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Titel: Konstruktioner av föräldrar till placerade barn. En kvalitativ innehållsanalys av socialtjänstens 

utredningar vid begäran om upphörande av vård enligt LVU.  

Title: Constructions of parents to children in foster care. A qualitative content analysis of the social 

services investigations in case of application of termination of care in accordance with the Care of young persons 

(special provisions) act.  

 

SAMMANFATTNING 

Denna uppsats handlar om föräldrar till barn som vårdas enligt 2 § LVU och syftade 

till att undersöka hur socialtjänsten konstruerar föräldrar i de utredningar som skrivs 

vid begäran om vårdens upphörande enligt 21 § LVU. Syftet var även att undersöka 

hur dessa konstruktioner kan förstås i relation till principen om barnets bästa. En 

kvalitativ innehållsanalys av sju utredningar har gjorts, vilket resulterat i att olika teman 

kring hur föräldrar konstrueras har identifierats. Vi har även kunnat urskilja att 

konstruktioner skapas på ett flertal olika sätt. De teman som identifierats är 

Arbetsallians, Förmåga/oförmåga, Barnperspektiv, Våld samt Riskfaktorer kring föräldrarna. 

De två första temana av hur föräldrar konstrueras relaterar till huruvida de har lyckats 

förändra de aspekter som föranledde omhändertagandet av barnen, eller om brister 

fortfarande föreligger. Dessa två teman kan förstås utifrån syftet med utredningarna, 

som är att utreda om en förändring har skett eller ej.  

I resterande tre teman, barnperspektiv, våld samt riskfaktorer kring föräldrarna, konstrueras 

föräldrar snarare utifrån beskrivningar av deras karaktär, relaterat till deras bakgrund 

och sätt att vara. Denna typ av konstruktioner och sätt att beskriva föräldrar relaterar 

inte direkt till syftet med utredningarna, utan kan i stället förstås som ett sätt för 

socialtjänsten att framhålla varför en hemflytt eventuellt inte vore förenligt med 

barnets bästa. Vi konstaterar därtill att föräldrars arbetsallians konstrueras som något 

som kan förändras eller förbättras, medan föräldrars karaktär och förmåga/oförmåga 

ofta konstrueras som mer statiska förhållanden.  
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1. INLEDNING 

Sedan det uppmärksammade dödsfallet av en treårig flicka kallad “Lilla Hjärtat” våren 2020, har 

debatten kring upphörande av vård enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(1990:52) (LVU) varit brinnande (Rung, 2022; Eksvärd, 2022; Ivarsson, 2022). 

Tvångsomhändertagande av barn är en av de mest ingripande åtgärder som tillämpas inom socialt 

arbete och vård ska därför endast beredas enligt LVU om behövliga insatser inte kan ges ett barn 

med föräldrars samtycke enligt 1 § LVU. Vården ska dessutom alltid utgå från vad som är barnets 

bästa enligt samma paragraf. Att barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut som rör barn 

(framledes principen om barnets bästa) återfinns dessutom i flertalet lagar, se artikel 3 lag 

(2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen), 1 kap 

2 § Socialtjänstlag (2001:453) (SoL), 6 kap 2a § Föräldrabalk (1949:381) (FB). 

“Lilla Hjärtat” hade bott i samma familjehem sedan födseln. Efter ett beslut i Kammarrätten 

flyttades flickan, mot socialnämndens inrådan, hem till sina biologiska föräldrar som hon aldrig 

bott med, där hon sedan påträffades avliden (Johansson, 2021; Tengvall, 2020). Under våren 2022, 

två år efter “Lilla Hjärtat”, aktualiserades ytterligare ett fall där en 2,5-årig flicka kallad “Lilla 

Smulan” planeras flytta hem till sina biologiska föräldrar efter att ha varit familjehemsplacerad 

sedan födseln (Lernfelt, 2022). Detta har lett till en offentlig debatt där återföreningsprincipen och 

upphörandet av vård enligt LVU starkt ifrågasätts och ställts som motpol till principen om barnets 

bästa (Rung, 2022; Eksvärd, 2022; Ivarsson, 2022). Återföreningsprincipen har länge varit den 

svenska sociallagstiftningens intention och innebär att barn ska återförenas med sina föräldrar när 

syftet med vården har uppnåtts (Prop. 2002/03:53, s. 84).  

Dåvarande jämställdhetsminister Åsa Lindhagen skrev i maj 2020 en debattartikel som 

problematiserar att föräldrarätten står så stark i relation till barnrätten (Lindhagen, 2020). I den 

efterföljande allmänna debatten tenderar en hemflytt till den biologiska familjen ses som ett bevis 

på att även socialtjänsten värderar föräldrarätten över barnrätten. De biologiska föräldrarna anses 

ofta ha förbrukat sin chans till föräldraskap. Samtidigt anses, inom det sociala arbetet, alliansen 

mellan de biologiska föräldrarna, socialtjänsten och familjehemmet vara avgörande för barnets 

välmående (Socialstyrelsen, 2020, s. 13). Detta medför att det finns två vitt skilda sätt att se på 

föräldrarna; dels som förövare, dels som viktiga samarbetspartners för att kunna tillgodose barnets 

behov. Det aktualiserar frågor kring hur denna motsättning kan komma att påverka det sociala 

arbetet rörande familjehemsplacerade barn och deras föräldrar. 

Hösten 2019 startades forskningsprojektet Förälder på avstånd där sju kommuner i Jönköpings- och 

Göteborgsregionen deltog (Göteborgsregionen, 2022, s. 6). Projektet syftar till att hitta bättre 

fungerande stöd till föräldrar vars barn är placerade i familjehemsvård. Inom ramen för projektet 

har en intervjustudie med 52 socialarbetare genomförts för att kartlägga synen på dessa föräldrar. 

Resultatet visar att diskurser kring föräldraskap kan påverka stödinsatserna som ges och att det 

därför är av yttersta vikt att socialarbetare utvecklar sin medvetenhet kring konstruktioner av 

föräldrar och föräldrars roll för sina placerade barn (Wissö, Melke & Josephsson, 2021). Mot denna 

bakgrund anser vi det vara av stor betydelse att undersöka hur föräldrarna till barn som placerats 

enligt 2 § LVU konstrueras, samt hur dess konstruktioner kan förstås i relation till principen om 

barnets bästa.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur biologiska föräldrar vars barn är placerade i 

samhällsvård enligt 2 § LVU konstrueras i socialtjänstens utredningar vid begäran av upphörande 

av vård enligt 21 § LVU. Syftet är även att undersöka hur dessa konstruktioner kan förstås i relation 

till principen om barnets bästa.  

● Hur konstrueras biologiska föräldrar i socialtjänstens utredningar om upphörande av vård 

enligt 21 § LVU? 

● På vilket sätt kan dessa konstruktioner förstås i relation till principen om barnets bästa? 

1.2 Avgränsningar 
Avgränsningar har gjorts mot att endast undersöka hur konstruktionen av föräldrar som fått sina 

barn omhändertagna enligt 2 § LVU ser ut, eftersom dessa berör omsorgsbrister i hemmet och 

således relaterar till föräldraförmåga. Vi kommer inte att utgå från de fall där barn blivit 

omhändertagna enligt 3 § LVU, som innebär att ett barn bereds tvångsvård till följd av eget 

beteende. Det finns också fall där barn är placerade i familjehem då vårdnadshavare gett sitt 

samtycke till placering av barnet, vården utformas då enligt 6 kap. 1 § SoL, beslutat med stöd av 4 

kap. 1 § SoL. Dessa fall kommer också att utelämnas. Vi har även valt att avgränsa oss mot placering 

i familjehem och utelämna de fall där barnen är placerade på ett hem för vård och boende, HVB, 

av anledningen att de placeringarna oftast görs med stöd av 3 § LVU. Vi kommer dessutom att 

begränsa vårt material till att omfatta utredningar som görs vid begäran om upphörande av vård 

och därmed inte analysera utredningar vid initiala beslut att omhänderta barn enligt LVU. 

Avgränsningen gällande utredningarna motiveras närmare under kapitel metod, avsnitt material och 

urval.  

1.3 Begreppsdefinitioner 
Familjehem - en familj där barn som omhändertas enligt LVU kan bo i stället för att bo med sina 

biologiska föräldrar, kallades tidigare för fosterhem. 

 

Placering - framledes kommer ordet “placering” i denna uppsats avse när ett barn är omhändertaget 

enligt LVU och bor i ett familjehem.  

 

Hemtagningsbegäran - när en biologisk förälder gör en begäran om upphörande av vård enligt 21 § 

LVU. En förälder till ett barn som är placerat enligt LVU kan när som helst under vårdtiden göra 

en begäran om att vården ska upphöra. Socialtjänsten är då skyldig att inleda utredning enligt 11 

kap. 1 § SoL för att se om vårdbehovet kvarstår. Socialnämnden tar ställning och meddelar beslut 

om avslag eller bifall. Om socialnämnden avslår begäran kan den överklagas till Förvaltningsrätten 

enligt 41 § LVU. Ordet hemtagningsbegäran används ofta i dagligt tal för att beskriva denna 

process, så även framledes i denna uppsats.  

 

Hemtagningsutredning - den utredning som görs vid hemtagningsbegäran kommer i denna uppsats att 

kallas för hemtagningsutredning.  
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2. BAKGRUND 

I detta kapitel presenteras projektet Förälder på avstånd samt den intervjustudie, genomförd inom 

sagda projekt, som denna uppsats tar avstamp i. Kapitlet innehåller även en introduktion till 

arbetsmetoden BBIC (Barns behov i centrum) och hur den används inom socialtjänstens arbete. 

Det avslutas med en kort presentation av det rättsliga läget vid upphörande av vård enligt LVU där 

Riksdagens socialutskotts nyligen framtagna promemoria Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU 

(Socialutskottet, 2022) inkluderas.  

2.1 Projektet Förälder på avstånd 
Forskningsprojektet Förälder på avstånd genomfördes under åren 2019–2021 och finansierades av 

forskningsrådet Forte inom ramen för den statliga satsningen på tillämpad välfärdsforskning.  De 

deltagande i projektet var FoU i Väst, Göteborgsregionen, Kommunal utveckling, Region 

Jönköpings län och Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Syftet med projektet 

var att utveckla ett förbättrat stöd till föräldrar vars barn är placerade i samhällsvård, vilket såväl 

forskning, utredningar och kommunerna själva, identifierat som ett bristfälligt område 

(Göteborgsregionen, 2022, s. 6). Projektet lyfter att det inte borde finnas en motsättning mellan att 

jobba med barns rättigheter, behov av skydd och ibland behov av placering, och samtidigt jobba 

med föräldrarnas rättigheter och stödbehov. Det framhålls att de två perspektiven inte bör ställas 

mot varandra utan arbetas med parallellt eftersom ett föräldrastöd även kommer barnen till gagn 

(Göteborgsregionen, 2022, 10.05-10.30 min). En del av arbetet har resulterat i en vetenskaplig 

artikel (Wissö, Melke & Josephson, 2021) där socialarbetares olika sätt att prata om föräldrar till 

placerade barn har identifierats och presenterats. Artikeln tar även upp hur dessa sätt att tala och 

benämna eventuellt kan påverka det stöd som föräldrarna får (Göteborgsregionen, 2022, s. 14). 

Denna artikel presenteras mer ingående i kapitel tidigare forskning. 

2.2 BBIC  
BBIC är ett arbetssätt framtaget av Socialstyrelsen, där akronymen står för Barns Behov i Centrum. 

Arbetssättet är anpassat till socialtjänstens regelverk i Sverige och arbete inom myndighetsutövning 

och syftar till att stärka barns rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention. Ett övergripande 

mål för arbetssättet är att barn som är aktuella inom den sociala barn- och ungdomsvården ska ha 

samma förutsättningar som alla andra barn i Sverige. Det nationellt framtagna arbetssättet som 

BBIC innebär ska således också främja systematik och förutsättningar för uppföljning i 

handläggningen av den sociala barnavården. BBIC innefattar olika typer av material för 

socialtjänsten att ta del av, där metodstöd för BBIC är speciellt framtaget för att ge konkret stöd i det 

dagliga arbetet som socialarbetare utför Nedan illustreras de grundläggande delarna av barns behov 

genom den så kallade BBIC-triangeln (Socialstyrelsen, 2018). 
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Bild: Socialstyrelsen, 2018. 

BBIC-triangeln är framtagen som modell över hur de tre delarna Barnets utveckling, Föräldrarnas 

förmåga samt Familj och miljö hänger samman och utgör grunden för en bedömning om barnets 

behov. Triangelns delar utgör olika avsnitt som används som underlag vid socialtjänstens 

utredningar, hemtagningsutredningar inkluderat (Socialstyrelsen, 2018). 

2.3 Barnets bästa vid upphörande av vård enligt LVU 
Idag är inte barnets bästa ett rekvisit vid prövning av upphörande av vård enligt LVU 

(Socialutskottet, 2022, s. 11), socialnämnden eller domstolen ska alltså inte pröva vad som är bäst 

för barnet när ett beslut kring huruvida barnet ska flytta hem eller inte, fattas. Förslag på ändringar 

i LVU rörande att barnets bästa ska prövas av socialnämnden och domstolarna vid beslut om 

upphörande av vård enligt LVU har utretts av staten både 2015 (SOU 2015:71) och 2021 (Ds 

2021:7). Förslagen har ännu inte lett till en lagändring, den senare mynnade den 3 februari 2022 ut 

i lagrådsremissen Barnets bästa när vård enligt LVU upphör - lex lilla hjärtat. Det som i dagsläget prövas 

vid upphörande av vård enligt LVU är huruvida de förhållanden som ledde till ett omhändertagande 

kvarstår eller inte (21 § LVU; Socialutskottet, 2022, s. 10). Det innebär att i de fall som är intressanta 

för oss, då barn som är omhändertagna enligt 2 § LVU, är det hemmiljön och föräldraförmågan 

som ska prövas. Den 6 maj 2021 beslutade socialutskottet att tillsätta en utredning kring 

förutsättningarna för att införa barnets bästa som ett självständigt rekvisit vid prövning av 

upphörande av vård. Utredningen resulterade i en promemoria med förslag på lagändringar som 

färdigställdes den 1 mars 2022 (Socialutskottet, 2022, s. 3). Sammanfattningsvis är förslaget på 

lagändring att avslutade av vård enligt LVU ska prövas enligt två rekvisit med ett tydligare 

barnrättsligt perspektiv. Först ska frågan om förutsättningarna för vård enligt 2 eller 3 § LVU 

fortfarande är uppfyllda prövas, precis som det är idag. Sedan ska även en bedömning göras kring 

huruvida det finns en risk att barns hälsa eller utveckling allvarligt skadas genom att vården upphör. 

Vid den bedömningen ska det som bedöms vara bäst för barnet vara avgörande (Socialutskottet, 

2022, s. 7). 
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3. FORSKNINGSÖVERSIKT - OLIKA ASPEKTER AV 

FAMILJEHEMSVÅRD 

I detta kapitel presenteras en sammanfattning av den forskning som bedömts relevant för 

uppsatsen. Forskningsfältet berör familjehemsplacerade barn och deras föräldrar vilket är ett brett 

område både nationellt och internationellt. Avsmalningar mot rättsliga ramar i Sverige, olika 

föräldraperspektiv samt det professionella perspektivet gjordes. Materialet delades in i tre 

huvudsakliga teman vilka presenteras under följande underrubriker: lagstiftning och barnets bästa, 

föräldraperspektivet vilket inkluderar både biologiska- och familjehemsföräldrar, samt mötet mellan 

föräldrar och professionella. Även den vetenskapliga artikeln från projektet Förälder på avstånd som 

nämnts i arbetets bakgrund, kommer att presenteras under rubriken professionellas konstruktioner av 

föräldrar, då resultatet i denna artikel inspirerat denna uppsats syfte och frågeställningar. 

Forskningen presenteras nedan efter en genomgång av arbetets sökprocess.  

3.1 Sökprocess 
För att skapa en kunskapsbas kring området som uppsatsens syfte och frågeställningar berör har vi 

använt begreppet “principen om barnets bästa”, översatt till engelska “the best interest of the 

child”, kopplat till våra sökningar om familjehemsvård och biologiska föräldrar. Relevanta sökord 

kring familjehemsvård har använts både enskilt samt kombinerats med varandra, vilket resulterat i 

sökningar på engelska såsom “foster care” och “foster care AND biological families”. Vi har även 

inkluderat föräldraperspektivet och då använt oss av sökorden “parents AND foster care”, 

“biological parents AND foster care” samt “foster parents AND foster care”, för att kartlägga flera 

olika perspektiv. På svenska har nyckelorden varit “familjehemsplacering”, “barn i samhällsvård” 

samt “placerade barn”. För att hitta forskning kopplat till arbetets teoretiska ingång har begreppet 

social konstruktion använts tillsammans med sökorden “biologiska föräldrar OCH LVU” och 

“familjehemsplacering OCH biologiska föräldrar” översatt till engelska “social construction AND 

foster care”. Vidare har vi i vår sökning funnit flertalet publicerade forskare som refererats till i 

olika uppsatser och artiklar, och därigenom kunnat använda så kallad kedjesökning för att komma 

vidare inom forskningsfältet med hjälp av dessa som sökord. De databaser som använts under 

sökningen har framförallt varit Social Services Abstract och Applied Social Sciences Index & 

Abstracts (ASSIA) via Uppsala Universitet, vilka kompletterats med sökningar på Google Scholar 

och Uppsala Universitets bibliotekssöktjänst. 

3.2 Lagstiftning och barnets bästa  
I en rättsutredande artikel, som även grundar sig på intervjuer med professionella inom olika yrken, 

publicerad i Förvaltningsrättslig tidskrift (Östlund, Gustafsson & Wejedal, 2021) diskuteras 

användandet av begreppet “uppväxtplacering” i de beslut och utredningar som görs av 

socialtjänsten i samband med beredning av vård enligt 2 § LVU. Artikeln framhåller att flertalet 

offentliga myndighetsdokument använder sig av begreppet “uppväxtplacering”, trots att begreppet 

inte förekommer i lagtext. Det konstateras att flera fall av beslut om 2 § LVU fattas med 

socialtjänstens målsättning att inte verka för en hemflytt genom den vårdplan som då upprättas, 

där begreppet uppväxtplacering omnämns redan i ett initialt skede (Östlund, Gustafsson & 

Wejedal, 2021). Genom intervjuer med domare framkommer en viss motvillighet att besluta om 
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tvångsvård i dessa fall, då frågan om just uppväxtplacering inte kan lagprövas av föräldrarna. Det 

medför att föräldrarna står ensamma i att verka för ett fungerande umgänge med barnen, med 

målet att i framtiden kunna få igenom en hemtagningsbegäran (Östlund, Gustafsson & Wejedal, 

2021).  Detta eftersom uppväxtplacering som utgångspunkt i vårdplanen ofta påverkar hur 

umgänget utformas av socialtjänsten, genom att återföreningen försvåras då umgängen hålls mer 

glest än om återföreningsprincipen hade styrt (Östlund, Gustafsson & Wejedal, 2021).  

