ensamstående mammors 

familjesituation. SCB visar att upplevelsen av balans i vardagen mellan arbete, familj och fritid 

är lägre för ensamstående föräldrar, särskilt mammor, än föräldrar som bor tillsammans (SCB, 

2008, s. 22). 

 

 Detta får stöd av Orth-Gomér (2002, s. 41) som visar på skillnaden i stresshormonsutsöndring 

bland kvinnor och män som arbetar på Volvo:  

 

Det ska påpekas att Orth-Gomér inte skiljer på 

kvinnor som lever med eller utan barn och 

heller inte om de lever med det eventuella 

barnets andra vårdnadshavare. I diagrammet 

kan vi emellertid se hur kvinnors stressnivå 

stiger efter att de kommer hem från jobbet. 

Utifrån SCB:s statistik, som visar på att 

ensamstående mammor har svårare att hitta en balans i vardagen, går det att anta att dessa har 

en stressnivå högre än vad som visas på denna bild. 

3.5. Arbetsvillkorens konsekvenser för familjelivet 

Det finns flera studier som visar på att arbetsmarknadens struktur leder till skilda typer av 

flexibilitet och standard för människor, vilket får en stor betydelse för familjelivet. Denna 

struktur sätter förutsättningarna för vardagsrutiner, arbetsfördelningen inom familjen, umgänge 

med barnen osv., vilket skapar olika värderingar och livsmönster inom skilda samhällsklasser. 

Dessa värderingar som skapas blir som en brygga mellan sociala strukturer och beteende där 

värderingarna, kopplat till föräldraskap, har en direkt påverkan på föräldrarnas beteende vid 

                                                
14 Se avsnitt 4.2. Klass. 
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fostran av sina barn (Björnberg & Bäck-Wiklund, 1986; Kohn 1963; Stefansen, 2007). De 

ekonomiska förutsättningarna har således en stark inverkan på den föräldrastil en använder sig 

av samt på förälder-barn relationen (Kohn 1963; Lareau, 1987; Lareau, 2011). Organiseringen, 

som sätter ramarna för samvaron för familjen, gör att föräldrar som måste lönearbeta mer får 

en hårdare styrd vardag där utrymme för spontanitet samt möjlighet till att spendera tid med 

sina barn är avsevärt begränsad. Denna situation gör att arbetarklassföräldrar får svårare att 

prioritera social gemenskap och deras barn får i högre utsträckning klara sig själva (Björnbäck 

& Bäck-Wiklund, 1986, s. 99). Det finns likaså en skillnad mellan medelklassfamiljer och 

arbetarklassfamiljer där den första gruppen ofta har arbeten som premierar förmågan att kunna 

arbeta självständigt medan den andra gruppen ofta har arbeten som premierar förmågan att följa 

regler och rutiner som bestämts av högre auktoritet (Albin m.fl., 2017, s. 16). Skillnaderna gör 

att medelklassföräldrar fokuserar på att ge sina barn självkänsla och initiativförmåga medan 

arbetarklassen fokuserar på att ens barn ska kunna forma sig efter externa krav (Kohn, 1963, s. 

471).  

 

Arbetsvillkoren skapar även en ojämlikhet i förmågan att leva upp till skolans krav på 

delaktighet från föräldrarna. Lareau (1987, s. 82–83) visar i sin studie att föräldrars kulturella 

kapital påverkar föräldrars förmåga att på ett fruktbart sätt förhålla sig till och samspela med 

sina barns lärare. Medan det inte fanns någon skillnad mellan föräldrar, från medel- och 

arbetarklassen, i hur de värderade en god skolgång var det mycket vanligare att föräldrar från 

medelklassen tog en aktiv roll i sina barns skolgång medan föräldrar från arbetarklassen mest 

placerade sina barn i skolan och litade på att lärarna själva skulle ge deras barn en god skolgång. 

Det framkommer således att föräldrarnas ekonomiska och kulturella kapital har en betydande 

roll i barnens erfarenhet av sin skolgång. 

 

Detta fenomen, som tar sig olika uttryck, går att ställa upp i en tydlig modell: Klass → 

förutsättningar → värderingar → beteende. Föräldrars klassposition ger dem olika 

förutsättningar i livet som i sin tur ger upphov till vissa värderingar som i sin tur skapar ett 

beteende (Kohn, 1963, s.471). 

3.6. Det “goda” föräldraskapet 

Det finns flera studier som visar på hur medelklassens fostringsmetoder är synonymt med det 

“goda” föräldraskapet (Widding, 2011; Widding, 2015; Brembeck, 1992; Lareau, 1987; Hays, 
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1996). I en föräldrautbildning som är vanligt förekommande i socialtjänsten som insats riktat 

mot barnfamiljer, COPE15, ses medelklassens fostransstil som ideal vilket målar upp 

arbetarklassföräldrar som problematiska (Widding, 2011, s. 19). Denna utbildning premierar 

andra klassiska medelklassideal som beskrivits av andra forskares arbeten kring uppfostran (till 

exempel Brembeck, 1992 eller Jensen, 2010), såsom känsloreglering hos såväl förälder som 

barn samt att barnaåren ses som starten på en karriär i vuxen ålder (Widding, 2011, s. 28). I en 

annan studie där en intervjuat föräldrar, menar de själva, att det goda föräldraskapet innebär 

ansvarsfullhet och engagemang medan det dåliga föräldraskapet präglas av dålig gränssättning, 

ansvarslöshet och att inte spendera tillräckligt med tid med sina barn. Forskaren fann att dessa 

värden är starkt är kopplade till den dominerande diskursen som grundar sig i de olika sociala 

klassernas livsvillkor där det goda och dåliga föräldraskapet kopplas till medelklassfamiljer 

respektive arbetarklassfamiljer (Widding, 2015, s. 45). 

 

Gillies (2005, s. 838, 849) skriver i sin studie hur arbetarklassens föräldraskap, samt 

förutsättningarna den bygger på, under lång tid har patologiserats av politiker och myndigheter. 

Han beskriver också, i likhet med Widding (2011) i sin studie av COPE-metoden, hur politiker 

och myndigheter lyfter medelklassvärderingar som lösningen på problemet (Gillies, 2005, s. 

839): 

 

For the sake of their children’s future, and for the stability and security of society as a whole, 

working-class parents must be taught how to raise middle-class subjects. 

 

Denna vilja från myndigheter att kontrollera föräldrars sätt att fostra sina barn samtidigt som 

de även vill se att det sker på ett självmant vis där föräldern själv tar på sig ansvaret för 

fostrandet är inget nytt. Flera forskare menar att det inom kapitalismen finns en spänning mellan 

arbetsköparens vilja till kontroll över sina arbetare samtidigt som en vill att de ska känna 

samarbetsvilja och ansvar (Olin Wright, 2000, s. 981): 

 

(...) on the one hand, capitalists have interests in being able to unilaterally control the labor process 

(...) and on the other hand, they have interests in being able to reliably elicit cooperation, initiative 

and responsibility from employees. 

 

                                                
15 COPE - Community Parent Education - är ett manualbaserat program med syfte att stödja föräldrar till barn 

med någon form av utagerande beteende (Socialstyrelsen, uå). 



   
 

22 
 

Vi kan i citatet byta orden “capitalists”, “labor” och “employees” mot respektive “government 

agencies”, “upbringing” och “parents”. Här återkommer vikten av internalisering genom 

hegemoni (Stockhammer, 2006, s. 42–43).  

 

Från skolans håll har en även standardiserat en förväntad roll från föräldrarna där delaktigheten 

i skolgången är helt central (Lareau, 1987, s. 82–83). Detta ideal om att vara mycket aktiv i sina 

barns uppfostran går att rama in med begreppet intensive mothering. Denna ideologi, med det 

aktiva föräldraskapet som ideal, uppmanar föräldrar att spendera enormt mycket tid, energi och 

pengar på sina barn och deras fostran. Även fast föräldrarna själva inte gillar denna modell, 

anses den vara normen för hur en god förälder ska vara. Denna internalisering16 gör att föräldrar 

måste förhålla sig till idealen kring föräldraskap, oavsett om de anser det vara gott eller inte 

(Hays, 1996). 

3.7. Rättssäkerheten och LVU 

Lagtexten i, och tillämpningen av, LVU har det riktats kritik mot - detta beskrivs kort nedan. 

Rättssäkerhet är ett mycket debatterat begrepp inom den juridiska forskningen. Vi ska inte ge 

oss in i den debatten eller ens göra en genomgång av den. Vi kommer helt enkelt använda oss 

av en definition av begreppet som prioriterar förutsebarhet vid rättsliga ärenden; medborgarna 

ska kunna förutse hur makten kommer utövas samt att lika fall behandlas lika (Frändberg, 2000, 

s. 269). Lagtexten i LVU har dock fått kritik för att vara alltför allmänt utformad och således 

ge utrymme för tolkning och godtycke, något som står i motsats till definitionen av rättssäkerhet 

ovan. Samtidigt påstås det också att en mer precis formulering av texten är svår att åstadkomma 

i ett så pass komplext ärende som LVU utgör (Wennerlund, 2008, s. 25; European Court of 

Human Rights, 1988, s. 25). Socialtjänstens utredningar, som ligger till grund för domstolens 

beslut, har även fått mycket kritik för att ofta brista i saklighet och objektivitet (Ponnert, 2007, 

s. 92–93). Detta blir än mer problematiskt utifrån Jacobssons studie av mötet mellan socialtjänst 

och domstol. 

 

Jacobsson (2006, s. 32) beskriver problematiken i mötet mellan socialtjänstens terapeutiska 

logik och domstolarnas rättsliga logik. Medan den terapeutiska logiken bygger på principer om 

empati, rådgivning, paternalism och resultatinriktning bygger istället den rättsliga logiken på 

                                                
16 “I psykologin används termen för att beskriva hur samhällsnormer och värderingar införlivas med individen 

(...) och blir en del av individen själv. Yttre förhållanden i samhället och kulturen blir således till inre, mentala 

processer hos individen” (Nationalencyklopedin, internalisering).   
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objektivitet, opartiskhet och kritiskt granskande. I detta möte bör domstolen granska 

socialtjänstens utredning utifrån en rättslig logik, men det som istället sker är att domstolen 

anammar ett terapeutiskt förhållningssätt och den rättsliga granskningen av utredningen uteblir. 

Med detta i åtanke går det lättare att förstå Hollanders studie (1985) som visar på stor 

samstämmighet mellan socialtjänsten och domstolen i barnavårdsmål. Såväl Jacobssons som 

Hollanders resultat stärks av Leviner (2012, s. 114–115) som beskriver att förvaltningsrätterna, 

i sina bedömningar, lutar sig på vad sakkunniga har att säga. Leviner menar att detta är 

problematiskt på så sätt att domstolen inte gör en egen självständig prövning utan istället utgår 

från den inhämtade sakkunnigkunskapen. 

 

Detta stämmer väl överens med det vi tidigare tagit upp i vår studie angående eliter och 

medelklass samt hur såväl jurister som socialsekreterare kan anses tillhöra båda dessa grupper. 

3.8. Summering av tidigare forskning  

Med bakgrund av vår tidigare forskning kan vi konstatera att klass och föräldraskap har flera 

kopplingar mellan varandra. Dels är fattiga familjer överrepresenterade bland dem som är i 

kontakt med den sociala barnavården och dels finns en stark korrelation mellan barnmisshandel 

och barnförsummelse samt fattigdom. I den samhälleliga debatten har dock kopplingen mellan 

klass och fattigdom blivit allt mer osynlig i takt med att det skett en förskjutning i diskursen 

gällande vad som är av vikt för ett barns utveckling. Från att tidigare lägga fokus på föräldrars 

materiella förutsättningar riktas idag fokus främst på vårdnadshavarens föräldraförmåga.  

 

Vi ser också att arbetarklassföräldrar, särskilt ensamstående mammor, lever under utsatta 

förhållanden. De har i högre utsträckning arbeten som är slitsamma och skapar negativ stress. 

Vidare har de mindre möjlighet att göra något åt sin situation. Det finns flera studier som visar 

på att föräldrars klassposition och ställning på arbetsmarknaden ger olika förutsättningar i livet 

som i sin tur ger upphov till vissa värderingar som i sin tur skapar ett beteende. Detta har i stora 

drag gett upphov till två olika uppfostringsstilar som används av medelklassen respektive 

arbetarklassen. Dessa uppfostringsstilar värderas emellertid inte lika, utan vad som anses vara 

ett “gott” föräldraskap grundas i medelklassideal - något som ligger arbetarklassföräldrarna till 

last vid exempelvis LVU-ärenden. Det finns dessutom studier som visar på att socialtjänstens 

utredningar ofta brister i saklighet och objektivitet samt att förvaltningsrätten inte gör en 
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självständig granskning av socialtjänstens utredning, utan litar fullt på vad de sakkunniga har 

att säga.  

