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Sammanfattning	  

Titel: Att föräldra sin förälder? – en diskursanalys om omsorgsgivande och ansvarstagande 
barn 

Författare: Johanna Kihlgård 

Nyckelord: unga omsorgsgivare, young carers, diskursanalys, Socialstyrelsen, 
socialkonstruktionism, sociala problem 

Studiens syfte är att undersöka hur barn som har en omsorgsgivande och ansvarstagande roll i 
förhållande till sina föräldrar skildras i svenska, statliga texter om barns utsatthet. 
Utgångspunkten är fenomenet och begreppet young carers/unga omsorgsgivare som har fått 
stor uppmärksamhet i bland annat England och Australien, men knappt belysts alls i Sverige. 
Med ett diskursanalytiskt angreppssätt genomförs en näranalys av fyra publikationer utgivna 
mellan år 1999 och 2013 av Socialstyrelsen. Teorin och metoden som används är en 
kombination av Faircloughs kritiska diskursanalys och diskursteori. Andra teoretiska 
utgångspunkter är socialkonstruktionism och teori om hur sociala problem konstrueras. 
Socialstyrelsen har som myndighet stor makt att påverka bilden av sociala problem bland 
professionella inom bland annat socialtjänst och sjukvård. Den diskursanalytiska 
genomgången av Socialstyrelsens publikationer fann två diskurser om barns omsorgsgivande 
och ansvarstagande; en aktörsdiskurs och en objektsdiskurs. Ordet omsorgsgivande återfinns 
knappt i materialet, men däremot är avsnitt om barns ansvarstagande mer vanligt 
förekommande. Även familjens och professionellas roll i förhållande till dessa barn och det de 
gör analyseras. I texterna framträder kärnfamiljen som utgångspunkt vilket problematiseras. 
Socialsekreterares självuttryckta brist på kompetens gällande barnsamtal diskuteras, samt vad 
det kan få för effekt för barnen i fråga och på konstruktionen av sociala problem. Unga 
omsorgsgivare dryftas i förhållande till den svenska välfärdsstaten, då man kan anta att det 
utbredda sociala skyddsnätet leder till att barn som omsorgsgivare är ett ovanligt fenomen i 
Sverige. Å andra sidan skulle socialpolitiken kunna osynliggöra unga omsorgsgivare då det 
blir förgivettaget att barn och föräldrar får det stöd de behöver. Uppsatsens bidrag är att 
diskutera ett ämne som relativt sällan åskådliggörs i Sverige, men som möjligtvis kommer att 
bli alltmer uppmärksammat då medvetenheten om barns rätt till delaktighet och aktörskap 
som omsorgsgivare ökar. 
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Abstract	  

Title: To parent one’s parent? – a discourse analysis about children giving care and taking 
responsibility [translated title] 

Writer: Johanna Kihlgård 

Key words: young carers, discourse analysis, the National Board of Health and Welfare, 
social constructionism, social problems 

The object of this study is to investigate how Swedish official texts describe children who 
care for and take responsibility for their parents. The starting point is the term and phenomena 
young carers which has received a lot of attention in for instance England and Australia, but 
is yet relatively unknown in Sweden. Through discourse analysis four publications by the 
National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen) are scrutinized. The theory and 
method used is a combination of Fairclough’s critical discourse analysis and discourse theory. 
Other theoretical points of departure are social constructionism and theory on construction of 
social problems. Socialstyrelsen has considerable power when it comes to exerting influence 
on professionals within the institutions of social care and medical services concerning how 
problems are to be understood and dealt with. The discourse analytical reading of 
Socialstyrelsen’s publications found two discourses when it comes to young carers: a 
discourse of agency and a discourse of objectification. The word caring (omsorgsgivande) is 
hardly to be found in the material, but paragraphs dealing with a taking of responsibility 
among children occur more frequently. Also the role of the family as well as the role of 
professionals in relationship to these children and what they do are analyzed. The texts show 
the conjugal family as a starting point and this fact is problematized. The social worker’s 
selfexpressed lack of competence in reference to talking to children is discussed, and also 
what kind of effect this might have on the children in question and in the construction of a 
social problem. Young carers are mentioned in relation to the Swedish welfare state, since one 
can assume that the prevailing social safety nets makes young carers an unusual phenomenon 
in Sweden. Social politics could, on the other hand, make young carers invisible as it becomes 
a given that children and parents receive all the support they need.  The contribution of the 
study at hand is to discuss a subject that does not get much visibility in Sweden, but that may 
attract more attention with greater awareness of children’s right to participate and agency as 
contributors. 
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1.	  Inledning	  	  
Att barn tar hand om eller känner oro och ansvar för sina föräldrar är ett återkommande tema i 
bland annat självbiografier och personliga krönikor i tidningar. Dessutom är det något många 
av oss personligen kan relatera till i olika utsträckning. Det kan handla om en förälder som 
har blivit äldre och nu behöver hjälp med omvårdnadsuppgifter, eller det kan röra sig om en 
förälder som blivit ensamstående. Som barn känner man oro och ansvar för förälderns 
välmående. Barns omsorgsgivande och ansvarstagande kan även ligga på en betydligt mer 
omfattande nivå.  

En vanlig utgångspunkt i texter om barn är föräldrars svårigheter och problem. Det studeras 
vad exempelvis föräldrars missbruk, psykiska ohälsa eller sjukdom får för följder för barn. 
Begrepp som risk- och skyddsfaktorer diskuteras frekvent och ofta läggs fokus på hur det går 
för barnen sedan när de blir vuxna, fullvärdiga samhällsmedborgare. Att utgå från föräldrars 
problem istället för barns erfarenheter, och att se till följderna i vuxenlivet snarare än till barns 
upplevelser i nuet, är företeelser som jag har reflekterat över. Dessa funderingar tog dock inte 
konkret form förrän jag läste en artikel om young carers. Det handlade om barn vars föräldrar 
hade olika typer av svårigheter eller problem, men som hade det gemensamt att de vårdade 
och tog ansvar för sin förälder. Detta fick mig att inse att det finns studier som framförallt 
utgår från barnen och inte från föräldrarnas särskilda behov. Barnen har också känslor, utför 
sysslor och har behov och förmågor som kan studeras i forskning. Föräldrarnas problematik 
behöver inte ens vara densamma för att barnen ska befinna sig i en liknande situation och ta 
en omsorgsgivande roll. Begreppet öppnade mina ögon för ett sätt att se på barns utsatthet 
utifrån deras upplevelser, åtaganden och hur de har det i nuvarande stund. 

Då jag började göra efterforskningar om young carers insåg jag snart att det inte fanns 
någonting skrivet om detta på svenska, men mängder på engelska. Genom mailkontakt med 
en anställd på Socialstyrelsen fick jag veta att denna insikt stämde. Väldigt lite forskning har 
hittills bedrivits i ämnet i Sverige. Samma person berättade att det var ett ämne som man hade 
börjat intressera sig för även på Socialstyrelsen och samma höst som denna uppsats skrivs 
påbörjar Socialstyrelsen två projekt om young carers, eller unga omsorgsgivare som är det 
svenska begreppet. Att det är ett ämne ”i ropet” och att det dessutom finns en kunskapslucka 
kring dessa barn i Sverige gjorde att det kändes än mer relevant att studera och jag började 
fundera över hur det kunde komma sig att barns omsorgsgivande och ansvarstagande 
osynliggjorts i Sverige så länge. Finns inte unga omsorgsgivare i Sverige? Eller är dessa barn 
glömda i svensk forskning, av svenska myndigheter och i den svenska välfärden? Är unga 
omsorgsgivare möjligtvis ett fenomen, eventuellt även ett socialt problem, som inte 
konstruerats här (än)? Hur beskrivs och hanteras i sådana fall barn som tar ansvar och ger 
omsorg till en sjuk, funktionshindrad eller missbrukande förälder i svenska texter? Dessa 
frågor lade grunden för föreliggande studie.  

1.1 	  Bakgrund	  	  
Synen på barn har förändrats under de senaste decennierna och barn ses alltmer som 
”personer i sin egen rätt” (Alanen & Mayall 2001:xi). Fortfarande ses barn ofta som blivande 
vuxna, men i barndomssociologin är fokus i ökande utsträckning på barn som individer med 



 6 

behov, önskningar och förmågor här och nu (Corsaro 1997:7f). Synen på barn som deltagare i 
och resultat av sociala relationer har haft genomslagskraft i många olika discipliner och 
kopplas även till politik och praxis (Alanen & Mayall 2001:xi). Ett exempel på detta är barns 
ökade rätt till delaktighet, som är en av grundprinciperna i FN:s konvention om barnets 
rättigheter. Sverige ratificerade barnkonventionen 1991 och det sker en utveckling där barns 
aktörskap och rätt till information och participation blir allt mer synliggjort. Ett illustrativt 
exempel är den bestämmelse som har infogats i 2g§ hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
samt i 6 kap. 5§ patientsäkerhetslagen (2010:659). Bestämmelsen lyder:  

Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om 
barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 

1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, 

2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller 

3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. 

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor 
tillsammans med oväntat avlider.  

Denna lag kan kopplas till begreppet unga omsorgsgivare, då de särskilda behov hos föräldrar 
som listas i princip är desamma som tas upp i den internationella forskningen om young 
carers samt eftersom det handlar om stöd till dessa barn. I forskning från bland annat England 
och Australien, liksom i lagar från andra länder formuleras och konstrueras unga 
omsorgsgivare som ett socialt problem. I den svenska forskningen återfinns inte samma fokus 
på barns ansvarstagande och omhändertagande, även om barns rätt till delaktighet som 
illustreras av lagparagrafen ovan är vanligare. En myndighet som har ansvar för att sprida 
kunskap om barns utsatthet och vägleda professionella i hur barns delaktighet ska hanteras är 
Socialstyrelsen. Socialstyrelsens breda verksamhetsområde rör bland annat socialtjänsten och 
en stor del av arbetet är riktat till personal och ansvariga. Socialstyrelsen publicerar 
kunskapsöversikter som ska vägleda professionella och belysa viktiga områden. Myndigheten 
har genom sitt ansvar för kunskapsspridning och vägledning stor makt att formulera sociala 
problem och ge en bild av såväl problemens orsaker som lösningar till professionella, och 
påverkas i sin tur av beslutsfattare och forskning (se Loseke 2003:31f). Avsikten med denna 
studie är att undersöka hur unga omsorgsgivare beskrivs och får utrymme i just 
Socialstyrelsens texter om barn och familjer i utsatthet. Hur beskrivs ett fenomen som knappt 
formulerats i Sverige, i publikationer om angränsande ämnesområden, utgivna av en statlig 
myndighet?  

Diskursen kring barn som tar på sig en vårdande eller på annat sätt ansvarstagande roll i 
förhållande till sina föräldrar är betydelsefull på en mängd olika plan. På mikronivå är det av 
vikt för barnens och föräldrarnas självbild och syn på sin situation hur de framställs i statliga 
myndighetstexter. Även om det inte är troligt att familjemedlemmarna själva läser dessa 
publikationer, är min utgångspunkt att texterna sannolikt speglar en syn som finns i vårt 
samhälle på dessa barn och föräldrar och att familjerna därför kommer att påverkas av 
diskursen i texterna. På ett mer övergripande plan är texterna förmodligen avgörande för hur 
professionella, inom exempelvis socialtjänst och sjukvård, som kommer i kontakt med dessa 
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barn bemöter dem samt ser på förhållandena i familjen och eventuella insatser. På makronivå 
och ur ett socialpolitiskt perspektiv är det viktigt att unga omsorgsgivare synliggörs och 
diskuteras, inte minst i en välfärdsstat som Sverige där samhället ska ta det yttersta ansvaret 
för utsatta människor och se till att de får den hjälp de behöver.  

1.2 	  Syfte	  och	  frågeställning	  
Syftet med denna studie är att undersöka hur barn som får en omhändertagande roll i 
förhållande till sina föräldrar beskrivs i svenska, statliga texter om barns utsatthet. I den 
internationella forskningen kan man se att dessa barn, trots olika problem och svårigheter hos 
föräldrarna, skildras som en grupp som har gemensamt att de ger omsorg och känner ansvar 
för sina föräldrar (se exempelvis Aldridge & Becker 1993, Thomas et al 2003). I Sverige har 
fenomenet fått ytterst lite uppmärksamhet och denna studie avser att ta reda på om det 
omsorgsgivande och ansvarstagande som definierar young carers tas upp och behandlas i 
svenska myndighetstexter, och i så fall på vilket sätt. Hur ser man på barns ansvarstagande 
och omsorgsgivande i Sverige? Beskrivs det på olika sätt gällande olika utsattheter? Hur 
skildras vuxna personers roll och ansvar i förhållande till barns omsorgsgivande? Med ett 
diskursanalytiskt angreppssätt ämnar denna studie svara på syfte och frågeställningar genom 
en närläsning av publikationer utgivna av Socialstyrelsen.  

Studiens huvudfrågeställningar lyder: 

Hur beskrivs barns ansvarstagande och omsorgsgivande i fyra utvalda publikationer om 
barns utsatthet, utgivna av Socialstyrelsen? 

Skildras barns omsorgsgivande på olika sätt beroende på vilken problematik texten 
behandlar? 

Hur framställs vuxnas roll och ansvar i förhållande till omsorgsgivande barn? 

1.3	  Disposition	  
Uppsatsen inleds med en redogörelse för och reflektion kring den tidigare forskningen. 
Kapitlet är uppdelat i internationell respektive svensk forskning för att belysa skillnaden i 
perspektiv på unga omsorgsgivare. Därefter följer teorikapitlet, där den 
socialkonstruktionistiska utgångspunkt som ligger till grund för studien inledningsvis 
presenteras följt av en reflektion kring teorier om konstruktionen av sociala problem. Avsnitt 
om teorier kring diskurs och två inriktningar av diskursanalys följer. Sedan görs ett antal 
begreppsdefinitioner innan metodkapitlet tar vid. I metodkapitlet redogörs för de 
metodologiska aspekterna av de typer av diskursanalys som tidigare tagits upp i teoridelen; 
kritisk diskursanalys och diskursteori. Därpå följer en diskussion om material, metodologiska 
överväganden samt en beskrivning av tillvägagångssättet vid analysen. Analysen presenteras i 
kapitlet “Diskursanalys av Socialstyrelsens publikationer”, som är strukturerat efter 
dimensionerna i Faircloughs modell för kritisk diskursanalys samt utifrån olika teman 
identifierade i det empiriska materialet. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande 
diskussion och kommentarer angående implikationer för vidare forskning och praktik samt en 
kort avslutning. 	  
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2.	  Tidigare	  forskning	  
I detta avsnitt diskuteras viktiga aspekter av och kontroverser kring fenomenet unga 
omsorgsgivare. För att belysa skillnaderna mellan den internationella och den svenska 
forskningen sker en uppdelning så att dessa perspektiv presenteras och diskuteras separat.  

2.1	  Internationell	  forskning	  
Young carers är i bland annat Storbritannien och Australien ett betydligt mer beforskat 
område inom barns utsatthet än i Sverige. Jo Aldridge och Saul Becker är två brittiska 
forskare som har genomfört många studier om barns omsorgsgivande. Deras rapport Children 
who care – inside the world of young carers publicerades 1993 och används flitigt som 
referens i artiklar och forskningsprojekt i ämnet. Aldridge och Becker definierar young carers 
som individer under 18 år som ger den huvudsakliga vården och omsorgen till en sjuk eller 
funktionshindrad familjemedlem i hemmet (Aldridge & Becker 1993:vii). Dessa barn får ta 
stort ansvar och göromålen sträcker sig från basala hushållssysslor som matlagning och 
diskning, till personlig omvårdnad och intim omsorg som att tvätta, klä och hjälpa föräldern 
med toalettbesök (ibid:18). Att det blir ett barn som får ta denna roll kan bero på 
omständigheter som att en förälder med särskilda behov är ensamstående, att båda föräldrarna 
har svårigheter, eller att andra familjemedlemmar arbetar eller av andra anledningar är 
otillgängliga (Thomas et al 2003:35). Aldridge och Becker menar att dessa barns behov och 
upplevelser har ignorerats och att det finns en brist på forskning i ämnet. De gör gällande att 
det finns forskning om informella omsorgsgivare, men att barnen utelämnas både från 
debatten om detta och från de professionellas uppmärksamhet. Barnen visar kompetens och 
mognad genom sitt omsorgsgivande, men de är fortfarande barn med begränsat 
handlingsutrymme och få rättigheter (1993:vii).  