Vidare aktualiseras frågan om kontinuitetsprincipen kontra återföreningsprincipen i ljuset av den 

lagstadgade utgångspunkten barnets bästa. Flera socialsekreterare vittnar om svårigheten i att 

balansera dessa principer då bedömningen gjorts att barnet inte kan flytta hem till sina biologiska 

föräldrar inom överskådlig framtid (Östlund, Gustafsson & Wejedal, 2021; Wissö, Melke & 

Josephson, 2021, s. 9–11). I dessa fall införs ofta umgängesbegränsningar, som i sin tur har en 

negativ inverkan på barnets anknytning till den biologiska föräldern. Avsaknad av anknytning till 

de biologiska föräldrarna tillmäts sedan vikt i beslutsfattandet om upphörande av vård och används 

som ett argument mot en återförening mellan barn och biologisk förälder, medan en god 

anknytning till familjehemmet inte vägs in som skäl till fortsatt placering av barnet, enligt 

domstolarna (Östlund, Gustafsson & Wejedal, 2021).  

Östlund, Gustafsson & Wejedal (2021) redogör vidare för en syn på återföreningsprincipen som i 

många fall orealistisk, vilken delas av både socialsekreterare och domare som betonar 

komplexiteten i LVU-mål. Det konkluderas vidare att begreppet uppväxtplaceringar är en komplex 

företeelse, då det rent juridiskt kan ses som en gråzon, men ibland som ett viktigt verktyg eller 

“frizon” för socialtjänsten att säkra kontinuitet för barnet och följaktligen barnets bästa (Östlund, 

Gustafsson & Wejedal, 2021). Vidare är det ovanligt att barn som vårdas i familjehem blir 

adopterade av dessa, i stället sker ofta en vårdnadsöverflytt då barnet varit placerat hos samma 

familj i tre år. Beslut om vårdnadsöverflytt sker för att säkra stabilitet och en familjetillhörighet för 

dessa barn, och grundas inte på huruvida den biologiska föräldern har förändrat sin situation eller 

inte (Wissö, Johansson & Höjer, 2019; 6 kap. 8 § FB). Detta kan ställas mot Socialutskottets (2022, 

s. 10) konstaterande att det som enligt 21 § LVU ska prövas vid en hemtagningsbegäran är 

hemmiljön och föräldrarnas omsorgsförmåga.  

Fortsättningsvis kan socialtjänstens “frizon” (Östlund, Gustafsson & Wejedal, 2021) och praxisen 

om vårdnadsöverflytt (Wissö, Johansson & Höjer, 2019) för att upprätthålla kontinuitet för barnet, 

anses motstridigt syftet om att värna barnets bästa då det kan innebära att underlåta att arbeta för 

en nära och god kontakt med de biologiska föräldrarna. Resultatet i en intervjustudie pekar på att 

vilka som ses som “familj” för placerade barn ofta är tvetydigt, och att många olika aspekter måste 

beaktas när socialarbetare bedömer familjetillhörighet och stabilitet för de placerade barnen (Wissö, 

Johansson & Höjer, 2019). I en enkätstudie av McWey, Acock & Porter (2010) undersöktes hur 

barns kontakt med sina biologiska föräldrar när de var placerade i familjehemsvård, påverkade deras 

psykiska hälsa. Resultatet gav vid hand att barnen som hade en tätare kontakt med sin biologiska 

moder hade lägre förekomst av depressioner och utåtagerande beteendeproblematik. Slutsatsen i 

undersökningen visade att regelbundna och täta umgängen med den biologiska föräldern generellt 

sett var gynnsam för barns mentala hälsa under tiden de vistades i familjehem. (McWey, Acock & 

Porter, 2010).  
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3.3 Föräldraperspektivet 
I en amerikansk intervjustudie av Haight, Black & Mangelsdorf (2002) har mödrar till unga barn 

som placerats i familjehem, familjehemsmödrar samt socialarbetare delat sina respektive 

upplevelser kring utmaningar som uppstår när mödrarna har umgängen med sina barn. De 

biologiska mödrarna beskrev känslor av sorg, trauma och vrede till följd av den tvingade 

separationen från sina barn och dessutom en ångest inför att behöva återuppleva denna separation 

efter varje umgänge. Studien konstaterar också att de flesta biologiska mödrarna upplevde sin sorg 

i ensamhet (Haight, Black & Mangelsdorf, 2002, s. 183). Även Nesmith et al. (2017) konstaterar i 

en liknande studie att föräldrarna inför mötet med familjehemsföräldrarna känner skam, 

maktlöshet, nederlag och en intensiv rädsla av att förlora sina barn för gott. I en amerikansk 

intervjustudie beskriver mödrar till placerade barn sitt mödraskap som konstlat och dikterat av 

utomstående personer (Honey, Mayes & Miceli, 2018). Flera studier beskriver vidare hur dessa 

känslor ofta påverkar kvalitén på umgänget mellan föräldrar och deras barn negativt, samt försvårar 

interaktionen och samarbetet med andra vuxna (Haight, Black & Mangelsdorf, 2002, s. 183; 

Nesmith et al., 2017, s. 250; Höjer, 2009). Haight, Black & Mangelsdorf (2002) betonar även att 

dessa känslor kan påverka mödrars känslomässiga tillgänglighet i förhållande till sina barn, men att 

få socialarbetare och familjehemsmödrar i studien skattade moderns känslor som en faktor som 

påverkade umgängen (Haight, Black & Mangelsdorf, 2002, s. 176 och 186).   

Fortsättningsvis har relationen mellan familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar i flera studier 

konstaterats vara spänd, komplex och asymmetrisk då biologiska föräldrar ofta känner sig i 

underläge (Nesmith et al., 2017; Järvinen & Luckow, 2020; Höjer, 2009). Enligt Järvinen & 

Luckows (2020) danska studie grundar sig komplexiteten i relationen på två konflikter; dels den 

mellan familjehemsföräldrarnas professionella roll som uppdragstagare och deras emotionella 

involvering i barnens omvårdnad, dels i de biologiska föräldrarnas status som “misslyckade” 

föräldrar och deras fortgående ambition att återigen få hem sina barn (Järvinen & Luckow, 2020, 

s. 825). Författarna undersökte också hur de biologiska föräldrarna och familjehemsföräldrarna 

beskrev varandras roller. De biologiska föräldrarna framhöll att en stark, kontinuerlig relation till 

barnen var viktig för barnets välmående samtidigt som de upplevde att familjehemsföräldrarna i 

många fall försvårade denna relation. Familjehemsföräldrarna å sin sida underströk de negativa 

aspekterna av umgängen mellan barn och biologiska föräldrar, ofta uttrycktes också åsikten att 

kontakten var för förälderns skull snarare än barnets (Järvinen & Luckow, 2020). Både de 

biologiska föräldrarna och familjehemsföräldrarna använde principen om barnets bästa när de 

beskrev sina egna och varandras roller (Järvinen & Luckow, 2020, s. 837).  

Faktorer som i olika intervjustudier visat sig gynna relationen mellan biologiska föräldrar och 

familjehemsföräldrar är att familjehemsföräldrar visar grundläggande respekt, uppmärksammar 

föräldrarnas känsla av vanmakt och rädsla, informerar föräldrarna om beslut gällande barnet samt 

delar olika uppfostringsbeslut med dem (Höjer, 2009; Nesmith et al., 2017). Höjer (2009) beskriver 

vidare att det var lättare för föräldrarna att upprätthålla en god kontakt med sina barn under tiden 

de bodde i familjehem när föräldrarna var välinformerade om sina barns liv. Det gjorde även att 

samarbetet mellan föräldrar och familjehem fungerade bättre (Höjer, 2009). Att socialarbetare 

tydliggör vilka förväntningar som finns på umgängen samt uppmanar familjehemmen till kontakt 

med barnens biologiska föräldrar, ansågs av biologiska föräldrar i en annan studie vara viktigt för 

samarbetet dem emellan (Nesmith et al., 2017, s. 251–253). I en kanadensisk intervjustudie 
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framhåller familjehemsföräldrar att de, för att de ska kunna utföra sitt uppdrag, behöver goda 

relationer till pålitliga socialarbetare, erfarna familjehemsföräldrar samt andra professionella som 

exempelvis psykologer (Brown & Calder, 2000, s. 737–738).   

Något som däremot visat sig kunna försämra stabiliteten i relationen mellan biologiska föräldrar 

och familjehem är när biologiska föräldrars föräldraförmåga förbättras. Då de olika föräldrarna 

delar en gemensam förståelse av familjehemmen som de kompetenta och de biologiska föräldrarna 

som inkompetenta, kan en förändring av det asymmetriska förhållandet skapa instabilitet (Höjer, 

2009). I ytterligare en rapport av Höjer (2007) grundad på intervjuer med föräldrar till placerade 

barn, konstateras att föräldrar till barn som är placerade i samhällsvård sällan synliggörs (Höjer, 

2007, s. 3).  

3.4 Mötet mellan föräldrar och professionella  
I en norsk intervjustudie (Syrstad & Slettebø, 2020) med mödrar som fått sina barn omhändertagna 

framgår tre huvudsakliga fynd vad gäller mödrarnas interaktion med myndigheter. Det första är 

den upplevda svårigheten i att förstå varför barnen placerats. Mödrarna vittnade om hur 

socialsekreterarna uttryckte sig på ett svårförståeligt sätt när de exempelvis beskrev mödrarnas 

kognitiva svårigheter eller diagnoser som skäl till omhändertagandet (Syrstad & Slettebø, 2020). 

Syrstads & Slettebøs (2020) andra fynd som också delas av Haight, Black & Mangelsdorf (2002), är 

att många mödrar anser att det inte finns någon poäng i att kämpa mot systemet, istället ses 

samarbetet med socialtjänsten som nödvändigt och som en aktiv strategi för att få mer kontakt 

med sina barn, även då mödrarna inte förstår skälen till barnens placering. Samarbetet upplevs inte 

heller av mödrarna effektivt möta eller behandla deras familjs verkliga behov (Syrstad & Slettebø, 

2020; Haight, Black & Mangelsdorf, 2002, s. 182).  

 

Den tredje punkten som studien tar fasta på beskriver hur frivilliga familjestödsprogram (Family 

Council Services, FCS, jmf. socialtjänstens öppenvård i Sverige) i Norge står i kontrast mot 

socialtjänsten som placerat barnen. De intervjuade beskrivs uppleva ett större förtroende och stöd 

från öppenvården och har således kunnat anförtro sig till dem om sina svårigheter kring 

föräldrarollen, utan rädsla att det ska användas mot dem (Syrstad & Slettebø, 2020, s. 103–105). 

Studien påvisar därmed svårigheterna för socialtjänsten att i sin dubbla roll dels omhänderta och 

placera barn, dels erbjuda stöd till de biologiska föräldrarna. Studien synliggör dessutom skillnaden 

i vilken position föräldrarna beskriver att de hamnar i beroende på vilken del av den sociala 

barnavården de möter. I möte med myndighetsutövare upplever de sig hamna i positionen 

“misslyckad förälder” medan de i möte med öppenvården upplever sig ha ett värde och något att 

bidra med (Syrstad & Slettebø, 2020, s. 105). 

Den dubbla rollen i myndighetsutövningen nämns även i Haight, Black & Mangelsdorfs (2002, s. 

173) studie där socialarbetare beskriver komplexiteten i att stötta en känslomässig närhet mellan 

förälder och barn, samtidigt som förälderns beteende ska övervakas och bedömas. Ytterligare en 

aspekt av mötet mellan föräldrar och socialarbetare är att föräldrar till placerade barn upplever sig 

stigmatiserade och att deras försök till förändring inte erkänns eller uppmärksammas, samt att deras 

egna förflutna och svåra uppväxt hålls emot dem (Syrstad & Slettebø, 2020; Haight, Black & 

Mangelsdorf, 2002, s. 186; Shanks & Weitz, 2020). Det framkommer därtill att socialarbetare har 
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en tendens att se de biologiska mödrarnas medgörlighet och samarbetsvilja som ett index för deras 

motivation att återförenas med sina barn (Haight, Black & Mangelsdorf, 2002, s. 176). 

I ett klientmedverkansprojekt fick norska föräldrar till placerade barn, socialarbetare och 

familjehemsföräldrar träffas i fokusgrupper, med syfte att skapa förståelse samt arbeta för ökat 

klientinflytande inom det sociala arbetet (Slettebø, 2013). Ett framträdande resultat var den 

ömsesidiga nyttan deltagarna upplevde, där socialarbetare använde den nyfunna kunskapen till 

organisatorisk utveckling och de biologiska föräldrarna kände större makt och inflytande i sin 

situation. Även den ökade förståelsen och respekten de olika grupperna emellan värdesattes vid 

den efterföljande utvärderingen (Slettebø, 2013, s. 588). Många föräldrar beskrev dessutom att de 

inte upplevde socialarbetares närvaro som ett hinder för att tala fritt; tvärtom ville de samtala med 

de professionella och bli bekanta, både för att de professionella skulle lära från föräldrarna och för 

att få visa upp en annan roll av sig själva än den “misslyckade föräldern” (Slettebø, 2013, s. 589). 

Nyttan av samtalsgrupper för föräldrar till placerade barn konstateras även av Shanks & Weitz 

(2020), som genomfört ett liknande projekt i Sverige. Föräldrarna erbjöds möjlighet att prata öppet 

om sin sorg och erfarenheter av stigma och fick därmed hjälp att hantera dessa känslor (Shanks & 

Weitz, 2020). I Slettebøs (2013) studie anmärkte vissa biologiska föräldrar slutligen på det 

paradoxala i att familjehemsföräldrar erbjuds utbildning och stöd i att samarbeta med dem, medan 

de själva ansåg sig lämnade åt sitt eget öde (Slettebø, 2013, s. 590). Det har dessutom visats att det 

är vanligt att föräldrar vars barn är placerade, har få till inga relationer med stabila och pålitliga 

vuxna som kan erbjuda stöd i krisen de upplever (Haight, Black & Mangelsdorf, 2002, s. 186).  

  

Vidare konstateras i en svensk intervjustudie med föräldrar till familjehemsplacerade barn att de 

krisreaktioner som följer för föräldrarna efter separationen från sina barn i många fall inte 

uppmärksammas av socialtjänsten (Höjer, 2007, s. 66). Vid intervjuerna framkom även att kunskap 

om barns behov efterfrågas av dessa föräldrar samt att det finns en vilja att lära sig mer om 

föräldraskap. Uppfattningen bland föräldrarna var att socialtjänstens fokusering på barnen och 

barnens behov gjorde att de inte kunde se föräldrarnas situation (Höjer, 2007, s. 66). Bilden av att 

föräldrar med barn i samhällsvård rutinmässigt förbises av sociala myndigheter stärks även 

internationellt av Kapp & Propp (2002) som genomfört en liknande intervjustudie i USA med 

snarlik slutsats. 

Slutligen framhåller Haight, Kagle & Black (2003) att en viktig aspekt i den sociala barnavården är 

att ge stöttning till föräldrar och barn före, under och efter umgängen, då det starka bandet mellan 

barn och dess omsorgspersoner medför att en separation sannolikt är en stressande och traumatisk 

händelse för både barn och förälder. Detta stärks av Haight, Black & Mangelsdorf (2002, s. 186) 

som skriver att socialtjänsten som ett minimum borde erbjuda alla mödrar vars barn omhändertas 

av sociala myndigheter en empatisk stödperson, kunnig inom området, som kan hjälpa mödrarna 

att bearbeta sina känslor och finna perspektiv. Insatsen föreslås initieras direkt vid 

omhändertagandet och sedan finnas tillgänglig under hela tiden som familjen har kontakt med 

sociala myndigheter (Haight, Black & Mangelsdorf, 2002, s. 186).  
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3.5 Professionellas konstruktioner av föräldrar  
I artikeln från projektet Förälder på avstånd har Wissö, Melke & Josephson (2021) undersökt 

socialarbetares diskurs kring biologiska föräldrar vars barn är placerade i samhällsvård, genom 

gruppintervjuer med 52 socialarbetare från olika kommuner i Sverige (Wissö, Melke & Josephson, 

2021, s. 4). Fem tolkningsrepertoarer identifierades bland socialarbetarnas sätt att beskriva och tala 

om föräldrarna. En beskrivning av begreppet tolkningsrepertoar presenteras under kapitel 

Teoretiska perspektiv, avsnitt Kategorier, dikotomier och tolkningsrepertoarer. Den första är 

förändringsrepertoaren där föräldraförmåga diskuteras som något som kan förbättras. Socialarbetaren 

beskrivs som en katalysator som kan hjälpa föräldrar att komma till insikt, men som också bör 

uppmuntra och lita på föräldrarnas kapacitet. Författarna konstaterar att det är lite oklart huruvida 

huvudansvaret för att en förändring sker anses ligga hos socialarbetaren eller hos föräldern (Wissö, 

Melke & Josephson, 2021, s. 6–7).  

 

I acceptansrepertoaren antas det att barnet inte kan återförenas med sina föräldrar och att föräldrarna 

behöver acceptera barnets placering och sina egna tillkortakommanden i föräldraförmåga för att 

kunna vara en bra förälder på avstånd. Socialarbetarna diskuterade ett behov av att förbättra sina 

strategier för att erbjuda föräldrarna stöd i att acceptera situationen. Acceptansen 

problematiserades dock även från vissa håll då den skulle kunna leda till att både socialarbetare och 

föräldrar “ger upp”. Om en socialarbetare accepterar att en förälder inte kommer att förändras så 

finns det en risk att den tillåter föräldern att vara frånvarande i sitt barns liv (Wissö, Melke & 

Josephson, 2021, s. 9). Den permanenta repertoaren handlar om att bristerna i föräldraskap hos vissa 

föräldrar är konstanta. Formellt sett finns det inga permanenta placeringar i Sverige utan varje 

ärende ska övervägas var sjätte månad (enligt 13 § LVU, vårt tillägg). I praktiken talas det ändå om 

placeringar där socialarbetarna “vet” att barnen aldrig kommer att kunna återvända till sina 

föräldrar. I dessa fall handlar det ofta om föräldrar med allvarlig psykisk ohälsa eller intellektuella 

funktionsnedsättningar. Det beskrivs dock att det i vissa fall kan vara svårt att från början utvärdera 

huruvida föräldrarna är kapabla till förändring eller inte, det finns även tidigare forskning som visar 

att socialarbetare har svårt att utvärdera föräldrarnas kapacitet på ett transparent sätt. Detta kan 

göra denna repertoar något tvivelaktig, då det inte finns några garantier för att föräldrarnas förmåga 

har utvärderats över tid eller att de har erbjudits behövlig hjälp eller stöd (Wissö, Melke & 

Josephson, 2021, s. 9–11). 