4. Teoretisk och begreppslig referensram 

Vår huvudsakliga teoretiska bakgrund utgörs av det vi presenterade i kapitlet 2. Bakgrund. Där 

beskrivs hur framväxten av barnavården härstammar ur tanken att göra människor lönsamma 

för staten genom social kontroll. Vi gick också igenom hur bostadssektorn och 

arbetsmarknaden har förändrats i en nyliberal riktning. Dessa områden har definierats om från 

att vara en kollektiv angelägenhet med stark statlig/kommunal närvaro och ansvar till att bli 

individens angelägenhet och ansvar med en allt svagare statlig/kommunal närvaro till förmån 

för privata aktörer. Med bakgrund av detta har vi valt att använda oss av främst fyra begrepp 

som relateras till det ovan nämnda. 

 

Concerted cultivation och accomplishment of natural growth är begrepp som hjälper oss att 

förstå hur klass gestaltas och värderas i LVU-domar. Samtidigt utgör begreppet makt-kunskap 

ett perspektiv som gör det möjligt att förstå varför det ena anses bättre än det andra. Slutligen 

visar kulturell hegemoni oss hur arbetarklassföräldrarna tvingas förhålla sig till denna 

värdering. Med detta teoretiska ramverk har vi för avsikt att fånga in vad det är som sägs, hur 

det sägs, av vilka och varför det sägs i syftet att undersöka hur de mest utsatta aspekterna av 

klass-relaterade levnadsförhållanden gestaltas och värderas i LVU-domar.    

4.1. Kunskapssyn 

Utifrån studiens syfte är vår vetenskapsteoretiska ansats socialkonstruktivism. 

Socialkonstruktivismen handlar i grund och botten om att flera saker av det vi tar för sanning 

är en konstruktion människor emellan; det finns således inte objektiva sanningar bortom 

individers subjektiva upplevelser (Padgett 2017, s. 7). Mattsson (2015, s.32) beskriver det 

socialkonstruktivistiska perspektivet så här: 

 

(...) eftersom vi människor är sociala varelser delar vi med oss av våra erfarenheter och kunskaper 

och tillsammans kommer vi därför att göra tolkningar av dem. Dessa tolkningar kommer att fogas 

samman och göras gemensamma. Genom olika former av sociala processer, som exempelvis hur vi 

talar och agerar, men också särskilt genom vår produktion av vetenskap, nyheter och politik, skapar 

och återskapar vi våra gemensamma antaganden om hur saker och ting är. 

 

I denna studie vill vi dock inte se klass som en konstruktion i sig, då det faktiskt finns en 

ekonomisk ojämlikhet som på ett uppenbart sätt formar människors förutsättningar. Däremot 
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menar vi att värderingen av vad som anses vara “bra” och “dåligt”, vilket har en stark koppling 

till olika klasspositioner, är en konstruktion. I vår studie menar vi således att idén om “den goda 

föräldern” och “den dåliga föräldern” är en konstruktion som är starkt präglat av klass där den 

“goda föräldern” som ständigt premieras kännetecknas av normer typiska för medelklassen 

medan den “dåliga föräldern” kännetecknas av normer typiska för arbetarklass. Utifrån vår 

vetenskapsteoretiska ansats förstår vi också klass som något vi ständigt skapar och reproducerar 

genom stereotyper och föreställningar som kopplas till olika klasspositioner (Mattsson, 2015, 

s. 75–76).  

4.2. Klass och elit 

Vi använder i denna studie begreppen arbetarklass och medelklass. Vad vi syftar på är den 

stratifiering som existerar i alla västerländska samhällen där människor delas in i olika klasser 

baserat på vissa kriterier (Mattsson, 2015, s.73). Dessa kriterier kan se lite olika ut beroende 

var och när en väljer att titta. Vi har valt att utgå från ISCO-08 (ILO, 2008) som är ett system 

framtaget av International Labour Organization (ILO). I detta system sorteras yrken in i fyra 

olika kvalifikationsnivåer (skill levels). Centralt för dessa olika nivåer är vilken 

utbildningslängd som generellt krävs för att få utföra dem. När SCB (u.å) ska förklara dessa 

kvalifikationsnivåer skriver de17: 

 

1. Elementär utbildning på grundskolenivå. Översatt till svenska förhållanden innebär 

det inga eller låga formella utbildningskrav. 

2. Utbildningar på gymnasial nivå samt eftergymnasiala utbildningar kortare än 2 år. 

3. Praktiska eller yrkesspecifika eftergymnasiala utbildningar om 2–3 år. 

4. Teoretiska eller forskarförberedande eftergymnasiala utbildningar samt 

forskarutbildningar om minst 3 år, normalt 4 år eller längre. 

 

Utifrån dessa fyra nivåer vill vi kategorisera arbetarklass som nivå 1 - 3 (upp till 2 års 

eftergymnasial utbildning) och medelklass som nivå 3 - 4 (från 3 års eftergymnasial utbildning). 

Vi har således valt att i högre grad definiera klass utifrån utbildningslängd snarare än yrke. De 

utbildningstitlar som återfinns hos de verksamma inom barnavården är främst socionomer, 

jurister och psykologer. När vi då kopplar denna uppdelning i klass till begreppet elit, är det 

den bredare definitionen18 av eliter som vi använder oss av. 

                                                
17 ISOC-08 ligger till grund för SCB:s egna system för att kategorisera yrken Standard för svensk 

yrkesklassificering (SSYK). 
18 Se avsnitt 2.2 Filosofkungar - elitens meritokrati  
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Ytterligare vill vi relatera definitionen av klass till uppdelningen Bourdieu (1977) gör mellan 

dominerade och dominerande grupper där arbetarklass är den tidigare gruppen och medelklass 

den senare som även får anses vara den eliten vi beskrev tidigare i vårt Bakgrunds-avsnitt. 

Begreppet överklass har vi aktivt valt att inte använda, då det är ett begrepp som har att göra 

med en marxistisk förståelse av klass som främst handlar om ägande och produktion i mer 

materiella termer. De människor som trots detta hamnar i kategorin överklass har vi valt att 

kalla medelklass. Vi vill visa på hur de yrkesgrupper som utgörs av människor med de ovan 

nämnda utbildningstitlarna, givet att de även innehar nyckelpositioner i implementering av 

LVU, tillåts definiera vad som är ett gott föräldraskap och således också vad som är ett dåligt 

föräldraskap. Därigenom befäster de sin position som eliter, inom den sociala barnavården, 

utifrån Bourdieus tankar om maktens fält19. Det är också en dikotom uppdelning som lägger 

fokus på de som dominerar och de som domineras, vilket underlättar analysen. 

4.3. Concerted cultivation och accomplishment of natural growth 

Lareau (2011) beskriver med sina två begrepp skillnaden i uppfostransstrategier mellan 

arbetarklassföräldrar och medelklassföräldrar. Denna skillnad menar hon uppstår främst på 

grund av olika arbetsvillkor vilket i sin tur leder till en skillnad i syn på barn och föräldraskap. 

I sin bok beskriver hon hur arbetarklassens barn själva bestämmer över innehållet i sin fritid 

(Lareau, 2011, s.1–2). Orsaken till det grundar sig i att arbetarklassföräldrarna har mindre tid 

att spendera med eller på sina barn och inte heller besitter ekonomiska möjligheter till att köpa 

tjänster som skulle avlasta dem. Detta gör att de inte kan engagera sig i sina barns skolgång 

eller andra aktiviteter i deras vardag på samma sätt som medelklassföräldrar. Till exempel 

lämnar arbetarklassföräldrar barnets lärande helt till skolpersonalen medan medelklassföräldrar 

tar en mer aktiv roll i barnets skolgång genom att hålla regelbunden kontakt med skolpersonalen 

samt se över vilka skoluppgifter barnet tilldelas (Lareau, 2011, s. 1–5).  

 

Arbetarklassens barns fritid består ofta av att “hänga” eller leka med andra barn - släktingar, 

grannar och klasskamrater - som bor i närheten. Vidare är det upp till barnen att själva finna 

relevanta aktiviteter att fylla sin tid med. Deras oplanerade fritid förbereder emellertid inte 

barnen till att anpassa sig till strukturerade miljöer, såsom skolan, vilket ligger dem till last 

(Lareau, 2011, s. 2–3, 5). Föräldrarnas ansträngda ekonomi gör det till deras huvuduppgift att:  

                                                
19 Se avsnitt 2.2 Filosofkungar - elitens meritokrati  
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(...) put food on the table, arrange for housing, negotiate unsafe neighborhoods, take children to see 

the doctor (often waiting for the city buses that do not come), clean children’s clothes, and get 

children to bed and have them ready for school the next morning (Lareau, 2011, s. 2). 

 

Dessa föräldrar lägger inte stor vikt vid att locka fram barnens känslor, tankar och åsikter utan 

föräldrarna tenderar att använda direktiv i samspelet med sina barn. De säger således till sina 

barn vad de ska göra, istället för att övertala dem till det. Detta förhållningssätt till föräldraskap, 

som främst grundar sig i familjens ekonomiska förutsättningar, ramas in med begreppet 

accomplishment of natural growth (Lareau, 2011, s. 3).  

 

Begreppet concerted cultivation däremot fångar in den föräldrastil som ger sig hän åt att 

utveckla sina barns talanger genom organiserade aktiviteter på barnets fritid. Denna föräldrastil 

hittar en främst bland medelklassen och den karaktäriseras av ett samspel, mellan förälder och 

barn, där det medvetet läggs stor vikt på resonemang och förhandling vilket kommer att ligga 

dessa barn till gagn i framtida förhandlingar med sociala samhälleliga institutioner. Föräldrarna 

använder barnets fritid för att planera in aktiviteter som till viss del efterliknar den struktur de 

sedan kommer möta i bland annat skolan. Ett barn som har växt upp under dessa omständigheter 

kommer, i större utsträckning, uttrycka högre social förmåga i sammanhang som innefattar 

formalitet och struktur på grund av sitt tidigare engagemang i föreningar och klubbar samt 

interaktion med vuxna och olika maktstrukturer. Vidare kommer medelklassbarn som övertagit 

sina föräldrars strategier, leda till en känsla av att besitta rättigheter i kontakt med sociala 

institutioner. Arbetarklassfamiljer kommer däremot att uppbära en känsla av misstro och tvång, 

utifrån sina institutionella erfarenheter (Lareau, 2011, s. 3–4, 6). 

4.4. Makt-kunskap 

Inom den sociala barnavården lyfts ofta fram vikten av att undvika normbrytande beteenden 

som kan riskera att barnet inte får en gynnsam utveckling (Socialstyrelsen, 2008, s. 13). Som 

tidigare visats i avsnittet om tidigare forskning är dessa normer, samt vad som anses vara en 

gynnsam utveckling, emellertid starkt präglat av maktförhållanden i samhället. Detta beskriver 

den franske filosofen Michel Foucault med sitt begrepp makt-kunskap. Han menade att de med 

makt i samhället också är de som producerar kunskapen och vetenskapen som ofta formar hur 

samhället fungerar (Mattsson, 2015, s. 39 - 40). I detta påstår han också att makten kommer 

skapa den kunskap som tjänar deras intressen. På grund av detta måste kunskap hela tiden 

relateras till dess producent, den måste sättas i ett sammanhang för att fullt kunna förstås. 
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Skapandet av universella sanningar är då inte bara är en omöjlighet utan också mycket 

problematiskt.  

4.5. Kulturell hegemoni 

Precis som begreppet makt-kunskap är relevant, då det försöker förklara relationen mellan eliten 

och kunskapen, är det också av vikt att förstå relationen mellan denna kunskap och de som inte 

direkt deltar i dess skapande. Här blir Antonio Gramscis begrepp kulturell hegemoni 

användbart. Gramsci myntar och definierar detta begrepp i boken Anteckningsböcker från 

fängelset som gavs ut först flera år efter hans död (Gramsci, 1971, s. 12): 

 

 (…) the 'spontaneous' consent given by the great masses of the population to the general direction 

imposed on social life by the dominant fundamental group; this consent is 'historically' caused by 

the prestige (and consequent confidence) which the dominant group enjoys because of its position 

and function in the world of production. 