Flera forskare visar att omsorgsgivandet kan leda till ombytta roller i förhållandet mellan barn 
och förälder. Detta fenomen benämns ofta parentification och handlar om att barn får en roll 
som föräldrar till sina föräldrar (se exempelvis Earley & Cushway 2002:164f, Barnett & 
Parker 1998:146). Barnen som åsyftas anpassar sig så mycket till sina föräldrar och till sin 
omsorgsgivande roll att det anses gå ut över deras egna behov. Begreppet har kritiserats och 
en invändning är att barns omsorgsgivande i form av att hjälpa till med personliga behov eller 
hushållssysslor inte ska jämställas med föräldraskap (Thomas et al 2003:58, Keith & Morris 
1995:39ff). Aldridge och Becker menar att även om rollerna byts i en praktisk bemärkelse så 
är föräldrarna fortfarande känslomässigt beskyddande av barnen. De menar att ansvarsbördan 
som barnen bär är av praktisk natur och att den emotionella och psykologiska föräldra-
barnrelationen inte behöver påverkas (1993:58). Författarna uttrycker dock i samma rapport 
att dessa barn ska uppmärksammas och ha en valmöjlighet så att de inte tvingas vara sina 
föräldrars föräldrar (ibid:17). Barnett & Parker menar att parentification ofta beskrivs som en 
patogen process, men att det egentligen kan hävdas att ”rollbytet” kan ha positiva, negativa 
eller till och med inga effekter alls på barns utveckling (1998:152). De positiva effekterna 
innefattar förbättrat självförtroende och känsla av kompetens och kontroll över livet för 
barnen, samt god föräldraförmåga när de själva får barn. Författarna menar att det är de 
negativa effekterna som får utrymme i litteraturen, och inte andra aspekter (ibid). O’Neil och 
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Platt (1992) påpekar att det är svårt att isolera effekterna av just omsorgsgivandet då andra 
aspekter som familjens ekonomi, arbetslöshet och sociala liv också spelar stor roll för barnens 
välbefinnande och utveckling (I Olsen 1996:44).  

I de flesta rapporter är man överens om att unga omsorgsgivare utför omsorgsuppgifter som 
vanligtvis åligger föräldrar och inte barn, och att det handlar om barn som tar stort ansvar. Det 
är dock tydligt i forskningen att frågan om barn som omsorgsgivare är komplex och 
kontroversiell. Då exempelvis Aldridge och Becker hävdar att dessa barn är utsatta och att de 
ger omsorg på bekostnad av sin egen barndom (1993:76) ifrågasätter andra forskare vad som 
ska ses som barns ”normala” uppgifter i hemmet och menar att synsättet kan användas som en 
kritik mot att sjuka och funktionshindrade överhuvudtaget skaffar barn (Olsen 1996:42).  

Det finns flera svårigheter med begreppet young carers. En av dessa handlar om ålder. Trots 
att det är stor skillnad på att ta ansvar och utföra vissa sysslor som femåring jämfört med som 
sjuttonåring, räknas båda dessa åldrar in i begreppet. Av Aldridges och Beckers 
intervjupersoner är det många som anger att de har gett omsorg så länge de kan minnas 
(1993:8f). Annan forskning har även visat att en stor andel unga omsorgsgivare är under 12 år 
(Banks et al 2002:iii). Studier har dessutom pekat på omsorgsgivandets könade aspekter då 
det är fler flickor än pojkar som tar ansvar för omvårdnaden av närstående (Dearden & 
Becker 2004:8). 

I Aldridges och Beckers intervjuer med unga omsorgsgivare uttrycker barnen en vilja att ge 
omsorg och att fortsätta med det. Inget barn yttrar en vilja att lämna sin förälder eller slippa 
omsorgsgivandet. Det som barnen däremot kan önska är någon att prata med och lite hjälp 
ibland (Aldridge & Becker 1993:76ff). Författarna menar att barnen har socialiserats in i sitt 
omsorgsgivande och att de inte har något de kan jämföra med. Barnen har känslomässigt eller 
praktiskt tvingats in i rollen som omsorgsgivare, utan möjlighet att välja (ibid:16). Det står 
klart i intervjuerna att barnen upplevde positiva aspekter av omsorgsgivandet, kände sig 
älskade och behövda och fick starkare självkänsla (ibid:52).  

Forskningsgruppen som är inriktad på young carers vid Loughborough University i England 
genomförde i mitten av 1990-talet en tvärnationell studie där de jämförde unga omsorgsgivare 
i fyra europeiska länder, varav Sverige var ett. Studien visar att oavsett välfärdens utformning 
i länderna finns det barn som utför liknande omvårdnadssysslor och tar liknande ansvar. 
Problemet med dessa barn uppmärksammas inte av politiker, forskare eller professionella och 
få insatser finns för att skydda barnen från de negativa konsekvenser som omsorgsgivandet 
kan få (Becker 19951). Gällande Sverige fastslår rapporten att trots det utvecklade 
välfärdssystemet hade få av de kontaktade organisationerna hört talas om barn som ger 
omsorg och en del menade att fenomenet inte existerade i Sverige överhuvudtaget. I studien 
konstateras att eftersom föräldrar med fysiska funktionshinder i Sverige har rätt till insatser 
som personlig assistans, kan barn till dessa föräldrar sannolikt slippa ett omvårdnadsansvar 
jämförbart med det i exempelvis Storbritannien. Däremot är föräldrar med psykisk ohälsa och 
missbruksproblem stigmatiserade på ett annat sätt och kan känna rädsla för att söka hjälp då 

                                                
1 Rapporten saknar sidangivelser. 
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de oroar sig för att myndigheterna ska omhänderta deras barn. Deras barn kan därför få ta ett 
stort praktiskt och känslomässigt ansvar. Även om barns omsorgsgivande möjligen inte är lika 
vanligt i Sverige som i Storbritannien, existerar det alltså också här men får ytterst lite 
uppmärksamhet. Kapitelförfattaren frågar sig om Sverige, med sin generösa välfärdsstat, 
kommer att utveckla innovativa stödinsatser för unga omsorgsgivare i framtiden, men fastslår 
att ett medvetande om problemet måste komma först. (Gould 1995) 

Unga omsorgsgivare kan innebära ett dilemma för professionella, då hjälp och stöd till dessa 
barn kan tolkas som en uppmuntran till omsorgsgivandet. En del forskare argumenterar för att 
fokus snarare borde ligga på föräldrarna och att stötta dem i sitt föräldraskap, än att stötta 
barnen i att fortsätta med något som de inte borde behöva göra (Olsen 1996:48ff). 
Överhuvudtaget har fenomenet och begreppet young carers kritiserats då fråga är om barn 
under 18 ska tillåtas ta på sig rollen som omsorgsgivare (Roberts et al 2008:2). Aldridge och 
Becker argumenterar istället för att det är viktigt att ta dessa barns önskningar om att 
involveras i omsorgen på allvar och att barnens uttryckta behov ska ligga till grund för 
insatser (1993:76ff). Föräldrarnas åsikter, upplevelser och önskningar i dessa familjer 
osynliggörs i stor utsträckning i den internationella forskningen om young carers. I Aldridges 
och Beckers studie (1993) är det exempelvis enbart barn och professionella som har 
intervjuats.  

2.2	  Svensk	  forskning	  
I den begränsade svenska forskningen studeras barnens situation främst utifrån vilka 
svårigheter eller problem föräldrarna har, istället för vilka följder det får för barnen. Detta är 
inte minst tydligt i Socialstyrelsens publikationer som används i denna studie, där det sker en 
uppdelning mellan problemområden som föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa och 
utvecklingsstörning. Uppdelningen efter föräldrarnas problematik präglar också i stor 
utsträckning den svenska litteraturen om barn som får ta stort ansvar och ge omsorg, och som 
många av de internationella forskare som tidigare omtalats sannolikt skulle ha benämnt young 
carers. I boken Barn till föräldrar med utvecklingsstörning (2003) skriver Barbro Hindberg så 
här om normalbegåvade barn som ”växer om” sin förälder med utvecklingsstörning: 

När barnen får ta vuxenansvaret i familjen förlorar de den trygghet och omsorg, som ett 
föräldraskap ska erbjuda. De förlorar helt enkelt sin barndom. Även om föräldrarna hjälpligt kan 
upprätthålla sina föräldrafunktioner, är risken stor för att de lägger över för mycket ansvar på 
barnen. (Hindberg 2003:141)  

Killén (2009) nämner ansvarstagande som en allvarlig aspekt då barn växer upp med 
missbrukande föräldrar: 

Barnet får tidigt ta ansvar för sig själv, sina syskon – och föräldrarna. Ständig oro präglar ofta de 
här barnens liv. (Killén 2009:106) 

Hos Skerfving (2005) framkommer att i barns beskrivningar av att växa upp med en psykiskt 
sjuk förälder återkommer ofta samma teman och ett av dessa är barnens ansvarstagande för 
sina föräldrar: 
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(…)som kan leda till ett omvänt föräldra-barnförhållande. Barnens ansvar för föräldern blir inte 
mindre av att de inte bor tillsammans. Ansvaret behöver de, och önskar, dela med vuxna. 
(Skerfving 2005:72)  

Detta är några exempel på hur förhållanden som präglar livet för unga omsorgsgivare skildras 
i svensk litteratur om föräldrar med särskilda behov och deras barn, men ofta är det inte mer 
än ett par meningar som ägnas åt detta. Som exemplen visar är det betydligt vanligare att 
skriva om ansvarstagande hos barn än barns omsorgsgivande, vilket jag kommer att få 
anledning att återkomma till senare i uppsatsen.  

Ett svenskt begrepp som kan kopplas till young carers och som fått ökad uppmärksamhet de 
senaste åren är barn som anhöriga. Detta begrepp rymmer, liksom young carers, barn till 
föräldrar med särskilda behov och olika svårigheter, med det gemensamt att barnen är 
anhöriga. Socialstyrelsen räknar dock även in barn med avlidna föräldrar och barn som 
upplever våld i hemmet i detta begrepp (Socialstyrelsen 2013a) och liksom i fallet med young 
carers verkar begreppsdefinitionen inte helt etablerad. Av Socialstyrelsens färska rapport 
framgår att dessa barn trots olika förutsättningar och hemförhållanden ändå har mycket 
gemensamt, och att det krävs ett brett utvecklingsarbete för att kunna ge dem ändamålsenligt 
stöd (ibid). Fokus i publikationen ligger dock inte i samma utsträckning på barnens 
ansvarstagande och omsorgsgivande som i den internationella forskningen om young carers. 
Eftersom barn som anhöriga är ett begrepp som ändå kan knytas till engelskans young carers 
utgör Socialstyrelsens publikation i ämnet en självklar del av materialet i analysen. 

I svenska texter om omsorgsgivande och anhörigstöd utesluts ofta barnen, eftersom individer 
under 18 inte har något formellt eller juridiskt ansvar för andra familjemedlemmar. Detta 
leder till att barn inte faller in under bestämmelsen i 5 kap 10§ socialtjänstlagen (2001:453) 
som lyder: ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 
funktionshinder”. I förarbetena till lagen sägs heller ingenting uttryckligen om barn. I barnens 
fall får istället eventuella insatser inom ramen för 5 kap 1§ socialtjänstlagen övervägas, där 
Socialnämndens ansvar för barn och unga fastslås, samt ansvaret genom hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763) 2g§ som redogjordes för i inledningen. (Socialstyrelsen 
2013b:10f). 
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3.	  Teori	  
Detta avsnitt inleds med en presentation av det socialkonstruktionistiska perspektiv som 
ligger till grund för uppsatsen samt teorier om hur sociala problem konstrueras. Därefter 
presenteras definitioner av diskursbegreppet och några av Foucaults grundläggande 
utgångspunkter, innan de diskursanalytiska inriktningarna kritisk diskursanalys och 
diskursteori beskrivs närmare. Kapitlet avslutas med ett antal definitioner av begrepp som är 
relevanta för studien.  

3.1	  Socialkonstruktionism	  
Denna studie bygger på ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt till kunskap. 
Socialkonstruktionismen fokuserar på att människor genom interaktion medverkar i att forma 
sociala fenomen och synen på dessa (Burr 1995:4). Ett exempel på ett sådant fenomen skulle 
kunna vara barn som får en omhändertagande roll i förhållande till sina föräldrar. Hur 
fenomenen uppfattas får sedan följder för vilka förhållningssätt och strategier som 
aktualiseras i förhållande till dem (Lindgren 2007:100). Gällande förevarande uppsats kan 
detta relateras till vilka åtgärder som aktualiseras om familjerna blir föremål för utredning hos 
socialtjänsten. En viktig aspekt av socialkonstruktionismen är att ha ett kritiskt 
förhållningssätt till kunskap och insikt om att de beskrivningar vi stöter på inte är spegelbilder 
av en objektiv verklighet. Kunskap är enligt socialkonstruktionismen historiskt och kulturellt 
bestämd (Burr 1995:3f). Synen på barns omsorgsgivande kan därför se väldigt olika ut i olika 
delar av världen och i olika historiska eror. Hur vi använder språk är en del av konstruerandet 
av verkligheten och diskursanalys är en passande metod för att undersöka användandet och 
effekterna av språket (ibid:159). För diskursanalytiker innebär ett konstruktionistiskt 
förhållningssätt att de påståenden som presenteras som självklarheter ofta är de som är mest 
intressanta att studera (Wahl 2007:197). 

Även om det ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv inte finns någon sann bild av fenomen, 
så får konstruktionerna verkliga sociala följder genom tankesätt, kategoriserande och 
handlande (Lindgren 2007:101). Dessa tankar kommer att vara en grundsten för uppsatsen.   

3.2	  Konstruktionen	  av	  sociala	  problem	  
I inledningskapitlet till antologin Perspektiv på sociala problem avser Meeuwisse och Swärd 
(2002) att redogöra för vad som är ett socialt problem. Författarna konstaterar att det inte 
finns några ”egentliga” sociala problem, utan att vad som uppfattas som ett problem varierar 
under olika tider och att kulturella och politiska förhållanden har betydelse. Vissa 
missförhållanden väcker stor uppmärksamhet och definieras som sociala problem, medan 
andra åsidosätts och osynliggörs. Detta har i sin tur betydelse för hur problemen hanteras och 
vilka åtgärder som utformas och aktualiseras. Många olika instanser i samhället bidrar till hur 
problem beskrivs och behandlas. Det handlar bland annat om statliga och kommunala 
myndigheter, professionella, frivilligorganisationer, forskare och massmedia. Den statliga 
politiken skapar eller reproducerar antaganden om problem och dess åtgärder som 
materialiseras i bland annat lagar och andra styrmedel, som exempelvis Socialstyrelsens 



 13 

upplysande och instruktiva dokument. På så sätt fastslås problemsynen och vilka åtgärder som 
är bäst lämpade. (Meeuwisse & Swärd 2002:45ff) 

Socialpolitiken är viktig för synen på hur sociala problem ska lösas och i Sverige präglas 
välfärden av statens starka ställning. Det är staten som har ansvar för att förebygga och 
hantera sociala problem och det finns en tradition av att jämförelsevis omfattande resurser 
läggs på utsatta grupper i samhället (Meeuwisse & Swärd 2002:47f). Sahlin (2002) skriver att 
ju mer man talar och skriver om ett socialt problem eller fenomen, desto fler kommer att 
bedömas lida av det och själva uppleva att de har problemet. Hur sociala problem konstrueras 
av media och myndigheter har betydelse för hur personer tolkar sina egna bekymmer och 
svårigheter (Sahlin 2002:125). I ljuset av detta resonemang kan man tänka sig att så länge 
barns omsorgsgivande inte anses eller beskrivs som ett socialt problem, kan de själva ha svårt 
att tolka sin situation som utsatt och kanske därför inte söker stöd. Det finns då även risk att 
dessa barn förbises av professionella och närstående. Det är en viktig del av myndigheters 
praktik att konstruera människors önskemål och erfarenheter så att de passar in bland de 
problem och kategorier som institutionen har kompetens att hantera och åtgärda (ibid:126).  

Losekes definition av ett socialt problem är: ”a condition evaluated as wrong, widespread, and 
changeable” och det ska handla om ett förhållande som inte bara kan utan bör ändras 
(2003:7). Huruvida unga omsorgsgivare borde ses som ett socialt problem i Sverige är för 
tidigt att säga då det inte går att uttala sig om fenomenets omfattning. Även frågan om 
huruvida barns omsorgsgivande överhuvudtaget borde ses som något som är ”fel” eller inte är 
svår att besvara och det är heller inte uppsatsens syfte. Något som står klart är dock att synen 
på unga omsorgsgivare är någonting föränderligt, vilket framgår av Meeuwisses och Swärds 
diskussion om sociala problem (2002). Detta medför att fenomen kan anses vara ett socialt 
problem i en kontext, men inte i en annan. Det innebär också att även om inte unga 
omsorgsgivare beskrivs som ett socialt problem i Sverige idag, är det möjligt att de kommer 
att göra det i framtiden.  

3.3	  Diskurs	  
Begreppet diskurs kan definieras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:7). Burr utvecklar sin definition genom att beskriva en 
diskurs som en särskild version eller bild av ett fenomen och eftersom man kan se på saker 
och ting på många olika sätt finns det även en mängd olika diskurser som beskriver samma 
fenomen på skilda vis (Burr 1995:48). Winther Jørgensen och Phillips menar att diskursanalys 
visserligen kan användas på alla möjliga områden, men att den inte går att kombinera fritt 
med vilka teorier som helst. Det är en teoretisk och metodologisk ”paketlösning” och det är 
viktigt att det inte enbart betraktas som en metod för analys. Forskaren bör dessutom se till 
den teoretiska och metodiska helheten när diskursanalys tillämpas (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000:10).  

Strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi ligger till grund för diskursanalysen. 
Genom språket skapar vi representationer av verkligheten och verkligheten får således 
betydelse genom språket och våra diskurser. Vår sociala verklighet och hur vi ser på världen 
reproduceras och förändras med förändringar i diskurserna (Winther Jørgensen & Phillips 
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2000:15). Syftet med denna studie är att undersöka hur fenomenet unga omsorgsgivare 
skildras i texter och utgångspunkten är att de diskursiva konstruktioner som återfinns kan säga 
åtminstone någonting om hur dessa barn, och det de gör, betraktas i allmänhet i Sverige. Det 
är viktigt att poängtera att denna begränsade studie inte kommer att kunna ge någon 
heltäckande bild, men den kan förhoppningsvis ge en fingervisning om synen på barns 
ansvarstagande och omsorgsgivande i professionella sammanhang. 

Foucault anses vara diskursbegreppets fader inom samhällsvetenskapen (Lindgren 2007:188). 
Han intresserade sig för det faktum att trots att vi har en oändlig möjlighet att tala om 
företeelser på olika sätt, är de uttalanden som handlar om ett visst ämne ganska lika och 
upprepande. Detta beror enligt Foucault på att många andra utsagor skulle betraktas som 
meningslösa och att det finns mycket man aldrig ens skulle få för sig att säga. Diskurserna 
avgör vad vi ser som sant och sätter samtidigt gränser för vad vi ser som tänkbart (Börjesson 
& Palmblad 2007:12). Denna tanke är viktig i förevarande studie eftersom det innebär att 
diskurserna som används angående unga omsorgsgivare avgör hur vi ser på fenomenet.  

En viktig aspekt i Foucaults teori är makt, som ses som tätt sammanknuten med språk och 
kunskap (Foucault 1983:217f). Makten ska inte förstås som enbart förtryckande utan som 
produktiv då den gör vissa sätt att omnämna verkligheten möjliga och utesluter andra. På så 
sätt skapar makten diskurser och därmed vår verklighet (Börjesson & Palmblad 2007:20). De 
diskurser och den kunskap som anses vara den rätta och sanna inom samhällsområden kan få 
omfattande konsekvenser för olika grupper i samhället. Definitionerna är beroende av tid, rum 
och kultur (Lindgren 2001:188). Diskurserna och ”kunskapen” om unga omsorgsgivare får 
alltså följder för hur dessa barn och deras situation hanteras, och Socialstyrelsen har som 
myndighet makt att formulera problem och legitimera vissa åtgärder samtidigt som de 
förkastar andra. Med utgångspunkten att språket konstruerar vår verklighet är det alltså 
centralt vilket språk Socialstyrelsen använder sig av i sina vägledande publikationer.  

Foucaults tankar har varit grundläggande för alla diskursanalytiska angreppssätt, men det 
finns delar som ifrågasätts och som olika inriktningar har gått ifrån. Enligt den kritiska 
diskursanalysen, som denna studie framförallt bygger på, ser man diskurser som varande i 
ständig konflikt då flera parallella diskurser kämpar om att avgöra sanningen. Diskursernas 
förhållande till varandra kallas för diskursordning och inom diskursordningen finns en under- 
och överordning (Winther Jørgensen & Phillips 2000:76). De överordnade diskurserna är ofta 
socialt accepterade, ibland till den grad att de anses självklara och inte uppmärksammas 
överhuvudtaget. Dessa diskurser har en hegemonisk ställning, men hegemonin är instabil 
eftersom nya sätt att formulera text och diskursiva praktiker är möjliga. Denna syn på 
hegemonibegreppet delar den kritiska diskursanalysen med diskursteorin (Bergström & 
Boréus 2005:325). Dessa två inriktningar inom diskursanalys ska nu presenteras närmare.   

3.3.1	  Kritisk	  diskursanalys	  
En viktig utgångspunkt för den kritiska diskursanalysen är att diskurs ses som både 
konstituerande och konstituerad av den sociala världen (Fairclough 1992:64f). Diskurser 
anses alltså både spegla och forma sociala strukturer och processer. Kunskap reproduceras 
eller förändras genom diskurser och diskurser reproduceras och förändras av den sociala 
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världen. Som exempel på detta tar Fairclough familjen, vilket anknyter till ämnet för denna 
uppsats. Han menar att förhållandet mellan föräldrar och barn är diskursivt konstituerat men 
att det samtidigt består av verkliga relationer och praktiker, som kan omskapa diskurser 
(ibid:65f). Detta synsätt skiljer den kritiska diskursanalysen från andra inriktningar, då diskurs 
i exempelvis diskursteorin ses som enbart konstituerande (Bergström & Boréus 2005:325).  

Den kritiska diskursanalysen har ideologiska anspråk och ställer sig på de undertryckta 
samhällsgruppernas sida. Den är kritisk ur den aspekten att den vill tydliggöra hur diskurser 
har en roll i upprätthållandet eller förändringen av ojämlika maktförhållanden i samhället och 
avsikten är att resultaten av en kritisk diskursanalys ska kunna användas i relation till social 
förändring (Winther Jørgensen & Phillips 2000:69f). Denna utgångspunkt är passande för 
föreliggande uppsats eftersom barn är en underordnad kategori i samhället som jämfört med 
vuxna ses som inkompetenta och inkapabla (Qvortrup 1994:2).  

Fairclough har utvecklat en riktning inom kritisk diskursanalys bestående av en rad 
filosofiska, teoretiska och metodologiska utgångspunkter och tillvägagångssätt (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:66). Det anses av Winther, Jørgensen och Phillips vara den mest 
utvecklade teorin och metoden inom kritisk diskursanalys, och är det angreppssätt som denna 
studie primärt baseras på. En djupare beskrivning av Faircloughs modell görs i metodavsnittet 
om kritisk diskursanalys. 

3.3.2	  Diskursteori	  
Diskursteorin har ett brett fokus och passar därför som teoretisk grund vid en studie med 
socialkonstruktionistisk utgångspunkt i en diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:31). Inom diskursteorin är Laclau och Mouffe förgrundsgestalter och de framhåller att 
den sociala verkligheten är en diskursiv konstruktion. Sociala fenomen blir aldrig ”färdiga”, 
vilket ger plats för en strid om definitioner. Däremot har diskurserna en tyngd och tröghet 
som bildar en sorts objektivitet som präglar hur vi tänker (ibid:31). Vår verklighet är 
strukturerad på bestämda sätt, men strukturerna är aldrig slutgiltiga (ibid:45ff). En 
grundläggande utgångspunkt i Laclaus och Mouffes teori är att alla diskurser, och därmed vår 
verklighet och samhället, kunde ha varit annorlunda och kan bli annorlunda (ibid:62). 
Diskursteorin har tagit fram adekvata begrepp för diskursanalys. Några av dessa kommer att 
användas för att ge ytterligare en dimension till denna studie och de presenteras i avsnittet om 
diskursteoretisk metod.  

3.4	  Begrepp	  

3.4.1	  Young	  carers/Unga	  omsorgsgivare 
Som tidigare nämnts varierar definitionen av begreppet young carers i litteraturen. Aldridge 
och Becker definierar young carers som ”those people under the age of 18 who are providing 
primary care for a sick or disabled relative in their home” (Aldridge & Becker 1993:vii). 
Charles, Stainton och Marshall (2009) menar att unga också kan bli young carers på grund av 
frånvaro av föräldrar (exempelvis vid skilsmässa eller då ena föräldern överger familjen) eller 
vid språksvårigheter som gör att föräldrar inte kan kommunicera på ett effektivt sätt. 
Författarna hävdar att begreppet inbegriper unga som, oavsett vilka omständigheter som 
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råder, tvingas att huvudsakligen eller delvis inta en vuxenroll (Charles, Stainton & Marshall 
2009:39). Den definition av begreppet som jag kommer att använda i min studie har jag dock 
lånat från en artikel av Thomas, Stainton, Jackson, Cheung, Doubtfire och Webb (2003) och 
den lyder: 

A young carer is a person under the age of 19 who takes some or all the responsibility for 
looking after someone else – usually a parent or relative – who is physically or mentally 
ill, disabled or who suffers from drug and/or alcohol addiction. (Thomas et al 2003:36) 

Det är främst två anledningar som gjort att jag valt att utgå från denna definition. För det 
första förutsätter jag inte att unga omsorgsgivare nödvändigtvis har det primära ansvaret eller 
står för den primära omsorgen för en anhörig. För det andra tycker jag att det är förtjänstfullt 
att det i denna definition uttrycks att begreppet även är tillämpligt på missbruksproblematik. I 
den här uppsatsen ligger fokus främst på barns omsorgsgivande och ansvarstagande för sina 
föräldrar, inte för syskon, sig själva eller andra närstående. Detta beror framför allt på den 
tankeväckande paradoxen i att barn får ta hand om dem som ”egentligen borde” ta hand om 
barnen. Den valda definitionen utesluter även omsorg om friska syskon som en del i 
begreppet. Något som förefaller obegripligt är varför definitionen gäller personer under 19 år. 
I denna uppsats definieras unga omsorgsgivare som individer under 18 år i enlighet med FNs 
barnkonventions definition av barn och att den åldersbegränsningen är vad som gäller när 
Socialstyrelsen skriver om barn.  

Begreppen young carers och unga omsorgsgivare används i det närmaste synonymt i 
uppsatsen, men jag syftar mer på begreppet i den internationella forskningen när jag använder 
young carers och fenomenet generellt när jag skriver unga omsorgsgivare. 

3.4.2	  Barn	  och	  barndom	  	  
I enlighet med FN:s barnkonvention och svensk lag definieras alltså individer under 18 år som 
barn i föreliggande uppsats. Barn ses i denna studie som en social kategori som bestäms 
utifrån skillnaden mellan barn och vuxna och som är en del av åldersordningen i samhället 
(Näsman 2004:55). Flera forskare (exempelvis Qvortrup 1994:4, Corsaro 1997:7) betonar att 
den traditionella synen på barn är som ”becoming” snarare än ”being”; fokus är på barn som 
blivande vuxna och inte som individer här och nu med behov, önskningar och förmågor. Den 
nya barndomssociologiska forskningen ser istället till barnet som en aktör som tolkar, 
reflekterar, skapar mening och är med och konstruerar sitt liv (Näsman 2004:58). Skillnaden 
mellan att se barn som beroende av omsorg och skydd och att se barn som kompetenta aktörer 
kommer att utgöra en viktig del i min analys.  

Genom den teoretiska utgångspunkten i socialkonstruktionism, uppfattas barndom i denna 
studie som en social konstruktion. Inom barndomsforskningen innebär ett konstruktionistiskt 
perspektiv att barn och vuxna gemensamt och aktivt deltar i den sociala konstruktionen av 
barndom och i reproduktionen och omformandet av sin gemensamma kultur (Corsaro 
1997:8). I alla samhällen konstrueras en egen uppsättning normer, regler och regleringar som 
avgör attityden till barn (Shamgar-Handelman 1994:250). Definitionen av barn och barndom 
skiljer sig alltså mellan olika samhällen men även inom ett samhälle; i olika tider och i olika 
grupper (ibid).  



 17 

3.4.3	  Föräldrar	  och	  föräldraskap	  
Som tidigare nämnts bestäms olika sociala positioner av relationen till andra positioner, och 
två sådana positioner kan sägas vara förälder-barn (Näsman 2004:55). I vår konstruktion av 
dessa två kategorier lägger vi in vissa egenskaper och förhållningssätt som de två positionerna 
förväntas uppfylla i relation till varandra. Föräldrar ska bland annat ge sina barn skydd, vård 
och omsorg. Om inte föräldrarna uppfyller dessa skyldigheter ska staten ingripa för att se till 
att barnens rättigheter tillgodoses (Näsman 2004:60f). Denna maktordning mellan föräldrar 
och barn samt rätten hos barn att få omsorg av sina föräldrar är något som problematiseras i 
uppsatsen då ämnet i en mening är det omvända; barns omsorgsgivande till sina föräldrar. 

3.4.4.	  Omsorg	  och	  ansvar	  
Begreppet omsorg syftar i denna studie på informell omsorg eller anhörigomsorg, det vill säga 
oavlönad vård och hjälp som en individ ger till en närstående. Ett begrepp som ofta används 
kopplat till barns omsorg i den internationella forskningen är ansvar och att barn har 
omsorgsuppgifter innebär även att de tar ansvar. Att ha ansvar behöver dock inte innefatta 
några praktiska åtaganden. Ansvar kan vara ett mångtydigt begrepp i förhållande till barn. Det 
kan ha positiv såväl som negativ betydelse; det är en nödvändighet att barn får ta ansvar, men 
det får inte vara för mycket. Ansvar kan ses som något som delegeras från föräldrar 
(exempelvis gällande att hjälpa till med sysslor i hemmet), men förutsätter en viss grad av 
självständighet (Such & Walker 2004:233). I analysen har jag valt att göra en åtskillnad 
mellan dessa båda begrepp eftersom begreppet ansvar används frekvent i Socialstyrelsens 
texter, medan omsorg knappt förekommer.  

3.4.5	  Parentification	  
Parentification, destruktiv parentifiering och att barn får fungera som föräldrar åt de vuxna är 
några av de olika uttryckssätt som används i den tidigare forskningen och i Socialstyrelsens 
texter, och som har ungefär samma innebörd (se exempelvis Socialstyrelsen 2011:15, 
1999:60). Det handlar om barn som tar på sig uppgifter som traditionellt sett anses vara 
”vuxensysslor”, och som ”byter roll med föräldrarna”. Fenomenet framställs till största del 
som någonting patogent. Chase beskriver fenomenet såhär: 

Parentified children, in effect, are parents to their parents, and fulfill this role at the expense of 
their own developmentally appropriate needs and pursuits. With uncanny sensibilities, these 
children are attuned to their parents' moods, wishes, vulnerabilities, and nuances. (Chase 1999:x) 

Som nämnts ovan i avsnittet om den tidigare, internationella forskningen är parentification ett 
begrepp som har kritiserats och diskuterats. Min mening är att detta begrepp inte bör 
användas utan att problematiseras, då det kan ge en förenklad och onyanserad bild av barn 
som tar ansvar och ger omsorg. Det är även viktigt att inte bortse från risken för att barn kan 
utnyttjas. 

 	  



 18 

4.	  Metod	  
Metoden för denna studie är diskursanalys, framförallt baserad på Faircloughs modell för 
kritisk diskursanalys men även med begrepp och angreppssätt lånade från diskursteorin. 
Diskursanalys innebär ett studium av samhällsfenomen där språket står i fokus och olika 
inriktningar av diskursanalys har olika sätt att se på språk och språkanvändning (Bergström & 
Boréus 2005:305). En kombination av diskursanalytiska angreppssätt förespråkas av Winther 
Jørgensen och Phillips (2000:31) och Fairclough menar att det inte finns någon exakt mall för 
hur en diskursanalys ska genomföras, utan att tillvägagångssättet beror på projektets natur och 
författarens syn på diskursbegreppet (1992:225). Genom tillvägagångssättet att gå på djupet i 
analysen av ett antal texter och med de begreppsliga verktygen som diskursanalysen erbjuder, 
anses metoden vara passande för att kunna svara på uppsatsens frågeställningar.  

Kapitlet inleds med en redogörelse och reflektion kring de diskursanalytiska inriktningar som 
används i studien och därefter följer avsnitt om materialet, metodologiska förtjänster och 
begränsningar samt tillvägagångssättet vid analysen. 

4.1	  Kritisk	  diskursanalys	  som	  metod	  
Faircloughs modell för kritisk diskursanalys består av tre dimensioner; text, diskursiv praktik 
och social praktik (Fairclough 1992:73). Denna modell är vägledande för analysen och skapar 
struktur åt resultatdelen i uppsatsen. Dimensionerna som modellen består av är med andra ord 
både mitt metodologiska och analytiska ramverk.  

• Text är den dimension av analysen som består i att undersöka textens formella drag 
såsom ordval, sammanhang mellan satser och grammatik, som utgör diskurser 
lingvistiskt. Det som studeras är hur språket i texten används för att skapa och 
upprätthålla diskurser. Några viktiga begrepp inom textdimensionen är transitivitet 
och modalitet. Kortfattat innebär transitivitet att man studerar huruvida händelser och 
processer förbinds med subjekt och objekt eller inte (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:87). Ett exempel på detta är satser i passiv form, där agenten utelämnas och vikt 
läggs vid effekterna istället för det som lett fram till dem. Analyser av modalitet 
undersöker om författaren verkar hålla med om det han eller hon skriver, eller ”med 
vilken grad av bestämdhet ett visst påstående utformas” (Wahl 2007:196). Om 
författaren uttrycker det skrivna som en sanning har satsen mycket hög affinitet, det 
vill säga instämmande (Winther Jørgensen & Phillips 2000:87f).  