 

De två sista repertoarerna är den biologiska repertoaren och den icke-biologiska repertoaren, vilka berör 

olika aspekter av föräldraskap och de biologiska föräldrarnas roll i sina barns liv. Det diskuteras 

även potentiella konflikter mellan föräldrarnas och barnens rättigheter där det indikeras att 

föräldrarnas rättigheter upplevs vara starkare än barnens (Wissö, Melke & Josephson, 2021, s. 11–

13). Studiens slutsats bekräftar tidigare internationella fynd kring att stödet till föräldrar vars barn 

är placerade är ostrukturerat, trots lagstiftning som understryker vikten av stöd till dessa föräldrar. 

Det slås fast att ett utökat stöd till dessa föräldrar vore fördelaktigt för både föräldrarna och barnen. 

Den andra delen av slutsatsen är att socialarbetare har tillgång till olika typer av repertoarer när de 

pratar om föräldrar vars barn är placerade i samhällsvård och att dessa repertoarer kan motivera, 

ge legitimitet till eller hindra socialarbetares stöd till föräldrarna. Författarna menar därför att det 

är av största vikt att socialarbetare reflekterar över dessa diskurser samt hur de biologiska 
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föräldrarna och deras roll för sina barn under placeringstiden konstrueras (Wissö, Melke & 

Josephson, 2021, s. 1 och 14–15). 

3.5 Sammanfattning av forskningsfältet 
Den kunskap som finns att tillgå inom detta forskningsfält är på många sätt omfattande, särskilt 

vad gäller föräldraperspektivet, inom vilket både familjehemsföräldrar samt de biologiska 

föräldrarna finns representerade. Även det professionella perspektivet är i viss mån beforskat. Det 

kan konstateras att de olika parterna i det tredelade föräldraskapet många gånger har olika syn på 

barnet och varandra, vilket följaktligen leder till samarbetssvårigheter och svårigheter i att få till 

stånd fungerande umgängen mellan biologiska föräldrar och deras barn.  En vanlig åsikt bland 

biologiska föräldrar är dessutom att de upplever sig sakna insikt och förståelse kring vården av 

deras barn och känner således vanmakt över sin situation samt upplever sig ofta stigmatiserade. 

Det finns ett utbrett forskningsstöd för att olika insatser till de biologiska föräldrarna vid 

familjehemsvård gynnar barnen, föräldrarna, familjehemmen samt samarbetet med socialtjänsten. 

Det kan slutligen fastställas att det finns en juridisk gråzon inom vilken socialtjänsten arbetar med 

så kallade uppväxtplaceringar, där en informell praxis vuxit fram som innebär att socialsekreterare 

i lägre utsträckning prioriterar samarbetet med de biologiska föräldrarna. Mot denna bakgrund 

förstår vi att föräldraskapet under barns LVU-placering präglas av svårigheter och att föräldrar till 

placerade barn troligtvis konstrueras i ljuset av dessa. Som Wissö, Melke & Josephson (2021) har 

fastslagit, är det av stor vikt att professionella inom socialtjänst förhåller sig medvetna till hur ovan 

diskuterade klientgrupp konstrueras och uppfattas, vilket är ett konstaterande som vi i denna 

uppsats tar avstamp i. Den tidigare forskningen inom detta ämne kan vara behjälpligt för att förstå 

hur föräldrar till placerade barn konstrueras, vilket relaterar till arbetets syfte som är att undersöka 

dessa konstruktioner i socialtjänstens hemtagningsutredningar vid LVU-vårdens upphörande.  
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4. TEORETISKA PERSPEKTIV 

För att svara på uppsatsens frågeställningar som berör hur föräldrar till familjehemsplacerade barn 

konstrueras i i hemtagningsutredningar, samt hur dessa konstruktioner kan förstås i relation till 

principen om barnets bästa, har ett socialkonstruktionistiskt perspektiv använts för att analysera 

valt material. Vi har även valt att använda oss av begreppen kategorier, dikotomier och 

tolkningsrepertoarer i vår analys, vilka kan förstås utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet. 

Nedan kommer socialkonstruktionism som teori att redogöras för, därefter kommer ett avsnitt om 

kategorier, dikotomier och tolkningsrepertoarer att presenteras. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse för hur dessa teoretiska perspektiv kan förstås tillsammans, samt vad de innebär för 

denna studie och den analys som genomförts. 

4.1 Socialkonstruktionism 
I denna uppsats kommer vi att utgå från Vivien Burrs (2003) beskrivning av socialkonstruktionism. 

Burr (2003, s. 2ff) identifierar fyra antaganden som hon anser vara grundläggande för 

socialkonstruktionismen; ett kritiskt förhållningssätt till förgivettagen kunskap, historisk- och 

kulturell specificitet, att kunskap skapas och upprätthålls av sociala processer samt att kunskap och 

sociala handlingar hänger ihop. De olika antagandena kommer att presenteras närmare nedan. 

4.1.1 Ett kritiskt förhållningssätt till förgivettagen kunskap 

Till skillnad från den traditionella positivismen och empirismen som antar att världens natur kan 

beskådas som den är och att det vi uppfattar är det som existerar, utmanar socialkonstruktionismen 

tanken om att den konventionella uppfattningen om världen skulle baseras på objektiva och 

opartiska observationer av densamma. I stället uppmanas vi att vara uppmärksamma på, till och 

med misstänksamma mot, våra egna antaganden om hur världen verkar vara. Detta innefattar även 

att vara kritisk mot de kategorier vi använder oss av och uppfattar som riktiga, såsom till exempel 

man och kvinna (Burr, 2003, s. 2–3).  

4.1.2 Historisk- och kulturell specificitet 

Sättet som vi förstår världen på är historiskt och kulturellt relativt. Det vill säga att de kategorier 

och koncept vi använder oss av är beroende av vilken tid och vilken kultur vi lever i. Dessa 

kategorier och koncept ses också som produkter av sin tid och kultur och beror på de specifika 

sociala och ekonomiska förtecken som existerar just där och då. Till exempel har synen på barn 

och barndom varierat kraftigt över tid och därmed också synen på hur föräldrar bör uppfostra sina 

barn. En viktig aspekt av detta är att vi enligt socialkonstruktionismen inte bör anta att vårt sätt att 

förstå och uppfatta världen på något vis är bättre eller närmare sanningen än något annat sätt (Burr, 

2003, s. 3–4).  

4.1.3 Kunskap skapas och upprätthålls av sociala processer 

Eftersom socialkonstruktionismen påbjuder att vår kunskap om världen inte kommer från någon 

slags inneboende essens av vad världen verkligen är, men inte förnekar att kunskap finns, måste 

följaktligen kunskapen komma någon annanstans ifrån. Socialkonstruktionismens svar på det är att 

kunskap är något som konstrueras i processer mellan människor. Därför är social interaktion av 

alla slag av stort intresse, inte minst den språkliga aspekten av det sociala samspelet. Således kan 

inte heller enskilda människor ge upphov till en viss social konstruktion, då konstruktioner är 
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resultatet av mellanmänskligt skapande (Burr, 2003, s. 4–5; Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 268). Det 

vi ser som sanning just nu kan förstås som sociala processer mellan människor som konstant 

interagerar med varandra (Burr, 2003, s. 4–5).   

4.1.4 Kunskap och sociala handlingar hänger ihop 

Burr (2003, s. 5) menar att de socialt framförhandlade sätten att förstå världen kan se ut på olika 

sätt, vilket medför att det finns ett flertal möjliga konstruktioner av vår omgivning. Varje enskild 

konstruktion för med sig en viss typ av mänsklig handling. Ett exempel på hur kunskap och sociala 

handlingar länkas samman är synen på alkoholism; historiskt sett ansågs alkoholister själva bära 

ansvaret för sina handlingar, medan man idag ser alkoholism som ett sjukdomstillstånd. Synen på 

människor med alkoholism som klandervärda i sitt beteende resulterade förr typiskt sett i 

fängelsedomar, till skillnad från idag då människor liknande problematik i stället erbjuds medicinsk 

och psykologisk hjälp (Burr, 2003, s. 5). Konstruktioner av världen upprätthåller därmed vissa 

sociala handlingar, men exkluderar andra. Således är olika konstruktioner av världen också länkade 

till maktrelationer genom att de påverkar vad som anses vara tillåtna handlingar för vissa 

människor, samt för hur människor behandlar varandra (Burr, 2003, s. 5).  

4.2 Kategorier, dikotomier och tolkningsrepertoarer 
De maktrelationer som Burr (2003) beskriver leder vidare till konstruktioner av olika sociala 

kategoriseringar som skapas i mellanmänskliga möten. Ett sätt att förstå sociala kategorier som en 

del av socialkonstruktionismen är genom språkets påverkan på de maktrelationer som uppstår. Det 

finns enligt Mattsson (2015) olika sätt att förstå kategorier, där en definition är genom uppdelningen 

i dikotomier, som exempelvis man och kvinna, gammal och ung och så vidare. Dikotomierna kan 

sedan förstås som hierarkiska genom hur de skapar skillnad och ojämlikhet mellan olika kategorier, 

dessutom konstruerar de varandra genom sina motsatser (Mattsson, 2015, s. 44). De hierarkiska 

kategorierna blir centrala för hur människor ser på världen och sig själva, då den språkliga 

ordningen i att dela in någon som över- eller underordnad innebär olika maktförhållanden som 

människor måste förhålla sig till. Kategoriseringar och dikotomier skapas således i interaktion med 

andra (Mattsson, 2015, s. 45). Konstruktionen av kategorier är därtill något som även Burr (2003) 

beskriver som en central del inom socialkonstruktionismen, vilka skapas och upprätthålls språkligt 

genom mellanmänsklig interaktion (Mattsson, 2015, s. 44–45; Burr, 2003, s. 4–5 och 166). 

Kategorisering av människor blir exempelvis till genom ett visst språkbruk som ofta konstruerar 

ett “vi” och ett “dem”. Sådana konstruktioner delas interaktivt och cirkulerar sedan i olika kulturella 

sfärer inom samhället. Dessa kategorier används därefter ofta som ett sätt att ge legitimitet till 

samhälleliga ojämlikheter (Mattsson, 2015, s. 44–45; Burr, 2003, s. 166).  

Vidare utgår det socialkonstruktionistiska förhållningssättet till språket som konstruerande från så 

kallade tolkningsrepertoarer (Burr, 2003, s. 60 och 166–167). Tolkningsrepertoarer kan förstås som 

kulturellt präglade språkliga verktyg för att analysera text eller språk. Dessa skapas genom att 

identifiera vilka ordspråk, ordval och metaforer som tillsammans utgör ett mönster för att beskriva 

vissa fenomen eller företeelser. Genom att identifiera hur ordspråk, ordval och metaforer används 

på liknande sätt hos flertalet individer eller på samhällsnivå, kan de förstås utgöra en särskild 

tolkningsrepertoar (Burr, 2003, s. 60 och 166–167). I den textanalys som genomförts har 

tolkningsrepertoarer använts som ett verktyg med vilket vi har brutit ner och analyserat vårt 

material. 
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4.3 Tillämpning av teoretiska perspektiv 
Genom de fyra grundantagandena inom socialkonstruktionismen kan synen på föräldrar och vad 

som anses vara klandervärt respektive önskvärt beteende i förhållande till föräldraskapet, ses som 

sociala konstruktioner, färgade av samtida kulturella influenser. Därtill kan språket med vilket 

föräldrarna till placerade barn beskrivs bidra till att upprätthålla en särskild uppfattning om dem 

som i sin tur påverkar hur de behandlas och bemöts inom den sociala barnavården. Av den 

anledningen blir det socialkonstruktionistiska perspektivet tillämpligt i vår undersökning av 

socialtjänstens utredningar vid hemtagningsbegäran, för att besvara arbetets syfte och 

frågeställningar om hur föräldrar konstrueras. I inledningen beskrevs två skilda sätt att se på 

föräldrar till placerade barn; dels som “förövare”, dels som “samarbetspartner”. Att kategorier 

konstrueras genom sina motsättningar (Mattsson, 2015, s. 44) kan fortsättningsvis vara ett sätt att 

förstå hur socialarbetares syn på biologiska föräldrar skapas och upprätthålls. Det kan även hjälpa 

oss att förstå hur de motsägande kategorierna “förövare” och “samarbetspartner” konstrueras. 

Fortsättningsvis är en tolkande och socialkonstruktivistisk ansats lämplig för den kvalitativa 

innehållsanalys vi genomfört (Padgett, 2017, s. 133; Burr, 2003, s. 152–153), vilken kommer 

redogöras för i kapitlet nedan.  
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5. FORSKNINGSMETOD 

I detta kapitel presenteras inledningsvis arbetets vetenskapliga forskningsansats varefter en 

motivering till valet kommer att diskuteras. En dokumentstudie har tillämpats som 

datainsamlingsmetod. Datainsamlingsprocessen presenteras under material och urval, sedan 

redogörs analysmetoden kvalitativ innehållsanalys samt själva analysprocessen för. Därefter följer 

ett avsnitt där etiska överväganden redogörs för, varefter uppsatsens överförbarhet och 

tillförlitlighet diskuteras. Kapitlet avslutas med en diskussion kring förförståelse. 

5.1 Kvalitativ forskningsansats  
Denna studie har haft en kvalitativ vetenskaplig utgångspunkt, vilket innebär att studien har gått 

mer på djupet av det valda fenomenet snarare än att påvisa en bredd eller mätbar kvantitet av 

fenomenet som studeras vilket görs i den kvantitativa forskningen (Padgett, 2017, s. 1ff).  I den 

kvalitativa forskningen räknas både forskaren samt kontexten som studien utförs i som en del av 

studien själv, då kvalitativ forskning utgår från studiesubjektets eget perspektiv (Alvesson & 

Sköldberg, 2017, s. 17; Padgett, 2017, s. 2; Burr, 2003, s. 152–153).   I motsats beskrivs kvantitativ 

metod vara ett “slutet system” som kan observeras utifrån, där så lite påverkan från observatören 

som möjligt är målet (Padgett, 2017, s. 2). Det är vidare omöjligt ur ett socialkonstruktionistiskt 

och kvalitativt forskningsperspektiv att som människa inta en positionslös och helt objektiv 

hållning i den forskning man genomför (Burr, 2003, s. 152). Hade syftet med vår undersökning 

varit att förklara sambandet mellan exempelvis användandet av ett visst begrepp i socialtjänstens 

utredningar vid begäran om hemtagning och antalet bifall det resulterade i, hade den vetenskapliga 

ansatsen varit av en mer kvantitativ karaktär.  

Eftersom vi har valt att studera hur biologiska föräldrar vars barn blivit omhändertagna enligt 2 § 

LVU konstrueras i hemtagningsutredningar, anser vi i stället kvalitativ metod vara den mest givande 

vetenskapliga utgångspunkten. Det kommer inte att vara möjligt att visa på någon mätbar kvantitet 

i hur dessa föräldrar konstrueras, vilket inte heller är syftet med studien. Syftet med en kvalitativ 

undersökning är i stället att skapa en förståelse för, snarare än förklaringar till, olika fenomen inom 

det fält som ämnas att undersöka (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 168–169). För denna uppsats har 

det inneburit att försöka synliggöra vilka konstruktioner om föräldraskap och barnets bästa som 

kan utläsas ur det valda materialet, hur dessa skapas samt vilka som skapar dessa, enligt Sohlberg & 

Sohlbergs (2013, s. 268) definition av förståelsetraditionen. Förståelsetraditionen inom 

samhällsvetenskap betonar vidare mänskliga tolkningar och motiv, med utgångspunkten att 

människor bör förstås som medvetna och handlande varelser (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 168–

169). Vi måste därför genom arbetets kvalitativa ansats ägna oss åt tolkningar av vårt valda material 

utifrån förståelsen att texterna är skrivna av tänkande människor i ett visst sammanhang och med 

ett visst syfte, för att på så sätt skapa förståelse för texten utifrån arbetets frågeställningar. Detta 

förhållningssätt relaterar även till studiens teoretiska utgångspunkt socialkonstruktionism, inom 

vilket sociala konstruktioner anses skapas genom människors handlande och mellanmänskliga 

interaktioner (Burr, 2003, s. 4–5; Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 268). Dessa handlingar och 

interaktioner måste dessutom enligt Burr (2003, s. 3–4) förstås och tolkas utifrån sin specifika 

historiska och kulturella kontext. Tolkningsansatsen hermeneutik kommer att presenteras mer 

ingående under nedanstående underrubrik.  
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5.1.1 Hermeneutik 

Socialkonstruktionism sammankopplas ofta med den hermeneutiska tolkningstraditionen 

(Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 39; Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 267). Hermeneutisk tolkning 

innebär att tolkningsprocessen är cirkulär; förståelsen för ett fenomen skapas genom att växelvis 

studera helheten av det material som undersöks och dess mindre beståndsdelar. Utgångspunkten 

är att innebörden av en del bara kan förstås om den sätts i samband med helheten och att helheten 

på samma sätt måste förstås genom dess delar, detta brukar kallas för den hermeneutiska cirkeln 

(Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 134; Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 81). Genom att växla mellan 

helheten och dess beståndsdelar uppnås en djupare förståelse för båda (Sohlberg & Sohlberg, 2013, 

ss. 81 och 98; Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 134–135).  

Vidare finns det två förståelsetraditioner inom den hermeneutiska processen (Alvesson & 

Sköldberg, 2017, s. 142). Den ena fokuserar på textförfattarens ursprungliga mening och intention 

och den andra lägger vikt vid textens betydelse och signifikans för oss som gör tolkningen. Dessa 

inte behöver ses som åtskilda eller motsatta, en kombination av dessa perspektiv kan snarare vara 

fördelaktig och anses komplementära (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 142; Graneheim & 

Lundman, 2004, s. 106–109). I vår analys har vi tillämpat detta synsätt; våra tolkningar baseras både 

på utredningsförfattarens möjliga avsikt med vissa formuleringar och vår egen förståelse för dessa, 

vilken stundtals relaterar till tidigare forskning.  

5.2 Material och urval 
Materialet som analyserats utgörs av utredningar som skrivs enligt 11 kap. 1 § SoL av socialtjänsten 

vid så kallade hemtagningsbegärningar. Dessa utredningar utgår från modellen BBIC och fokuserar 

på barnets behov. Enligt Socialstyrelsens handbok för LVU (Socialstyrelsen, 2020, s. 224) ska 

tyngdpunkten i dessa utredningar ligga på de aktuella förhållandena.  