 

Förutom att dominerande grupper i samhället bestämmer hur samhället ska fungera genom 

lagar och andra officiella medel, vill Gramsci visa på hur de även styr samhället genom mer 

subtila medel. Detta är kulturell hegemoni - de dominerande gruppernas sätt att se världen blir 

det enda rätta och sunda. Detta blir självklart något dominerade grupper måste förhålla sig till 

och ofta kan vi se hur dessa dominerade grupper själva börjar se sig genom detta perspektiv 

(Mattsson 2015, s. 40). Som vi visade i vår tidigare forskning20 skulle det bli mycket 

omständligt och kostsamt för en dominerande grupp att direkt styra och kontrollera den 

dominerade gruppen. Stockhammer (2006, s. 43) lyfter därför vikten av att den dominerande 

gruppen behöver skapa en internalisering av sin kunskap hos den dominerade gruppen, något 

han kallar för hegemoniskt samarbete - att få den dominerade gruppen av självmant vilja leva 

på det sätt den dominerande gruppen anser gott. Detta kunde vi se hända i Hays (1996) 

intervjustudie, som vi tog upp i samma avsnitt som Stockhammer. 

 

5. Metod 

Metoden vi använt oss av i denna studie är kritisk diskursanalys. Utöver den redogör vi, i detta 

avsnitt, för vår ansats, urval och datainsamling, material och vår analysprocess. Vi diskuterar 

även begreppen reliabilitet och validitet samt de etiska överväganden vi gjort under arbetets 

gång.  

                                                
20 Avsnitt 3.6. Det "goda" föräldraskapet. 



   
 

29 
 

5.1. Övergripande design 

Kvalitativ forskningsmetod används främst när en är ute efter att hitta så mycket nyansrikedom 

och djup, av det fenomen som studeras, som möjligt. Nyans och variation av ett fenomen är 

således viktigare än frekvensen av hur ofta fenomenet förekommer (Padgett, 2017, s. 16–17). 

Då vi har för avsikt att se hur klass gestaltas i LVU-domarna, anser vi att kvalitativ 

forskningsmetod som ansats är lämpligast då vi genom denna, i detalj, kan få syn på fenomenet. 

Något annat som kännetecknar kvalitativ forskningsmetod är induktion, som är en metod där 

en, utifrån insamlad empiri, bildar slutsatser och generaliseringar om hur verkligheten ser ut 

(Padgett, 2017, s.12). I denna studie kommer vi emellertid utgå från teorier begrepp om klass, 

som vi sedan kommer att använda när vi studerar vårt material. Vår teoretiska referensram 

kommer således ge oss verktyg för att kunna undersöka fenomenet; något som kännetecknar 

deduktiv metod. Våra slutsatser kommer alltså främst härledas från deduktiv metod, men inslag 

av induktiv metod kommer att förekomma; detta sätt att söka kunskap och förståelse kallas för 

abduktion (Padgett, 2017, s.13)  

5.2. Urval och datainsamling 

Något som är väsentligt vid urval är att vald data leder till tillräckligt många representerade 

kvaliteter (Ruth, 1991, s. 280–281). Baserat på studiens syfte kan en använda sig av olika 

urvalsstrategier. En sorts strategi är målstyrt urval, där en baserat på klart definierade kriterier 

som är relevanta för studien aktivt väljer data för att på bästa sätt kunna uppnå syftet och 

besvara forskningsfrågorna (Padgett, 2017, s. 53). Som tidigare nämnt kan socialtjänsten 

omhänderta barn och unga genom LVU på två olika typer grunder - 2 § som berör barnets 

hemmiljö, ofta kallat miljöfall, samt 3 § som tar upp den unges eget beteende, ofta kallat 

beteendefall. I vår studie undersöker vi endast avkunnade domar som åberopar 2 § i LVU i 

förvaltningsrätten, då dessa mål behandlar brister i hemmiljön (föräldraförmåga) och inte 

barnets eget beteende. Anledningen till att vi väljer förvaltningsrätten, och inte någon annan 

instans, grundar sig i resonemanget att resursstarka föräldrar oftast är de som går vidare och 

överklagar till andra instanser och för att inte gallra bort de mindre resursstarka föräldrarna 

kommer vi att undersöka LVU-mål avkunnade på den lägsta instansen, det vill säga 

förvaltningsrätten.  

 

Vid inhämtning av data har vi använt oss av den juridiska databasen Karnov, som bl.a. 

innehåller förvaltningsrättsliga domar. När vi använder oss av sökordet “LVU” i kombination 
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med filtren “´Förvaltningsdomstolar” och “Socialrätt”, för att precisera sökningen, får vi 12 

445 träffar. Vi väljer vidare att sätta in ytterligare ett filter, utifrån förvaltningsrätt, och väljer 

Förvaltningsrätten i Stockholm. Vi resonerar på så sätt att val av förvaltningsrätt inte är av 

betydelse utifrån studiens syfte, men väljer bort Förvaltningsrätten i Uppsala av etiska skäl. När 

vi väljer Förvaltningsrätten i Stockholm får vi 2052 träffar. Vi går därför vidare och preciserar 

med årtal och väljer år 2018 (januari-mars), då vi vill ha de senast tillkomna avkunnade 

domarna och då kvarstår 113 domar. Anledningen till att vi väljer senast tillkomna domar 

grundar sig i att vi vill undersöka hur vi i samtiden gestaltar klass i relation till föräldraskap. 

Då en i databasen Karnov har valt att namnge LVU-domar, som avhandlar ansökan om LVU, 

med “Beredande av vård enligt LVU” söker vi på det och får ner det till 92 träffar. Trots det 

finns domar som rör upphörande av vård eller umgängesbegränsningar - dessa plockar vi bort. 

Utifrån studiens syfte att endast undersöka LVU-domar där en åberopat 2 § (miljöfallen), 

sorterar vi bort alla som berör 3 § (beteendefallen). Vid enstaka tillfällen anges både 2 - 3 §§ 

som grund för omhändertagande. I dessa fall har vi tagit med domen i vårt material, men valt 

att fokusera på rättens argumentation kring rekvisiten som anges i 2 §. Vidare finner vi att en 

av våra domar kommer från Förvaltningsrätten i Uppsala, den sållas bort utifrån våra kriterier. 

Utifrån denna process får vi fram 38 LVU-domar. Det visar sig emellertid, efter att vi mött 

materialet, att det data vi samlat in inte är tillräcklig för att kunna fånga in det fenomen vi vill 

studera och på så sätt genomföra vår studie. Vi väljer därför att inhämta ytterligare data och 

från städerna Malmö och Göteborg. Vi genomgår samma urvalsprocess som beskrivits ovan 

och får fram 29 LVU-domar från Malmö respektive 45 LVU-domar från Göteborg. Dessa, 

sammanlagt 112 LVU-domar, används som empiriskt material i vår studie.   

5.3. Materialbeskrivning 

Vid närmare anblick av materialet finner vi att i alla studerade domar, förutom två, bifaller 

tingsrätten nämndens ansökan om att bereda vård enligt LVU. Domarnas omfattning har som 

minst varit fem sidor och som mest 21 sidor, där de flesta har legat i spannet mellan åtta och 

14. I majoriteten av ärendena bestrider en eller båda av vårdnadshavarna till bifall av ansökan, 

men det förekommer domar där alla parter ansett att nämndens ansökan ska bifallas. I åtskilliga 

fall, då vårdnadshavare samtyckt till vård på frivillig väg, har samtycket enligt 

förvaltningsrätten inte ansetts vara tillförlitligt utifrån tidigare kännedom och en har valt att 

tvångsomhänderta barnet. Vidare har det varit vanligast att nämnderna ansökt om vård för ett 

eller två barn i samma syskonskara, men i vissa fall har det varit uppemot nio barn. Barnen i 
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domarna har främst varit under 12 år, men det har förekommit äldre barn. I mål där barnet fyllt 

15 år har hen enligt SoL (2001:453 kap. 11 § 10) rätt att föra sin egen talan i mål och ärenden, 

annars har barnet blivit företrätt av en ställföreträdare. 

5.4. Diskursanalys och kritisk diskursanalys 

Den metod vi kommer att använda oss av för att analysera empirin är kritisk diskursanalys, som 

är en sorts diskursanalys. Diskursanalysens ontologiska ståndpunkt är konstruktivism med 

premissen om att verkligheten är socialt konstruerad (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 

s.11). Diskursanalys handlar om att problematisera hur vi tänker och talar om ett fenomen. 

Vidare representerar och föreställer diskurser en verklighet, samma verklighet som diskurser 

är med och konstituerar genom selektiva skildringar (Börjesson, 2003, s. 19). Börjesson (2003, 

s. 21) beskriver nedan vad diskursanalys går ut på:  

 

Att studera diskurser och sociala konstruktioner innebär (...) att fundera över det som sägs, hur det 

sägs och hur det annars skulle kunna ha sägas. Diskurser är talordningar och logiker som 

bestämmer gränserna för vad som är socialt och kulturellt accepterat som ‘sant’, ‘trovärdigt’, 

‘förnuftigt’, ‘gott’, med mera. 

 

En annan viktig del av diskursanalyser är att undersöka vem som får tala och inte, samt vilken 

tyngd olika aktörer har i den aktuella diskursen (Börjesson, 2003, s. 21). Detta leder oss in på 

den kritiska diskursanalysen, en inriktning skapad av Fairclough, där fokus riktas mot ojämlika 

maktförhållanden utifrån en ideologisk ståndpunkt som är politiskt engagerat i social 

förändring (Fairclough, 2015; Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 69–70).  

 

I kritisk diskursanalys hävdas det att diskursiva praktiker bidrar till att skapa och reproducera 

ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper, till exempel mellan sociala klasser, mellan 

kvinnor och män, mellan etniska minoriteter och majoriteten [...] Syftet är att bidra till social 

förändring i riktning mot mer jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesserna och i 

samhället som helhet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 69).  

 

Då kritisk diskursanalys uppgift är att kartlägga diskursens roll i upprätthållandet av den sociala 

värld som innefattar social ojämlikhet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.69), är denna 

metod lämplig att använda då vi i vår studie ämnar att studera hur en inom den sociala 

barnavården och inom juridiken skapar och upprätthåller ojämlika maktförhållanden vid 

bedömning av föräldraskap utifrån klass. 
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5.5. Analysprocessen 

Kodning, tematisering och summering, är förenklat de tre huvudsakliga stegen i en kvalitativ 

analysprocess. Dessa steg, eller snarare nivåer då dessa ofta sker löpande, växelvis och 

parallellt, syftar till att förenkla och sortera den stora mängd insamlad data en har i början av 

analysprocessen. Denna modell handlar om att reducera data (kodning), ordna datan 

noggrannare (tematisering) för att sedan fungera som utgångspunkt för analyser och slutsatser 

(summering) i studien (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 34). Vi har valt denna 

analysprocess då vår studie grundas på en stor mängd rådata, i form av avkunnade LVU-domar. 

Genom denna analysprocess har vi hanterat datan, på ett strukturerat sätt, och således kunna 

fånga in fenomenet vi studerar. I praktiken har det inneburit att vi i ett första led läst igenom 

alla domar och gjort en grovsortering. Då flertalet av domarna, på inget sätt, innehöll spår av 

det vi vill studera gallrades dessa bort. I ett andra led har vi läst domarna som kvarstått, där vi 

identifierat och skapat teman som behandlar det vi ämnar att studera, utifrån vår teori och 

tidigare forskning. Vi har sedan verifierat och presenterat våra teman och vår analys, som vi 

förankrat i vår teoretiska grund.  

5.6. Reliabilitet och validitet 

När det kommer till en studies pålitlighet brukar en tala om reliabilitet och validitet, inom den 

kvantitativa forskningstraditionen. Med reliabilitet menas tillförlitligheten av en mätning. Om 

en studie har en hög reliabilitet ska resultatet vara detsamma vid upprepade tillfällen oavhängig 

vem som utför den. Med validitet menas mätningens förmåga att mäta det den avser att mäta. 