• Diskursiv praktik innebär utövandet av en diskurs. I det analytiska sammanhanget 
innebär det bland annat att studera hur författaren bygger på existerande diskurser i sin 
text, vilka diskurser som framkommer i texten och hur läsare tolkar texten (ibid:85f). 
Diskursanalytiker kan göra receptionsundersökningar för att se hur texter mottas och 
tolkas av läsare (ibid), detta är dock ingenting det finns utrymme till i min studie. 
Inom den diskursiva praktiken är interdiskursivitet och intertextualitet viktiga 
begrepp. Interdiskursivitet uttrycker hur olika diskurser formuleras och blandas i en 
text och intertextualitet beskriver förhållandet att texter alltid bygger på tidigare texter 
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(Bergström & Boréus 2005:324). Manifest intertextualitet är den markanta form av 
intertextualitet där texter uppenbart relaterar till tidigare verk, genom exempelvis 
hänvisningar (Winther Jørgensen & Phillips 2000:77). 

• Social praktik kallas dimensionen där den bredare sociala bild som texten är en del av 
studeras. Här analyseras huruvida diskurserna i texten reproducerar eller förändrar den 
existerande diskursordningen och konsekvenserna det kan få för den sociala praktiken 
i stort (ibid:74f). Diskursordning betecknar summan av de diskurser som används då 
man talar om ett visst ämne och hur de relaterar till varandra (Bergström & Boréus 
2005:324). Genom att fokusera på konkurrerande diskurser undersöks var den ena 
eller andra är dominerande och vilka självklarheter som alla diskurser är eniga om 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:135). Vid analys i denna dimension vill man 
också kartlägga diskursens sociala matris, det vill säga hur ickediskursiva sociala och 
kulturella strukturer och relationer påverkar diskursen (Fairclough 1992:237f). I denna 
del av analysen finns utrymme att använda andra teorier och det är framförallt här 
slutsatser om det analyserade området dras. Genom analysen på denna nivå blir 
studien kritisk och ett grundläggande mål är att klarlägga hur det man studerar 
framställs, och vad det får för sociala följder (Winther Jørgensen & Phillips 2000:90, 
138). Vilken är den diskursiva praktikens ideologiska, politiska och sociala 
konsekvenser? Gällande analysen i den sociala praktiken finns inga givna 
instruktioner för hur den ska genomföras (Bergström & Boréus 2005:325). Detta 
öppnar för egna tolkningar och tillvägagångssätt, och i mitt analyskapitel utgörs 
studien på denna nivå av en övergripande diskussion om det som framkommer i text- 
och diskursiv praktik-analysen samt kopplar dessa resultat till ett resonemang om 
eventuella orsaker till och följder av att unga omsorgsgivare beskrivs som de gör.  

4.2	  Diskursteori	  som	  metod	  	  
Diskursteori är en inriktning inom diskursanalysen med ett brett fokus och som saknar 
praktiska redskap för textnära analys (Winther Jørgensen & Phillips 2000:31). Därför kan 
denna teori, enligt Winther Jørgensen och Phillips, med fördel kombineras med andra 
författare och angreppssätt, vilket alltså kommer att vara tillvägagångssättet i denna studie. 
Eftersom alla sociala fenomen enligt diskursteorin är diskursiva konstruktioner kan de i 
princip analyseras med hjälp av diskursanalys. De sociala fenomenen är dessutom 
föränderliga och det sker en strid om definitioner mellan olika diskurser (ibid). I förevarande 
uppsats kombineras diskursteorins användbara begrepp och tankar om den ständiga sociala 
omdaningen, med verktyg från den kritiska diskursanalysen. Viktiga begrepp inom 
diskursteorin som nyttjas i analysen är flytande signifikant och nodalpunkt. Flytande 
signifikant innebär ett begrepp som ges olika mening i olika diskurser (Bergström & Boréus 
2005:316). En diskurs strävar efter att reducera mångtydighet genom att göra element 
(mångtydiga begrepp) till moment (entydiga begrepp) (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:34). Flytande signifikant innebär alltså ett begrepp som ges olika mening i olika 
diskurser (Bergström & Boréus 2005:316). Flytande signifikanter är alltså element vid en 
jämförelse av olika diskurser, men ofta moment inom en viss diskurs. Nodalpunkt eller nod 
betecknar ett kärnbegrepp inom en diskurs, från vilket andra begrepp inom diskursen ordnas 
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och får sin betydelse (Winther Jørgensen & Phillips 2000:33, Bergström & Boréus 2005:318). 
I denna studie används begreppen från diskursteorin främst i analysen av den sociala 
praktikens dimension. 

4.3	  Material	  
Eftersom barns omsorgsgivande och ansvarstagande inte är formulerat i svensk forskning som 
en egen utsatthet och eftersom det inte har publicerats så mycket i ämnet, analyseras i denna 
studie texter som inte uttalat handlar om detta fenomen, men där det ändå framkommer. 
Fairclough framhåller att forskare kan avsöka texter i jakt på vissa egenskaper, specifika 
frågor eller formuleringar (1992:230) och det är så jag har gått tillväga för att få fram det 
material som är relevant. Det är i någon mening detta som är uppsatsens bidrag; att belysa en 
fråga och ett fenomen som hittills fått ett mycket begränsat utrymme i svensk forskning. De 
fyra publikationer av Socialstyrelsen som jag bedömde inkludera mest innehåll som kunde 
kopplas till studiens ämne valdes ut. Samtliga publikationer har professionella inom bland 
annat socialtjänsten som målgrupp och syftet att bidra med ökad kunskap. De utvalda 
publikationerna är: 

• Barn som anhöriga, publicerad 2013.  
• Föräldraskap och missbruk, publicerad 2011  
• Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning, publicerad 2007 
• Barn till psykiskt sjuka föräldrar, publicerad 1999 

Barn som anhöriga valdes ut eftersom det är det begrepp på svenska som används och som 
verkar ligga närmast young carers. De andra tre valdes ut på grund av att de hanterar några av 
de utsattheter som starkast förknippas med barns omsorgsgivande och att de stämmer bra 
överens med den begreppsdefinition av young carers som används i denna studie.  

4.4	  Urval	  och	  avgränsningar	  
Winther Jørgensen och Phillips understryker att ett problem med Faircloughs 
diskursanalytiska modell är att den ofta används vid analys av enskilda texter, vilket gör det 
svårt att visa på hur diskursiva praktiker bidrar till att upprätthålla och förändra den sociala 
verkligheten (2000:94). Genom att analysera reproduktionen och förändringen i en rad texter 
är detta lättare att påvisa. Det är något som denna studie ämnar göra genom att jämföra flera 
texter som behandlar det sociala fenomen som jag vill undersöka. Texterna blir lättare att 
jämföra eftersom alla är utgivna av Socialstyrelsen och har samma målgrupp, även om de 
handlar om olika företeelser. Kritisk diskursanalys lämpar sig bra för studier där man jämför 
diskursers utveckling över tid, med fokus på social och kulturell förändring (Fairclough 
1992:226). Det kommer emellertid inte att vara syftet i min uppsats, då valet att jämföra texter 
om olika utsattheter har prioriterats framför att jämföra diskurser över tid. Att göra en 
historisk jämförelse hade emellertid varit intressant, inte minst med tanke på hur 
välfärdspolitikens utveckling påverkat barns omsorgsgivande och i vad mån barn 
överhuvudtaget beaktas som omsorgsgivande. Ett antagande är att det i Sverige, i fattigare 
tider och innan välfärdsstatens insatser fanns att tillgå, ansågs naturligt att barn fick ta hand 
om sina föräldrar när de av olika anledningar behövde stöd och hjälp.  
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En diskursanalys av olika typer av texter som rör barns omsorgsgivande hade också kunnat 
bidra till en ökad förståelse av fenomenet. Allt ifrån bloggar till tidningsartiklar och 
skönlitteratur skulle kunna platsa i en sådan studie av ämnet (se Börjesson och Palmblad 
2007:16). Att jag har valt att analysera myndighetstexter beror inte på att jag anser dem ligga 
närmare verkligheten än annat stoff. Myndighetstexter är däremot en bra utgångspunkt för att 
analysera hur man ur ett professionellt perspektiv ser på dessa barn, vilket får faktiska 
konsekvenser för barnen och deras föräldrar. Eftersom det inte forskats så mycket på ämnet i 
Sverige, och eftersom ämnet i sig är brett och mångfasetterat då det innefattar barn med 
väldigt olika hemförhållanden och förutsättningar, ansåg jag detta vara ett lämpligt område 
för en studie. Jag valde alltså att jämföra texter om olika utsattheter och svårigheter framför 
att analysera olika sorters material. Genom exempelvis bloggar eller intervjuer hade utsagorna 
även blivit individualistiska, och syftet i denna uppsats är att undersöka hur synen på barns 
omsorgsgivande och ansvarstagande kommer till uttryck på ett mer strukturellt och 
professionellt plan. Min bedömning är också att en diskursanalys innehållande många olika 
sorters texter i förhållande till detta ämne som i sig innefattar många olika utsattheter, hade 
blivit spretig. Att Socialstyrelsens arbete och rapporter främst riktar sig till professionella och 
beslutsfattare är intressant i förhållande till studiens ämnesområde. Publikationerna som 
analyseras kan sannolikt påverka politik och resursfördelning, liksom professionellas synsätt 
och bedömning av eventuella insatser för barn och familjer. Detta kan i sin tur naturligtvis 
påverka familjerna, då framställningen av barn och föräldrar i publikationerna kan vara 
avgörande för hur de bedöms vid en eventuell utredning hos socialtjänsten.  

Gällande barn som anhöriga och barn till psykiskt sjuka föräldrar, finns bara de av 
Socialstyrelsen utgivna publikationer som ingår i denna studie. I fråga om barn till föräldrar 
med utvecklingsstörning och barn till föräldrar med missbruk finns det flera publikationer, 
och de som har mest relevant innehåll i förhållande till uppsatsens syfte har då valts ut. Det 
har blivit så att det är de senast publicerade texterna som blivit uttagna, inte enbart på grund 
av deras aktualitet utan även för att det i tidigare publikationer står mindre eller ingenting alls 
om barns ansvarstagande och omsorgsgivande. Detta kan även anses säga något om ämnets 
aktualitet och att det sannolikt är någonting som uppmärksammas alltmer. Flera publikationer 
som jag trodde skulle utgöra viktigt material för studien har valts bort då de har innehållit för 
lite om barns ansvarstagande och omsorgsgivande. Ett exempel på detta är Socialstyrelsens 
och Stiftelsen allmänna barnhusets Mod och mandat (2011) som handlar om hur ny 
lagstiftning stärker barn som anhöriga, men där det inte påträffades mycket som kunde 
härledas till barns omsorgsgivande och ansvarstagande. 

4.5	  Metodologiska	  förtjänster	  och	  begränsningar	  
En för uppsatsen relevant aspekt av den kritiska diskursanalysen ligger i strävan att undersöka 
relationen mellan diskurser i texter på mikronivå och sociala strukturer på makronivå 
(Bergström & Boréus, 2005:322). Förmågan att kunna gå på djupet i undersökningen av ett 
litet antal texter med hjälp av diskursanalytiska verktyg avgjorde metodvalet, då det material 
som kunde användas i analysen var väldigt begränsat. Med syftet för studien att ta reda på 
mer om hur ett relativt outforskat ämne beskrivs i Sverige uppfattar jag diskursanalys som en 
fruktbar metod. 
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Frågan om makt är central i diskursanalys, inte minst inom den kritiska inriktningen. 
Diskursiv makt har en vid definition och exempelvis Foucault menar att makt finns i alla 
sociala relationer (Foucault 1983:209). Makten är tydlig i förhållande till ämnet för denna 
uppsats, både utifrån att Socialstyrelsen och professionella inom socialtjänst har makt över 
familjer där föräldrarna har särskilda behov och föräldrarnas makt i förhållande till barnen. 
Makt är en ständigt aktuell fråga inom socialt arbete och diskursanalys kan därför anses vara 
ett angeläget metodval utifrån den vetenskapliga domän som uppsatsen ingår i. Järvinen 
(2002) påpekar att socialt arbete inte bara handlar om hjälp eller neutral handläggning, utan 
även om kontroll och makt. Socialarbetare stöttas av ett helt system med regler, rutiner och 
resurser, medan klienten är objektet och mottagaren för desamma (Järvinen 2002:253). 

Ett problem för all socialkonstruktionistisk forskning är frågan om hur man som forskare ska 
förhålla sig till den ”sanning” som man själv producerar (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:29). All kunskap är ju bara en representation av världen bland många möjliga, varför 
skulle då denna representation vara bättre än andra? Forskaren bestämmer en position i 
förhållande till ämnet som kommer att avgöra vad hon eller han ställer för frågor, väljer för 
teorier och presenterar som resultat (Burr 1995:160). Resultatet i uppsatsen skulle exempelvis 
se annorlunda ut om jag hade valt att analysera annat material än publikationer av 
Socialstyrelsen, eller om jag bara hade valt andra texter av samma myndighet. Syftet med 
uppsatsen är inte att framlägga en sanning kring dessa barn eller deras eventuella utsatthet. 
Diskursanalysens avsikt är inte heller att fundera över hur verkligheten egentligen är bakom 
diskurserna, utan det är diskurserna i sig som ska analyseras (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:28). Målet är att ge en bild av hur synen är på dessa barn inom en svensk statlig 
myndighet och jag är medveten om att denna bild kan skilja sig åt mellan olika texter, 
gällande olika utsattheter och över tid. Publikationerna är utvalda utifrån syftet med uppsatsen 
och kan heller inte anses ge en helhetsbild över hur Socialstyrelsen beskriver barn som 
omsorgsgivare, även om de texter som valts ut kan ses som nyckeltexter i sammanhanget. 
Min avsikt är att uppsatsen ska leda till reflektioner kring ett fenomen som är relativt 
ouppmärksammat i Sverige och att den ska öppna för att det finns olika sätt att se på det.  

Enligt Bergström och Boréus kopplas ofta omfattande forskningsfrågor till diskursanalys, 
vilket gör denna typ av studie mycket tidskrävande (2005:357). Författarna menar dock att det 
går att avgränsa diskursanalysen i både tid och rum, vilket jag hoppas att denna uppsats ska 
vara ett exempel på. Något som kan anses vara både en fördel och nackdel med metodvalet är 
att tillvägagångssätt och begreppsapparat inom diskursanalys är väldigt vida, anpassningsbara 
och tolkningsbara. Det har varit en fördel då jag själv har kunnat utarbeta en metod som jag 
ansett vara fruktbar för mitt syfte och använt de begrepp som i min mening passar 
frågeställningarna och materialet. Jag har dock tidvis ansett det vara svårt att använda mig av 
begreppen och tillvägagångssätten, då de känts spretiga och obestämda. Enligt Bergström och 
Boréus följer inte ens Fairclough själv sin tredimensionella modell på ett systematiskt sätt, 
vilket kan illustrera den kritiska diskursanalysens öppenhet och bredd (2005:341). I denna 
studie har jag emellertid mestadels ansett det förhållningssätt som diskursanalysen möjliggör 
vara till stor nytta för analysen.  
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4.6	  Reliabilitet	  och	  validitet	  
God reliabilitet innebär i princip att ett forskningsresultat ska kunna reproduceras i en annan 
studie (Esaiasson 2007:71) Detta är problematiskt i förhållande till diskursanalys eftersom 
den som utför undersökningen genom sin tolkning påverkar vilka diskurser som lyfts fram. 
Enligt Ödman är ingen text självklar och objektiv i sig, det ligger hos läsaren att tolka 
(2001:101). Detta innebär att en annan person eventuellt hade tolkat publikationerna 
annorlunda mot hur jag har gjort. För textanalyser är tolkningsaspekten en reliabilitetsfråga då 
textläsningen och tolkningen måste vara tillräckligt noggrann för det syfte man har 
(Bergström & Boréus 2005:35). Även om god intersubjektivitet (det vill säga att olika 
personer kommer fram till samma resultat) är ett kontroversiellt ideal i tolkande studier bör 
forskningen utmärkas av genomskinlighet och välgrundad argumentation (ibid:36). Min 
avsikt är att göra studien så transparent som möjligt genom att använda utvecklade 
analysverktyg samt tydligt beskriva de olika stegen i undersökningen. Mina analyser 
underbyggs av många citat för att det ska gå att förstå tolkningarna och för att resonemangen 
ska konkretiseras. Citaten ger läsaren en inblick i materialet såväl som analysen och ökar 
resultatens trovärdighet. Min förhoppning är att det ska vara tydligt hur slutsatserna är 
kopplade till empirin. Läsare kan alltid misstänka att det finns utsagor i materialet som inte 
återges i resultatet (ibid:354), och åter är citaten mitt främsta instrument för att öka 
genomskinligheten och ge stöd åt mina tolkningar. Genom att redogöra för tillvägagångssättet 
och eftersträva transparens, hoppas jag att läsaren ska kunna bilda sig en egen uppfattning.  