“Om grunden för pågående LVU-vård är omsorgsbrister i hemmet måste utredningen klarlägga om och i så fall i 

vilken utsträckning dessa brister fortfarande kvarstår och hur de i så fall förhåller sig till den unges eventuella 

vårdbehov.” (Socialstyrelsen, 2020, s. 224). 

Utredningen ska alltså beskriva huruvida omsorgsbristerna i hemmet kvarstår, samt ska inkludera 

förälderns aktuella omsorgsförmåga och boendesituation med syfte att synliggöra om det skett 

någon förbättring på något av områdena (Socialstyrelsen, 2020, s. 224). Vi har valt denna typ av 

utredning för att besvara vår frågeställning om hur de biologiska föräldrarna konstrueras, då de 

inkluderar information från den tidigare genomförda LVU-utredningen (Socialstyrelsen, 2020, s. 

224). De ger därför ett större underlag än de utredningar som görs vid en första ansökan om 2 § 

LVU. Materialet skulle även kunna ge viss klarhet i hur samarbetet med de biologiska föräldrarna 

sett ut under tiden barnet varit placerat. 

Materialet har inhämtats från en enhet för barn i samhällsvård i en av Sveriges 290 kommuner. 

Först skickades en skriftlig förfrågan till enhetschefen som godkände inhämtandet av utredningar 

samt användandet av dessa som material i vår studie. Därefter tillfrågades handläggare vid enheten 

om de hemtagningsutredningar de skrivit i närtid, utan att nämna på vilket sätt dessa utredningar 

skulle analyseras eller med vilka frågeställningar. Samtliga utredningar som då lämnades ut av 

handläggarna utgör studiens empiriska material, då inget vidare urval gjordes bland dessa 

utredningar. Således har materialet huvudsakligen baserats på tillgänglighet och närhet i tid. 
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Sekretessen och hanteringen av densamma presenteras mer ingående under avsnittet etiska 

överväganden och tillförlitligheten i urvalet diskuteras under överförbarhet och tillförlitlighet. Urvalet har 

resulterat i sju utredningar som berör fem olika barn. Två av barnen är syskon och har samma 

föräldrapar. Antalet föräldrar/föräldrapar som förekommer i utredningarna är således fyra. Alla 

utredningar är skrivna av olika handläggare och har genomförts mellan 2016 och 2021. Fyra av 

utredningarna består av 11 sidor text, en består av 12 sidor, en består av sju sidor och en består av 

åtta sidor. Vårt sammantagna material utgörs därför av 71 sidor text. I tabellen nedan presenteras 

det material vi insamlat för arbetets analys. Utredningarna har numrerats efter den ordning vi fått 

tillgång till dem. 

Utredning Barn Barnets ålder År, påbörjad utr. 

U1  Barn 1 12 2021 

U2  Barn 2 4 2019 

U3  Barn 2 7 2021 

U4 Barn 3 15 2019 

U5  Barn 4 1 2016 

U6  Barn 4 3 2018 

U7  Barn 5 12 2020 

 

Som visas i tabellen ovan förekommer två av barnen, barn 2 och barn 4, i två skilda utredningar 

vid olika tidpunkter. Varje utredning har i analysen betraktats som ett unikt dokument och de 

utredningar som berör de två barn som är syskon med varandra eller de utredningar som berör 

barn som förekommer i två utredningar har inte hanterats på annat sätt än övriga.  

5.3 Kvalitativ innehållsanalys 
Vi har utfört en kvalitativ innehållsanalys grundad i en induktiv ansats. Den induktiva ansatsen 

innebär att kategorier och teman skapas efter att analysenheter har identifierats, till skillnad från 

den deduktiva ansatsen där kategorier upprättats på förhand (Padgett, 2017, s. 153). För att finna 

kategorier och teman, identifieras först frekvent förekommande ord, fraser eller meningar. Dessa 

utgör meningsbärande enheter och relaterar till varandra genom sin centrala betydelse (Padgett, 

2017, s. 153; Graneheim & Lundman, 2004, s. 106–107).  

Innehållsanalys utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan vidare jämföras med det som 

Alvesson & Sköldberg (2017, s. 19) kallar reflekterande forskning, då reflexivitet är ett vanligt 

förekommande begrepp inom socialkonstruktionism (Burr, 2003, s. 156). Det reflexiva 

förhållningssättet innebär att forskaren beaktar hur språk, social kontext, politik samt olika teorier 

tillsammans skapar den process av kunskapsutveckling som material både konstrueras och tolkas 

inom. Reflektionen medför vidare att forskaren förhåller sig skeptisk till vad som kan anses vara 

objektiva avspeglingar av verkligheten, samtidigt som studerandet av utvalda delar av samma 

verklighet bidrar till att skapa förståelse. Målet med reflekterande forskning är således inte att 
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fastställa det som anses vara “sant”, i stället är det tolkningar av verkligheten som är det väsentliga 

(Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 20–21). Detta innebär att de teman och kategorier som har 

identifierats i materialet har utgått från vår tolkning av materialet och vilka konstruktioner av 

föräldraskap som vi har uppfattat i texten. Våra tolkningar av vilka konstruktioner som återfinns i 

dokumenten är således också konstruktioner, precis som socialkonstruktionismen som teori även 

måste förstås som socialt konstruerad (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 158; Burr, 2003, s. 157). 

Genom denna metod följer vi även undersökningens socialkonstruktionistiska teoretiska ramverk, 

då mening och betydelse av texten och dess beståndsdelar skapas och förstås först i förhållande till 

sitt fullständiga sammanhang (Burr, 2003, s. 166–169).  

5.3.1 Analysprocess 

Analysen som gjorts av utvalda dokument har genomförts i flera steg. I det initiala skedet lästes 

materialet i sin helhet, för att skapa en uppfattning om innehållet. Därefter bearbetades materialet 

gemensamt, genom att vi tillsammans markerade ut de ord, meningar och fraser som beskrev 

föräldrarnas egenskaper, föräldraförmåga och/eller avsaknad av dessa. Både föräldrarnas egna 

utsagor som redogjorts för, samt den professionella bedömningen om föräldrarna som kunde 

utläsas ingick i de markeringar som gjordes. Dessa markörer utgör de meningsbärande enheter som 

bildar delarna av texten (Graneheim & Lundman, 2004), och är således grunden för vår analys 

(Padgett, 2017, s. 153). Denna del av vår process kan förstås utifrån den hermeneutiska 

tolkningsprocessen (Sohlberg & Sohlberg, 2013, ss. 81 och 98; Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 

134–135). 

Nästa steg i analysprocessen var att varje markerat stycke, ord eller mening tilldelades en kod utifrån 

vilken typ av förmåga/egenskap eller avsaknad av densamma som vi ansåg beskrevs. Vi har även 

tillämpat en hermeneutisk tolkningsprocess i denna del av analysen då vi identifierat en kod och 

tolkning både utifrån den meningsbärande delen i sig själv, men också utifrån delens sammanhang 

i texten samt under vilken rubrik den meningsbärande delen återfanns. Vi har således identifierat 

olika tolkningsrepertoarer i texten (Burr, 2003, s. 167). Efter att varje stycke tilldelats en kod 

bearbetades alla utredningar och vi skrev ner samtliga koder som använts. Utifrån 

sammanställningen av koderna gjordes sedan en tematisering. De teman som identifierades var 

Arbetsallians, Förmåga/oförmåga, Barnperspektiv, Våld samt Riskfaktorer kring föräldern. Slutligen 

sammanställdes koderna under respektive tema i ett schema vilken bifogas som bilaga till denna 

uppsats. Detta för att lättare kunna utläsa vilka koder som förekom i de olika utredningarna samt 

för att få en överblick och kunna identifiera de mest framträdande beskrivningarna av föräldrarna. 

Under varje tema har citat som vi fann intressanta för analysen och talande för just det temat valts 

ut. I återgivningen av materialet har vi förutom att presentera citat, även diskuterat frånvaron av 

vissa beskrivningar eller sätt att omnämna föräldrarna. Resultatet av denna analysprocess 

presenteras i kapitlet analys med ovan nämnda teman som underrubriker.  

  



  
 Lind & Åslund 

19 (53) 

5.4 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12–14) är sekretessen som våra utvalda dokument omfattas av en viktig 

etisk aspekt att förhålla sig till. Konfidentialitetskravet lyder: “Uppgifter om alla i en undersökning 

ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga ej kan ta del av dem.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Nyttjandekravet lyder: “Uppgifter 

insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 

Då vårt valda material behandlar människor, tillika klienter hos socialtjänsten, och deras 

livsförhållanden i närtid kan uppgifter som förekommer i dokumenten vara av mycket känslig 

karaktär.  

En av oss arbetar vid enheten där materialet upprättats, vilket varit en förutsättning för att få 

tillgång till materialet då hon omfattas av sekretessbestämmelserna. En skriftlig ansökan gjordes 

om tillåtelse att använda material från hemtagningsutredningar i arbetet med vår uppsats, vilken 

godkändes av enhetschefen. Utredningarna har anonymiserats samt sekretessprövats av 

enhetschefen innan medförfattaren har tagit del av materialet. Personuppgifter som om de skulle 

spridas kan komma att skada berörda klienter har plockats bort och materialet kommer inte att 

användas på något annat sätt eller i några andra sammanhang än just denna studie. Full sekretess 

har tillämpats i vår hantering av materialet, vilket även inkluderat uppgifter om de handläggare som 

skrivit utredningarna för att också värna deras integritet. Efter avslutad studie har materialet 

förstörts. Denna hantering av materialet anser vi uppfyller konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet enligt Vetenskapsrådets definition (2002, s. 12–14). Vi har därtill strävat efter att 

behandla uppgifter som rör klienterna på ett icke-värderande sätt, där fokus har lagts vid att 

analysera det språk klienterna beskrivs med - inte klienterna själva. Vår avsikt har inte heller varit 

att lägga värdering i huruvida dessa konstruktioner är bra eller dåliga. I stället vill vi bidra till att 

synliggöra eventuella föreställningar som finns, vilket förhoppningsvis kan leda till en vidare 

diskussion.  

Därtill är vi medvetna om att våra tolkningar och därmed analys av valt material, val av 

forskningsområde, perspektiv och teoretisk utgångspunkt kan ha kommit att färgas av våra egna 

politiska, moraliska och övriga värderingar, vilka är omöjliga att helt frigöra sig från (Eliasson-

Lappalainen, 2006, s. 330; Burr, 2003, s. 152–153). Däremot har det faktum att vi är två författare 

som gemensamt analyserat det valda materialet bidragit till reflektion och diskussion om våra egna 

förgivettaganden. På så sätt skapas grunden för en mindre värderande tolkning av texten, än om 

materialet skulle tolkas individuellt. Som diskuterats tidigare ligger det emellertid i den kvalitativa 

metodens natur att forskaren är en aktiv del av studien genom sina tolkningar. Det reflexiva 

förhållningssättet, som redogjorts för i avsnittet kvalitativ innehållsanalys, innebär att vi genom skepsis 

till antagna sanningar samt medvetenhet kring materialets politiska, språkliga, sociala och teoretiska 

kontext (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 19–21), har strävat efter att synliggöra hur biologiska 

föräldrar till placerade barn konstrueras av socialtjänsten, snarare än att reproducera föreställningar 

om denna grupp. Genom den kunskapsbas som skapats i avsnittet tidigare forskning har vi försökt 

förhålla oss medvetna till situationen för de biologiska föräldrarna och den stigmatisering de 

upplever, samt det juridiska sammanhang som socialtjänsten arbetar inom.  



  
 Lind & Åslund 

20 (53) 

5.4.1 Överförbarhet och tillförlitlighet  

I forskningsetiska sammanhang talas ofta om begrepp som validitet och reliabilitet. Burr (2003, s. 

158) definierar validitet som kravet på att forskarens beskrivning av världen motsvarar hur världen 

faktiskt ser ut, oberoende vedertagna idéer och diskurser kring det specifika område som 

undersöks. Reliabilitet definieras som kravet på att forskningsresultatet är replikerbart och således 

inte ett resultat av föränderliga eller lokala omständigheter. Dessa definitioner av validitet och 

reliabilitet är dock inte något som kan uppnås inom socialkonstruktionistisk forskning, då denna 

teoretiska ansats inte syftar till att identifiera objektiva fakta eller att fastslå absoluta sanningar (Burr, 

2003, s. 158). I stället menar Burr (2003, s. 158) att verkligheten måste ses som oåtkomlig eller 

omöjlig att separera från diskursen kring den. 

Däremot är det relevant med en diskussion kring vilka utredningar som väljs ut, på vilka grunder, 

samt hur representativt och tillförlitligt urvalet blir (Repstad, 2007, s. 14). Materialet har valts på 

grunder av närhet i tid samt tillgång utan att några andra avgränsningar gjorts, vilket har redogjorts 

för under avsnittet material och urval. Vi har inte haft några andra kriterier för att inkludera 

utredningar baserat på specifika avsikter eller motiv, således har samtliga utredningar vi fått tillgång 

till inkluderats. De handläggare som lämnat ut utredningar har gjort detta utan vetskap om hur 

materialet skulle användas eller vilken typ av analys som ämnades genomföras. Vi har därmed ingen 

anledning att misstänka att vissa utredningar lämnades ut medan andra sållades bort utifrån något 

särskilt kriterium, men har å andra sidan ingen möjlighet att säkerställa detta. Genom detta har 

tillförlitlighet i urvalsprocessen uppnåtts i den mån det varit möjligt för oss att påverka, samtidigt 

som vi understryker att tillgången till denna typ av material villkoras av en professionell kontakt 

som skulle kunna påverka urvalet. Vidare görs inte anspråk på att visa på hur föräldrar till placerade 

barn konstrueras på ett nationellt plan eller i flertalet sammanhang till följd av urvalets storlek. Av 

den anledningen är replikerbarheten av vår slutsats inte av intresse.  

Gällande analysen är i stället studiens överförbarhet relevant, vilket refererar till generaliserbarheten i 

dess fynd (Padgett, 2017, s. 210; Graneheim & Lundman, 2004, s. 109). I relation till vår studie kan 

vi se att resultatet har en viss bäring och relevans, då det skapar en förståelse för hur språket kan 

ge upphov till konstruktioner av en viss klientgrupp. Vårt resultat ger en möjlig beskrivning av det 

fenomen vi undersöker. Beskrivningarna från vårt material kan ha vissa gemensamma nämnare 

med hemtagningsutredningar även på andra platser i landet, då samma styrdokument används och 

personerna som skriver dem har likvärdig utbildning. Med detta unika sammanhang som exempel 

kan ändå en viss överförbarhet anses finnas.  

Därtill finns enligt Burr (2003, s. 158–159) ett antal kriterier för att uppnå tillförlitlighet i resultaten, 

där en av dem är att systematiskt visa att tolkningen av materialet genomgående är välmotiverat 

och argumenterat. Tolkningsprocessen har i denna uppsats redogjorts för under avsnittet 

analysprocess. Kodningsschemat presenteras även som en bilaga för att uppnå så hög transparens 

som möjligt i hur tolkningarna har motiverats och systematiseras. Därtill har tolkningarna i analysen 

relaterats till den tidigare forskning som finns presenterad i arbetet, för att på så sätt försöka uppnå 

tillförlitlighet i våra tolkningar.  
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5.4.2 Förförståelse 

Vi har båda genomfört vår verksamhetsförlagda utbildning inom individ- och familjeomsorg i två 

skilda kommuner. Vår förförståelse av socialtjänstens utredningsarbete består av de erfarenheter 

och den kunskap vi har samlat på oss under denna tid. En av oss arbetar även deltid inom 

avdelningen barn och unga myndighet i en av Sveriges kommuner och har egen erfarenhet av att 

skriva andra typer av utredningar rörande den klientgrupp som berörs av denna studie. Detta skulle 

kunna påverka den ena författarens förförståelse av klientgruppen. Då namnen på de som författat 

utredningarna sekretessmarkerades omgående torde det faktum att en av författarna till denna 

uppsats är kollega med handläggarna inte påverka analysen nämnvärt. Tolkningarna gjordes 

dessutom gemensamt med medförfattaren som inte känner till handläggarna eller arbetsplatsen. Vi 

är medvetna om att vi själva är en del av vår forskning och att våra tolkningar inte helt kan skiljas 

från vår egen förförståelse kring det som studeras.  
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel kommer analysen av det insamlade materialet att presenteras. Analysen har 

genomförts efter den kodning och tematisering som initialt gjorts, vilket redogjorts för i 

metodkapitlet under rubriken analysprocess. De fem övergripande teman av hur föräldrar konstrueras 

som urskildes efter kodningen var Arbetsallians, Förmåga/oförmåga, Barnperspektiv, Våld samt 

Riskfaktorer kring föräldern. Dessa teman kommer presenteras närmare under nedanstående 

underrubriker. I bearbetningen av materialet har vi även tagit fasta på vilka koder som utgör 

merparten varje tema, dessa kommer därför att presenteras som underrubriker. Presentationen av 

materialet och analysen sker genom utvalda citat, vilka diskuteras utifrån arbetets teoretiska 

utgångspunkt socialkonstruktionism, samt kopplas till tidigare forskning.  

Generellt kan vi efter genomförd analys konstatera att temat Förmåga/oförmåga förekom i stor 

utsträckning i alla sju texter. Således var beskrivningar om föräldrars förmåga och/eller oförmåga 

det vanligaste sättet att konstruera föräldrar i hemtagningsutredningarna. Utredning 5 (U5) står ut 

genom flest markörer inom temat Riskfaktorer kring föräldern, inom vilket ett flertal olika 

konstruktioner av föräldrarna förekommer, som vi tolkat avser att belysa olika riskfaktorer. I 

samtliga sju utredningar förekom koder från alla fem teman, således förekom alla fem identifierade 

sätt att konstruera föräldrar i samtliga utredningar.  

6.1 Arbetsallians 
Inom detta tema har vi samlat allt som vi anser berör arbetsalliansen mellan de biologiska 

föräldrarna och de professionella. Temat förekom inom samtliga utredningar, och sätt att beskriva 

arbetsalliansen, eller avsaknaden av densamma, förekom i relativt stor utsträckning. Detta tema kan 

förstås som relevant för bedömningen av föräldrarna och barnets situation då just samarbete enligt 

Socialstyrelsen (2020) anses vara en av de viktigaste faktorerna för en lyckad placering av barn. 

Samarbetet med biologiska föräldrar har konstaterats vara en svårighet inom den sociala 

barnavården i och med den dubbla roll som socialtjänsten har gentemot dessa föräldrar (Haight, 

Black & Mangelsdorf, 2002; Syrstad & Slettebø, 2020).  