Om en studie har hög validitet menas att studien mäter det den ämnat att mäta (Larsson, Lilja 

& Mannheimer, 2005, s. 294–297). Inom kvalitativ forskning görs ibland försök till att bedöma 

kvaliteten, med hjälp av dessa mått. Dessa försök är emellertid utan nytta, då det inte går att 

göra en enkel översättning av dessa mått så de passar kvalitativa kontexter. Hjerm, Lindgren & 

Nilsson (2014, s.82) beskriver kvalitativ forskning, i relation till kvantitativ forskning, så här: 

“Det är känsligheten för kontextfaktorer och mångfald som är själva poängen med metoden, 

inte stabilitet och standardisering”. Reliabilitet är således ett problematiskt mått inom 

kvalitativ metod då metoderna inte bygger på upprepade och säkra mätningar av entydiga 

kategorier. Vidare är validitet också ett problematiskt mått, då det inte finns några 

metodologiska tillvägagångssätt som är tillräckligt standardiserade för att en ska kunna tillämpa 

ett sådant krav. Författarna menar att eftersom de olika forskningstraditionerna är så vitt skilda 

är det orimligt att bedöma dem utifrån samma mått (Hjerm m.fl., 2014, s.82–83) 
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Inom kvalitativ metod kan en kvalitetssäkra genom att reflektera kring studiens syfte och 

frågeställningar i förhållande till studiens metodologiska tillvägagångssätt samt 

epistemologiska och teoretiska utgångspunkter. Ett annat sätt att kvalitetssäkra är genom att 

vara transparent med tillvägagångssättet (Hjerm m.fl., 2014, s. 83). Vi har i vår studie tagit 

detta i beaktning genom att exempelvis alltid ha med sidnummer, om vi inte refererar till en hel 

studie eller bok, samt genom att noggrant beskriva de val vi stått inför, gjort samt motiverat 

varför. Det är även viktigt att en kvalitetssäkrar sina kvalitativa analyser. Detta görs genom att 

vara noggrann och konsekvent i begreppsanvändningen samt genom att följa upp och värdera 

empiri som strider mot de huvudmönster en identifierat (Hjerm m.fl., 2014, s. 83; Howell, 2013, 

s. 183 & s.188). Hur hög reliabilitet och validitet studien har är emellertid svårt att fastställa, 

utifrån att detta är en kvalitativ studie och inte en kvantitativ sådan.   

5.7. Etiska överväganden  

Vetenskapsrådets fyra etiska krav, inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, tas i 

denna studie i beaktning, vilka är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6).  I vår studie används endast avkunnade domar 

som material, vilka är offentliga handlingar. Valt material kan trots det innebära ett etiskt 

dilemma, då LVU-domar är av känslig art för familjer de berör och vår studie kan således leda 

till en exponering som annars inte hade ägt rum. För att minska risken för möjligheten till 

ytterligare en exponering kommer vi ta bort namnet på personer i presentationen av resultat. 

Med anledning av att vi vill vara transparanta för läsaren skriver vi emellertid ut målnummret 

när vi hänvisar till specifika fall.   

 

Vi har valt att studera domar från Stockholm, Malmö och Göteborg, dessa städer har vi ingen 

anknytning till. När det kommer till informationskravet och samtyckeskravet behöver en ta 

hänsyn till undersökningens karaktär. I vår studie hämtar vi material från avkunnade offentliga 

domar, vilket innebär att våra undersökningsdeltagare inte kommer att delta aktivt. Av den 

anledningen behöver samtycke inte efterfrågas (Vetenskapsrådet, 2002, s.9).  

6. Resultat och analys 

Våra resultat och analyser redovisas nedan utifrån våra fyra teman - arbets- och bostadssituation 

samt tillsyn och engagemang. Vidare vill vi poängtera för läsaren att det finns fler faktorer som 
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ligger till grund för domstolarnas bifall av nämndernas LVU-ansökningar än vad som 

framkommer i våra citat, vilka kort beskrivs i inledningen till detta kapitel. Anledningen till 

varför vi inte fördjupar oss i dessa andra faktorer grundar sig i att vi i denna studie valt att 

främst fokusera på vilken roll vår definition av klass spelar i förvaltningsrättens avkunnade 

domar. 

6.1. En summering av socialtjänstens oro gällande barnets situation och förvaltningsrättens 

rättsliga bedömning  

I domarna som ligger till grund för resultatet och analysen anför nämnden att det finns en 

påtaglig risk för att ett, eller flera, barns hälsa och utveckling skadas till följd av fysisk eller 

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

hemmet. I några enstaka fall anför nämnden också att barnet ska beredas vård utifrån sitt eget 

beteende. I våra domar har problematiken främst grundats i vårdnadshavares psykiska ohälsa, 

funktionsnedsättning eller missbruk vilket lett till allvarliga missförhållanden i hemmet samt 

att vårdnadshavare utsatt sina barn för fysiskt och/eller psykiskt våld. Det förekom även att 

föräldrarnas kulturella uppfattningar (så kallat hederskontext) och kriminella livsstilar ledde till 

allvarliga missförhållanden i hemmet - men dessa var inte lika förekommande. I de enstaka 

fallen där nämnden anfört att barnet ska beredas vård utifrån både hemmiljön och eget beteende, 

har barnet varit aktuellt hos socialtjänsten i flera år. Orsaken till ansökan, utifrån det egna 

beteendet, var i vissa fall att barnet var utåtagerande/aggressivt, i vissa fall att hen missbrukar 

alkohol/narkotika och i vissa fall att hen avviker från hem eller placering. 

 

Gällande förvaltningsrättens rättsliga bedömning framgår det i våra studerade domar att 

nämndernas anförande, som grundas i socialtjänstens utredningar, sällan ifrågasätts. Av alla 

studerade domar riktas det endast i en dom kritik mot socialtjänstens utredning 

(Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr: 26085–17). I förvaltningsrättens bedömning skriver 

de att “Nämnden har gjort gällande att det skulle föreligga brister i omsorgen när det gäller 

mathållning, hygien och vardagliga rutiner. I utredningen framkommer vissa uppgifter 

gällande barnens tandhälsa som ger anledning till oro. I övrigt är dock uppgifterna gällande 

dessa förhållanden mycket knapphändiga och det konkretiseras inte i nämndens ansökan hur 

dessa brister tar sig i uttryck”. Kritiken förvaltningsrätten riktar mot nämnden handlar således 

om en avsaknad av information. Detta var något vi kunde se i Leviners (2012, s. 114–115) 
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forskning som visar på hur kritiska granskningar av sakkunnigas anföranden ofta uteblir i 

förvaltningsrätten. 

6.2. Föräldrars osäkra arbets- och boendesituation 

Arbetssituation och boendesituation är två viktiga teman som det i domarna läggs fokus på vid 

bedömning av föräldraförmåga. Då dessa har en stark koppling (Sahlin, 2013, s. 61) väljer vi 

att presentera dem samtidigt. Vid de tillfällen nämnden tar upp arbete och bostad, menar de att 

föräldrarna har brustit i sin föräldraförmåga då de inte kunnat tillgodose barnets behov av 

trygga ekonomiska förhållanden samt barnets behov av ett stabilt boende. Vid de tillfällen 

föräldrar tar upp sin arbets- och bostadssituation beskriver de sin osäkra situation samt 

svårigheterna med den.  

 

I ett fall säger en mamma att när hon, och barnets far, blev av med sitt arbete och sin bostad 

hamnade de i en svår situation och det hotellboende de flyttade till var trångbott. Vidare 

beskriver hon att trångboddheten ledde till att det uppstod flera konflikter mellan henne och 

barnets pappa, något som gått ut över barnet (Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr: 27105–

17). Med utgångspunkt i Peltons (1978, s. 612–614) forskning kan vi förstå det mamman 

beskriver. Han menar att fattigdom genererar stressfyllda liv och ytterst begränsade medel för 

att kunna undvika det. Denna stress kan uppstå vid exempelvis arbetslöshet eller trångbodda 

förhållanden. Pelton menar således att dessa faktorer, som påverkar familjen i allra högsta grad, 

leder till att små problem blir till stora konflikter då en lever under en pressad situation.  

 

I förvaltningsrättens bedömning i ovanstående mål, som ligger till grund för 

tvångsomhändertagandet, skriver rätten att: 

 

De [föräldrarna] har heller inte tagit tillräckligt ansvar över sin boendesituation och därmed inte 

kunnat ge [barnet] den trygghet och stabilitet i tillvaron som han behöver. Förvaltningsrätten har 

förståelse för att [förälder1] och [förälder2] har gått igenom en jobbig tid sedan de blev av med sitt 

boende, men anser att det, utifrån vad som har kommit fram av nämndens utredning och vid den 

muntliga förhandlingen, får anses tillräckligt utrett att det finns en påtaglig risk att [barnets] hälsa 

och utveckling skadas på grund av brister i omsorgen hos båda föräldrarna och att han därmed har 

ett vårdbehov. (Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr: 27105–17). 

 

I ett annat fall framför nämnden att en mamma inte “(...) kunnat upprätthålla stabilitet vad 

avser försörjning och boende. Hon och [barnet] står nu utan försörjning och fast bostad” 

(Förvaltningsrätten i Göteborg, mål nr: 13801–17). I en annan dom skriver förvaltningsrätten i 

sitt beslutsunderlag att “[föräldern] har vidare en stor hyresskuld och riskerar därför att bli 
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vräkt. Hon kan inte förväntas få mer försörjningsstöd” (Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr: 

108–18). I ytterligare ett fall beskriver en nämnd att en mamma “flera gånger [har] blivit av 

med sitt boende p.g.a. störningar eller svårigheter att betala hyran. Hon saknar fortfarande ett 

stabilt boende och har nu en elskuld” (Förvaltningsrätten i Göteborg, mål nr: 774–18). I 

ytterligare en dom skriver en nämnd att “Till följd av skulder och dålig ekonomi riskerar 

[föräldern] vidare att bli bostadslös. Hon väljer trots detta att utebli från flera inbokade möten 

med kommunens budget– och skuldrådgivare” (Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr: 11033–

17).  

 

I en annan dom berättar en mamma om sin ekonomiska situation på följande vis 

(Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr: 11033–17):  

Hon ger också sitt samtycke till att barnen på frivillig väg blir placerade tills hon blir fri från sitt 

missbruk och tills hon har ordnat upp sin ekonomi (...) [föräldern] har ekonomiska problem till följd 

av låg inkomst och för att hon är sjukskriven. Bidragen påverkas också när barnen inte bor hemma. 

Hon ska på ett möte angående försörjningsstöd. Hon får stöd av kommunen och sin arbetsgivare. 

Hon har kvar sin anställning. 

 

I ytterligare ett fall beskriver en pappa vars familj varit tvungna att flytta till barnets farmor, då 

de inte har en egen bostad. Pappan säger att han har sökt efter lägenheter, men att 

bostadssituationen i Göteborg är svår. Mamman säger att hon upprepade gånger har bett 

socialtjänsten och sin barnmorska om hjälp för att hitta ett annat boende, men har bara erbjudits 

vandrarhem eller skyddat boende (Förvaltningsrätten i Göteborg, mål nr: 12768–17).  

 

I dessa exempel kan vi tydligt se hur en från myndigheternas sida säger till föräldrarna att labila 

förhållanden gällande arbete och bostad är ett problem för barn, då de tar skada av situationen, 

men att det endast är föräldrarnas ansvar och uppgift att lösa. Att avkräva ansvar från endast 

föräldrarna i dessa frågor är emellertid orimligt utifrån hur bostadsmarknaden och 

arbetsmarknaden ser ut. Bostadsmarknaden är inte välfungerande för ekonomiskt svaga 

personer utan bostad eftersom det inte finns tillräckligt många bostäder i deras prisklass och att 

både fastighetsägare och kommuner aktivt deltar i en filtrering av icke önskvärda hyresgäster 

(Sahlin, 2013, s. 61). Gällande arbetsmarknaden har det skett ett antal förändringar som bl.a. 

innebär att individer själva ansvarar för att bli anställningsbara och förväntas ta vilket jobb som 

helst. Vidare har även inkomstskydden minskat och sanktioner införts om en inte når upp till 

kraven som ställs (Bengtsson & Berglund, 2012, s. 21–22, 31). Detta skifte på arbetsmarknaden 

har skapat en låglönesektor bestående av osäkra och lågbetalda arbeten (Jørgensen 2009, s 357; 

Standing, 2016; Ottosson & Magnusson 2003).  



   
 

37 
 

 

I en annan dom säger en 30-årig pappa att “han arbetar mycket och har haft svårt att medverka 

vid möten som bokas på förmiddagar” (Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr: 13233–17). Utifrån 

vår tidigare forskning som visar på hur föräldrar från socialt utsatta grupper är kraftigt 

överrepresenterade i socialtjänstens barnavårdsinsatser (Sallnäs & Lundström, 2003, s. 194, 

208) är det rimligt att anta att så är fallet även här. Detta medför att pappan i fråga, med stor 

sannolikhet, har ett arbete där han saknar möjligheten att styra över sin arbetstid och har det 

därför svårt att lämna arbetsplatsen för att delta i möten (SCB, 2012, s. 39–40). Som vi skrev 

ovan angående skapandet av låglönesektorer och osäkra anställningar är ett rimligt antagande 

att denna pappa inte självmant valt att försätta sig i en sådan låst arbetssituation (Jørgensen 

2009, s 340; Standing, 2016). 