Genomskinligheten gynnar även validiteten, som innebär att man mäter det man avser att 
mäta (Esaiasson 2007:63). För validiteten är frågan om hur väl urvalet svarar mot syftet en 
viktig del. Med syftet att studera hur unga omsorgsgivare framställs i Sverige valdes 
myndighetstexter ut som trots fokus på olika svårigheter tar upp aspekter som framkommer i 
den internationella forskningen om young carers. I konstruktionistiska, samhällsvetenskapliga 
studier är en annan viktig del av validiteten att forskaren är medveten och införstådd i sin 
egen förförståelse (Bergström & Boréus 2005:35). Som forskare är man med och skapar 
diskurser genom urval, studiens design och språklig dramaturgi (Börjesson & Palmblad 
2007:20). Det kan vara problematiskt som forskare att undersöka fenomen som man själv har 
kunskap eller åsikter om. Ofta är man en del av den kultur som undersöks och det är av vikt 
att försöka ställa sig främmande till materialet för att kunna upptäcka självklarheter (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:28). Efter drygt tre års studier på socionomprogrammet med 
inriktning barn och unga har jag fått kunskaper om barns utsatthet som naturligtvis formar hur 
jag närmar mig de publikationer som jag har valt att analysera. Denna kunskap är omöjlig att 
bortse från och det är inte heller något som jag skulle se som önskvärt, då jag tror att den 
berikar mitt sätt att tolka och analysera texterna. Däremot har jag försökt att i så stor 
utsträckning som möjligt se bortom min förförståelse och se vad texterna verkligen förmedlar. 
Den problematisering som Winter Jørgensen och Phillips framhåller kan jämföras med 
Neumanns resonemang kring vikten av att en diskursanalytiker har god kunskap om det 
område som ska undersökas. För att beskriva denna kunskap lånar Neumann antropologernas 
begrepp kulturell kompetens (2003:47). Jag är väl bekant med den svenska kulturen, det 
svenska sociala arbetet samt Socialstyrelsens publikationer, som varit kurslitteratur tidigare 
under socionomutbildningen. Däremot var det specifika ämnet som jag valde att undersöka 
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nytt för mig och jag kunde därför ta till mig den tidigare forskningen och analysera texterna 
med ett förhållandevis öppet sinne. 

4.7	  Etiska	  överväganden	  
Vetenskapsrådets etiska krav som är grundläggande för att individer ska skyddas inom 
forskning är inte aktuella för denna studie eftersom det inte ingår personer. Jag får istället utgå 
ifrån att författarna till texterna har haft dessa krav i åtanke i de fall där det varit aktuellt. 
Eftersom fokus är på de diskurser som framkommer i publikationerna är jag inte intresserad 
av att studera vare sig de berörda personerna eller texternas författare närmare.  

Ämnet som uppsatsen behandlar innefattar utsatta människor och jag har därför arbetat 
reflexivt med hur de framställs i uppsatsen. Min avsikt är inte att studien ska säga någonting 
om huruvida unga omsorgsgivare ”borde anses” vara utsatta eller ett socialt problem, utan 
fenomenet studeras enbart utifrån hur det framställs i Socialstyrelsens publikationer och vilka 
eventuella följder det kan få. Mitt perspektiv är även barndomssociologiskt färgat, vilket 
innebär en syn på barndom och föräldraskap som socialt konstruerat och jag försöker se 
bortom förgivettagna och normativa uppfattningar om barn (jfr Qvortrup 1994). Även om 
syftet med uppsatsen inte är att belysa föräldrarna till de barn som behandlas är det av vikt att 
påpeka att föräldrarna ofta är i en utsatt situation och i behov av stöd och hjälp. Dessa 
föräldrar behöver naturligtvis också uppmärksammas. 

Socialstyrelsens publikationer redovisar med största sannolikhet etablerade perspektiv. 
Börjesson och Palmblad förespråkar att man som forskare ska försöka hitta alternativ till 
dessa perspektiv, eftersom de inte behöver forskares hjälp för att göra sig gällande (2007:9). I 
denna uppsats är det just de dominerande, etablerade diskurserna jag vill urskilja. Jag påstår 
inte att dessa texter ska ses som förmedlande av en absolut sanning och intar ett kritiskt 
förhållningssätt till diskursordningen. Genom ett kritiskt barnperspektiv i analysen hoppas jag 
också kunna reflektera kring Socialstyrelsens texter utifrån en utsatt, eller åtminstone en 
underordnad parts, synvinkel.   

4.8	  Tillvägagångssätt	  vid	  analysen	  
Faircloughs metod innebär en detaljerad analys, och därför kan studier med detta angreppssätt 
ofta bara omfatta ett fåtal texter. Kritiska diskursanalytiker måste därför vara noggranna med 
bakgrundsarbetet och i sina efterforskningar så att urvalet blir strategiskt (Fairclough 
1992:230). Efter att texterna hade valts ut, läste jag åter igenom materialet och plockade ut de 
delar som handlar om barns omsorgsgivande och ansvarstagande. På så sätt komprimerades 
materialet så att enbart text som var viktig för studiens syfte kvarstod. Jag ansåg då att jag 
hade bildat mig en uppfattning av materialet och formulerade teman kopplade till 
frågeställningarna som jag sedan kodade materialet utifrån. Efter att ha genomfört denna 
kodning insåg jag att temana behövde omarbetas. Jag hade exempelvis skapat en kod för 
”ansvar” och en kod för ”ombytta roller”, men då dessa kategorier inte var ömsesidigt 
uteslutande slogs de ihop till en gemensam kod. De slutgiltiga temana utgör rubrikerna i 
resultatdelen. 
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Därefter kodades materialet utifrån Faircloughs tredimensionella modell och med den 
begreppsapparat som tillhandahålls av den kritiska diskursanalysen i kombination med 
diskursteorin. Fairclough betonar att tillvägagångssättet beror på projektets syfte och 
inriktning. Han beskriver dock förloppet som att det ofta går från en tolkning av den 
diskursiva praktiken till en beskrivning av texten och därefter en analys av båda dessa 
aspekter i ljuset av den sociala praktiken (1992:231). På detta sätt skulle även jag beskriva 
mitt tillvägagångssätt då jag började med att identifiera två olika diskurser om barnen. 
Därefter analyserade jag materialet utifrån de olika begreppen i text- och diskursiv praktik-
dimensionerna, för att till slut studera min analys av de föregående dimensionerna i ljuset av 
den sociala praktiken. Analysen innebar även att identifiera skillnader och likheter i de olika 
publikationerna och mellan olika utsattheter.  

Tillvägagångssättet kan beskrivas som till en början induktivt, då de teman som 
framarbetades identifierades genom utmärkande och återkommande poänger i materialet. 
Därefter antog analysen en deduktiv ansats då materialet kodades utifrån de begrepp som 
tillhandahålls av den kritiska diskursanalysen och diskursteorin. 
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5.	  Diskursanalys	  av	  Socialstyrelsens	  publikationer	  	  
Syftet med denna studie är att undersöka hur barn som får en omhändertagande roll i 
förhållande till sina föräldrar beskrivs i publikationer av Socialstyrelsen. Avsikten är att lyfta 
fram grundläggande föreställningar och uttryck om unga omsorgsgivare med hjälp av en för 
ändamålet egendesignad version av diskursanalys. 

Kapitlet är uppdelat i ett första avsnitt om text- och diskursiv praktikdimensionen och ett 
andra avsnitt där den sociala praktiken behandlas. Det första avsnittet är uppdelat i teman som 
framkommit vid närläsning av materialet. I analysen av den sociala praktiken läggs särskild 
vikt vid diskursens sociala matris, det vill säga de ideologiska, politiska och sociala ramarna 
för diskurserna och konsekvenserna av dem (Fairclough 1992:237f). 

5.1	  Text	  och	  diskursiv	  praktik	  
Analysens angreppssätt utgår från utvalda begrepp och verktyg från Faircloughs analysmodell 
av dimensionerna ”text” och ”diskursiv praktik”. Verktygen innebär framförallt en studie av 
ordval, modalitet, transitivitet, interdiskursivitet och manifest intertextualitet. 

5.1.1	  Barn	  som	  aktörer	  och	  objekt	  
I Socialstyrelsens publikationer framkommer två diskurser kring barn. I den ena diskursen 
utgår texten mer från ett vuxenperspektiv och fokus läggs på barn som beroende och i behov 
av skydd. Detta synsätt kommer här att kallas objektsdiskurs. I den andra diskursen framställs 
barn mer som egna individer med skilda behov och förmågor, detta benämns aktörsdiskurs. 
De två diskurserna kan ses som motsatta och motsägande, men kan även anses komplettera 
varandra, vilket jag kommer att återkomma till. Ett exempel på hur de olika diskurserna kring 
barns omsorgsgivande och ansvarstagande konstrueras kan illustreras av skillnaden i att 
skriva ”…barn och unga tvingas ta för stort ansvar – i vardagen, för syskon och även för 
föräldrarna” (Socialstyrelsen 2011:15) och ”barn [tar ibland] på sig ett allt för stort ansvar. De 
tar ansvar för syskon, föräldrar och hemmet. [...] Att ha ett ansvar som inte motsvarar vad 
man förmår utifrån ålder kan ge negativa effekter såväl under barndomen som i vuxenlivet” 
(Socialstyrelsen 2007:42). I det första citatet används en objektsdiskurs och ansvaret är något 
barnen tvingas till, medan det andra citatet beskriver barn som förmögna att själva ta på sig 
ansvaret. Detta är till stor del en fråga om transitivitet, det vill säga huruvida barnet ses som 
agent eller inte. Dessutom betonar det andra citatet att det handlar om vad barnet förmår 
utifrån ålder. Det är alltså inte ansvarstagandet i sig som är problemet, utan om det blir för 
omfattande och svårhanterligt för barnet. Detta kan jämföras med det första citatet där 
ansvaret bara beskrivs som ”för stort”.  

När det är barnens egna erfarenheter och åsikter som återges i publikationerna är det ofta 
aktörsdiskursen som präglar texten. Ett exempel på detta är hämtat ur Barn som har föräldrar 
med utvecklingsstörning (Socialstyrelsen 2007), där en ung kvinna berättar att hon uppfattade 
att de professionellas avsikter var att omhänderta henne och hennes syskon och att hon 
började ta ett stort ansvar hemma för att undvika detta. Ett citat ur studien lyder:  

Det var som om jag tog över allt där hemma. Inte för att min mor och far hade bett mig om detta, 
inte alls, det var något som jag själv gjorde. Jag tänkte att om jag nu kunde ge lite extra hjälp i 
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familjen så kunde det räcka för att vi skulle få bo kvar hemma. Vi fick bo kvar hos våra föräldrar 
vilket vi är otroligt glada för. (Børn och forældre under pres 2004 i Socialstyrelsen 2007:89) 

Intervjupersonen betonar alltså att hon utan tvång eller begäran från föräldrarna tog på sig 
ansvaret, för att hon och systern skulle få bo kvar med föräldrarna. Ett indirekt tvång kan 
emellertid anses finnas i det upplevda hotet om att omhändertas. Att barnen anses kompetenta 
nog att själva tolka och tala om sin situation kan anses vara en del av aktörsdiskursen.  

Aktörsdiskursen präglar ofta texten i stycken där mer positiva aspekter av omsorgsgivandet 
och ansvarstagandet framgår, som exempelvis när barn själva beskriver det som något 
belönande och utvecklande. När objektsdiskursen är tydlig är det tvärtom ofta i samband med 
negativa bilder av barns ansvar.  

5.1.2	  Barns	  omsorgsgivande	  
Ett begrepp som används väldigt lite i de publikationer av Socialstyrelsen som här analyseras 
är ”omsorg”, framför allt när texten syftar på barn som aktör. Gällande föräldrar används 
ordet däremot, som exempelvis i publikationen om barn till psykiskt sjuka föräldrar där det 
står: ”Föräldrar kan också ha tillräckligt god omsorgsförmåga periodvis, men sakna den i 
andra perioder” (Socialstyrelsen 1999:26). Gällande barn används istället i regel ordet 
”ansvar”, vilket jag kommer att gå närmare in på i nästa avsnitt om barns ansvarstagande.  

Då ordet omsorg eller motsvarande nämns är det ofta i stycken där barns egna åsikter citeras 
eller på annat sätt återges. I ett citat ur en dansk studie som återges i Barn som har föräldrar 
med utvecklingsstörning säger ett barn ”Jag har alltid haft omsorg om mina syskon” 
(Faureholm 2004 i Socialstyrelsen 2007:38). I Barn som anhöriga framkommer att barn med 
föräldrar med MS lyft fram som en positiv aspekt av uppväxten att de blivit ”mer oberoende 
och mer omhändertagande” (Socialstyrelsen 2013a:26). Dessa citat kan tolkas som att 
omsorgsgivandet ur barnens perspektiv är en central del av att ha en förälder med särskilda 
behov, men det är ändå något som till stor del utelämnas i Socialstyrelsens texter. 

Endast en gång återfinns i materialet begreppet ”unga omsorgsgivare”. Det är i den senaste 
publikationen, som handlar om barn som anhöriga.  

Det förekommer att barn under 18 år ger omfattande hjälp och stöd till föräldrar eller syskon. I 
flera andra länder talar man om unga omsorgsgivare när barn och unga regelbundet utför sådana 
omsorgsuppgifter och tar sådant ansvar som vanligtvis ligger på vuxna. Dessa barn och unga 
behöver givetvis någon form av stöd. (2013a:10) 

Här framgår att det finns barn som ger stöd, hjälp och som utför omsorgsuppgifter. Det 
framgår också att det finns ett begrepp som används i ”flera andra länder”, men det ges ingen 
förklaring till varför det inte används i Sverige eller ett förslag om att det skulle kunna 
användas här. Att hänvisa till andra länder gör att man som läsare kan få intrycket att unga 
omsorgsgivare är något som inte förekommer i särskilt stor utsträckning i Sverige. 
Aktörsdiskursen kring barn framkommer här då det beskrivs att barnen ”ger” och ”utför” 
omsorgsuppgifter samt ”tar” ansvar. Citatets sista mening analyseras närmare i avsnittet 
”Professionellas roll”. 
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Närliggande begrepp som ”omvårdnad” och ”vård” är även de ovanliga i publikationerna. 
Omvårdnad nämns vid ett tillfälle i ett avsnitt om föräldrar med allvarlig sjukdom eller skada:  

Att växa upp med en förälder som har neurologisk sjukdom innebär ofta ett ökat ansvar för barn 
och unga, som tidigt får ta på sig en vuxenroll. Det ökade ansvaret handlar bl.a. om direkt 
omvårdnad av den sjuka föräldern, t.ex. se till att föräldern vilar tillräckligt, och om att ta ansvar 
för hushållssysslor och yngre syskon. Forskning visar också att barn tar ansvar för att skapa en 
stödjande miljö för föräldern och ge känslomässigt stöd till sina föräldrar. (2013a:24) 

Detta stycke överensstämmer till stor del med det som definierar ungas omsorgsgivande i den 
internationella forskningen. I den första meningen ges ett exempel på hur aktörs- och 
objektsdiskursen kan blandas i en och samma mening då det står ”får ta på sig en vuxenroll”. 
”Får” kan härledas till att vuxenrollen är någonting som föräldrarna eller situationen kräver av 
barnet, medan ”ta på sig” beskriver barnet som ett subjekt som aktivt gör någonting. Att 
interdiskursiviteten är hög blir här tydligt då diskurserna används parallellt, vilket är ett 
tecken på diskursiv och därmed sociokulturell förändring (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:77). Detta återkommer jag till i avsnittet ”Social praktik”. 

Något som framkommer i citatet ovan, liksom i flera andra avsnitt i publikationen om barn 
som anhöriga, är barns hänsynstagande till sina föräldrar. Två exempel på detta är: 

Det kan också leda till att barn för att ta hänsyn till och skona föräldrar tonar ner sina behov, 
vilket i sin tur gör att föräldrar kan få ännu svårare att se och tillgodose dem. (2013a:18) 

Barn vill ofta i en akut situation inte skapa ytterligare bekymmer för föräldrarna och berättar inte 
alltid om detta, av hänsyn till övriga familjen. (ibid:25) 

Detta hänsynstagande definierar jag här som en sorts tyst omsorg. Ordvalet ”skona” i det 
första citatet ovan leder till frågor om vad det är föräldrarna ska skonas från och motbilden 
blir att barn är en belastning. Barnen lägger sina egna behov åt sidan för att göra situationen 
lättare för föräldrarna. Det handlar om en osjälviskhet och en omtänksamhet som även är en 
viktig del i fenomenet young carers, och som sannolikt också innebär att barnen utför mer 
konkreta omsorgsuppgifter för att avlasta och underlätta för föräldrarna. Detta mer konkreta 
omsorgsgivande utelämnas som tidigare nämnts i stor utsträckning i publikationerna.  