De vanligast förekommande koderna inom detta tema är samarbetssvårigheter samt ovilja till förändring, 

men även koden samarbetsvilja uppmärksammades. Dessa koder kommer utgöra underrubriker 

inom detta tema, där varje undertema kommer att exemplifieras med citat.  

6.1.1 Samarbetssvårigheter 

Olika beskrivningar av samarbetssvårigheter mellan föräldrar och socialtjänsten, föräldrarna 

sinsemellan eller mellan föräldrar och familjehem förekommer på något vis i alla sju utredningar. 

Konstruktionen av föräldrar som svåra att samarbeta med gjordes på olika sätt. Ett exempel på det 

kan läsas i citatet nedan: 

U1: “[Barnet] berättade att mamma och pappa skrikit och bråkat med varandra och att hen förut sett pappa bita mamma 

och att han tagit strypgrepp på henne. [Barnet] uppgav att pappa sagt att han skulle sparka mamma i ansiktet. Efter det 

samtalet fick socialsekreterare inte tillgång till [barnet] för vidare utredningssamtal. Mamma avbokade flertalet besök och 

pappa uteblev från besök och vägrade telefonkontakt.” 
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I detta citat ser vi att barnet har berättat om våld i hemmet varpå det inte blir några fler samtal. 

Orden som väljs här är att socialsekreterare inte får tillgång till barnet, vilket antyder att det är 

föräldrarna som motsätter sig samtalen. Det förstärks ytterligare av den fortsatta beskrivningen att 

mamman avbokade flertalet besök och att pappan uteblev från besök och vägrade telefonkontakt. De 

markerade orden utgör i detta fall en tolkningsrepertoar (Burr, 2003) som påvisar hur föräldrarna 

förhåller sig till samarbetet med socialtjänsten. Genom denna tolkningsrepertoar konstrueras 

föräldrarna som svåra att samarbeta med. Konstruktionen av att föräldrarna har 

samarbetssvårigheter kan därtill ses i ljuset av Haight, Black & Mangelsdorfs (2002) intervjustudie, 

som fastslår att socialtjänsten tenderar att fokusera på biologiska mödrars medgörlighet och 

samarbetsvilja, då dessa egenskaper ses som ett index för om mödrarna är motiverade att 

återförenas med sina barn. I citatet ovan framgår dock att föräldrarna har en ovilja att samarbeta 

med socialtjänsten även innan barnen placerats, då detta utdrag ur U1 ursprungligen skrevs då 

barnet först aktualiserades och ännu inte vårdats enligt LVU. Att citatet ändå finns med i 

hemtagningsbegäran kan därmed förstås som ett sätt att påvisa att föräldrarna över tid har uppvisat 

samarbetssvårigheter enligt socialtjänsten. Andra sätt att påvisa samarbetssvårigheter under barnets 

placeringstid görs även i samma utredning, nedan följer två exempel.  

U1: “[Familjehemskonsulenten] berättar att mamma motsätter sig medicinering trots att [familjehemskonsulenten] har 

förklarat vikten den och att [barnet] själv har efterfrågat det.”  

U1: “Mamma vill absolut inte träffa psykolog och vill inte motivera varför. Mamma erbjuds återigen kognitiv testning vid 

besök på [vårdinrättning, vår anm.] för vuxna i samtal med tf överläkare. Mamma tackar vänligt men bestämt nej till 

erbjudandet.”  

Första citatet berör mammans ovilja att låta sitt barn medicinera mot sin neuropsykiatriska 

funktionsnedsättning, där ordvalen motsätter sig visar på mammans samarbetssvårigheter. Detta 

förstärks ytterligare då hon trots att både barnet och familjehemskonsulenten (person som stöttar 

familjehemmet, vår anm.) anser att det är behövligt, inte ändrar sin ståndpunkt. Mammans 

uppfattning skiljer sig därmed från övriga personers uppfattning och genom att skriva att hon trots 

detta motsätter sig medicineringen, konstrueras hon som svår att samarbeta med. Det andra citatet 

handlar om när mamma erbjuds vårdkontakter. Att mamma absolut inte vill träffa psykolog, erbjuds 

återigen och tackar vänligt men bestämt nej kan ses som en tolkningsrepertoar på att mamma vid 

upprepade tillfällen bestämt motsätter sig vårdkontakter, således konstrueras hon även genom detta 

citat ha samarbetssvårigheter (Burr, 2003). Mamman erbjuds kognitiv testning vid flera tillfällen, 

vilket kan påvisa att vården anser det vara nödvändigt för mamman. Att mamman dessutom inte 

vill motivera varför hon avböjer, kan anses förstärka denna tolkningsrepertoar då ordvalet implicerar 

att det borde finnas en motivering till varför hon inte går den professionella bedömningen till 

mötes.  

  

Ytterligare en aspekt i beskrivningen av samarbetssvårigheter mellan föräldrar och socialtjänst som 

noterats är hur föräldrarna uppges förskjuta skulden för rådande situation från sig själva. I U4 har 

barnen omhändertagits enligt LVU efter att ha berättat om våld i hemmet. Det aktuella barnet har 

sedan placeringen i familjehemmet börjat bruka droger, och har själv uppgett att det beror på ångest 

till följd av den tidigare familjesituationen då hen bodde hos föräldrarna. Citaten nedan visar hur 

föräldrarna förhåller sig till denna situation.  
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U4: “Båda föräldrarna menar att [barnet] och de andra barnen fantiserat ihop och ljugit om händelserna.” 

U4: “I möte med vårdnadshavare [datum] uttrycker de att de är bestörta över att [barnet] använder droger. De menar att 

det är socialtjänstens fel som placerat [barnet] i ett familjehem som låter henom springa ute om kvällarna. (...) De anser att 

socialtjänsten har misslyckats med placeringen utifrån att det framkommit att [barnet] använder cannabis. De menar att det 

aldrig skulle ha hänt om [barnet] skulle bott hemma.”  

I båda ovanstående citat framkommer hur föräldrarna i två skilda avseenden anser att de står utan 

skuld för situationen som uppstått. I det första citatet beskrivs föräldrarna ta avstånd från barnens 

upplevelser och utsagor och i det andra citatet ifrågasätter de socialtjänsten. Att föräldrarna menar 

att barnen har ljugit, samt menar att barnet inte skulle använt droger om det bott hos dem, kan 

tolkas som att textförfattaren har en annan mening. Fraserna det är socialtjänstens fel och att 

socialtjänsten har misslyckats kan förstås som att föräldrarna inte anser att skulden ligger hos dem 

själva. Detta utgör en tolkningsrepertoar (Burr, 2003), vilken konstruerar föräldrarna som icke 

ansvarstagande. Det kan tolkas som att föräldrarna inte delar socialtjänstens mening om vad 

familjens verkliga behov är, vilket går i linje med vad Syrstad & Slettebø (2020) och Haight, Black 

& Mangelsdorf (2002) skriver om vilka faktorer som påverkar föräldrars val att samarbeta eller inte. 

Generellt har vi i detta tema kunnat utläsa att föräldrar anses vara goda samarbetspartners när de 

är hjälpsökande och tar ansvar för sina handlingar.  

6.1.2 Ovilja till förändring 

Ett annat sätt att konstruera föräldrarna som återfinns i utredningarna är att påvisa en ovilja till 

förändring. Citatet nedan handlar om ett föräldrapar vars barn är placerade på grund av att barnen 

berättat om våld i hemmet. 

U2: “Då föräldrarna inte tillstår att barnen utsatts för eller bevittnat våld, har de heller inte arbetat med någon förändring i 

sitt beteende sedan barnen placerades.”  

I detta citat kan vi se att handläggaren som har skrivit utredningen likställer att föräldrarna inte 

tillstår våld, genom formuleringen har de inte heller, med att de inte har arbetat med någon förändring 

alls. Detta befäster bilden av föräldrarna som ovilliga till att förändras. Vilja att förändras impliceras 

därmed vara målet för dessa föräldrar, vilket kan förstås genom den samtida synen på våld i 

förhållande till barn. Synen på våld som något man inte vill tillstå, samt något oacceptabelt för barn 

att uppleva, kan här ses som en förförståelse baserat på ordets innebörd som sedermera färgar 

människors uppfattning av världen (Burr, 2003). Att föräldrarna inte är villiga att förändra något i 

sitt beteende kan därför förstås som försvårande för arbetsalliansen med socialtjänsten.  

Ovilja till förändring framställdes också genom beskrivningar av föräldrar där de ansågs ovilliga att 

förändra aspekter av sin tillvaro som inte stod i direkt relation till deras egen föräldraförmåga. I U3 

framgår att pappan i familjen brukat våld mot mamman och tidigare avtjänat ett fängelsestraff för 

grov kvinnofridskränkning mot henne. Socialtjänsten har därför gjort bedömningen att mamman 

måste arbeta med sin egen våldsutsatthet, för att kunna fortsätta arbeta med sin föräldraroll och 

förmåga. Citatet nedan visar på mammans inställning till denna bedömning.  

U3: “Enligt mamma pressades hon av socialtjänsten att skilja sig från [barnets] pappa och begärde enskild vårdnad. (...) 

Hon berättar att hon följde de råd/krav socialtjänsten hade, men att barnen ändå placerades i familjehem ett par veckor 

innan pappa släpptes från fängelset.” 
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I citatet kan utläsas att mamman försökt samarbeta genom att skilja sig från barnens pappa, men 

vår tolkning är att det som egentligen beskrivs med citatet är mammans ovilja till förändring. Det 

kan också utläsas, genom formuleringen att mamma enligt henne själv pressades att skilja sig, att 

mamman försökt gå socialtjänsten till mötes trots att det egentligen inte var det som mamman själv 

önskade. Det kan anses bekräfta Haight, Black & Mangelsdorfs (2002) och Syrstad & Slettebøs 

(2020) bild av mödrars sätt att förhålla sig till socialtjänsten, där samarbete används som en strategi 

för att få tillgång till sina barn. Formuleringen men att barnen ändå placerades kan vidare implicera att 

mamman ansåg att hon gjort vad som krävdes för att barnen inte skulle placeras, men att 

socialtjänsten inte delar denna åsikt. Genom detta konstrueras mamma som ovillig att förändra sin 

situation. Detta kan relateras till föräldrars upplevelse av att deras försök till förändring inte erkänns 

eller uppmärksammas, vilket har dokumenterats av Syrstad & Slettebø (2020) och Haight, Black & 

Mangelsdorf (2002).  

6.1.3 Samarbetsvilja  

Samarbetet mellan föräldrar och socialtjänst beskrivs i vissa fall som fungerande, ofta genom 

formuleringar kopplade till föräldrars mottaglighet och villighet att ta emot hjälp och stöd. Nedan 

följer två citat som exemplifierar detta.  

 

U2: “Mamma bedöms vara beredd att kämpa för sina barn och ta emot hjälp.”  

U1: “Mamma har visat högre mottaglig [sic] för stöd för att kunna förändra situationen.”  

Familjen i U2 har tidigare varit föremål för flertalet utredningar. I en av de tidigare gjorda 

utredningarna framhålls mammas mottaglighet för att ta emot hjälp, vilket resulterade i att grund 

för vård enligt LVU vid den tidpunkten inte ansågs föreligga. I U1 har mamman beskrivits ha 

kognitiva svårigheter samt svårigheter i sin föräldraroll. Båda citat beskriver mammorna på ett 

positivt sätt, utifrån att de är beredda att ta emot hjälp, vilket i citatet från U2 likställs med att vara 

beredd att kämpa för sina barn. Även ordet bedöms och har visat är intressant i sammanhanget, då det 

implicerar att det är socialtjänsten som anser att mammorna vill ta emot hjälp, i motsats till om de 

enbart uttalat detta själva. Har visat kan här även förstås som att mamman har visat för socialtjänsten 

att hon är mottaglig, vilket leder till bedömningen att hon nu bättre kan samarbeta. I flertalet 

utredningar används formuleringar som [föräldern] säger eller [föräldern] menar, men i U2 används 

en formulering som ger en viss tyngd åt innebörden, nämligen den professionellas bedömning av 

mammans vilja. Konstruktionen av föräldrar som samarbetsvilliga villkoras således av två faktorer; 

att föräldrarna accepterar socialtjänstens bedömning om att de behöver hjälp eller stöd, samt att de 

bedöms villiga att ta emot hjälpen eller stödet. Dessa villkor kan relateras till Wissö, Melke & 

Josephsons (2021) så kallade acceptansrepertoar.  
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6.2 Förmåga/oförmåga 
I de sju utredningarna har det återfunnits relativt få beskrivningar av föräldraförmåga som utgår 

från barns grundläggande behov eller föräldrarnas förmåga att tillgodose dessa. Beskrivningar av 

föräldrarnas karaktär var desto fler; samtliga utredningar innehöll beskrivningar av föräldrarna och 

deras sätt att vara, för att därigenom återge en bild av föräldrarnas förmågor eller 

tillkortakommanden kopplat till deras föräldraroll. Förutom beskrivningar av föräldrars förmåga 

eller oförmåga identifierades även beskrivningar av bristande insikt och förståelse. De vanligaste 

koderna inom detta tema var således oförmåga och bristande insikt, vilka kommer att presenteras under 

en och samma rubrik nedan. Även koden förmåga förekom i viss mån och exempel på detta kommer 

att presenteras inledningsvis för att påvisa hur föräldrarna också belyses på ett positivt sätt.  

6.2.1 Förmåga 

Citatet nedan är ett exempel på när en mamma beskrivs ha gjort en positiv förändring i sitt sätt att 

bemöta barnet. 

U1: “Mamma behöver ofta mycket tydlighet och beskrivet för sig vad som gäller på umgänge. Mamma går i samma spår 

som [barnet] och det kan vara svårt att avfärda mamma. [Mamma] har dock hittat ett lugnare sätt att bemöta [barnet] och 

samtalen mellan [barnet] och mamman har fungerat betydligt bättre med tiden. Tidigare kunde [barnet] låta bli att besvara 

mammas samtal men [barnet] har besvarat mammas samtal mer med tiden.” 

I citatet beskrivs att mamman har hittat ett lugnare sätt att bemöta barnet och att samtalen dem emellan 

har fungerat betydligt bättre. Båda dessa fraser kan kan tolkas stå i relation till den förmåga hon har 

uppvisat innan, alltså att mammans sätt att bemöta barnet är lugnare nu jämfört med tidigare och 

att samtalen har fungerat bättre nu jämfört med vad de gjorde innan. Detta påvisar att en förbättring 

har skett vilket konstruerar mamman som förmögen att förändras och förbättra sin 

föräldraförmåga (Burr, 2003). Det kan även sägas gå i linje med Wissö, Melke & Josephsons (2021) 

förändringsrepertoar. Citatet låter oss även veta att mamma ofta behöver mycket tydlighet och beskrivet 

för sig vad som gäller vid umgänge. Att tydlighet kring vilka förväntningar som finns på umgängen 

är en viktig faktor för ett gott samarbete mellan föräldrar och socialtjänst har konstaterats av 

Nesmith et al. (2017). Förmågan kan därför förändras beroende på vilka förutsättningar som finns. 

6.2.2 Oförmåga och bristande insikt 

Oförmåga och bristande insikt hos föräldrarna konstrueras i utredningarna på flertalet sätt. Ett sätt 

som förekommer i flera av utredningarna är att föräldrarnas förmåga beskrivs i relation till varandra: 

U1: “Pappa var den som skötte [barnet] och hade givit hen god omvårdnad. Pappa bedömdes ha en föräldraförmåga som 
tillräckligt tillgodosåg [barnets] behov. Mamma fick ha umgänge med [barnet] tillsammans med hemterapeut.” 

 

U6: “[Kontaktperson] menar att umgängena mellan [barnet] och pappan fungerar väl. (...) Umgängena mellan [barnet] och 
mamman är inte lika okomplicerade.” 

 
Dessa citat ställer mammornas och pappornas förmågor mot varandra på liknande sätt. Pappan 

beskrivs i U1 som den som kan tillgodose barnets behov, till skillnad från mamman som inte fick 

umgås med barnet utan en utomstående person närvarande. I U6 beskrivs mammans umgängen 

med barnet som inte lika okomplicerade som pappans, vilket framhåller att pappans umgänge med 

barnet fungerar bättre än mammans. Vidare konstrueras mammorna som oförmögna i relation till 

papporna som konstrueras som fungerande föräldrar. Det skapas också en kategorisering av 



  
 Lind & Åslund 

27 (53) 

föräldrarna som enligt Mattsson (2015) och Burr (2003) bildar en dikotomi, i detta fall “bra” kontra 

“dålig” förälder. Dessa kan förstås som hierarkiska, där motsatsparen konstruerar varandra. I dessa 

fall förstärker denna konstruktion en positiv bild av papporna och en negativ bild av mammorna. 

Framställningen av just mammornas oförmåga skulle kunna förstås genom den forskning som 

påvisar att mammors egna känslor i hög utsträckning påverkar kvalitén på umgängen med sina barn 

(Haight et al., 2003; Nesmith et al., 2017; Haight, Black & Mangelsdorf, 2002), medan denna 

forskning förbiser pappors känslor och dess påverkan på umgängen. Konstruktionen av 

mammorna kan således förstås utifrån samhälleliga föreställningar om mammors kontra pappors 

roll gentemot sina barn, där mammors omsorg om barnen betonas mer än pappors. 

Fortsättningsvis har det visats att mammors upplevelser inte alltid beaktas av socialtjänsten (Haight, 

Black & Mangelsdorf, 2002) vilket vidare kan ligga till grund för hur mammorna konstrueras i detta 

fall. Motsatta förhållanden där pappors oförmåga på liknande sätt konstrueras i förhållande till 

mammors förmåga har inte återfunnits i utredningarna.  

 

Däremot finns exempel där båda föräldrarna tillsammans beskrivs som bristande i förmåga. Även 

pappor beskrivs ha bristande förmåga, men då beskrivet utifrån dem själva och inte i relation till 

en annan medförälder, enligt citatet nedan.  

 

U5: “Placeringen på [HVB] beviljades efter avlutat utredningsplacering på [utredningshem] där bedömningen var att fadern 

skulle gagnas av ytterligare behandling då han behövde stöttning i att vidare utveckla sina föräldraförmågor och då det 

bedömdes troligt att fadern gagnades av de institutionella ramarna som placering på HVB innebär.”  