 

I den sista domen, som berör detta tema, anför en nämnd att: “[barnets] far har uppgett att han 

kan sätta gränser för henne om han får ersättning av nämnden för förlorad arbetsinkomst. Det 

är inte acceptabelt att avgränsa sitt föräldraansvar på det sättet, utan han har en skyldighet att 

agera utifrån den förmåga han uppger sig ha.” (Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr: 

28274–17). Familjen, som är berörda, består av två föräldrar och ett 15-årigt barn samt ett äldre 

syskon som inte är aktuellt i ärendet. Pappan har uppgett att han ibland missar socialtjänstens 

telefonsamtal eftersom han har ett arbete med långa arbetsdagar och en arbetsmiljö där 

ljudnivån är mycket hög. Pappan anger att han försökt sätta gränser för sin dotter men delvis 

misslyckats. Nämnden anför här att pappan föreslagit att han kan lägga mer tid på detta om han 

går ner i arbetstid, men behöver då bli ekonomiskt ersatt för detta av kommunen. Vi känner inte 

till pappans inkomst eller ens yrke, men utifrån Sallnäs och Lundströms (2003, s. 209) studie 

som visar på att det är de mest utsatta i samhället som kommer i kontakt med den sociala 

barnavården kan vi anta att så även är fallet här. Vi kan i sådant fall göra ett rimligt antagande 

om att pappan saknar förutsättningar att gå ner i arbetstid utan att detta skulle påverka familjens 

inkomster såpass att det blir svårt att betala hyra och andra räkningar (Albin m.fl., 2017, s. 9) - 

något som nämnder (Socialstyrelsen, 2015, s. 30–31) och domstolar (Leviner, 2012, s. 114–

115) anser utgöra bristande omsorg. Givet att våra antaganden, utifrån att vår tidigare forskning 

stämmer någorlunda, ter sig pappans förslag som rimligt; han lyfter att han har förmåga att sätta 

gränser för sin dotter, men saknar förutsättningarna. Detta förkastas dock av nämnden som 

menar att enbart hans förmåga borde räcka, oavsett förutsättningar. Det går även att anta att 

denna pappa, även om det inte är lika troligt utifrån vilka grupper som vanligast är i kontakt 

med den sociala barnavården, tillhör medelklassen och således har goda arbetsvillkor. 
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Problematiken - det vill säga diskursförändringen där fokus numera ligger på föräldrars 

förmåga istället för förutsättningar (Dermott, 2012, s. 9; Jensen, 2010, s. 2) - kvarstår. 

Nämndens argument grundar sig inte på förälderns förmodande goda förutsättningar, som 

omöjliggör erbjudandet ekonomisk ersättning för förlorad arbetsinkomst, utan deras fokus 

ligger endast på förmåga.  

6.3. Uppfostran: nämndens respektive föräldrars bedömning av föräldrars tillsyn över och 

engagemang för sina barn 

Tillsyn och engagemang är två genomgående teman som det i domarna läggs fokus på. Då 

dessa teman samverkar och samlever med varandra, har vi valt att presentera båda samtidigt. 

Vid de tillfällen nämnden tar upp tillsyn och/eller engagemang, menar de att föräldrarna brustit 

i sin föräldraförmåga då tillsynen och/eller engagemanget för sina barn varit bristfällig i relation 

till barnets behov. Vad gäller tillsyn tas det upp av nämnden som en brist hos föräldrarna att de 

inte har haft tillräckligt med uppsikt och kontroll över sina barn. Oftast ställs denna brist mot 

nämndens bedömning av vad de anser är nödvändig utifrån barnets ålder och menar således att 

föräldrarna inte kunnat skydda barnet. Vad gäller engagemang tas det upp av nämnden som en 

brist hos föräldrarna att de inte har varit tillräckligt engagerade i sina barn. Det bristande 

engagemanget gäller barnets fritid och skolgång. Vid de tillfällen föräldrar själva för, tillsynen 

över och engagemang för sina barn, på tal menar de antingen att de inte brustit eller så använder 

de sig av tillsyn och engagemang för att intyga domstolen att de är nog bra föräldrar.  

 

6.3.1. Bristande tillsyn och bristande engagemang  

I en avkunnad dom skriver förvaltningsrätten, i sin bedömning som ligger till grund för 

tvångsomhändertagandet, att föräldrarna lämnat barnet ensam med sina syskon utan tillsyn av 

en vuxen, vilket medfört risker. Vilka dessa risker är, går de emellertid inte in på 

(Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr: 27105–17). I ett fall motiverar en nämnd ett 

tvångsomhändertagande, bland annat, genom att ange att mamman “(...) haft en bristande 

tillsyn över barnen” (Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr: 2194–18). I en dom beskriver 

nämnden att en mamma inte har “(...) uppsikt över [barnet] då hon trillade och slog sig flera 

gånger” (Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr: 1232–18). I förvaltningsrättens bedömning 

skriver de i ett fall att en mamma “inte haft den kontroll över [barnet] som varit nödvändig 
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med hänsyn till hennes ålder och har inte förmått skydda henne från de risker som hon utsatt 

sig för” (Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr: 13115–17). 

 

I en avkunnad dom beskriver en nämnd att barnet, på grund av föräldrarnas bristande omsorg, 

har behövt ta orimligt stort ansvar för sig själv i relation till sin ålder. De exemplifierar och 

säger att barnet har fått tillbringa mycket tid ensam samt “Enligt uppgifter från skolan har 

föräldrarna inte stöttat [barnet] i skolarbetet och [barnet] har själv fått sköta all kontakt med 

skolan” (Förvaltningsrätten i Göteborg, mål nr: 228–18). En annan nämnd anför att ett barns 

pappa “inte [är] delaktig i [barnets] förskolegång och känner inte till eller agerar utifrån 

[barnets] behov av stöd där” (Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr: 331–18). I ytterligare en 

avkunnad dom är barnen redan omhändertagna enligt LVU och har varit det över en tid, men 

där föräldrarna har bett nämnden att utreda och förvaltningsrätten ompröva, ifall barnen skulle 

kunna flytta tillbaka till dem igen. I förvaltningsrätten anför nämnden sin sak, utifrån den 

utredningen som gjorts, och kommer fram till att det, enligt dem, inte är förenligt med barnens 

bästa att barnen flyttar hem igen. När de i förvaltningsrätten argumenterar för varför barnen ska 

fortsätta vara placerade är ett av argumenten att barnen, hos jourfamiljen, numera går på flera 

fritidsaktiviteter, till skillnad från när de bodde hemma: “Vare sig [barn1] eller [barn2] hade 

några fritidsaktiviteter” (Förvaltningsrätten i Göteborg, mål nr: 13055–17).  

 

I ytterligare ett fall beskriver en mamma hur nämnden ansett att hon brustit i sitt föräldraskap 

då hon opererats och hennes grannar tagit hand om hennes barn i två dagar och kört dem till 

skolan. Mamman förstår inte hur detta kan ligga henne till last. “Detta har nämnden målat upp 

som en brist i omsorgen fastän det i själva verket rörde sig om att hon själv insåg sina 

begränsningar i det sjukdomstillstånd hon just då befann sig. Just för att barnen inte skulle 

komma till skada ordnade hon själv omsorg åt dem” (Förvaltningsrätten i Göteborg, mål nr: 

12236–17). 

 

Bland andra21 Lareau (2011) skriver i sin bok om skillnaden i uppfostransstrategier, mellan 

arbetarklassföräldrar och medelklassföräldrar, som enligt henne, grundar sig i olika 

arbetsvillkor vilket i sin tur leder till en skillnad i syn på barn och föräldraskap. I ovanstående 

exempel är det framträdande att det nämnden, och i ett fall även förvaltningsrätten, menar är 

bristande föräldraskap har en stark koppling till det Lareau (2011) kallar för accomplishment 

                                                
21 Se avsnitt 3.5 Arbetsvillkorens konsekvenser för familjelivet. 
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of natural growth, som enligt henne kännetecknas av arbetarklassens föräldrastil. Lareau menar 

att på grund av arbetarklassens arbetsvillkor finns inte mycket utrymme för tillsyn, att engagera 

sig i sina barns skolgång eller andra fritidsaktiviteter. Detta går även att koppla till den diskurs 

som var rådande från början till mitten av 1900-talet gällande arbetarklassens föräldraförmåga 

där de, på grund av sitt arbete, inte ansågs ha tillräckligt med tid för tillsyn och fostran 

(Lundström, 1993, s. 49–50). En diskurs som Dermott menar är på väg tillbaks (2012, s. 9). 

 

I exemplen ovan lyfts det fram som brister i föräldraskapet att barnet fått spendera mycket tid 

ensam eller utan tillsyn, att föräldrarna inte engagerat sig tillräckligt i sitt barns skolgång eller 

att föräldrarna inte sett till att barnen haft organiserade fritidsaktiviteter. Vi kan även se, utifrån 

exemplen ovan, att fostransstilen, som kännetecknar arbetarklassen, ses som bristande. Lareau 

(1987) skriver även i en annan studie hur skolan standardiserat en förväntad roll för föräldrar 

där delaktighet i barnens skolgång är central. Denna förväntan kan vi även se i exemplet ovan, 

om barnet som inte fick stöd från sina föräldrar med skolarbetet samt skötte all kontakt själv, 

där det från skolan och nämnden sågs som en brist att föräldrarna inte varit tillräckligt 

engagerade i barnets skolgång. 

 

Synen på arbetarklassens fostransstil, som bristfällig, är något flera forskare fastställer (Lareau, 

2011; Widding, 2015; Kohn, 1963). Gillies (2005) går så långt att han påstår att arbetarklassens 

sätt att fostra sina barn, ses av den politiska eliten, som en sjukdom på samhällskroppen. Synen 

på arbetarklassens fostransstil ter sig naturlig vid användandet av begreppet makt/kunskap; 

givet det elitstyre som råder inom domstolar och socialtjänster blir dessa områdens styrande 

aktörers syn på uppfostran den enda rätta. Med hjälp av kulturell hegemoni och dess betydelse 

för dominerade gruppers internalisering av elitens regler kan vi förstå vårt empiriska material 

gällande föräldrarnas inställning till tillsynen över och engagemanget för sina barn - mer om 

detta i nästa avsnitt. 

6.3.2. Föräldrars syn på tillsyn och engagemang 

I domarna gör vissa föräldrar motstånd till nämndens bild av att de brustit i tillsyn eller 

engagemang. I ett fall anför nämnden att föräldrarna brustit i tillsyn då de lämnat barnet själv. 

Ena föräldern opponerar sig emot uttalandet och menar att han inte har lämnat sin dotter utan 

tillsyn längre perioder (Förvaltningsrätten i Göteborg, mål nr: 13512–17). I en annan dom, där 

pappan bestrider ansökan till bifall, beskriver han att “Han har alltid sett till att [barnet] får 

vad hon behöver avseende mat, kläder och stimulans. Han tycker att stimulans är jätteviktigt. 
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Han försöker hålla henne borta från TV och istället få henne att sjunga, dansa och så pluggar 

de flera språk tillsammans. De går också på museer.” (Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr: 

13183–17). En annan pappa, som också bestrider ansökan till bifall, beskriver att “Han har 

numera kontakt varje fredag med [barnets] assistent för att höra hur veckan har varit för 

[barnet]. Det finns även planer på att låta [barnet] träna fotboll på lördagarna” 

(Förvaltningsrätten i Malmö, 13233–17). I ytterligare en dom beskriver en mamma hur “Hon 

har funnits till hands för att hjälpa till med läxor (...)” (Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr: 

10928–17).  