5.1.3	  Barns	  ansvarstagande	  
Någonting som till skillnad från omsorgsgivande nämns flera gånger i publikationerna är 
barns ansvarstagande samt de ombytta roller som ofta får illustrera ett vuxenansvar. Att 
ansvar är någonting som nämns oftare än omsorg speglar hur det ser ut i den svenska 
forskning som jag tidigare diskuterat. Ett stycke ur Föräldraskap och missbruk (2011) lyder: 

Det kan också vara så att barn och unga tvingas ta för stort ansvar – i vardagen, för syskon och 
även för föräldrarna. S.k. destruktiv parentifiering, när barn och unga har övertagit ett 
vuxenansvar i familjen, kan leda till psykiska problem. I vissa fall kan det samtidigt ge en ökad 
tilltro till den egna förmågan att klara svårigheter.” (2011:15) 

Detta stycke är intressant att analysera utifrån det som Fairclough benämner manifest 
intertextualitet (Winther Jørgensen & Phillips 2000:77). Stycket refererar till en norsk 
kunskapsöversikt i ämnet barn till missbrukare (Mohaupt & Duckert 2009) som i sin tur 
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bygger på en artikel av Bente Haugland som heter just ”Barn som omsorgsgivere. Adaptiv 
versus destruktiv parentifisering” (Haugland 2006). I artikeln används alltså det begrepp som 
denna studie intresserar sig för; ”barn som omsorgsgivare”, men det återges varken i den 
norska kunskapsöversikten eller i Socialstyrelsens publikation i fråga. I den norska 
kunskapsöversikten beskrivs först de negativa konsekvenserna av destruktiv parentifiering 
och sedan följer ett stycke om att omsorgsuppgifter inte nödvändigtvis får negativa följder för 
barnen. Författarna skriver: 

Det er viktig at det å ha omsorgsoppgaver ikke nødvendigvis medfører en opplevelse av 
belastning hos barnet, og til og med kan føre til en opplevelse av mestring (Haugland, 2006). I 
møte med barnefamilier hvor en av omsorgspersonene har et rusproblem vil det derfor være 
viktig å undersøke den opplevde graden av ansvar for familiemedlemmers helse og sikkerhet, og 
opplevd innflytelse på og mestring av oppgaver barna har fått tildelt eller sett seg nødt til å ta på 
seg. (Mohaupt & Duckert 2009:37) 

I detta citat belyses att det är viktigt att ta reda på mer om barns omsorgsansvar när det 
förekommer; att undersöka graden av ansvar och hur det upplevs av barnen. Detta är 
ingenting Socialstyrelsen väljer att återge i sin text. Visserligen ges i Socialstyrelsens 
publikation mindre utrymme åt frågan, och syftet med publikationen är att vara ett stöd vid 
samtal ”med föräldern om barns situation i utredning eller behandling” (Socialstyrelsen 
2011:3). Dessa två aspekter kan förklara att det inte är något som utvecklas vidare, men det 
kan i sig ifrågasättas; Varför ges inte mer utrymme till frågan och varför läggs ingen vikt vid 
att samtala med barnen om deras egen situation? Det är även anmärkningsvärt att i den norska 
texten som Socialstyrelsen hänvisar till används begreppet ”omsorg” (”omsorgsoppgaver” i 
citatet ovan). Socialstyrelsen väljer i sin text att inte uttrycka att det handlar om barns 
omsorgsgivande, utan formulerar det som ”för stort ansvar” och ”vuxenansvar”.  

I första meningen i citatet ur Socialstyrelsens publikation ovan uttrycks att ansvaret är för 
stort och något som barnen tvingas till. Ordet tvingas används alltså istället för ”måste”, ”får” 
eller enbart ”tar”. I fråga om transitivitet skrivs ordet i passiv form, och utelämnar därmed 
agenten (se Winther Jørgensen & Phillips 2000:87). Det kan vara föräldrarna eller situationen 
som författarna syftar på ”tvingar” barnen till att ta ansvar. Diskursen kring barn kan här 
sägas vara av objektskaraktär eftersom barnen, som om de saknade egen handlingskraft, 
påtvingas en roll som ansvarstagande. Barnen är inte aktiva agenter som väljer att ta en roll. 
Citatets sista mening är intressant att analysera utifrån satsens modalitet. Genom uttrycken ”i 
vissa fall” och ”samtidigt” modereras påståendet och uttrycker därmed lägre affinitet. Att de 
skriver ”samtidigt” tolkas som att det visserligen kan ge en tilltro till den egna förmågan, men 
också leda till psykiska problem.  

Socialstyrelsens citat kan uppfattas som motsägelsefullt då det först uttrycker ansvarstagandet 
som någonting barnen tvingas till och som kan leda till psykiska problem, och sedan beskriver 
fenomenets positiva aspekter. Uttrycket ”destruktiv” i sig, som här skrivs in som en del av 
begreppet, för tankarna till någonting som är skadligt för barnen. Den adaptiva 
parentifieringen som är en del av Hauglands artikel utesluts. Detta kan även jämföras med 
Barnetts och Parkers argumentation kring att parentification kan ha såväl positiva som 
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negativa eller inga effekter alls på barnen, men att det är de negativa som framhävs i 
litteraturen (Barnett & Parker 1998:152). 

För att återkomma till den manifesta intertextualiteten kommer i stort sett exakt samma stycke 
som det som citerats ovan tillbaka i en annan av de aktuella publikationerna; Barn som 
anhöriga. Det är i kapitlet som handlar om föräldrar med missbruk som citatet återges; 
Socialstyrelsen 2013a:36. Hänvisning sker till Socialstyrelsens publikation från 2009, i vilken 
hänvisning sker till Mohaupt och Duckert 2009. När det kommer till barns ansvarstagande då 
föräldrar har ett missbruk har alltså Socialstyrelsen i sina tre senaste rapporter återgett nästan 
exakt samma fakta, likadant återgivna och byggda på en enda studie. 

Senare i rapporten Föräldraskap och missbruk uttrycks barns risk- och skyddsfaktorer som 
viktiga aspekter som utredaren eller behandlaren måste ta reda på i samtal med föräldern. Fem 
punkter tas upp, varav en lyder: ”Har barnet tagit på sig ansvar för föräldern i stället för 
tvärtom?” (Socialstyrelsen 2011:23). Denna punkt utvecklas och formuleras på följande sätt: 

En påtaglig riskfaktor är om rollerna mellan föräldrar och barn blir ombytta. För att ta reda på 
något om barnets roll och position i familjen behöver utredaren eller behandlaren t.ex. få veta om 
barnet: 

- tar på sig ansvar för föräldern/föräldrarna 

 - medlar mellan föräldrarna i konflikter                                                                           

- tröstar föräldern/föräldrarna  

- häller ut öl, vin eller sprit  

- tar orimligt stort ansvar för vardagssysslor hemma  

- tar stort ansvar för syskon. (ibid:24) 

Författarna beskriver alltså ett rollbyte som en påtaglig riskfaktor och anger ett antal punkter 
för att förtydliga vad de åsyftar. Affiniteten i satsen är hög och innebörden av att uttrycka sig i 
sådana ordalag som att ”rollerna blir ombytta” problematiseras inte på det sätt som tidigare 
diskuterats i avsnittet om begreppet ”parentification”. I enlighet med den tidigare forskning 
som presenterats skulle man exempelvis kunna tänka sig en anmärkning om att de ombytta 
rollerna sannolikt endast gäller vissa aspekter av föräldraskapet. Inte heller här nämns ordet 
omsorg, även om flera av punkterna implicit innebär ett omsorgsgivande. Att barnen har tagit 
på sig ansvar för föräldern/föräldrarna benämns även senare i publikationen som ett tecken på 
att situationen är allvarlig och väcker oro; som en antydan om när anmälan till socialtjänstens 
barn- och ungdomsvård ska göras (2011:30). 

I publikationen Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning (2007) återfinns ett stycke 
som är jämförbart med de två ovan. Avsnittet lyder: 

Forskning om barn och unga som växer upp med föräldrar som har svårt att klara föräldraskapet 
visar att barnen kan få ta ett ansvar som de inte är mogna för. Ansvaret för föräldrarna och 
familjen kan få till följd att barnet inte får sina egna behov tillgodosedda, som exempelvis 
kontakt med jämnåriga. Det finns studier som har undersökt hur barn påverkas av att få ta stort 
ansvar för vuxna familjemedlemmar under sin uppväxt. Barnen byter roll med föräldrarna, en 
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process som benämns ”parentification”. Detta tidiga och omfattande ansvar kan ha negativ 
inverkan på barnets identitetsutveckling och psykosociala välbefinnande. Det rapporteras att de 
som vuxna utbildade sig mer sällan, de hade fler psykiska problem, sämre självförtroende och 
färre sociala kontakter än andra. Dessutom kan de som vuxna ha svårt att etablera relationer, de 
är mer sårbara och har större benägenhet för depressiva tillstånd. (2007:38) 

I den första meningen beskrivs barnen ”kan få ta ett ansvar som de inte är mogna för”. Detta 
kan jämföras med formuleringen ”tvingas ta för stort ansvar” i publikationen om föräldraskap 
och missbruk (2011:15). I denna mening är ordvalet mer klargjort och nyanserat då det 
beskrivs handla om ett ansvar barn inte är mogna för, vilket naturligtvis varierar för olika 
åldrar, medan det i missbrukstexten bara uttrycks som ”för stort” samt påtvingat barnen. 
Denna skillnad i framställning när det kommer till missbruk jämfört med andra problem eller 
svårigheter är något jag kommer att få tillfälle att återkomma till. I citatets tredje mening 
förekommer en manifest intertextualitet som återknyter till en tidigare utgiven 
kunskapsöversikt i samma ämne (Socialstyrelsen 2005). Studierna som åsyftas i meningen 
handlar samtliga om unga omsorgsgivare, alla fyra studier har till och med begreppet young 
carers i titeln. Trots detta återges varken det begreppet eller ord som omsorg och vård, utan 
åter är det ”ansvar” som författarna till publikationen väljer att använda. Här hänvisas till det 
engelska begreppet parentification, jämfört med destruktiv parentifiering i texten om 
missbruk. Det framläggs här mer utförligt än i missbrukstexten vilka negativa konsekvenser 
”rollbytet” får, men några eventuella positiva följder återges inte. Inte heller i detta citat 
problematiseras uttalandet att barnen och föräldrarna byter roll. De negativa följder som 
nämns fokuserar på barnen när de blir vuxna, vilket kan kopplas till framtidsorientering och 
Qvortrups dikotomi där barn betraktas som ”becoming” snarare än ”being” (se Qvortrup 
1994:4). 

Ett verktyg inom Faircloughs dimension för textanalys är att studera metaforer. En metafor är 
ett bildligt uttryck där likheten är beroende av sammanhanget (Davidsson 2009). En metafor 
skulle exempelvis kunna innefatta den jämförelse som ofta görs i forskningen och även i 
dessa publikationer om ”barn som vuxna” eller ”barn som föräldrar till sina föräldrar”. Detta 
kan kopplas till det förhållande mellan vuxna och barn som tidigare diskuterats vid 
begreppsdefinitionerna av barn och föräldrar. Det görs en skillnad mellan barn och vuxna som 
avgränsar och bestämmer dem som sociala kategorier (Näsman 2004:55). Att tänka sig barn 
som vuxna blir därför en paradox som går emot våra föreställningar. Sammanhanget är i detta 
fall att barn tar ansvar och utför sysslor som vanligtvis åligger vuxna, och däri ligger likheten 
när man jämför och likställer unga omsorgsgivare med vuxna eller föräldrar. I 
Socialstyrelsens publikationer uttrycks denna jämförelse dock vanligtvis i form av liknelser 
istället för metaforer; ”barnen blir som vuxna”, där det är tydligt att det är fråga om en 
tankemässig överföring (Bergström och Boréus 2005:265). Att analysera detta uttryckssätt 
som metaforer stämmer alltså inte, men idéer kring metaforers påverkan på hur vi uppfattar 
verkligheten är ändå fruktbara. Bergström och Boréus skriver att metaforer leder tanken i 
bestämda riktningar och belyser vissa aspekter av ett fenomen, medan andra döljs (ibid:266f). 
Att likna barn vid vuxna och föräldrar präglar alltså vår förståelse för vad det innebär för ett 
barn att ta ansvar och uppfattningen att ”barn ska få vara barn” kan göra att det betraktas som 
fel. Hade liknelsen varit en annan hade förståelsen för fenomenet troligen sett annorlunda ut. 
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I en del stycken beskrivs barnens ansvar som något ”påtvingat” (ex. Socialstyrelsen 2011:15), 
i andra fall som något de ”får ta” (ex. Socialstyrelsen 2013a:41), och i en del meningar som 
något de har ”lätt att ta på sig” (Socialstyrelsen 2007:30). Detta sista alternativ tolkar jag som 
mest överensstämmande med en aktörsdiskurs, även om ”lätt att ta på sig” kan tolkas som att 
det finns en brist hos barn när det gäller förmåga att värja sig. I den publikation där ansvaret 
för föräldrarna beskrivs på detta sätt betonas vikten av att barn behöver få stöd av socialt och 
professionellt nätverk för att motverka ett alltför stort ansvarstagande (ibid:12) och här 
framläggs samtidigt att ett grundläggande behov hos barn är att ”få känna att de behövs och 
att de får ta eget ansvar” (ibid:26). Det sista citatet framlägger alltså en positiv aspekt av barns 
ansvarstagande. Det beskrivs till och med som ett grundläggande behov då ansvaret ligger på 
en lämplig nivå utifrån ålder, förmåga och vilja hos barnet.  

Positiva aspekter av ansvaret framkommer ofta då texten hänvisar till barns egna utsagor, 
åsikter och erfarenheter och följande citat är två exempel på detta. Ett utdrag ur Barn som 
anhöriga lyder: 

Att växa upp med en psykiskt sjuk förälder behöver inte alltid bara få negativa konsekvenser. I 
en liten intervjustudie berättade några barn att de delvis kände sig mognare än sina jämnåriga. 
De tyckte att de växte som människor av att få ta ett ansvar som kamraterna inte behövde ta. 
Ansvaret fick dock inte vara för tungt. (2013a:43) 

I Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning återges ett citat från en dansk studie där en 
ung vuxen resonerar kring det ansvar som han eller hon haft under barndomen: 

Det är säkert något med det, jag tror att jag hittar styrkan för jag har varit den vuxne i förhållande 
till mina föräldrar, det tror jag sådär omedelbart. Jag är hela tiden den vuxne i förhållande till 
mina föräldrar, det har gett mig styrka att tänka, att få överblick... Jag har blivit stark (av att 
hjälpa) för att jag har behövt klara av så många saker själv. (Faureholm 2004 i Socialstyrelsen 
2007:38)  

Att omsorgsgivandet och ansvarstagandet av barn själva beskrivs som positivt, skulle av 
forskare som Aldridge och Becker sannolikt förklaras med att barnen ”socialiserats” in i 
rollen och inte vet något annat (se exempelvis Aldridge & Becker 1993:16). 
Barndomssociologer skulle eventuellt motsätta sig denna förklaring, då synen på barn som en 
social kategori kan sägas stå i motsats till socialisationsperspektivet eftersom det betonar 
barns utveckling och deras framtida status som vuxna (Frønes 1994:146). Det står dock inte 
klart på vad sätt det barndomssociologiska intresset för barndom i nuvarande stund förhindrar 
att se att barn kan ha begränsade möjligheter att förhålla sig kritiskt reflekterande till sin 
aktuella situation.  

När ansvaret beskrivs i texterna som behandlar föräldrar med olika problem och svårigheter 
framkommer att ansvaret innebär skilda göromål, beroende på förälderns särskilda behov. Då 
det handlar om en förälder med neuropsykiatriska svårigheter beskrivs ofta ansvaret handla 
om hemmet och att barnet får planera saker själv (2013a: 47), då föräldern har ett missbruk 
betonas ett ansvar för vardagen, syskon och föräldrarna själva (2011:15), och vid neurologisk 
sjukdom beskrivs ett omvårdnadsansvar som centralt (2013a:24).  
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5.1.4	  Familjens	  roll	  
I Socialstyrelsens texter om föräldrar med särskilda behov utgår man från en föreställning om 
kärnfamiljen som skulle kunna anses problematisk i relation till den internationella 
forskningen om young carers. I resonemang kring stöd till den utsatta föräldern och barnen 
utgår författarna ofta ifrån att det finns en andra förälder där. Några exempel på detta följer: 

Å andra sidan tycks en god relation mellan föräldrarna minska risken för problem hos barnen. I 
familjer där en förälder har MS har man sett att en bra föräldrarelation, föräldrar som klarar att 
anpassa sig till sjukdomen samt god ekonomi skyddar barn från att utveckla psykosociala 
problem.(2013a:23) 

En viktig skyddsfaktor är att den förälder eller andra vuxna i familjen som inte missbrukar 
förmår kompensera för de problem och brister i föräldraskapet som ett missbruksproblem kan 
medföra. (2011:25) 

Cancer kan påverka familjesituationen så att detta i sin tur påverkar barnets psykiska eller 
fysiska hälsa. Samspelet i familjen kan variera över tid och påverkas olika i olika faser i ett 
sjukdomsförlopp. Den friska föräldern kämpar ofta med känslor av otillräcklighet och 
maktlöshet.(2013a:25) 

Att utgå från att det finns en andra förälder i familjen är i sig inte så konstigt eftersom de 
flesta barn växer upp med båda sina föräldrar. Samtidigt avslutas cirka hälften av alla 
äktenskap med skilsmässa, separationer är ännu vanligare bland sambopar och alternativa 
familjeformer ökar (Socialstyrelsen 2007:21f). I den internationella forskningen om young 
carers är utgångspunkten snarare den motsatta och synen på barn med en ensamstående 
förälder den rådande när unga omsorgsgivare diskuteras. Aldridge och Becker skriver att det 
är vanligt för unga omsorgsgivare att uppbrottet mellan föräldrarna sammanfaller med 
sjukdomsutbrott och därmed barnens ansvarstagande (1993:55). Det framstår således som 
anmärkningsvärt att hänsyn till hur det blir för barnen när det saknas en andra, frisk förälder 
är sällsynt i Socialstyrelsens texter. Det är dessutom rimligt att tänka sig att ensamlevande 
föräldrar är vanligare i de grupper som texterna handlar om, exempelvis vid missbruk och 
psykisk ohälsa. Förgivettagandet om en andra förälder i hemmet medför risken att barnen inte 
betraktas som potentiella omsorgsgivare och problemet osynliggörs därmed. Att ha detta som 
utgångspunkt innebär också att barnen genom den andra föräldern redan har ett informellt 
stöd som kan göra att andra insatser anses överflödiga. I publikationen Barn som Anhöriga 
utgår man uttalat från ett familjeperspektiv, vilket kan vara en förklaring till den 
återkommande diskussionen om den andra föräldern. Ur ett diskursteoretiskt perspektiv kan 
familjen (i bemärkelsen kärnfamilj) sägas vara en nodalpunkt i publikationen, och därmed 
ordnas andra begrepp i texten utifrån detta perspektiv (se Winther Jørgensen & Phillips 
2000:33). Då denna diskurs är rådande utgår man från att den andra föräldern ska åta sig 
omsorgsgivandet och det faktum att barn också kan ta den rollen osynliggörs. Enligt 
diskursteorin är diskurser visserligen föränderliga, men de är tunga och tröga (ibid:31), vilket 
kan anses förklara utgångspunkten i kärnfamiljen, trots att andra familjeformer blir allt 
vanligare. Ett familjeorienterat synsätt, med fokus på insatser till alla familjemedlemmar, 
anser jag vara fördelaktigt. Ett fokus på familjen behöver dock inte innebära ett 
”kärnfamiljefokus”. 
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Det finns exempel på hur man i texterna utgår från kärnfamiljen men även problematiserar 
den andra förälderns roll.  