 

Detta citat beskriver att pappans förmåga villkoras av institutionella ramar, vilket kan förstås som att 

han saknar en viss förmåga i avsaknad av dessa ramar. På vilket sätt pappan brister i sin förmåga 

beskrivs inte här, i stället har det gjorts en bedömning om att hans förmåga inte är tillräcklig utan 

de institutionella ramarna som socialtjänsten anser är behövliga för honom. Detta står vidare 

kopplat till hans föräldraskap genom formuleringen att pappa behövde stöttning i att vidare utveckla sin 

föräldraförmåga. Denna formulering, tillsammans med gagnas av ytterligare behandling samt troligt att 

fadern gagnades, utgör tillsammans en tolkningsrepertoar (Burr, 2003) som konstruerar pappans 

förmåga som villkorad, och att han således behöver en viss typ av stöd för att anses ha en tillräckligt 

god föräldraförmåga. Utan dessa ramar och stöd konstrueras pappan ha en oförmåga kopplat till 

sitt föräldraskap. Vidare beskrivs samma pappas oförmåga samt bristande insikt kring sitt barns 

behov och vad barnet behöver för att utvecklas i citatet nedan: 

U5: “Vid placering i jourhemmet kan [barnet] inte sitta upp själv och visar inga tecken på att försöka krypa. 

[Barnet upplevs slapp i kroppen och tycks sakna en ordentlig kroppskontroll. [Barnet] lär sig på kort tid i 

jourhemmet sitta upp och börjar gå upp på alla fyra vilket är förstadiet till att krypa. Pappa uppger att den 

fysiska utveckling som [barnet] uppvisat under tiden i jourhemmet beror på en naturlig utvecklingsfas och att han 

har sett att detta utvecklingssteg varit på gång.”  

I detta citat skapas motsättningar i hur pappan uppfattar sitt barns utveckling och hur socialtjänsten 

beskriver detsamma. Barnet i U5 är vid tidpunkten som utredningen skrivs ett år gammalt. 

Observationen som gjorts att barnet inte visar några tecken på att försöka krypa kan förstås som en 

motsättning till att pappan har sett att detta utvecklingssteg varit på gång. Att barnet därtill utvecklas på 

kort tid i jourhemmet kan tolkas som att socialtjänsten vill påvisa att byte av miljö var gynnsamt för 

barnets utveckling, som då snabbt gick framåt. Sammantaget kan dessa formuleringar tolkas som 
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en konstruktion av pappan där han uppvisar bristande i insikt kring sitt barns behov och en 

oförmåga att tillgodose dessa (Burr, 2003). Även nästa citat ger exempel på hur föräldrars 

konstrueras i förhållande till oförmåga. Citatet berör en annan förälder, där det framgår att det finns 

“funderingar” kring eventuella funktionshinder under rubriken “sakkunnigas uppfattning”:  

U1: “I anteckning från tf överläkare (...) på (...) framkommer att mamma behöver stor hjälp från teamet, men om man ser 

till hennes sjukdomshistorik och diagnos borde hon egentligen inte ha särskilt mycket funktionsnedsättning och tf överläkare 

funderar därför på om mamma (...) kan ha något annat funktionshinder.”  

Mamman i U1 beskrivs ha vissa kognitiva svårigheter, genom att både hennes diagnoser och 

sjukdomshistorik genomgående har återgivits i utredningen. I citatet beskrivs att mamma behöver stor 

hjälp och tf överläkare funderar därför på om mamma kan ha något annat funktionshinder vilka utgör de 

meningsbärande enheter som här beskriver mamman. Det faktum att funderingarna om henne 

uttrycks av en överläkare kan dessutom tolkas ge icke fastställda spekulationer en viss tyngd. 

Beskrivningarna och ordvalen kring mammans hjälpbehov och funktionshinder samt vem som 

uttrycker dessa, utgör tillsammans en tolkningsrepertoar som skapar en konstruktion (Burr, 2003) 

av mamman. Mamman konstrueras på detta sätt som oförmögen; att förstå vad hon behöver ändra, 

förstå barnets behov eller förstå vad gott föräldraskap innebär. Samma mamma framställs dock i 

citatet nedan mer tvetydigt: 

U1: “Enligt familjebehandlaren avslutades insatsen för att mamma inte var motiverad nog, förstod inte varför hon var där 

för samtal och ville inte lyssna.” 

I citatet ovan har vi uppmärksammat formuleringen att mamman inte förstod samt inte ville lyssna. Här 

uppfattas en motsättning i huruvida mamman inte har viljan att samarbeta och tala om sina brister 

i föräldraskapet, eller om hon inte har förmågan att förstå dessa brister och varför hon var där. 

Citaten måste vidare ses i relation till hur samma mamma beskrivits genomgående i U1, där man 

fokuserat på beskrivningar av hennes kognitiva svårigheter. Att mamman inte förstår kan tolkas 

som en beskrivning som berör oförmåga. Utifrån tidigare forskning som fastslagit att mödrar ofta 

upplever att de inte förstår skälen till deras barns placering eller vad de själva uppmanas förändra 

(Syrstad & Slettebø 2020), tillsammans med tidigare citat som berör mammans kognitiva 

svårigheter, gör vi sammantaget tolkningen att citaten ovan berör oförmåga. Att mamman saknar 

motivation och inte vill lyssna kan dock antyda att hon upplevs svår att samarbeta med, vilket kan 

förstås som att socialtjänsten upprätthåller en konstruktion av föräldrar som svåra att samarbeta 

med. Oförmåga och samarbetssvårigheter blir således sammanflätade och svåra att särskilja i hur 

socialtjänsten konstruerar vissa föräldrar.  Språket skapar i detta avseende en konstruktion (Burr, 

2003) av föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar som svåra att samarbeta med.  

6.3 Barnperspektiv 
Under detta tema ingår de beskrivningar som visar på vilken slags relation föräldrarna har till 

sitt/sina barn och huruvida de framställs inta ett barnperspektiv i sina handlingar och bemötande 

av barnen. Vi har huvudsakligen identifierat beskrivningar av hur föräldrarna konstrueras ha 

bristande barnperspektiv.  
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6.3.1 Bristande barnperspektiv 

Något som noterats är hur de aktuella föräldrarnas bristande barnperspektiv många gånger beskrivs 

genom motsättningar i texten. Föräldern kan i ett stycke beskrivs vara mån om att få träffa sina 

barn, för att sedan beskrivas prioritera annat än barnen. I U4 återfinns denna typ av beskrivning 

flertalet gånger: 

U4: “Pappa bestämde under hösten [år] att han inte längre ville vara med på umgängena då han krävde att han skulle få 

träffa barnen varje vecka vilket inte bedömdes förenligt med barnens bästa då i synnerhet pappa inte velat erkänna och 

arbeta med sig själv kring våldet. Han valde då i det läget att inte träffa barnen alls.”  

I detta citat används ordvalen att pappa bestämde och krävde i beskrivningen av honom, vilket visar 

på socialtjänstens sätt att förstå pappans sätt att framföra sin vilja. Dessa ordval kan förstås 

konstruera pappan som bestämd och kompromisslös, då konstruktionerna skapas genom de 

språkliga valen (Burr, 2003). Vidare framgår att socialtjänstens bedömning av barnens bästa innebär 

att pappa ska erkänna våldet och arbeta med sig själv, genom beskrivningen av att pappan inte annars 

får träffa barnen varje vecka. Pappans bristande barnperspektiv konstrueras fortsättningsvis på två 

sätt; dels genom att han beskrivs som ovillig att arbeta med sig själv trots socialtjänstens 

bedömning, dels genom hans ovilja att träffa barnen då han inte får gehör för sitt krav. 

Socialtjänstens bedömning om barnens behov framstår dessutom som vedertagen sanning då den 

inte heller beskrivs ytterligare. Här används språket som handling för att producera en viss typ av 

kunskap (Burr, 2003); pappan konstrueras som oförstående eller obrydd inför barnens perspektiv 

och behov.  

I ytterligare en utredning framkommer hur andra föräldrar anses avfärda socialtjänstens bedömning 

om vad som hade gynnat barnen: 

U2: “Handläggare har vid flertalet tillfällen erbjudit pappa att ta emot stöd och hjälp kring våldet, men han har tackat nej 

med anledning av att han inte fått ha umgängen varje vecka som han velat.” 

U2: “Föräldrarna ville ändra tiden fram och tillbaka för umgänget i juli då de uppgav att de skulle åka på semester. 

[Kontaktpersonen] upplevde att föräldrarna förväntade sig att alla skulle ändra sina planer utifrån deras ändringar (...). 

Hen menar att de verkar sätta sig själva i prioritet och inte barnen i sådana lägen.”  

I båda citaten framgår hur föräldrarna upplevs prioritera sig själv före barnen, i det första citatet 

beskrivs dessutom pappan ha rättfärdigat detta val genom att hänvisa till att han inte fått som han 

vill. Detta rättfärdigande kan förstås som ett sätt att försöka fria sig själv från moraliskt ansvar över 

att inte ha prioriterat barnen (Burr, 2003). Därtill framstår det genom formuleringen sätta sig själva 

i prioritet och inte barnen att föräldrar anses göra ett felaktigt val sett ur barnens perspektiv, eftersom 

barnen bör prioriteras före föräldrarnas vilja. På detta sätt konstrueras föräldrarna ha ett bristande 

barnperspektiv. Konstruktionen kan vidare bekräfta familjehemsföräldrars negativa bild av 

umgängen mellan barn och föräldrar, som uppfattas vara för föräldrarnas skull, snarare än barnens 

(Järvinen & Luckow, 2020). Denna konstruktion skulle således kunna förstås som en 

rekonstruktion (Burr, 2003) av en tidigare fastställd åsikt kring dessa föräldrar. Fortsättningsvis kan 

föräldrarnas barnperspektiv framställas genom direkta motsättningar i hur föräldrarna beskrivs, 

som i exemplet nedan.  

U3: “Båda föräldrarna menar att barnen har fantiserat ihop och ljugit om händelserna.”  
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Följt av: “Båda visar en stor omtanke om [barn 2:s yngre syskon]. De är uppmärksamma på vad hen gör och ingriper när 

hen klättrar omkring. De stimulerar henom och visar på leksaker och ger henom fysisk kontakt vid behov.”  

 

Föräldrarna i U3 beskrivs av sina barn ha brukat våld mot dem. I det första citatet beskrivs att 

föräldrarna menar att barnen har ljugit om händelserna vilket påvisar att de inte håller med sina barn.   

I det andra citatet beskrivs en förmåga hos föräldrarna vad gäller omsorg av yngre barn, genom att 

det observeras att de visar en stor omtanke, är uppmärksamma, ingriper och stimulerar barnet. Kontrasten 

mellan citaten kan emellertid tolkas som att föräldrarna har en förståelse för barns fysiska behov 

samt kan visa omtanke, men att de inte bemöter sina äldre barn i deras upplevelser av våld. 

Barnperspektivet skiljs på detta sätt från omsorgsförmågan, vilket belyser att inte bara barnets 

fysiska behov är viktiga för bedömningen av någons föräldraförmåga. Språket blir här en handling 

(Burr, 2003) som befäster en konstruktion om att god föräldraförmåga innefattar flera olika 

aspekter. Det fastslås även i andra utredningar att barnperspektivet också kan brista på fler sätt: 

 

U7: “Mamma hade ett nedsättande sätt att prata om sina barn, det var mycket konflikter i hemmet och mamma uppvisade 

svårigheter i förmåga att sätta sig in i sina [sic] barnens situation.” 

 

Citatet ovan exemplifierar hur mamman bedöms ha svårigheter i förmåga att sätta sig in i sina barns 

situation och att hon ofta hamnar i konflikter med dem. Här beskrivs mammans svårigheter på ett 

direkt och tydligt sätt. Mamman beskrivs dessutom ha ett nedsättande sätt att prata om sina barn, 

dessa beskrivningar kan sammantaget förstås konstruera ett bristande barnperspektiv hos 

mamman. Då barnets bästa inte är ett eget rekvisit för upphörande av vård enligt 21 § LVU 

(Socialutskottet, 2022) beskrivs inte barnets bästa på ett direkt sätt i hemtagningsutredningarna. I 

stället tolkar vi dessa konstruktioner av föräldrars bristande barnperspektiv som ett sätt att ta 

hänsyn till barnperspektivet i utredningen, och därmed inkludera vad som anses vara barnets bästa.  

6.3.2 Föräldrar som agerar för barnets bästa 

Även några exempel på beskrivningar av föräldrar som anses inneha ett barnperspektiv i 

förhållande till sina barn har noterats, om än i mindre utsträckning än motsatsen. I båda citat nedan 

framställs föräldrarnas förmåga till att ta sina barns perspektiv genom deras egna utsagor.  

U6: “Efter övernattningsumgänget meddelade pappa till handläggare att han vill avvakta med fler övernattningar då han 

inte vill att [barnet] ska dras mellan honom och familjehemmet och att han tror att det kan påverka [barnet] negativt att 

behöva skiljas från honom efter umgänge.” (...) “Han uttrycker sorg över att se [barnets] reaktion, då umgänget är slut och 

[barnet] inte vill lämna honom och klänger sig fast, men samtidigt är pappa trygg med att [barnet] har det bra i 

familjehemmet.”  

 

U7: “Då mamma förstår att barnet inte vill flytta hem i dagsläget uttrycker hon att hon kan acceptera att barnet bor kvar i 

familjehemmet tillsvidare och att hon går med på umgängesplaneringen, med önskan om att den utökas till våren.”  

 

I citatet från U6 uppmärksammas att pappan är mån om att barnet inte ska dras mellan honom och 

familjehemmet, samt att han tror att det kan påverka barnet negativt. Dessa fraser påvisar att pappas beslut 

om att avvakta fler umgängen grundar sig på hans åsikt om vad som är bäst för barnet. Denna 

framställning förstärks vidare genom att pappan är trygg med att barnet har det bra, trots att han uttrycker 

sorg över situationen som uppstår då han och barnet skiljs åt. Sammantaget visar dessa 

framställningar av pappans åsikter att han sätter barnets välmående före sin önskan att träffa sitt 
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barn, vilket tidigare konstaterats under bristande barnperspektiv vara en förutsättning för att föräldrar 

av socialtjänsten ska anses ha ett barnperspektiv. På samma sätt beskrivs mamman i U7 ge uttryck 

för att sätta barnets önskan och välmående först, genom att hon förstår samt kan acceptera att barnet 

nu hellre bor kvar i familjehemmet. Dessa sätt att beskriva föräldrarna blir en tolkningsrepertoar 

(Burr, 2003) som konstruerar föräldrarna genom deras förmåga till att inneha ett barnperspektiv. 

Mammans acceptans skulle också kunna ses som ett exempel på det som Wissö, Melke & 

Josephson (2021) benämner acceptansrepertoaren, nämligen att föräldrar behöver acceptera sitt 

barns placering för att kunna vara en bra förälder på avstånd. 

6.4 Våld 
Under detta tema har vi samlat beskrivningar av när föräldrar brukat våld, där såväl fysiskt som 

psykiskt och sexuellt våld har inkluderats. Dessa beskrivningar av våld hos föräldrarna berör därtill 

inte enbart situationer där de själva brukat våld mot barnet eller när barnet varit närvarande, utan 

också de fall då de beskrivs ha våldsamma tendenser eller bedöms utgöra ett hot mot sin omgivning. 

Brukande av våld, oavsett form, förstås i utredningarna utgöra en riskfaktor för barn. Tolkningarna 

som gjorts inom ramen för detta tema är relativt lika de som beskrivits under nästkommande tema 

Riskfaktorer kring föräldern, men vi har valt att lyfta detta tema separat då våld oftast omnämns och 

beskrivs mer konkret i utredningarna, jämfört med hur andra riskfaktorer beskrivs. Citatet nedan 

visar ett exempel på hur risken för våld framställs: 

U5: “[Datum] informeras socialsekreterare om att [utredningshemmet] bedömer att pappa måste lämna [utredningshemmet] 

under morgondagen då hemmet ej anser att de kan garantera andra boendes säkerhet så länge pappa är kvar.”  

Barnet i den här utredningen är bara ett år gammalt och pappan har enligt socialtjänstens kännedom 

inte brukat våld mot sitt barn. Beskrivningen som gjorts av utredningshemmet där pappan vistas, 

att de inte kan garantera andra boendes säkerhet kan implicera att han utgör ett hot mot samtliga som 

vistas i hans närhet, vilket konstruerar pappan som våldsam. Denna framställning av pappan berör 

således inte barnet direkt, men kan ändå förstås som en riskfaktor för barnet, både i nuläget och 

framledes. Vidare beskrivs inte våldet i relation till barnet, men kan istället förstås genom den 

specifika kulturella och samtida kontext som texten är sprungen ur, som påverkar hur vi uppfattar 

världen (Burr, 2003). Då våld på ett konkret sätt i både lagstiftning samt styrdokument för 

socialtjänsten, exempelvis BBIC, anses vara oförenligt med barnets bästa och dessutom är ett 

lagbrott i Sverige, kan våldets negativa konsekvenser förstås genom denna kontext. Således 

konstrueras pappan som våldsam vilket anses utgöra en risk, vilket även kan förstås utifrån 

principen om barnets bästa. Denna risk framställs även genom att beskriva en annan pappas fysiska 

våld samt kontrollerande beteende gentemot mamman till hans barn: 

U2: “Under rättegång i Tingsrätten angående misshandel berättade mamma att hon blev slagen första gången av pappa när 

hon bara varit två veckor i Sverige. Han ville bestämma hur hon skulle klä sig och hon fick inte lämna hemmet utan hans 

tillstånd.” 

Även här utmålas en förälders våld gentemot någon annan än barnet som en risk. Mamman berättar 

om tillfället då pappan slog henne första gången, vilket antyder att våldet har skett vid fler tillfällen 

efter det. I U2 har det även beskrivits hur mamman och pappan gifte sig efter att deras föräldrar 

arrangerat äktenskapet, och att de därefter flyttade till Sverige. Att pappan sedan beskrivs ha slagit 

mamman när hon bara varit två veckor i Sverige kan tolkas som att pappan brukade våld tidigt i deras 
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relation. Det fysiska våldet som beskrivs konkret kopplas också samman med att pappan vill 

bestämma hur mamman ska klä sig. Pappans kontroll av mamman kan därför tolkas som psykiskt 

våld, vilket skapar en bild av pappans karaktär. Genom dessa framställningar av pappan skapas en 

konstruktion (Burr, 2003) av pappan som kontrollerande och våldsam. Följande citat berör en 

annan pappa som vid upprepade tillfällen uppges ha brukat våld på olika sätt: 

U5: “Pappa dömdes [år] för våldtäkt mot barn, 6 kap. 4 § 1 st. brottsbalken. (...) Ur domen framkommer att pappan var 

medveten om flickans ålder och målsäganden uppger vidare att pappan höll fast hennes tunga med sina tänder under de 

femton till tjugo minuter som våldtäkten ägde rum.” 