 

I de ovanstående exemplen framträder en bild av det Lareau (2011) kallar för concerted 

cultivation som är den föräldrastil som kännetecknar medelklassen och som ger sig hän åt att 

utveckla sina barns talanger genom organiserade aktiviteter på barnets fritid. Föräldrarna 

försöker således att framföra att de är goda och engagerade föräldrar som anordnar organiserade 

fritidsaktiviteter till sina barn, har en regelbunden och god kontakt med skolpersonal och finns 

till hands för att hjälpa till med läxor. De framför alltså inte arbetarklassens föräldrastil, som 

enligt Lareau kännetecknas att en helt lämnar barnets lärande till skolpersonalen och att de 

lämnar barnet att själv finna relevanta aktiviteter att fylla sin tid med, utan de beskriver en 

fostransstil som ligger i linje med concerted cultivation. Det vi ovan kan se går att förstå utifrån 

att medelklassens fostringsmetoder har blivit synonymt med det goda föräldraskapet samt hur 

föräldrarna i domarna förväntas följa denna modell (Widding, 2011; Widding, 2015; 

Brembeck, 1992; Lareau, 2011).  

 

Vidare framträder även Hays (1996) begrepp, intensive mothering, som tar upp det aktiva 

föräldraskapet som ideal vilket uppmanar föräldrar till att spendera enormt mycket tid, energi 

och pengar på sina barn och deras fostran. Hays beskriver att arbetarklassföräldrarna i studien 

själva inte trivs med eller gillar denna modell, men anser trots det att det är normen för hur en 

god förälder ska vara. Som vi skrev ovan kan detta även förstås genom begreppet kulturell 

hegemoni där de dominerande gruppernas sätt att se världen blir det enda rätta och sunda vilket 

dominerade grupper måste förhålla sig till. Sammantaget kan en påstå att arbetarklassen tvingas 

internalisera medelklassens sätt att uppfostra sina barn utan att för den skull förses med de 

resurser som ligger till grund för detta. 

 

I denna studie undersöker vi inte vilken klass föräldrarna tillhör och kan således inte säga om 

det de facto skett en internalisering av det “goda” föräldraskapet, hos dessa föräldrar, som i led 
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med Gramsci (1971) och Hays (1996) innebär att arbetarklassföräldrar införlivar medelklassens 

värderingar och ideal kring föräldraskap, oavsett om de anser att dessa är bra eller inte. Utifrån 

Sallnäs och Lundström (2003, s. 194, 208) kan vi däremot konstatera att fattiga familjer är 

kraftigt överrepresenterade inom den sociala barnavården. Med bakgrund av detta kan vi därför 

anta att föräldrarna som är med i vår studie med stor sannolikhet tillhör dessa grupper, alltså 

arbetarklassen, samt att en internalisering av det goda föräldraskapet har ägt rum.   

 

Avslutningsvis vill vi belysa den överrepresentation som finns bland våra studerade domar 

gällande barn med endast en vårdnadshavare. I våra domar fann vi att 50 av 153 barn endast 

hade en vårdnadshavare, vilket motsvarar 32,7% - 29,4% kvinnlig vårdnadshavare och 3,3% 

manlig vårdnadshavare. Den nationella siffran för barn med endast en vårdnadshavare är 6,9% 

- 6,3% kvinnlig vårdnadshavare och 0,6% manlig vårdnadshavare. Vi kan således se en 

överrepresentation22 av barn med endast en kvinnlig vårdnadshavare. Det är också så att det i 

våra studerade domar sällan framkommer, i föräldrars och nämnders anföranden, att det finns 

någon annan vuxen i barnens liv. Mycket pekar således på att det finns en överrepresentation 

av ensamstående mammor. 

 

Med bakgrund av vår tidigare forskning vet vi att risken är större att som barn leva i fattigdom 

om en har en ensamstående förälder (SCB, 2008, s. 4) samt att ensamstående som grupp är 

överrepresenterade inom den sociala barnavården (Sallnäs & Lundström, 2003, s. 194, 208). 

Vi vet även att det är dubbelt så vanligt att ensamstående föräldrar är arbetarklass (SCB, 2010, 

s. 6) samt att arbetarklassyrken är mer ofördelaktiga när det kommer till exempelvis arbetsmiljö 

och arbetsvillkor (Johansson, 2015, s. 21–23; Albin m.fl., 2017, s. 9). Vidare vet vi att balans i 

vardagen mellan arbete, familj och fritid är lägre för ensamstående föräldrar, särskilt mammor, 

än föräldrar som bor tillsammans (SCB, 2008, s. 22). Kopplar vi dessa studier till våra siffror 

pekar mycket på att ensamstående mammor har sämre förutsättningar för att tillgodose sina 

barns behov. Då brister i omsorg kan kopplas till brist på kapital, är det rimligt att anta att 

ensamstående mammor är överrepresenterade i vårt material, precis som de är 

överrepresenterade inom den sociala barnavården i stort (Sallnäs & Lundström, 2003, s. 208–

209). 

                                                
22 Se Bilaga 1: Statistisk uträkning 



   
 

43 
 

7. Avslutande diskussion 

Kapitlet inleds med en sammanfattning av våra främsta resultat. Sedan följer en diskussion av 

resultatet och analysen i relation till tidigare forskning, teori, metod samt hur denna studie 

bidrar till forskning och vilka implikationer som kan finnas för vidare forskning och praktik. 

7.1. Summering  

Våra huvudsakliga resultat i denna studie är att medelklassens ideal, kodifierade via politiska 

beslut av en politisk elit som tillhör denna medelklass, skapat prekära förutsättningar för 

arbetarklassföräldrar i fråga om lönearbete och bostad, två saker som av socialstyrelsen anses 

helt centrala i skapandet av en god omsorg för barn. Vidare kritiseras och bestraffas dessa 

arbetarklassföräldrar för att inte hanterat förutsättningarna på ett bättre sätt. Vidare har 

medelklassen använt sitt sätt att uppfostra barn som norm, vilket arbetarklassen sedan tvingas 

att leva upp till (Widding, 2015, s. 45; Gillies, 2005, s. 837). Vi ser också i våra domar att 

nämndernas anföranden sällan ifrågasätts. Slutligen finner vi att barn med endast en kvinnlig 

vårdnadshavare är starkt överrepresenterade i våra domar jämfört med den nationella 

populationen. 

 

I vår studie kan vi således se att arbetarklassen har tvingats förhålla sig till ett föräldraideal som 

kräver starka ekonomiska- och kulturella resurser för att kunna uppnås, detta samtidigt som 

flera offentliga insatser, som haft till syfte att jämna ut klyftor mellan samhällsklasser, har 

försvagats (Clark, 2013, s. 154–155). Denna försvagning har aktivt skett via politiken, sedan 

slutet av 1900-talet, som arbetat för att flytta ansvar från det offentliga till individen. 

Socialstyrelsen beskriver att både en trygg bostad och ordnad ekonomi är av stor vikt för att 

skapa en god uppväxtmiljö för barn (Socialstyrelsen, 2015, s. 31). Trots detta har 

bostadspolitiken skiftat fokus från individens rättighet till en god bostad till att istället verka 

för en kommodifiering av bostaden (Mukhtar-Landgren & Grelsson Almestad, 2013, s. 10). 

Sahlin (2013, s. 61) visar till och med hur kommuner aktivt hjälpt privata fastighetsägare att 

filtrera bort de människor som anses oönskade som hyresgäster. I fråga om arbete kunde vi se 

att det offentliga gått in i en allt mer passiv roll. Detta har lett till att individer själva ansvarar 

för att göra sig anställningsbara och stå till diverse arbetsköpares förfogande (Bengtsson & 

Berglund, 2012, s. 22). Till de individer som antingen inte kunnat eller hunnit skaffa de 
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egenskaper som arbetsköparna värdesätter eller rent av blivit uppsagda från sitt arbete finns 

idag sämre möjligheter till inkomstskydd23 som till exempel A-kassa eller sjukersättning. 

 

Vi ser också i våra domar att nämndernas anföranden sällan ifrågasätts. Detta var något vi kunde 

se i Leviners (2012, s. 114–115) forskning som visar på hur kritiska granskningar av 

sakkunnigas anföranden ofta uteblir i förvaltningsrätten. Utifrån Sallnäs och Lundström (2003, 

s.194, 208) kan detta antas vara av än större vikt då de menar att familjer som i regel kommer 

i kontakt med den sociala barnavården, och då särskilt LVU-ärenden, är socialt utsatta som, 

enligt Bourdieus (1987) olika former av kapital, saknar resurser att själva ifrågasätta och driva 

sin sak i en såpass krävande kontext som en domstol. Slutligen har vi kunnat se att brister i 

omsorg kan kopplas till brister i kapital. Av den anledningen framstår vår förmodade 

överrepresentation av ensamstående mammor inte som orimligt, utan till och med naturligt, 

eftersom de är särskilt utsatta. 

7.2. Diskussion kring tidigare forskning 

Stora delar av vårt resultat överensstämmer med vår tidigare forskning. Vi kan se detta utifrån 

att det i domarna talas om föräldrarnas ansvar att tillgodose sina barns behov utan att nämna 

vilka förutsättningar dessa föräldrar har. Enskilda föräldrar hålls ansvariga för flera 

sakförhållanden som enligt forskningen är kollektiva problem som endast kan lösas på 

samhällsnivå. Vi ser till och med, utifrån andra forskares studier, att dessa sakförhållanden ofta 

är konsekvenser av medvetna politiska strategier över längre tid. Detta går helt i linje med 

Jensens (2010, s. 9) och Dermotts (2012, s. 2) forskning om den diskursiva förändringen inom 

politiken där en förminskar statens roll i fråga om barns utveckling och istället lägger fokus på 

de enskilda föräldrarnas förmågor. Även i Sahlins forskning ser vi hur förekomsten av 

bostadslösa människor gått från att vara ett bostadspolitiskt misslyckande att tillhandahålla 

bostäder till att bli de enskilda individernas misslyckande att finna en bostad (2013, s. 57). Detta 

har skett samtidigt som de kommunala bostadsbolagen på många platser lagt ner sin verksamhet 

för att istället låta privata fastighetsägare ta över verksamheten, något som lett till en filtrering 

av oönskade eventuella hyresgäster (2013, s. 61). I flera av domarna tas det också upp att 

föräldrarna i fråga saknar arbete och således inte kan erbjuda barnet trygga ekonomiska 

förhållanden. I och med omorganisering av arbetet och ekonomin i syfte att skapa rörlighet för 

                                                
23 Ett tydligt exempel är de senaste avslöjandena att ledningen vid flera Försäkringskassan-kontor belönat 

handläggare med högre lön om de gett många avslag till sökanden. https://www.etc.se/inrikes/nu-bekraftar-st-

facket-fler-avslag-ger-lonepaslag 

https://www.etc.se/inrikes/nu-bekraftar-st-facket-fler-avslag-ger-lonepaslag
https://www.etc.se/inrikes/nu-bekraftar-st-facket-fler-avslag-ger-lonepaslag
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arbete och kapital, har det skett en kraftig ökning av osäkra och tillfälliga anställningar. Vidare 

har staten intagit en mer passiv roll där offentliga interventioner på arbetsmarknaden kraftigt 

minskat och en större vikt läggs istället på medborgarnas personliga ansvar och skyldigheter på 

arbetsmarknaden. Ytterligare har inkomstskydden försvagats och sanktioner införts (Bengtsson 

& Berglund, 2012, s. 21–22, 31; Standing, 2016; Ottosson & Magnusson 2003). 

 

Vi ser också att resultaten från forskningen om det “goda” föräldraskapet finns representerade 

i våra studerade domar. I flera fall beskrivs att föräldrarna brister i sin tillsyn och engagemang 

gentemot barnen. Inte minst när det gäller skola ser vi att flera nämnder anför att föräldrarna 

inte engagerat sig i sina barns skolgång. Lareau (1987) beskriver denna förväntan på föräldrars 

delaktighet i sina barns skolgång som ett medelklassideal. Hon visar på hur skolorna idag 

förväntar sig att föräldrar ska vara delaktiga i sina barns skolgång. Detta står i kontrast till 

arbetarklassföräldrarnas förhållningssätt (s. 81): 

 

In the working-class community, parents turned over the responsibility for education to the teacher. 

Just as they depended on doctors to heal their children, they depended on teachers to educate them. 

In the middle-class community, however, parents saw education as a shared enterprise and 

scrutinized, monitored, and supplemented the school experience of their children. 

 

Vi kan även här referera till Jensens (2010, s. 9) och Dermotts (2012, s. 9) studier om den 

förskjutna diskursen. Arbetarklassföräldrar utgår från att det offentliga (i detta fall skolan) 

sköter sitt uppdrag på ett korrekt vis, men över tid har skolan i allt större utsträckning överfört 

ansvaret för barnens akademiska utveckling till föräldrarna (Lareau, 1987, s. 74). 