Risken för depression ökar hos partnern till en person med MS. Det innebär att barn i familjer 
med MS kan uppleva att båda föräldrarna periodvis är mindre känslomässigt tillgängliga. 
(2013a:25) 

Den icke missbrukande föräldern eller styvföräldern kan uppleva sitt samliv med den som 
missbrukar så belastande, att hon eller han själv utvecklar psykiska och sociala problem – med 
de konsekvenser det kan få för barnen. Det kan också leda till att den vuxna använder barnet för 
avlastning av egna känslor och svårigheter, ger det förtroenden som det inte borde få etc. 
(2011:25f) 

Det framkommer därmed att sjukdom eller andra svårigheter hos en förälder kan leda till 
problem även hos den andra föräldern. Det skulle kunna innebära en dubbel börda för barnen, 
då ansvaret och omsorgen inte bara gäller den ena föräldern utan båda. Detta skulle till och 
med kunna anses utgöra en brist i mycket av den internationella forskningen om young carers 
där bilden ofta målas upp av familjen som bara bestående av en vuxen; den 
omsorgsbehövande. 

5.1.5	  Professionellas	  roll	  
Det faktum att barn med föräldrar med särskilda behov behöver professionellt stöd berörs 
regelbundet i publikationerna, inte minst i anslutning till de stycken som handlar om barns 
ansvarstagande. Jag har tidigare återgett det citat ur Barn som anhöriga där begreppet unga 
omsorgsgivare nämns och som avslutas med meningen ”Dessa barn och unga behöver 
givetvis någon form av stöd” (2013a:10). Denna mening har hög affinitet då det beskrivs att 
barnen ”givetvis behöver” stöd. Om transitiviteten i samma mening analyseras framkommer 
att agent utelämnas. Även om det är lätt att tro att det är professionella som åsyftas, står det 
inte klart vem som har ansvaret att ge barnen det stöd som de är i behov av. I stycket efter 
följer en redogörelse för socialtjänstens ansvar:  

Enligt 5 kap. 1 § SoL ska socialnämnden bl.a. […] sörja för att barn och unga som riskerar att 
utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver. Detta kan t.ex. innebära insatser för 
att barn och unga ska kunna befrias från omsorgsansvar som inte är rimligt i förhållande till 
deras ålder och mognad. (ibid) 

I den andra meningen kan affiniteten beskrivas som låg, då det står ”kan t.ex innebära”. Man 
skulle kunna tänka sig en formulering som ”ska t.ex. innebära” eller ”innebär t.ex.”. Denna 
modalitet kan jämföras med den i citatet ovan. När agenten utelämnades var stödet en 
självklar nödvändighet, men då socialtjänsten uttryckligen står som aktör sänks affiniteten i 
satsen. Det uttrycks då inte med samma bestämdhet, vilket får betydelse för diskursens 
konstruktion av socialtjänstens ansvar (se Winther Jørgensen & Phillips 2000:88). I detta citat 
nämns visserligen ordet ”omsorg”, men då sammanskrivet med ”ansvar”. 

I publikationen Barn till psykiskt sjuka föräldrar har en intervjustudie med personal inom 
bland annat socialtjänst inkluderats och det framkommer att ”Socialsekreterarna är mycket 
oroliga för de barn som tidigt får ta ansvar för sina föräldrar, dvs de får fungera som föräldrar 
åt de vuxna” (1999:60). Samtidigt rapporteras i publikationen att:  
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De flesta intervjuade tycker dock att de saknar tillräcklig barnkompetens och de känner en stor 
osäkerhet inför att tala med barn. Många socialsekreterare pekar också på de svårigheter som kan 
uppstå när barn i förtroende avslöjar familjeproblem. Detta kan få till följd att barnen försätts i 
svåra lojalitetskonflikter gentemot föräldrarna.(ibid:62)  

I dessa citat framgår att socialsekreterare har tagit till sig tanken om ”parentification” och 
beskriver barnens ansvarsfunktion som att de blir som föräldrar åt de vuxna. Det är alltså 
något som väcker stor oro hos socialsekreterarna, men samtidigt kan man tänka sig att de låter 
bli att tala med barnen själva, eftersom de uttrycker stor osäkerhet inför barnsamtal och 
bristande barnkompetens i allmänhet. Det är också belagt i forskning att socialsekreterare 
undviker barnsamtal, vilket strider mot barns rättighet att få vara delaktiga i beslut som rör 
dem i enlighet med FN:s barnkonvention (Näsman, Ponton von Gerber & Fernqvist 
2012:183). Detta kan jämföras med det som framkommer i publikationen Barn till psykiskt 
sjuka föräldrar (1999) samt i den tidigare forskningen om dessa barns behov av att prata med 
någon. Enligt en studie som återges i denna publikation av Socialstyrelsen betonar vuxna barn 
till psykiskt sjuka föräldrar att de hade behövt någon att prata med och hjälp av professionella 
då föräldern blev sämre (Granath 1997 i Socialstyrelsen 1999:31). Detta är även något som 
barnen i Aldridges och Beckers studie poängterar; att de kunde önska att ha någon att prata 
med och lite hjälp då och då (1993:78). Att som i citatet ovan uttrycka att det uppstår en 
svårighet för barnen om de avslöjar familjeproblem kan visserligen vara sant, men det kan 
även tolkas som något av en bortförklaring för att slippa tala med barnen. Om barn berättar 
om ett familjeproblem är det något viktigt som socialtjänsten får reda på, och det är då upp till 
de vuxna att hantera informationen och förvalta förtroendet på ett bra sätt. Detta ansvar ska 
inte ligga hos barnen, och kan ifrågasättas som grund till att undvika barnsamtal. Tvärtom bör 
syftet vara att barnen ska få berätta om sin situation.  Detta kan även kopplas till 
konstruktionen av sociala problem och Sahlins uppfattning att det är en viktig del av 
myndigheters praktik att konstruera människors önskemål och erfarenheter så att de passar in 
bland de problem och kategorier som institutionen har kompetens att hantera och åtgärda 
(2002:126). Om socialarbetare inte har kompetens att prata med barn eller känner sig osäkra 
på vilka åtgärder som vore lämpliga för unga omsorgsgivare, konstrueras problemet som 
någonting annat som blir mer lätthanterligt. Exempelvis kanske det då är lättare att ha fokus 
på föräldrarnas förmåga istället för barnens behov och upplevelser. 

I Barn som anhöriga beskrivs ”ansvar” som en gemensam faktor som präglar livet för barn 
med föräldrar med olika svårigheter och problem. Avsnittet avslutas med meningen ”Ett 
ändamålsenligt stöd till barn och unga i denna situation kan med andra ord i många fall vara 
stöd av praktisk natur till föräldrarna” (Socialstyrelsen 2013a:16). Det blir åter ett exempel på 
hur fokus läggs på hjälp till föräldrarna istället för barnen. Stöd till föräldrarna är naturligtvis 
viktigt, men det vore tänkbart att det i anslutning till denna mening nämndes att hjälpen bör 
kombineras med stöd till barnen. Detta är något som mycket fokus läggs på i denna 
publikation i övrigt; vikten av ett familjeorienterat synsätt och att alla familjemedlemmar 
liksom familjen som helhet kan behöva stöd (ibid:55). Trots detta nämns alltså inte stöd till 
barnen i avsnittet om det gemensamma ansvaret.  

Barn kan av personal inom psykiatrin ses som en ”vårdresurs” för föräldrarna, enligt 
publikationen Barn till psykiskt sjuka föräldrar (1999:11,32). Denna beskrivning kan sägas 
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stå i polemik till det som framkommer i materialet i övrigt, där denna skildring av barn 
undviks och osynliggörs. Benämningen kan naturligtvis liknas med unga omsorgsgivare som 
har omvårdnadsansvar för en förälder. I Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning 
fastslås att ”Barn och ungdomar ska inte uppfattas som resurser för att familjen ska fungera” 
(2007:42). Detta uttalande kräver att samhället tar ansvar. Att barnen tar på sig en 
omsorgsgivande och ansvarstagande roll är sannolikt för att situationen kräver det och för att 
det inte finns någon annan som gör det. Barn till föräldrar med neurologiska sjukdomar som 
har intervjuats i en svensk studie har dock uttryckt att det är jobbigt att ha personliga 
assistenter hemma, att familjelivet, vardagen och relationerna förändras och att det blir ett 
hinder i den naturliga kontakten med föräldern (Åkerlund 2011 i Socialstyrelsen 2013a:24). 
Det är därför ett rimligt antagande att det finns barn som hellre utför omsorgsuppgifter själva 
för att behålla en så vanlig hemsituation som vanligt, medan andra barn föredrar att ha 
professionella hemma som hjälper föräldern. Det bästa sättet att ta reda på det torde vara att 
lyssna på barnen då de har individuella och skilda upplevelser av situationer som utifrån sett 
kan uppfattas som lika (jfr Qvortrup 1994:5). 

5.2	  Social	  praktik	  
I detta avsnitt följer en mer övergripande diskussion om de analytiska resultat som 
presenterats under rubrikerna ovan. Det är framförallt här som begrepp från diskursteorin 
aktualiseras. Tyngdpunkten ligger på ett resonemang kring hur barns omsorgsgivande och 
ansvarstagande framställs och vilka sociala följder det får. 

Fairclough nämner diskursordningen som en viktig aspekt i analysen av den sociala praktiken 
och huruvida den reproduceras eller förändras i texterna (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:74f). I min analys har diskurserna kring barn som aktörer och objekt framkommit. 
Synen på barn och barndom har förändrats under de senaste decennierna och även om den 
rådande synen på barn fortfarande mestadels är att ur ett ”becoming-perspektiv” ses barn 
också som mer kompetenta och delaktiga än tidigare (se Qvortrup 1994:4). Att synen på barn 
till viss del har skiftat från att präglas av ett objektsperspektiv till ett aktörsperspektiv kan 
illustreras av ett citat ur en av publikationerna som har analyserats: 

Föräldrar har till stor del övergett den auktoritära föräldramodellen till förmån för en mer 
demokratisk. Detta innebär bland annat att barn har en större frihet och självbestämmande. De är 
delaktiga i formandet av vardagslivet och har utrymme att påverka sin vardag. Barn uppfattas 
och beskrivs som kompetenta, självbestämmande och självständiga parter med individuella 
rättigheter. De deltar i familjens förhandlingar på samma eller liknande villkor som de vuxna. 
(2007:20f) 

I detta exempel handlar det visserligen om barnets roll i familjen, men tanken om barns 
aktörskap är tydlig. I beskrivningarna av barn som omsorgsgivare framkommer det dock 
parallellt ett perspektiv på barn som passiva mottagare av omsorg. I Socialstyrelsens 
publikationer är båda diskurserna framträdande och det är inte sällan de till och med blandas i 
ett och samma stycke. Att båda diskurserna används så parallellt som är fallet i dessa texter 
innebär alltså en hög interdiskursivitet. Den hegemoniska diskursen är emellertid 
objektsdiskursen varigenom barn betraktas ur ett becoming-perspektiv och i behov av skydd. 
Även om båda diskurserna används jämsides och de olika perspektiven är dominerande i olika 
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delar av texterna, är det objektsdiskursen som dominerar på en högre nivå än den rent 
textmässiga. Det är tydligt i förhållandet mellan dessa båda diskurser att hegemonin är 
instabil. Enligt Fairclough betyder hög interdiskursivitet förändring och låg interdiskursivitet 
en reproduktion av diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000:87). Interdiskursiviteten i 
Socialstyrelsens publikationer kan alltså tolkas som att diskurserna kring barn som växer upp 
med föräldrar med särskilda behov håller på att förändras, och relaterat till det som 
forskningen pekar på är det sannolikt att diskursen blir mer och mer präglad av synen på barn 
som aktörer. Relaterat till ämnet för denna uppsats är det av vikt att poängtera att båda dessa 
diskurser kan ha betydelse för barnen och inte nödvändigtvis motsäger varandra. Barn kan 
vara kompetenta aktörer i enlighet med aktörsdiskursen och samtidigt i behov av stöd och 
omsorg från vuxna i enlighet med objektsdiskursen (jfr Eriksson & Näsman 2008). 

Det begrepp som framförallt har varit dominerande i de stycken som jag har identifierat kan 
sägas handla om unga omsorgsgivare i Socialstyrelsens texter är ”ansvar”. Detta ord är en 
nodalpunkt i diskurserna om barns omsorgsgivande och kan även sägas vara en flytande 
signifikant då det får väldigt olika laddning i skilda sammanhang och diskurser (se Bergström 
& Boréus 2005:316ff). Ansvar kan dels sägas vara något positivt och till och med nödvändigt 
för barn att få ta (ex i Socialstyrelsen 1999:26) och dels något skadligt och oroväckande (ex i 
Socialstyrelsen 2001:24). Det är tydligt att i objektsdiskursen får ansvaret mer av en negativ 
klang och beskrivs i ordalag som ”påtvingat” och ”för stort”. I aktörsdiskursen får ordet, 
liksom omsorgssituationen överlag, en positivare laddning. Då denna diskurs råder är det inte 
sällan barnens egna utsagor som återges, och ansvaret beskrivs då ofta som något självvalt 
och åtminstone inte lika betungande som i objektsdiskursen. ”Ansvar” kan därför sägas vara 
ett element med både positiva och negativa betydelser, men det är inte riktigt något moment i 
de olika diskurserna då det beror på omfattningen av ansvaret samt barnets ålder, sårbarhet 
och situationen i övrigt hur det uppfattas och beskrivs.  

Synen på barns ansvarstagande och på barndom överlag är föränderlig och skiljer sig mellan 
olika kontexter. I Punchs (2001) studie om synen på barndom på den bolivianska landsbygden 
framkommer att barnen i undersökningen utför hemarbete samt hjälper till med djur och 
jordbruk. Föräldrarna förväntar sig av barnen att de tar ansvar och barnen ser sina bidrag till 
familjen som viktiga och värdefulla. Barn-vuxenrelationen kan här ses som ett ömsesidigt 
beroende. Detta kan jämföras med att fokus läggs på barnens beroende av sina föräldrar i 
många västerländska samhällen. I den bolivianska kontexten ses det troligtvis som någonting 
naturligt att barn ger omsorg till en sjuk förälder, medan det i exempelvis den brittiska 
kontexten ses som något ett barn bör få stöd och hjälp med. Näsman skriver att barn som 
social kategori bestäms utifrån skillnaden mellan barn och vuxna (2004:55). Detta kan vara en 
anledning till att vi har svårt att acceptera och benämna barn som omsorgsgivare; om barn 
utför ”vuxensysslor” suddas gränsen mellan barndomen och vuxenvärlden ut och vi kan inte 
längre se barn enbart genom en objektsdiskurs. Genom begreppet unga omsorgsgivare 
erkänner vi att även vuxna kan vara beroende av barn. I rapporten om den tvärnationella 
studie där Sverige var ett av de inkluderade länderna poängteras att den första reaktionen hos 
politiker, forskare, professionella såväl som folk i allmänhet är att förneka existensen av ett 
problem med unga omsorgsgivare. Författarna menar vidare att det faktum att barn agerar 
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som omsorgsgivare för sjuka och funktionshindrade föräldrar är störande och svårt att 
acceptera i postindustriella samhällen (Hantrais & Becker 19952). Det finns alltså en ovilja 
mot att se barn som omsorgsgivare. Detta beror sannolikt på att tanken om unga 
omsorgsgivare hotar bilden av vuxnas överlägsenhet i jämförelse med barn och inte stämmer 
överens med våra konstruktioner av hur en förälder-barn-relation ska se ut. Qvortrup påpekar 
att det är viktigt att se till barns behov av skydd, men att det även kan bli överdrivet och ett 
redskap för att skydda vuxenvärlden mot barns intrång (1994:21).  