I citatet uppmärksammas den detaljerade beskrivningen av hur pappan hållit fast flickans tunga med 

sina tänder under en våldtäkt, vilket signalerar ett hänsynslöst brukande av våld. Därtill konstateras 

att pappan var medveten om flickans ålder men trots det genomförde våldtäkten.  Denna beskrivning 

av pappan inkluderas i U5 vilket kan tolkas som ett sätt att påvisa hans gränslöshet i sitt beteende 

mot andra och kan således förstås som en riskfaktor. Denna identifierade tolkningsrepertoar (Burr, 

2003) konstruerar pappan som sexuellt våldsam och en risk för barn i hans närhet. Detta utdrag 

från vad som förefaller vara en tingsrättsdom som återges i utredningen om hans föräldraförmåga, 

kan därför uppfattas syfta till att skapa en framställning av hans karaktär som inte står direkt kopplat 

till hans eget barn eller hans föräldraskap. I kontexten av denna typ av utredning får dock sådana 

karaktärsbeskrivningar förstås som bundet till deras föräldraskap (Burr, 2003). Vi förstår det som 

socialtjänstens sätt att inkludera relevant information om föräldrars brukande av våld, då de flesta 

föräldrar i dessa utredningar inte tillstår det våld som barnen har beskrivit att föräldrarna har utsatt 

dem för. Denna typ av konstruktion redogör inte för huruvida föräldrars föräldraförmåga har 

utvecklats eller om deras situation har förändrats, vilket hemtagningsutredningar syftar till att 

utreda (21 § LVU; Socialutskottet, 2022). I stället kan det tolkas som en beskrivning av vad 

socialtjänsten anser vara barnets bästa, där konstruktioner av föräldrarnas bristande karaktärer 

syftar till att påvisa en risk för barnet och att en eventuell hemflytt måste förstås i ljuset av detta.  

Den enda direkta beskrivningen av när en förälder tillstår att den har brukat våld mot sitt barn 

framkommer i citatet som följer: 

U1: “Socialsekreterare pratade med mamma och [barnet] enskilt på det skyddade boendet och båda beskrev att [barnet] 

slår mamma när hen blir upprörd och att mamma, för att stoppa detta, böjer bak [barnets] fingrar och nyper henom”.  

Mamman och barnet i U1 bor vid detta tillfälle på ett skyddat boende till följd av att pappan brukat 

våld mot dem båda. Det har observerats på det skyddade boendet att det förekommer våld även 

mellan mamman och barnet. Mamman har tidigare yttrat att hon uppfattar det som att det är barnet 

som brukar våld mot henne. I detta citat beskrivs att mamma böjer bak barnets fingrar och nyper henom, 

vilket mamman gör för att stoppa barnet när hen slår henne. Mammans reaktion kan tolkas som 

hennes strategi för när barnet slår henne. Mamman konstrueras i detta fall både utifrån våldet hon 

beskrivs utföra samt hennes sätt att bemöta barnets våld, då mammans våld kan förstås i kontexten 

av det hon upplever (Burr, 2003). Denna konstruktion av mamman uppfattar vi som ett sätt för 

socialtjänsten att påvisa en brist i mammans föräldraförmåga.  



  
 Lind & Åslund 

33 (53) 

6.5 Riskfaktorer kring föräldern 
Under detta tema samlas framställningar av föräldrarna som berör riskfaktorer som identifierats av 

socialtjänsten. Riskfaktorerna står inte direkt kopplade till föräldrarnas förmåga att tillgodose behov 

hos barnen, utan berör snarare föräldrarnas karaktär. Flera faktorer som berör föräldrarnas livsval 

och sätt att förhålla sig till sin omvärld vävs in i detta relativt breda tema, då dessa faktorer anses 

utgöra osäkerhetsfaktorer över tid. Flera olika koder har sorterats under detta tema, då de 

sammantaget anses visa på beskrivningar av riskfaktorer hos föräldrarna. Koderna normavvikelse 

samt ambivalens kunde lättast urskiljas från de andra typerna av riskfaktorer som identifierades under 

detta tema, och kommer således att presenteras som varsin underrubrik. Däremot användes flera 

koder under kodningsprocessen till samma meningsbärande enheter (Graneheim & Lundman, 

2004) som utgör de citat vi valt att presentera. Vissa citat representerar därför flera olika koder och 

kan sammantaget förstås påvisa ett flertal riskfaktorer hos föräldern. Dessa citat är därför inte 

sorterade under en specifik kod som underrubrik, utan presenteras i stället under rubriken övriga 

riskfaktorer.  

6.5.1 Normavvikelse 

Normavvikelse är en kod som förekommer i flera utredningar, där vi identifierat sätt som föräldrar 

konstrueras på, genom att socialtjänsten påvisar hur de på olika sätt avviker från normen. Ett 

exempel på detta är genom kulturella markörer: 

U1: “Mamma är uppvuxen i [land]. Mamma är nummer sju av tolv syskon. Hon giftes bort vid 20 års ålder, med en 

halvkusin i Sverige.”  

U3: “Mamma kom till Sverige från [land] som anknytning till pappa. Han hade flytt till Sverige [...] och besökte under 

sommaren [år] sina föräldrar i [sitt hemland, vår anm.] Deras föräldrar bodde grannar och arrangerade äktenskapet.” 

I U1 konstateras det att mamma är uppvuxen i ett annat land, att hon är nummer sju av tolv syskon, att 

hon giftes bort samt att hon är gift med en halvkusin.  I likhet med citatet från U1 berör det andra 

citatet från U3 att mamma kom till Sverige och lever i ett arrangerat äktenskap, vilket inte heller 

relateras till föräldrarnas föräldraskap eller föräldraförmåga. Beskrivningarna av mödrarna i citaten 

kan tillsammans sägas utgöra en tolkningsrepertoar som konstruerar båda mammor som avvikande, 

sett ur sin kulturella och historiska kontext (Burr, 2003). Denna information noteras och skrivs 

med i utredningarna, men står inte i relation till mammornas föräldraförmåga eller hemmiljön för 

deras barn, vilket kan förstås som ett sätt att positionera mammorna i någon typ av kulturell 

minoritetskategori. Denna framställning av föräldrarna skapar en kategorisering där de placeras i 

kategorin icke-svensk som står i relation till kategorin svensk. Denna typ av kategorisering i 

dikotomier konstruerar varandra genom sina motsatser och skapar ojämlikhet kategorierna emellan 

(Mattsson, 2015; Burr, 2003). I detta sammanhang, som är en framställning av föräldrarna och 

deras föräldraförmåga, skulle denna kategorisering kunna tolkas som en konstruktion av 

mammorna som normavvikande. Ytterligare exempel på framställningar av föräldrar som 

avvikande utan direkt relation till föräldraförmågan finns i U5:  

U5: “[Boendet] informerar om att pappa tidigare hamnat i slagsmål med personal när han och mamma levde samman i en 

av deras bostäder men tror att de har möjlighet att hjälpa pappa med att finna sig tillrätta i Sverige (...).”  
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U5: “Pappa berättar vidare att han bland annat haft sex med en 14-årig flicka under tiden på [utredningshem] och att han 

regelbundet hämtar tjejer till boendet som han ligger med.” 

 

Det första citatet visar på hur pappan anses avvika från normen på olika sätt; dels genom att han 

hamnat i slagsmål med personal, dels genom att han inte har funnit sig tillrätta i Sverige. Pappan beskrivs i 

det andra citatet, förutom att ha haft sex med en 14-årig flicka, även regelbundet hämta tjejer som han ligger 

med under tiden som han bott på utredningshem. Att åldern på flickan omnämns kan förstås genom 

att det enligt svensk lag är brottsligt att ha sex med någon som är 14 och att pappan således anses 

bryta mot normen. Denna kontext utgör därmed grunden för hur pappan konstrueras (Burr, 2003). 

Tillsammans utgör beskrivningarna från båda citaten en tolkningsrepertoar som konstruerar 

pappan som både våldsam samt sexuellt normbrytande. Citaten är hämtade under rubriken 

“händelser under utredningstiden” och målar en bild av pappan som inte står kopplat till hans 

föräldraförmåga i övrigt. Pappan beskrivs upprepat genom utredningen som våldsam, både mot 

personal på ett HVB-boende han vistas på samt mot barnets mamma. I det första citatet ställs dock 

pappans våld även mot det faktum att han inte funnit sig tillrätta i Sverige. Formuleringen att pappa 

tidigare varit våldsam men att personalen på boendet tror att de kan hjälpa honom med det, kan 

tolkas som att personalen menar att pappans våldsamhet skulle kunna avhjälpas genom att han får 

hjälp att integreras i det svenska samhället. Pappan konstrueras därmed som avvikande på flera sätt 

som dessutom förstärker varandra; pappan är våldsam och att hans våldsamhet tycks bero på hans 

bakgrund. Även detta är ett exempel på kategorisering (Mattsson, 2015; Burr, 2003) där pappan 

kategoriseras utifrån sitt sätt att avvika från normen.  

6.5.2 Ambivalens  

En konstruktion vi fann i flera av utredningarna var ambivalent uppträdande hos föräldern, vilket 

framställdes på olika sätt. Ambivalensen berör i utredningarna olika aspekter av föräldrarnas liv och 

tillvaro, men visar alltjämt på en riskfaktor hos föräldern. Ett exempel på hur ambivalens hos en 

förälder kan förstås är genom motsättningar i dennes egna utsagor, vilka inte heller kommenteras 

vidare i texten. Citatet nedan exemplifierar detta.  

 

U7: “Jag har avslutat med mitt ex och nu fungerar allt bättre. (...) Om jag hade barnen skulle han [mammans 

ex, vår anm.] fortsätta att anmäla mig. Om vi inte har kontakt kan han inte anmäla något. När [barnet] 

kommer hem ska jag hålla honom på avstånd. Begära besöksförbud om det behövs. Jag kommer att kunna 

förklara för socialtjänsten om han gör nya anmälningar. (...) Mitt ex kan inte hitta på något om mig, vi har ingen 

kontakt. Jag är bara där när jag ska hämta [bror]. Jag har ätit middag med dem en gång. Då såg jag att han 

hade ett skåp fullt med mediciner, antidepressiva, som han inte äter. Fulla oöppnade burkar, flera stycken.”  

 

Av citatet framgår att mamma uppger att hon avslutat med sitt ex, att hon ska begära besöksförbud om 

det behövs, att de inte har kontakt, men säger därefter att hon träffar exet då hon ska hämta sitt barn 

hos honom. Hon säger även att hon ätit middag med honom. Dessa utsagor kan ses som 

motstridiga, vilket framställer mamman som inkonsekvent i sina uppgifter. Sammantaget kan detta 

förstås utgöra en tolkningsrepertoar (Burr, 2003) som konstruerar mamman som ambivalent inför 

relationen till sitt ex. Vidare står mammans utsagor genomgående i U7 okommenterade av 

socialtjänsten eller andra referenspersoner. I stället utgörs tonvikten av beskrivningarna från 

mammans egna utsagor och åsikter, och mindre från professionella bedömningar eller redogörelser 

för sakförhållanden. Detta leder till att bilden av henne och hennes föräldraförmågor framställs 
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genom hennes egna ord, trots att utredningen är ett upprättat myndighetsdokument skapat för att 

utreda huruvida mammans förmågor och förutsättningar förändrats tillräckligt för att barnet ska 

kunna flytta hem till henne igen (Socialutskottet, 2022).  Konstruktionen skapas således inte genom 

socialtjänstens val av ord angående mammans föräldraskap eller föräldraförmågor. Då 

konstruktioner skapas i mellanmänskliga interaktioner (Burr, 2003; Sohlberg & Sohlberg, 2013) 

utgör socialtjänstens tystnad i förhållande till mammans egna ord i detta fall interaktionen som 

konstruerar henne som ambivalent. Här tolkar vi det som att syftet med denna konstruktion av 

ambivalens hos mamman är att påvisa en risk för barnet över tid. Denna konstruktion kan förstås 

i relation till vad som anses vara barnets bästa, snarare än till huruvida föräldrar har genomgått en 

behövlig förändring för att avsluta vården enligt 21 § LVU.  

Ytterligare exempel på när föräldrar konstrueras som ambivalenta exemplifieras i citaten nedan. I 

båda citaten görs detta genom att visa på motsättningar mellan vad föräldern säger och vad 

föräldern gör. 

U1: “Våren [år] är pappa tillbaka i Sverige och vill få till en kontakt med [sitt barn, vår anm.]. I september lämnar 

pappa ett meddelande till handläggaren att han åker tillbaka till [land] och handläggaren får inte tag i honom efter det.”  

U4: “Mamma uppvisar en ambivalens kring huruvida hon vill bo kvar med pappa eller inte.” (...) “De flyttar åter 

tillsammans och har bott med varandra med undantag för en kort period i början av [år] då mamma valde att flytta från 

pappa. Hon berättar att hon velat det länge med inte förmått. Hon flyttade dock åter till honom efter ett par veckor.”  

Ambivalensen i citatet från U1 kan utläsas genom att pappan vill få till en kontakt med sitt barn, men 

därefter handlar på ett motsägande sätt genom att han åker utomlands och att handläggaren inte får 

tag i honom. Pappan framställs här som ambivalent genom sitt uppträdande som otillgänglig då han 

inte går att få tag i, samt inte befinner sig i Sverige för att kunna träffa sitt barn, samtidigt som han 

uttrycker en önskan om kontakt med barnet. Att dessa beskrivningar av honom görs i direkt följd 

visar på motsättningen i hans beteende som uppfattas av socialtjänsten, vilket följaktligen skapar 

konstruktionen av pappan som ambivalent. I citatet från U4 benämns uttryckligen att mamma 

uppvisar en ambivalens till huruvida hon vill bo med barnens pappa, som utsatt henne för våld. Det 

beskrivs att de åter flyttar tillsammans, att mamma valde att flytta från pappa, att hon velat flytta ifrån 

honom länge och att hon dock flyttade åter till honom. I sammanhanget uppfattas mammas 

ambivalens som en riskfaktor eftersom pappans omfattande våld mot henne har beskrivits genom 

utredningen. Dessa beskrivningar skapar vidare en kategorisering av föräldrar (Mattsson, 2015); de 

som fullföljer vad de gett uttryck för kontra de som inte gör detta. Sammanfattningsvis kan vi 

konstatera att denna typ av framställningar som inte är direkt kopplade till konkreta 

föräldraförmågor återfinns i alla bearbetade utredningar.  

6.5.3 Övriga riskfaktorer 

Under denna rubrik kommer identifierade riskfaktorer som bristande ansvar, svårigheter kring 

relationen till barnet och bristande tillförlitlighet eller trovärdighet hos föräldern att diskuteras. 

Flera av dessa faktorer går in i varandra, och citaten nedan representerar därför flera faktorer 

samtidigt som vi tolkat som riskfaktorer hos föräldrarna. Även en moralisk aspekt av detta tema 

har identifierats, där föräldrarna i flertalet utredningar framställs göra moraliskt tvivelaktiga val. Ett 

exempel på det är: 
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U1: “Läkaren uppgav att mamma visat symptom som tydde på att hon drabbats av amningspsykos. Ett beslut om 

tvångsvård enligt Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård (LPT) fattades och mamma vårdades på sluten psykiatrisk avdelning. 

(...) Pappa valde att lämna sjukhuset efter att föräldrarna haft en konflikt istället för att stanna kvar och ansvara för 

[barnet].” 

U1: “Mamma hade vid flera tillfällen verbalt kränkt [barnet] genom att säga att hen är tjock, använt religiösa uttryck som 

att hen är ‘oren’ medan mamma är ‘ren’ samt citera Koranen för henom istället för att känslomässigt bemöta [barnet] när 

hen varit upprörd.”  

I det första citatet värderas pappans agerande att lämna sjukhuset istället för att stanna kvar där 

tyngdpunkten ligger vid att han enligt socialtjänsten gjorde fel val i den situationen. Detta 

framställer pappan som någon som inte agerar utifrån ett önskvärt beteende. På samma sätt 

framställs mamman i det andra citatet göra ett felaktigt val när hon citerar Koranen och verbalt 

kränker sitt barn istället för att känslomässigt bemöta barnet. I citatet framställs mammans bruk av 

religiösa uttryck tillsammans med hennes föräldraskap. Det förefaller dock inte finnas en värdering 

kring mammans religion i detta fall har, således tolkar vi inte detta citat som att påvisa en kulturell 

aspekt i mammans föräldraskap. Ordet “istället” används i båda citat för att belysa samma sak, 

vilket gör att de utgör en tolkningsrepertoar (Burr, 2003) som innebär att det här finns ett annat 

alternativ till föräldrarnas handlande, som får förstås som det rätta valet. Båda föräldrar konstrueras 

i dessa fall göra fel val i förhållande till sitt barn.  

Vidare beskrivs föräldrar handla på ett sätt som försvårar för dem att upprätta goda relationer till 

sina barn, vilket exemplifieras i citatet nedan.  

U3: “[Barn 2:s äldre syskon, 1] har efter att pappa undersökt hens kontoutdrag och kommenterat hur hen använder sina 

pengar slutat att besöka familjen. [Barn 2:s äldre syskon, 2] har inte heller varit hem till föräldrarna på lång tid.”  

Citatet ovan belyser föräldrarnas relation till det aktuella barnets äldre syskon som inte längre bor 

hemma hos dem. Förutom att påvisa en kontrollerande karaktär hos pappan, uppfattas både 

pappan och mamman ha en problematisk relation till sina äldre barn. Dessa barn är emellertid inte 

aktuella i utredningen och citatet kan därför förstås som ett exempel på föräldrarnas generella 

svårigheter att skapa goda relationer till sina barn. Formuleringarna slutat besöka familjen och inte heller 

varit hem till familjen har identifierats som tolkningsrepertoarer för att påvisa ett visst förhållande 

(Burr, 2003), vilket i detta sammanhang tolkas till föräldrarnas nackdel; barnen har valt bort sina 

föräldrar. Denna framställning kan sedermera förstås som en kategorisering av föräldrarna, där 

dikotomin “god” respektive “dålig” förälder upprättas genom att beskriva föräldrarna i relation till 

andra än det aktuella barnet, där föräldrarna förstås tillhöra den senare dikotoma kategorin 

(Mattsson, 2015). Goda respektive dåliga relationer till barnet beskrivs även genom föräldrarnas 

omsorg om barnens mående: 

 U5: “Varken mamma eller pappa uttrycker några funderingar kring [barnets] hälsa eller utveckling.” 