Förutsättningarna för att kunna svara upp mot detta ansvar går hand i hand med föräldrarnas 

materiella resurser och arbetsvillkor (Lareau, 1987, s. 80), något som vi redan visat är mycket 

mer styrt och prekärt hos arbetarklassen (Albin m.fl., 2017, s. 9). Dessa förutsättningar är 

emellertid något som varken domstolen eller nämnderna visar intresse för. 

 

Vi har själva noterat och reagerat på hur entydig forskningen, som berör föräldraskap och klass, 

är. Vi har därför aktivt letat efter forskning som visar på motsatsen, eller åtminstone alternativa 

sätt att förhålla sig till fenomenet, utan vidare framgång. I denna studie har vi använt oss av 

studier från flera olika fält; det sociala arbetets, det sociologiska, det juridiska, det medicinska 

och det statsvetenskapliga. Alla säger samma sak - prekära livsförutsättningar leder till sämre 

levnadsförhållanden. Vi hade gärna läst en studie som stödjer idén om att hungrig varg jagar 
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bäst - bostadslöshet fostrar god självkänsla, hårt styrda arbetsförhållanden motverkar stress - 

men dessa verkar inte finnas. 

 

Det närmsta vi kom något som visar på att medelklassen har det sämre än arbetarklassen är 

siffror från SCB (2008, s. 22–23) som visar på att högutbildade ensamstående mammor 

upplever mindre balans i vardagen mellan arbete, familj och fritid jämfört med lågutbildade 

ensamstående mammor. SCB vet inte vad detta beror på men skriver att det kan bottna i att 

högutbildade ensamstående mammor är inriktade på att göra karriär och därför arbetar längre 

tider. Att göra karriär kan mycket väl skapa stress hos människor, men vi vill också påpeka att 

det behöver göras en distinktion mellan nödvändiga och icke nödvändiga stressfaktorer - något 

som SCB inte gör. Stress över att göra karriär kan således anses vara ett “lyxproblem” jämfört 

med stress över att ens hitta ett lönearbete. Det finns också studier som visar på att 

högutbildades subjektiva livskvalitet är lägre i relation till deras objektiva livskvalitet jämfört 

med lågutbildade (Ross & van Willigen, 1997, s. 290) - en skulle alltså kunna påstå att 

medelklassen har högre förväntningar på sin tillvaro än arbetarklassen samt lättare uppvisar ett 

missnöje över det de upplever som brister i denna tillvaro. Detta skulle kunna antas bero på att 

människor tenderar att jämföra sig med de en uppfattar som nära och viktiga grupper (Berglund 

& Bengtsson, 2005, s. 26). Det enda faktiska material som skiljer sig resultatmässigt från all 

annan forskning vi använt kan vi alltså på goda grunder ifrågasätta, eftersom den inte ger en 

“fullständig” bild av verkligheten. 

7.3. Diskussion kring teorival 

I vår studie har vi använt oss av en socialkonstruktivistisk ansats, vilket har möjliggjort en 

förståelse för hur samhället i allmänhet, och klass i synnerhet, skapas och upprätthålls. En fara 

med denna ansats, samt begreppen makt/kunskap och kulturell hegemoni, är att hamna i någon 

form av värderelativism, det vill säga att det ena alternativet är inte bättre än det andra. Även 

fast världen är full av sociala konstruktioner betyder det emellertid inte att vi kan se förbi 

sakförhållanden. Det är således inte en social konstruktion att barn tar skada av att växa upp 

med heroinmissbrukare, utan snarare ett faktum. Med vår ansats, och begreppen, syftar vi inte 

till att ifrågasätta vad som var ett gott föräldraskap, utan snarare ta reda vad som ansågs vara 

gott föräldraskap samt synliggöra premisserna för att kunna leva upp till det. Något vi, på 

sluttampen av denna uppsats, tycker vi lyckats med.  
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I vår definition av klass utgår vi från utbildningslängd. Ett uppenbart problem med denna 

operationalisering är att vi måste känna till utbildningslängden hos aktörerna i våra studerade 

LVU-domar för att kunna placera dem i någon av de två kategorier vi använder. När det 

kommer till juristerna och nämnderna var detta möjligt då de relaterade yrkena i regel kräver 

en utbildningstitel som kräver minst tre års högskolestudier. Alltså kunde de sorteras in som 

medelklass. Men när det kom till föräldrarna blev det svårare att sortera. Då föräldrarnas 

utbildningslängd inte nämndes i våra studerade domar fick vi istället göra generaliseringar. 

Dessa generaliseringar baserades dock på en gedigen forskning om den sociala barnavården, 

arbetarklassens livsförhållanden och deras sätt att förhålla sig till sitt föräldraskap. Vi anser 

även att vi varit mycket transparenta med grunderna till dessa antaganden i vår analys genom 

att ange sidnumrerad källhänvisning till varje antagande. Vi har också skrivit ut målnummer 

till varje citat i analysen. På så sätt kan en läsare som finner delar av vår analys långsökt eller 

på andra grunder ifrågasätter den enkelt söka sig vidare till den forskning som antagandena 

vilar på samt gå igenom målet ett citat kommer från för att se om det finns delar i texten som 

visar på en annan tolkning av föräldrarnas klasstillhörighet än just det citatet vi valt ut. Enligt 

vår mening förekom det sällan beskrivningar i enskilda domar som visade på att föräldrarna 

tillhörde medelklassen, utan ofta kännetecknades deras beskrivna vardag av ekonomisk stress, 

bostadsproblem och svaga förutsättningar att styra sitt lönearbete i de fall föräldrarna ens hade 

ett sådant. 

 

Concerted cultivation och Accomplishment of natural growth är begrepp som vi antog skulle 

bli de mest centrala i vårt arbete. Detta grundades i våra tidigare erfarenhet av att utreda barn 

där föreställningar om det goda föräldraskapet, i mångt och mycket, vilade på de egenskaper 

och praktiker som kännetecknar Concerted cultivation. I våra studerade domar fann vi 

emellertid lite som kunde kopplas till detta. Ofta, men inte alltid, var det så att de beskrivna 

situationerna för barnen var såpass allvarliga att begreppen kom att bli irrelevanta. Som om 

begreppen sökte beskriva företeelser som låg på en nivå som inte riktigt nådde upp till den 

problematik som krävs för att socialtjänsten ska ansöka om LVU. Vidare är vår användning av 

begreppen mycket snäva utifrån de praktiker som Lareau beskriver i samband med dem. Vi 

valde därför att istället se begreppen som ett uttryck för det bredare fokuset på tillsyn och 

engagemang från föräldrarna som vi kunde se i stora delar av vår tidigare forskning. På så sätt 

gjordes begreppen relevanta sett till våra studerade domar.  
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7.4. Diskussion kring metodval 

Bland det viktigaste vi burit med oss under hela uppsatsens gång är ett kritiskt förhållningssätt 

till både det vi studerar men även till hur vi studerar det. Med vår kvalitativa ansats, har vi 

kunnat fördjupa oss i hur klass gestaltas på ett nyanserat sätt. Dessa nyanser utgår emellertid 

från ett snävt urval där resultatet och analysen starkt präglas av våra tolkningar - något som kan 

ses som en begränsning i vår studie. Med detta i beaktning har vi försökt öka kvaliteten genom 

att vara systematiska vid genomförandet och transparenta i alla moment för läsaren. Vi har även 

närmat oss materialet genom både induktiv och deduktiv metod, vilket medför en minskad risk 

för tunnelseende samtidigt som det har skapat en struktur för den studie vi genomfört.  

 

Genom att kritiskt undersöka diskurser och sociala konstruktioner har vi kunnat synliggöra 

ojämlika maktförhållanden i vårt samhälle. Källmaterialets beskaffenhet, som denna studie 

vilar på, har emellertid inte varit oproblematiskt. När vi genomförde vår studie trodde vi att 

klass skulle vara synligt i domarna utifrån den forskning som finns samt våra egna erfarenheter 

av att utreda barn, men när vi gick igenom materialet fann vi en låg frekvens av utlåtanden som 

kan kopplas till vårt teoretiska och begreppsliga referensram - något som medförde att vi 

tvingades samla in en större mängd data. Av vilka skäl detta föreligger går endast att spekulera 

i. En rimlig förklaring kan vara att de offentliga LVU-domarna oftast baseras på en lång tidigare 

kännedom hos socialtjänsten samt flera utredningar. De avkunnade offentliga domarna, som vi 

har tillgång till, är således en liten del av hela fallets gång. En annan förklaring är att återigen 

utgå från Dermotts (2012, s. 2) beskrivning av en diskursiv förskjutning där det offentligas 

betydelse för barns utveckling nedtonas till förmån för föräldrars insatser. Ett hemlöst barn är 

således inte en följd av bostadspolitiken utan istället förälderns bristande omsorgsförmåga. 

 

Vidare tyckte vi oss se, när vi granskade vårt material, att orimligt många av föräldrarna var 

ensamstående mammor och valde därför att titta närmre på det. För att kunna uttala oss om 

detta har vi tittat på barn med endast en kvinnlig vårdnadshavare. Att som barn ha endast en 

vårdnadshavare innebär inte att de lever med en ensamstående förälder: det kan finnas andra 

vuxna i hemmet som tar ett ansvar för barnet. Vi kan således inte säga att överrepresentationen 

i våra LVU domar på ett rättvist sätt speglar gruppen ensamstående mödrar, vilket är en 

begränsning. Men mot bakgrund av vår tidigare forskning om att ensamstående mödrar är 

överrepresenterade inom den sociala barnavården och utifrån att det mycket sällan i domarna 
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nämns andra ansvarstagande vuxna än den angivna vårdnadshavaren, tyder mycket på att dessa 

mödrar är ensamstående.  

 

Den analysprocess vi använt har bestått av kodning, tematisering och summering - vilket skett 

växelvis och parallellt. Detta tillvägagångssätt har inneburit att vi kunnat hantera den stora 

mängd data samt dess variationer av materialet på ett stringent sätt. För att undvika dåligt 

underbyggda konklusioner har vi, när vi genomfört analysprocessen, gått tillbaka och 

konfronterat samt utmanat våra teman och slutsatser. Detta har inneburit flertalet diskussioner 

mellan oss författare och många omskrivningar, tills vi nått en mättnad rent analytiskt.  

7.5. Implikationer för forskning och praktik 

Denna studie bidrar med kunskap om att vissa delar av barns behov inte alltid kan tillgodoses 

av endast föräldrarna, utan det offentliga behöver också ta ett ansvar. Dåliga arbetsvillkor och 

en marknadsstyrd bostadssektor leder till en prekär levnadssituation. Detta i sin tur innebär att 

vissa föräldrar inte förmår att tillgodose barns behov av en ordnad ekonomi eller en trygg 

bostad. För några årtionden sedan tog det offentliga en mer aktiv roll på arbets- och 

bostadsmarknaden för att skapa rimligare villkor, men har sedan slutet av 1980-talet allt mer 

låtit marknaden “sköta sig själv”, vilket har missgynnat socialt utsatta föräldrar. I kontakt med 

den sociala barnavården hålls dessa föräldrar ansvariga för flera sakförhållanden som enligt 

forskningen är kollektiva problem som endast kan lösas på samhällsnivå. 

 

Då vår studie får anses liten kan en ifrågasätta om generella slutsatser kan dras, men utifrån den 

entydiga forskningen som i mångt och mycket lyfter de problem som vi funnit i vårt material, 

tror vi att det i viss mån går. Vi ser emellertid behov av forskning, både av kvalitativ och 

kvantitativ art, som undersöker kopplingen mellan prekära förhållanden och föräldraskap, 

exempelvis genom att undersöka innebörden av individualiseringen inom den sociala 

barnavården eller vilka konsekvenser tidigare tagna politiska beslut får för ekonomiskt utsatta 

föräldrar.  

 

Implikationerna för socialt arbete kan te sig mycket olika beroende på vilken grund en står på 

i fråga om socionomers roll i samhället. Vi vill utgå från Börjesons (2010, s. 19) ansats: 

 

(...) den sociala professionen, den att vara socialarbetare, är starkt präglad av att på ett 

professionellt och medvetet sätt bidra till lösningen på de problem som är förknippade med 

människors utsatthet. 
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Med bakgrund av detta är det uppenbart att socionomer, istället för att arbeta reaktivt, bör arbeta 

proaktivt genom att kritisera och ifrågasätta den ordning som skapar utsattheten de möter i sitt 

yrkesliv. Det här kan te sig svåruppnått eftersom socionomer, enligt vår definition, är 

medskapare och förvaltare av den ordning som försatt människorna i utsatthet. 