Detta citat visar på ett annat sätt hur föräldrar framställs obrydda kring sitt barns mående vid 

tidpunkten då de inte bor tillsammans. I utredning U5 återfinns långa redogörelser för hur 

föräldrarna beskriver varandra och de konflikter som uppstått dem emellan. Meningen som valts 

ut visar på en liten del av utredningen som berör föräldrarnas relation till barnet, då varken mamma 

eller pappa uttrycker några funderingar om sitt barns mående. Ordvalet varken kan tolkas signalera 

att ingen av föräldrarna har frågat om sitt barn, men att det finns en förväntan på att någon av dem 



  
 Lind & Åslund 

37 (53) 

borde gjort detta. Genom detta skapas en konstruktion av föräldrarna som oengagerade (Burr, 

2003). Andra sätt att framställa risker för barnet är genom att belysa motsättningar mellan föräldrars 

uttalanden och uttalanden som är gjorda av sakkunniga eller referenspersoner, eller att beskriva hur 

föräldern motsäger sig själv i olika uttalanden. Nedan följer två exempel som främst berör osäkerhet 

kring förälderns ansvar för barnet och förälderns tillförlitlighet. 

U5: “Pappa har under utredningstiden till socialsekreteraren uttryckt att han nu förstår att [barnets] mamma ej förmår 

tillgodose [barnets] behov av säkerhet och att hon stundtals kan agera impulsivt och på så sätt utsätta [barnet] för risker.”  

(...) 

“Pappa ska även anklaga mamma för att vara en dålig mor, sämre än en djurmamma och beklaga sig över att han ensam 

får ta hand om deras gemensamma barn.” 

 

Analys och bedömning: “Fadern saknar i nuläget insikt i hur moderns funktionsnedsättning yttrar sig i 

föräldrarollen och hur detta påverkar [barnet].”  

 

Det första citatet ger en bild av hur pappan uttrycker förståelse för att mamma ej förmår tillgodose 

barnets behov. Formuleringen av att pappa under utredningstiden visat denna förståelse blir också 

särskilt av vikt för framställningen av honom som en förälder med barnperspektiv och förståelse 

kring barnets säkerhet över tid. I nästa citat beskrivs pappan dock anklaga mamman för att vara en 

dålig mor, vilket motsäger det han gett uttryck för tidigare. Här kan pappan förstås brista i 

förståelse, genom att han anklagar mamman för att sakna en viss förmåga, trots att det framgått i 

utredningen att hon har kognitiva funktionsnedsättningar. Det framkommer även en direkt 

motsättning mellan uppgifter från det första citatet och citatet under “analys och bedömning”, då 

den professionella bedömningen kring pappan står i motsats till det han själv gett uttryck för. Till 

skillnad från hur föräldrar konstrueras i avsnittet oförmåga, framhålls här inte att pappan har en 

oförmåga att förstå hur mammans funktionsnedsättning påverkar hennes föräldraskap och 

föräldraförmåga, utan visar snarare på en generell osäkerhetsfaktor kring honom som förälder. 

Konstruktionen av pappan blir i detta fall att han brister i tillförlitlighet och ansvar i sin föräldraroll 

(Burr, 2003).  
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7. DISKUSSION            

I detta avslutande kapitel summeras uppsatsens analys och resultat med utgångspunkt i 

undersökningens syfte och frågeställningar. Därefter diskuteras fynden relaterat till uppsatsens 

bakgrund och tidigare forskning, följt av ett kortare avsnitt där uppsatsen teori och metod 

diskuteras. Slutligen presenteras ett avsnitt rörande reflektioner kring vidare implikationer för 

socialt arbete. 

7.1 Summering av analys och resultat 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur föräldrar till barn placerade i samhällsvård enligt 2 

§ LVU konstrueras i de hemtagningsutredningar som utförs av socialtjänsten när föräldrar ansöker 

om upphörande av vård. Syftet var även att undersöka hur dessa konstruktioner kan förstås i 

relation till principen om barnets bästa. Vår analys har resulterat i att vi kunnat identifiera fem olika 

teman som berör sättet på vilket föräldrar konstrueras av socialtjänsten i dessa utredningar. Dessa 

fem teman var Arbetsallians, Förmåga/oförmåga, Barnperspektiv, Riskfaktorer kring föräldern samt Våld, 

under vilka vi redogjort för hur föräldrarna konstrueras i respektive tema.  

 

Det som vidare kan konstateras är att sättet på vilka utredningarna är skrivna skiljer sig åt, och 

framställningarna av föräldrarna görs således på olika sätt. De mest framträdande sätten att beskriva 

föräldrarna görs genom motsättningar samt att lämna föräldrarnas egna ord okommenterat. 

Fortsättningsvis skapas motsättningar i texten på olika sätt, dels genom att föräldrars uppfattning 

har ställts mot den professionella bedömningen eller uttalanden från referenspersoner och/eller 

sakkunniga, dels genom att föräldrarnas uttalanden ställts mot beskrivningar av deras ageranden. 

Genom att föräldern själv anger något som direkt följs av motsägande utsaga, undermineras 

förälderns uppfattning till viss del, vilket var ett förhållandevis vanligt förekommande sätt att 

konstruera föräldrar på. I vissa andra fall lämnas föräldrarnas beskrivningar eller uttalanden helt 

okommenterade i texten. Konstruktionen utgjordes i de fallen av föräldrars egna ord i tillsammans 

med socialtjänstens tystnads kring dessa.  

 

Temat arbetsallians innefattar konstruktioner av föräldrarna som berör huruvida de anses samarbeta 

med socialtjänsten kring sina barn, vilket i huvudsakligen utgörs av beskrivningar av hur föräldrarna 

brast i samarbetet med socialtjänsten. Det vi vidare såg var att samarbetsvillighet hos föräldrarna 

vissa gånger sammankopplades med föräldrarnas förmåga att lyssna och förstå vad de behövde 

göra för att gå socialtjänsten till mötes. Vi kan således konstatera att vissa aspekter inom temat 

arbetsallians även berör nästa tema som identifierades, vilket var förmåga/oförmåga. Inom temat 

förmåga/oförmåga återfanns beskrivningar som påvisade föräldrarnas förmåga i förhållande till sitt 

barn och att ta det ansvar som föräldraskapet innebär. Dessa beskrivningar av föräldrarna relaterade 

huvudsakligen till hur de saknade förmåga, dels i förhållande till att tillgodose sina barns olika 

behov, dels i förhållande till att förstå dessa behov hos barnen och sina egna brister som föräldrar. 

Här konstruerades även föräldrarna i ljuset av sina kognitiva eller intellektuella 

funktionsnedsättningar. Gemensamt för båda dessa teman är att konstruktionerna relaterar till 

huruvida föräldrarna har utvecklats i sin föräldraförmåga eller om brister fortfarande föreligger.  
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Under temat barnperspektiv samlades beskrivningar som konstruerade föräldrarna i förhållande till 

huruvida de i sitt bemötande och omsorg av sina barn intog barnens perspektiv. Konstruktionen 

av föräldrarna bestod till största del av beskrivningar där föräldrarna brast i sitt barnperspektiv. I 

det fjärde temat konstruerades föräldrarna genom beskrivningar av deras bruk av våld, där 

föräldrarna konstruerades som våldsamma både utifrån det våld de utsatt barnen för, men också 

genom våld eller hot om våld mot barnets andra förälder eller mot utomstående. Det sista temat 

var riskfaktorer kring föräldrarna, där aspekter av föräldrarnas karaktär eller val användes för att påvisa 

hur föräldern kunde utgöra en risk för barnens fortsatta hälsa eller utveckling. Således 

konstruerades föräldrarna som en riskfaktor för barnen. Här identifierades även konstruktionen av 

dikotomier, där föräldrar konstruerades enligt kategorier relaterade till karaktärsdrag. Gemensamt 

för dessa tre teman är att konstruktionerna av föräldrarna inte främst är kopplade till 

föräldraförmåga eller huruvida föräldrarna lyckats förändra de aspekter som föranledde 

omhändertagandet av deras barn. Således är vår slutsats att konstruktionerna inom dessa teman 

snarare kan förstås i relation till principen om barnets bästa, vilket besvarar uppsatsens andra 

frågeställning. Slutligen konstrueras föräldrars arbetsallians med socialtjänsten som något som kan 

förändras eller förbättras, medan föräldrars bristande karaktär och förmåga ofta konstrueras som 

mer statiska förhållanden.  

7.2 Resultat i relation till bakgrund och tidigare forskning 
Flertalet konstruktioner av föräldrar som identifierats i utredningarna under tema arbetsallians och 

förmåga/oförmåga, kan relateras till de fynd som presenterats i tidigare forskning. 

Konstruktionerna inom dessa teman kan även förstås genom uppsatsens bakgrund, där det fastslås 

att syftet med hemtagningsutredningar är att utreda huruvida en förändring har skett gällande de 

förhållanden som ledde omhändertagandet (Socialutskottet, 2022). Fynden kring 

förmåga/oförmåga står direkt kopplat till detta då det är föräldraförmåga och hemmiljö som ska 

prövas. Likaså kan konstruktionerna kring föräldrars arbetsallians förstås vara kopplade till denna 

bakgrund, då vi även kunnat konstatera att arbetsallians och förmåga ofta sammanflätas. 

Arbetsalliansen kan även ses som ett index för att en förändring hos föräldern har skett eller är 

möjlig.  

Denna uppsats inleddes genom att belysa den samhällsdebatt som följt enskilda fall som berör 

upphörande av vård enligt 21 § LVU. Debattens narrativ, att föräldrar anses ha förbrukat sin chans 

till föräldraskap genom att de svikit sina barn, förs ofta fram med argumentet att principen om 

barnets bästa borde styra (Rung, 2022; Eksvärd, 2022, Ivarsson, 2022). Fortsättningsvis har 

konstaterats i bakgrunden att barnets bästa inte är ett eget rekvisit vid begäran om upphörande av 

vård enligt 21 § LVU (Socialutskottet, 2022). Däremot konstateras i uppsatsens inledning att 

barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut som rör barn enligt Barnkonventionen artikel 3, 1 

kap. 2 § SoL samt 6 kap. 2a § FB. Av den anledningen förstår vi det som att konstruktioner av 

föräldrars karaktär är socialtjänstens försök att ändå ta barnets bästa i beaktning. Beskrivningar av 

föräldrars karaktär görs ofta utan att beskriva vilken föräldraförmåga som eventuellt påverkas eller 

vilken inverkan det kan få för barnet. Detta skulle kunna vara en förklaring till att föräldrar ofta 

känner sig misslyckade och stigmatiserade av socialtjänsten, samt inte förstår grunden för 

omhändertagandet av sina barn, vilket redogjorts för i tidigare forskning (Haight, Black & 

Mangelsdorf, 2002; Syrstad & Slettebø, 2020; Shanks & Weitz, 2020). Det har vidare konstaterats 
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att dessa känslor hos föräldrarna kan försvåra interaktionen och samarbetet med andra vuxna 

(Nesmith et al., 2017; Höjer, 2009) vilket skulle kunna förklara hur föräldrarna konstrueras utifrån 

deras förmåga att samarbeta.  

Avslutningsvis kan vi se det svåra i uppdraget att utreda föräldrarnas omsorgsförmåga utan att 

också beakta deras bakgrund, tidigare brottsliga handlingar eller kulturella vanor. Det kan vara svårt 

att skilja konkreta handlingar kopplat till föräldraförmåga från uppgifter om att en pappa 

exempelvis har våldtagit ett annat barn, när en bedömning om omsorgsförmåga ska göras. 

Inkluderingen av denna typ av uppgift kan anses problematisk, men kan samtidigt förstås genom 

att en person uppfattas i sin helhet vilket sätts i relation till barnperspektivet. Vi förstår sättet 

föräldrar konstrueras på som en effekt av detta. Sammantaget har vi med vårt empiriska material 

kunnat visa på komplexiteten i att värna barnets bästa vid vård enligt LVU, i likhet med Östlund, 

Gustafsson & Wejedals (2021) konstaterande.  

7.3 Teoridiskussion 
Socialkonstruktionism som teori har möjliggjort en språklig analys av vårt material, där vi kunnat 

bryta ner texten för att vidare identifiera meningsbärande enheter och tolkningsrepertoarer, vilket 

har lett fram till vår slutsats om hur konstruktioner av föräldrar skapas av socialtjänsten. Genom 

att betrakta språket som ett sätt att konstruera verkligheten har vi kunnat förhålla oss reflekterande 

och kritiska till hur språket används, detta kritiska förhållningssätt har fortsättningsvis varit viktig 

för att undvika att göra egna bedömningar av de föräldraförmågor som beskrivs. 

Kategoriseringsbegreppet möjliggjorde att inom ramen av det socialkonstruktionistiska 

perspektivet identifiera en viss typ av konstruktioner för att besvara uppsatsens frågeställningar.  

En begränsning i vårt teorival var dock att skillnader mellan hur mammor och pappor konstrueras 

svårligen kunde analyseras, då detta hade krävt en inkludering av genusteori. Genusperspektivet 

finns därmed inte representerat i vår analys, vilket skulle kunna vara intressant för denna typ av 

forskning framledes. 

7.4 Metoddiskussion 
Den valda metoden av kvalitativ textanalys har visat sig lämplig för den typ av uppsats vi velat 

genomföra. Inom kvalitativ forskning finns relativt få strikta ramar att förhålla sig till. 

Socialkonstruktionismen som teoretisk ingång har emellertid gett oss en viss struktur att utgå ifrån 

vid vår textanalys. Metoden är deskriptiv vilket gör att vi kan berätta vilken konstruktion vi ser, 

men att vi däremot inte med säkerhet kan säga vad den konstruktionen får för effekter. Vi kan 

heller inte fastslå att konstruktionerna görs med ett visst motiv, utan bara presentera vår teori kring 

varför vi tror att det ser ut så i just det här fallet. Den kvalitativa textanalysen gör det vidare inte 

möjligt att arbeta med ett stort underlag, varför vi endast har kunnat analysera sju olika utredningar 

i vår uppsats. Det gör också att resultatet inte kan replikeras och inte heller generaliseras till att gälla 

i andra sammanhang. Även transparensen i vår forskning kan ifrågasättas då vi är de enda som 

kommer att se helheten av utredningarna på grund av sekretessen de omfattas av och de citat vi 

har valt ut kan således inte kontrolleras vara representativa för texten. Dock har vi genom att bifoga 

kodningsschemat som bilaga försökt öka transparensen, vilket diskuterats i avsnittet analysprocess.  
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Styrkan med metoden är däremot att frågeställningarna, med hjälp av den socialkonstruktionistiska 

ansatsen, har kunnat besvaras genom att vi kunnat identifiera olika konstruktioner av föräldrar, 

vilket sedan diskuterats utifrån befintlig forskning.  

7.5 Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik  
Genom det som framkommit i vår analys, tror vi att förslaget enligt Socialutskottets promemoria 

att göra barnets bästa till ett eget rekvisit vid beslut om upphörande av vård enligt 21 § LVU, vore 

gynnsamt för det sociala arbetets praktik. Dels kan det på ett bättre sätt hänga samman med BBIC-

modellen, enligt vilken hemtagningsutredningar skrivs. Sättet föräldrarna beskrivs på skulle därmed 

kunna ställas i direkt relation till principen om barnets bästa och barnets konkreta behov. Detta 

hade möjligtvis kunnat bidra till en ökad förståelse för varför deras barn är omhändertagna, samt 

vad de eventuellt behöver göra för att förändra det. Huruvida olika konstruktioner av föräldrar till 

placerade barn påverkar föräldrarna i mötet med socialtjänsten kan vi dock inte med säkerhet fastslå 

genom denna studie. Vi kan inte heller genom vår studie fastslå att föräldrarnas upplevelse av att 

inte förstå grunden till deras barns omhändertagande beror på dessa konstruktioner. Ytterligare 

forskning kring detta skulle kunna göras inom detta område. Däremot kan sägas att synliggörandet 

av hur olika klientgrupper konstrueras inom socialt arbete är relevant för synen på och bemötandet 

av klienterna, där vår studie kan bidra till att öka kunskapen om konstruktioner av föräldrar till 

placerade barn.  
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BILAGA 1 

KODNINGSSCHEMA  

 

KOD U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 Totalt 

TEMA VÅLD         

Kontroll  1 2 4 3   10 

Kränkning       1 1 

Sexuellt våld     2 1  3 

Utsatthet  6  3 3 2  14 

Våld  6 5 4 15  4 34 

TOTALT: 0 13 7 11 23 3 5 62 

TEMA ARBETSALLIANS         

Ansvarsförskjutning  1 1 2    5 

Bristande engagemang  1 3     1 5 

Engagemang 1    1   2 

Fungerande föräldrarelation   1     1 

Hjälpsökande  1  4  1 1 7 

Låg mottaglighet 

 

2 1  1    5 

Mottaglighet  2 1 2 1 1 1 8 

Ovilja till förändring 4 6 5 6    21 

Rädsla 3       3 

Samarbetssvårigheter 4 3 1  6 1 2 18 

Samarbete 1  2   1 1 5 
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Samarbetsvilja 1 2 1 2 2  1 9 

Skuldförskjutning  2 1 6  1 3 13 

Skuldbeläggning   1 2 3   6 

Underkastelse  1 1 1    3 

Vilja till förändring 1 2 4 1 1   9 

TOTALT: 18 24 18 27 14 5 10 106 

TEMA FÖRMÅGA/OFÖRMÅGA         

Ansvarstagande     3 1  4 

Bristande förståelse      1  1 

Bristande insikt 12 9 5 10 8 4 6 54 

Framsteg 5 2 6 1  1  15 

Förmåga 3 3  3 3 4  16 

God föräldraförmåga   1  2   3 

Insikt 2   2 3  2 9 

Oförmåga till förändring 1 1 3   1  6 

Oförmåga 13 7 5 7 15 10 5 62 

Potentiellt framsteg   2     2 

Villkorad förmåga 2  4  6 5  17 

TOTALT:  38 22 26 23 40 27 13 189 

TEMA BARNPERSPEKTIV         

Barnperspektiv    1 1 2 2 6 

Bristande barnperspektiv 4 8 4 11 3 3 10 43 

Relation till barnet 2 1 3 2 4 4 1 17 

Stabilitet  1 4     5 
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Oro  1 2 1 4   8 

Otrygghet 6 6 4 7 18 4  45 

Trygghet   1     1 

TOTALT: 12 17 18 22 30 13 13 125 

TEMA RISKFAKTORER KRING 

FÖRÄLDERN 

        

Ambivalens 3 1  4 6 4 1 19 

Bristande ansvar 3 8 2 13 7 5 7 45 

Bristande tillförlitlighet     6 2  8 

Bristande trovärdighet 1  1  5  1 8 

Bristande tillit till medförälder     3   3 

Fel val 3    1   4 

Instabil      1 1 2 

Konflikt med medförälder     3 1 1 5 

Kulturell markering  1 1 2 1 2  7 

Normavvikelse 3 1 1  12   17 

Oberäknelig     7 1  8 

Ombytlig  4   5 1 1 11 

Relation till medförälder  1 1 1     3 

TOTALT: 14 16 6 19 56 17 12 140 

 