 

Då socialtjänsten, enligt SoL kap. 1 § 1, ska arbeta utifrån demokrati och solidaritet för att 

främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva 

deltagande i samhällslivet är det uppenbart att något måste förändras inom den sociala 

barnavården. Om vi skulle försöka formulera något för att ta oss ur den rådande situationen 

kanske utbildning av befintlig personal vore en lösning, men vi tror ännu mer på personlig 

livserfarenhet. Till exempel vore det intressant att blåsa nytt liv i tanken om Settlement houses 

eller i alla fall skapa incitament för att socionomer ska vilja bosätta sig i de områden de är 

verksamma i. Det har visats på samband mellan personliga erfarenheter på mikro-nivå och 

sannolikheten att vilja förändra förutsättningarna för dessa erfarenheter på makro-nivå (Just, 

2017, s. 4). Till exempel utgör kvinnor en oproportionerligt stor del i organisationer som arbetar 

för kvinnors rättigheter. Det är alltså inte ett långsökt antagande att personlig erfarenhet skapar 

ett mycket starkt incitament för att engagera sig och driva på för förändring. Således kan det 

vara av intresse att se över de urvalsgrupper som används vid intag till socionomprogrammen 

vid de svenska högskolorna och universiteten. Att få in människor med längre erfarenhet av 

social utsatthet eller bara prekära livsförhållanden kanske skulle öka benägenheten att de, som 

socionomer, tar dessa faktorer i beaktande. Det är också viktigt att samhällets offentliga 

myndigheter består av personal som på ett rimligt vis representerar befolkningen i landet, detta 

för att bland annat stärka människors tilltro till dem. Som Hans Eklund, tidigare studierektor 

vid juridiska institutionen i Uppsala, påpekade angående Uppsala universitets försök till 

alternativa urvalsgrupper vid juristprogrammet (Universitetsläraren, 2003)24: 

 

Vi ville få bättre social spridning av de antagna. På juridiklinjen är det en kraftig social 

snedvridning och det får effekter in i rättsväsendet. Om inte den sociala sammansättningen hos till 

exempel advokater och domare någorlunda återspeglar samhället i stort får rättsväsendet svårt att 

upprätthålla förtroendet bland allmänheten. 

 

                                                
24 Uppsala universitet fälldes på grund av detta i Högsta domstolen 2006 för diskriminering. 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=1105961  

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=1105961
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För att kontextualisera problematiken och undvika att detta blir en mycket teoretisk diskussion 

vill vi, högst ovetenskapligt, beskriva ett fall taget ur vår egen erfarenhet av att utreda 

barnfamiljer på ett utredningshem. En bostadslös ung mamma, som kämpade sig fram genom 

sms-anställningar i restaurangbranschen, fick ibland erbjudanden om arbetspass under samma 

helger hon skulle ha planerat umgänge sina barn. På grund av det skriande behovet av pengar 

samt rädslan att arbetsköparen inte skulle höra av sig igen om hon svarade nej alltför ofta, kände 

hon sig tvungen att ibland ta passen och lämna över barnen till morföräldrarna. I 

utredningshemmets utlåtande till socialtjänsten beskrivs det dock att mamman hellre ville jobba 

än att vara med sina barn. Mamman hamnade i ett slags moment 22 eftersom 

arbetsförhållandena ledde till att utredarna ansåg hon brast i engagemang, då hon inte 

spenderade tillräckligt med tid med sina barn, men om hon hade valt bort arbetet för att kunna 

träffa sina barn skulle hon istället brista i sin förmåga av att kunna erbjuda barnen en ”trygg” 

ekonomi samt försämrat sina chanser till en tillsvidareanställning som hade hjälpt henne få ett 

boende. Utredningshemmet skrev att hon var tvungen att börja prioritera tiden med sina barn. 

Vi tar inte upp detta fall för att visa på en ytterlighet, tvärtom är fallet mycket representativt för 

det förhållningssätt vi sett hos utredningshemmets personal. 

8. Avslutande kommentarer  

Med bakgrund av denna studie är det uppenbart för oss att det finns ett mycket starkt samband 

mellan föräldrars sociala utsatthet, särskilt i relation till boende och arbete, och deras bristande 

omsorg av barn. Vilken typ av omsorgsstrategi som är den mest gynnsamma har egentligen inte 

varit av intresse för oss att ta reda på, däremot kan vi konstatera att det finns uppenbara hinder 

för arbetarklassens föräldrar att leva upp till de strategier som socialtjänsten anser vara korrekta. 

Vidare ser vi från den sociala barnavårdens håll inget intresse att förstå och avhjälpa de prekära 

förutsättningar som hindrar arbetarklassens föräldrar från att uppfostra sina barn på det sätt som 

socialtjänsten anser är korrekt. Om det är så som flera studier visar, att föräldrars förmåga att 

ge sina barn en god utveckling är avhängig förutsättningarna från samhället i stort, måste det 

effektivaste sättet att garantera barns goda utveckling vara att ge föräldrarna goda 

förutsättningar i form av stabila lönearbeten med bra arbetsvillkor och trygga bostäder till ett 

rimligt pris. Som Drake och Zuravin beskriver det (1998, s. 303): 

 

If child maltreatment is born largely of the stresses and wants associated with being poor, then 

primary prevention efforts might best target the underlying political, social, and economic 

structures that perpetuate poverty. 
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Att låta den strukturella ekonomiska ojämlikheten i Sverige fortgå, och kanske till och med låta 

klyftorna öka, kommer med stor sannolikhet resultera i att fler barn tvingas leva i en miljö av 

bristande omsorg. Den ekonomiska ojämlikheten kommer leda till att fler barn omhändertas av 

staten, efter att ha utsatts för bristande omsorg under en längre tid. Det kan liknas vid ett ändlöst 

släckande av bränder. Många av de bristerna i omsorg som togs upp av nämnderna i våra 

studerade domar är företeelser som enskilda individer har en liten chans att påverka, särskilt 

om en saknar kapital. Det offentliga måste därför gå in som aktör och bedriva ett aktivt arbete 

för att rimliga lönearbeten och trygga bostäder finns att tillgå så att föräldrar får de 

förutsättningar som krävs för att ge sina barn en god omsorg. 

 

Vi har inte gått in på vad som händer med barn som får en uppfostran som präglas av bristande 

omsorg, men vi vet till exempel att starka riskfaktorer för barn och ungdomar att utveckla en 

kriminell livsstil är att växa upp med knappa ekonomiska resurser och en dålig anknytning till 

sina föräldrar (Brå, 2009, s. 8). Vi citerade Dermott, tidigare i detta arbete, där hon beskrev och 

analyserade David Camerons uttalanden om att kriminella ungdomar är en följd av föräldrar 

som inte tagit sitt ansvar gentemot sina barn. Vi nämnde också att samma diskurs återfinns hos 

svenska toppolitiker. Men vad Cameron och de svenska toppolitikerna emellertid inte tar upp, 

men som forskningen pekar på, är vikten av det offentliga för att ge alla föräldrar goda 

förutsättningar att uppfostra sina barn. Andersson når samma slutsats, i sin studie av Hållplats 

8 - en öppenvårdsinsats i stadsdelen Rosengård som syftar till att ge barn och ungdomar verktyg 

för att lämna en kriminell livsstil (2009, s. 208–209): 

 

Det utan tvekan effektivaste brottsförebyggande arbetet för nästan alla berörda parter i stadsdelen 

hade varit om det funnits lönearbete för majoriteten av de vuxna, bostäder där barnen hade känt sig 

trygga och kunnat göra sina läxor i lugn och ro, organiserade fritidssysselsättningar för barn och 

ungdomar, inbjudande och upplysta utemiljöer, förskolor och skolor som hade haft personella 

resurser att lära ut relevant kunskap för att kunna komma in i det svenska samhället och inte minst 

att barn och ungdomar hade haft ett framtidshopp. /.../ Den strukturella ojämlikheten och 

segregationen mellan olika stadsdelar i Malmö stad är enligt min uppfattning den grundläggande 

orsaken till att det finns sociala problem i Rosengård. Visst finns det många privata och 

professionella aktörer i stadsdelen som lindrar akuta sociala problem och gör ett behjärtansvärt 

biståndsarbete för stadsdelens utsatta barn och ungdomar, men för att komma till roten med de 

strukturella problem som bidrar till att producera utanförskap krävs det helt andra interventioner. 

Att göra verkliga ekonomiska, politiska och sociala omfördelningar mellan Malmös olika stadsdelar 

hade först och främst krävt att de som besitter makten att fördela dessa resurser hade varit beredda 

att dela med sig till dem som inte har det lika bra ställt. Problemet är bara att de personer och 

grupper som besitter denna beslutande makt oftast inte är beredda att dela med sig av kakan. Det 

finns flera olika förklaringar och ståndpunkter till varför det finns stora ojämlikheter mellan 

Malmös stadsdelar, som skulle ha krävt en hel bok för att reda ut. Jag nöjer mig med att konstatera 

att myndighetsinterventioner som H8 egentligen endast lindrar akuta symtom och tar inte i tu med 
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de strukturella orsaker som producerar och permanentar sociala problem i Malmö stad, Sverige 

och västvärlden. 

 

Detta förhållningssätt till barns utveckling återkommer hela tiden var vi än letar. Forskningen 

verkar vara helt överens om vad som behöver göras, men politikerna är inte intresserade av 

svaret. 
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Bilaga 1: Statistisk uträkning 

Barn med endast en vårdnadshavare  

I denna bilaga redovisas beräkningarna som vi har gjort.  

 Domar Domar % Nationellt Nationellt % 

Antal barn med en vårdnadshavare 50  32,7 % 142 054  6,9 % 
Antal barn med en kvinnlig vårdnadshavare 45    29,4 % 129 208  6,3 % 
Antal barn med en manlig vårdnadshavare 5  3,3 % 12 846  0,6 % 
Antal barn i hela populationen 153  100 % 2 053 715  100 % 

 

När man endast undersöker en del av hela populationen uppkommer urvalsfel, som man med 

hjälp av formeln nedan, kan beräkna felmarginalen hos. Syftet med att beräkna felmarginalen 

är att ta reda på det så kallade konfidensintervallet. Detta intervall visar oss, med ca 95 % 

säkerhet, den ”sanna” proportionen.  

 

Urvalsfel = 1. 96 × √
𝑝(100−𝑝)

𝑛
 

 

Den statistiska felmarginalen i våra studerade domar är som följande:   

1,96 × √
32.7 ×(100− 32.7)

153
 = 1,96 × √

32.7 ×67.3

153
 = 7.4 

 

32.7 % ±7,4 % det vill säga: intervallet av barn, med endast en vårdnadshavare, som blivit 

omhändertagna enligt LVU är 25,3 % - 40,1 %. Inom detta spann finns alltså den ”sanna” 

populationen. 

 

Vi vill nu jämföra LVU siffrorna mot de nationella siffrorna för att 1) se hur den nationella 

representationen borde se ut i undersökningspopulationen, givet att den ligger i linje med den 

nationella populationen, och 2) om det finns en skillnad, se om den är statistisk säkerställd. 

Den nationella siffran för barn med en vårdnadshavare är 6,9 % och vårt intervall är 25,3 % - 

40,1 %. Eftersom den nationella siffran (6,9 %) inte återfinns inom vårt konfidensintervall kan 

vi konstatera att det dels finns en statistisk säkerställd skillnad och att det dels finns en stark 

överrepresentation av barn, med en vårdnadshavare, omhändertagna enligt LVU i vårt material. 

Tittar vi även på tabellen ovan kan vi se att kvinnliga ensamma vårdnadshavare är dominerande 

i både den nationella statistiken och i våra domar. Det finns således en överrepresentation av 

barn, med en kvinnlig vårdnadshavare, omhändertagna enligt LVU i jämförelse mot hur det 

 

p = uppmätt procentantal  

n = antal observationer som 

utgör bas för procenttalet 
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borde se ut i alla domar om en utgår från den nationella statistiken av barn med en ensam, 

kvinnlig vårdnadshavare.  

 

För att kunna räkna ut felmarginaler är det av vikt att urvalet är obundet och slumpmässigt, det 

vill säga att varje person i hela populationen av det en stunderar (i vårt fall alla Sveriges LVU-

domar) har samma sannolikhet att bli vald. I vår studie är urvalet inte obundet och slumpmässigt 

per definition. Vårt urval utgår emellertid från tre olika domstolar, ändock är alla storstäder, 

och antalet domar är relativt högt vilket bidrar till en säkrare beräkning. 
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