Precis som att laddningen kan skilja sig vid användandet av ordet ansvar, är tonen i texten 
olika gällande de olika utsattheterna. Detta framkommer kanske tydligast i publikationen 
Barn som anhöriga, där föräldrars olika svårigheter beskrivs i olika kapitel. I det citat som 
tidigare återgivits och som återkommer i Socialstyrelsens texter om missbruk (2011:15, 
2013a:36) beskrivs barns ansvarstagande som något påtvingat och begreppet destruktiv 
parentifiering används. Detta är det exempel jag har hittat om barns ansvarstagande där tonen 
i texten är mest negativ. I andra publikationer och citat som tidigare återgivits i analysen, är 
bilden mer nyanserad och ansvaret beskrivs istället som något barnen ”kan få ta” och som 
något barnen ”inte är mogna för” (2007:38). I kapitlet om neuropsykiatriska svårigheter hos 
föräldrar i Barn som anhöriga, beskrivs föräldrarnas brister som att föräldrarna försöker leva 
upp till höga krav på föräldraskapet, att de kan känna sig otillräckliga och att de sliter hårt 
(2013a:45f). Att missbrukets konsekvenser beskrivs annorlunda än de andra utsattheterna är 
inte nödvändigtvis så märkvärdigt, åtminstone inte om man ser på missbruk som någonting 
mer självförvållat och möjligt att åtgärda än en funktionsnedsättning, men det är ändå en 
anmärkningsvärd skillnad. Utifrån barnens situation och ur ett perspektiv på barn som 
omsorgsgivare finns kanske inte heller någon egentlig anledning till åtskillnaden. 

Av publikationerna att döma är barns omsorgsgivande ingenting som är speciellt 
uppmärksammat i Sverige. Min analys kan ge sken av att det står mycket om barns 
ansvarstagande, men då är det viktigt att komma ihåg att det handlar om några korta avsnitt 
som jag identifierat i ett material på flera hundra sidor. Det som återfinns kopplat till mitt 
intresseområde handlar dock till stor del om ansvar, och en mer praktisk omsorgsgivande roll 
verkar man ta för givet att det finns en andra förälder alternativt professionella som tar. 
Naturligtvis kan det vara så att tack vare vårt sociala skyddsnät finns det få barn i Sverige som 
får en omhändertagande roll i förhållande till sina föräldrar, vilket gör fenomenet unga 
omsorgsgivare ovanligt här. Det skulle emellertid också kunna vara så att vår utvecklade 
välfärdsstat leder till att detta eventuella problem osynliggörs, ett resonemang som behöver 
utvecklas. I Goulds studie av unga omsorgsgivare i Sverige resonerar författaren kring att det 
kan vara så att barn till föräldrar med fysiska funktionshinder i Sverige mer sällan än i 
exempelvis Storbritannien behöver ta på sig ett omvårdnadsansvar. Barn till föräldrar med 
missbruksproblem eller psykisk ohälsa antas å andra sidan ofta ta mycket känslomässigt och 
praktiskt ansvar även här. Gould drar slutsatsen att omfattningen av barns omsorgsgivande 
inte kommer att uppdagas förrän makthavare och forskare överhuvudtaget erkänner 
problemets existens (Gould 19953). Detta kan relateras till min utgångspunkt i 
                                                
2 Rapporten saknar sidangivelser 
3 Rapporten saknar sidangivelser 
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socialkonstruktionismen och den tidigare diskussionen om hur sociala problem uppkommer 
genom att de konstrueras. Hur vi ser på verkligheten får betydelse för hur vi benämner 
fenomen och vad vi ser som problem och inte. För att vi i framtiden eventuellt ska kunna se 
unga omsorgsgivare som ett problem krävs först att fenomenet överhuvudtaget 
uppmärksammas, för att sedan exempelvis kunna ta reda på hur utbrett det är i Sverige. Om 
utgångspunkten är att familjer med svårigheter i Sverige får det stöd de behöver genom 
insatser som exempelvis ekonomiskt bistånd, personlig assistans och familjepedagoger, och 
att detta är tillräckligt för att barnen ska slippa få en omsorgsgivande roll, är det möjligt att 
välfärdsstaten, paradoxalt nog, blir barnens främsta antagonist. Problemet osynliggörs genom 
utgångspunkten att det välutvecklade välfärdssystemet fångar upp familjer med svårigheter 
och att de får det stöd de behöver. Detta kan med fördel kopplas till Esping-Andersens teorier 
om olika välfärdsregimer och att Sverige inte har ett system byggt på familjebaserad omsorg, 
som i exempelvis medelhavsländerna, utan att offentliga insatser här ska stötta människor 
med svårigheter och problem (Esping-Andersen 2006:168f). Statens ansvar är även värt att 
reflektera kring utifrån det faktum att det vid flera tillfällen framgår i publikationerna att barn 
och föräldrar kan vara rädda för att barnen ska placeras i familjehem. Enligt Meuwisse och 
Swärd brukar Sverige sägas ha flest omhändertagna barn i världen (2002:48) och kanske är 
det av denna anledning som unga omsorgsgivare och deras föräldrar i Sverige inte vågar 
berätta för någon om sin situation, av rädsla att separeras från varandra.  

I Barn med psykiskt sjuka föräldrar framkommer att socialsekreterare känner osäkerhet inför 
att prata med barn och trots kunskap om familjens situation inte alltid vet hur barnen upplever 
situationen, vad de vill och behöver hjälp med (1999:72). Detta kan tolkas som ytterligare en 
anledning till att barns omsorgsgivande inte blir synliggjort i Sverige. De sociala 
konsekvenserna av att fenomenet unga omsorgsgivare inte åskådliggörs kan således bli att 
barn som skulle behöva någon form av stöd inte får det. Socialstyrelsen är en myndighet som 
har makt att kunna ändra på osynliggörandet av barns omsorgsgivande i Sverige. Genom att ta 
upp det i publikationer som är riktade till praktiker inom socialt arbete, skulle en medvetenhet 
om fenomenet kunna etableras. Socialstyrelsen är vad Loseke benämner en ”claims-maker” 
då de konstruerar, ger mening åt samt försöker lösa sociala problem (Loseke 2003:31). I 
Foucaults teorier om pastoralmakt, som kortfattat innebär att västerländska stater har tagit till 
sig effektiva härskartekniker som härstammar från gamla kristna institutioner, utgörs en viktig 
del av att människor kategoriseras och differentieras. De olika kategorierna av människor 
knyts till förklaringsmodeller och eventuella åtgärder. Det sker en utveckling där fältet 
autonomiseras, vilket får till följd att insatser riktas till mer och mer avgränsade målgrupper 
(Foucault 1983:214f). Denna autonomisering innebär att andra grupper exkluderas, något som 
skulle kunna vara en del i förklaringen till att barns omsorgsgivande är osynliggjort. Fokus 
ligger på andra grupper, och kanske i Sveriges fall även i stor utsträckning på föräldrarnas 
förmåga istället för barns behov. En fördel med det i Sverige relativt nya begreppet barn som 
anhöriga är att man utgår från barnen snarare än föräldrarna. Den publikation om barn som 
anhöriga som här har analyserats är visserligen ändå uppdelad efter föräldrarnas särskilda 
behov, men det finns åtminstone ett avsnitt i början där gemensamma faktorer för barnen 
listas och diskuteras. Samtidigt som denna uppsats skrivs påbörjas några svenska projekt om 
unga omsorgsgivare och även om det är väldigt osäkert om det ens i framtiden kommer att 
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betraktas som en utsatthet pekar min analys på en utveckling i den riktningen. Eventuellt är ett 
socialt problem som ännu inte konstruerats i Sverige är på väg att bli det.  
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6.	  Sammanfattande	  diskussion	  
Vid den diskursanalytiska genomgången av Socialstyrelsens publikationer har två diskurser 
kring barns ansvarstagande och omsorgsgivande framkommit. Dessa diskurser benämns 
aktörs- respektive objektsdiskursen och de blandas i texterna. Objektsdiskursen är den 
dominerande och utmärks av en syn på barn som ”becoming” (Qvortrup 1994:4) och i behov 
av skydd. Synen på barns omsorgsgivande är inom denna diskurs av negativ karaktär och de 
destruktiva följderna det kan få i vuxenlivet understryks. Aktörsdiskursen blir särskilt tydlig 
när barns egna röster lyfts fram i materialet. Barn framställs som kompetenta aktörer och 
denna diskurs förknippas med att fler positiva aspekter av omsorgsgivandet och 
ansvarstagandet framkommer. Det är även inom aktörsdiskursen som ordet omsorg 
framförallt används, om än sparsamt. Avsaknaden av begreppen omsorg och unga 
omsorgsgivare diskuteras i avsnittet om den sociala praktiken som ett bevis på 
objektsdiskursens hegemoni, då bilden av ett omsorgsgivande barn sätter konstruktionen av 
förhållandet vuxen-barn ur balans. Det innebär ett hot mot en etablerad konstruktion av 
föräldrar som beskyddande och omsorgsgivande och barn som passiva mottagare, att 
benämna barn som omsorgsgivare. I texterna framgår däremot oftare begreppet ansvar, som 
ses som en nodalpunkt och en flytande signifikant i de två diskurserna. Även barns och 
föräldrars ”ombytta roller” framkommer upprepade gånger i publikationerna. 
”Parentification” beskrivs som en patogen process och att beskriva barn och föräldrars roller 
som ombytta problematiseras inte genom att exempelvis nämna att de vuxnas föräldraroll kan 
vara bestående även om barnen får utföra omsorgsuppgifter och ta ansvar.  

Jämförelsen om huruvida barns omsorgsgivande framställs på olika sätt beroende på vilken 
problematik som publikationerna behandlar sker löpande under analysen. Tonen i texten 
skiljer sig när olika utsattheter behandlas och särskilt hård är tonen då det handlar om barns 
ansvarstagande och omsorgsgivande i förhållande till missbrukande föräldrar. Gällande 
vuxnas roll i förhållande till unga omsorgsgivare diskuteras både familjens och 
professionellas roll. Beträffande familjen är det viktigt att problematisera den bild av 
kärnfamiljen som är rådande i Socialstyrelsens publikationer, dels på grund av den utveckling 
av alternativa familjeformer som sker och dels på grund av det som framkommer i den 
internationella forskningen om att unga omsorgsgivare ofta växer upp med ensamstående 
föräldrar (Dearden & Becker 2004:3). Angående professionella är det synen på hur stöd ska 
utformas och personalens bristande barnkompetens som är fokus för min analys. Att 
personalen själva anser det vara svårt att tala med barn förbinds med Sahlins påstående att 
människors behov konstrueras så att de ska passa in i de problem och kategorier som 
institutioner har kompetens att hantera (2002:126). Om socialtjänsten inte har kompetens att 
möta unga omsorgsgivare och tillgodose deras behov av stöd konstrueras sannolikt problemet 
som någonting annat. Detta kan kopplas till reflektionen i avsnittet om social praktik som 
handlar om Sveriges utvecklade välfärdsstat. Det är möjligt att anta att den utbredda välfärden 
leder till att unga omsorgsgivare är ett ovanligt fenomen i Sverige. Det är likaså möjligt att 
hävda att socialpolitiken kan osynliggöra unga omsorgsgivare då det blir förgivettaget att 
familjer får det stöd de behöver samt att barn och föräldrar kan vara rädda för att barnen ska 
omhändertas av socialtjänsten om de söker hjälp. 
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6.1	  Implikationer	  för	  forskning	  och	  praktik	  
Många socialkonstruktionistiska forskare hävdar att ett mål för forskning bör vara politiskt i 
den bemärkelse att studien av ett fenomen ska vara användbar i strävan efter förändring för de 
utsatta, eller de som behöver det (Burr 1995:162). I denna uppsats uppmärksammas ett i 
Sverige till stora delar osynliggjort fenomen gällande potentiellt utsatta individer, och det kan 
i min mening ses som ett eftersträvansvärt mål att ta initiativ till reflektioner kring detta ämne. 
Som tidigare diskuterats får det följder för enskilda individer hur synen är på fenomen och 
problem i samhället. Även om det inte är min avsikt att förespråka att unga omsorgsgivare 
borde ses som ett socialt problem vill jag belysa det faktum att konstruktioner av fenomen 
kan se ut på olika sätt och få konsekvenser för enskilda barn och familjer. Det är av vikt att 
praktiker inom socialt arbete medvetandegörs om hur redan etablerade konstruktioner och 
kategorier styr hur man ser på och hanterar denna problematik.  

Young carers kan uppfattas som en väldigt heterogen grupp, inte minst på grund av de i 
grunden olika förutsättningar och problem barnen möter i sin hemmiljö. En fördel med 
begreppet är dock att man utgår från barnens erfarenheter, egenskaper och eventuella utsatthet 
när det faktiskt är barnen som är i fokus, istället för föräldrarna. En annan förtjänst med detta 
begrepp är att föräldrar ofta tillhör flera ”utsatthetskategorier”; exempelvis är det vanligt att 
psykisk ohälsa och missbruk korrelerar (Killén 2009:91f). Dessa är argument som jag anser 
talar för en vidare forskning i ämnet i Sverige. 

Uppsatsens resultat visar på att det råder en bristande medvetenhet kring en potentiell 
utsatthet bland barn, nämligen deras omsorgsgivande och ansvarstagande. Vid en större studie 
hade det varit av intresse att både ta in fler typer av material och att undersöka hur diskurserna 
i ämnet har bevarats eller förändrats över tid. Dessutom vore en etnografisk studie i ämnet 
intressant utifrån frågor som hur unga omsorgsgivare ser på sin situation i Sverige och vad 
deras erfarenheter är av professionella insatser. Även en undersökning om professionellas 
inställning till fenomenet vore relevant för en ökad förståelse av attityden i Sverige. En större 
förståelse av och en fördjupning av kunskapen inom ämnesområdet skulle gagna både de 
individer som eventuellt far illa av omsorgsansvaret och behöver hjälp, samt de individer som 
vill fortsätta ge omsorg, men få ett erkännande. Ur ett socialpolitiskt perspektiv är det viktigt 
att uppmärksamma dessa barn och naturligtvis även deras utsatta föräldrar. 

6.2	  Avslutning	  
Vår syn på hur barndom, föräldraskap och roller i familjen ska vara är sociala konstruktioner. 
Beroende på vilken diskurs om dessa fenomen som är dominerande skapar vi olika 
representationer av verkligheten och vår syn, våra handlingar och våra förhållningssätt 
påverkas (Winther Jørgensen & Phillips 2000:15f). I Sverige utgår man ofta från föräldrars 
särskilda behov när barns utsatthet hanteras i forskning och praktik. Unga omsorgsgivare, som 
kan sägas formuleras som ett socialt problem bland annat i Storbritannien och Australien, är 
något som (ännu) inte konstruerats i Sverige. Det är en svår konstruktion att göra, eftersom 
den skakar om bilden av hur makt- och kompetensfördelningen ser ut i familjelivet samt stör 
uppfattningen att barn inte borde behöva ge omsorg till sina föräldrar i vårt välfärdssamhälle. 
Att acceptera fenomenet unga omsorgsgivare innebär att man ser ett ömsesidigt beroende 
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mellan barn och föräldrar, där barn ibland klarar av mer än föräldrarna gör och där barn är 
kompetenta utförare, inte bara passiva mottagare, av omsorg. En sådan syn på barn innebär 
också att barn bör få vara med och ha ett avgörande ord när det handlar om deras egen 
tillvaro. Det handlar om individer med olika förmågor, behov och erfarenheter som ser på 
livet på vitt skilda sätt, även om situationerna utifrån kan verka likartade. Att utgå från 
föräldrarna innebär ofta synen att det är föräldrarnas problem som måste åtgärdas och därmed 
kan barnen osynliggöras. 

I analysen blandas två olika diskurser om barn där den ena har mer fokus på barns utsatthet 
och behov av skydd och omsorg, medan den andra framhåller barns kompetens och aktörskap. 
Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på unga omsorgsgivare och de motsättningar som 
omgärdar fenomenet, kan det hävdas att ingen av ståndpunkterna nödvändigtvis är rätt eller 
fel. Den ena diskursen utesluter inte heller den andra. Barn som är omsorgsgivande och 
ansvarstagande i förhållande till sina föräldrar kan alltså vara kompetenta och i behov av stöd 
på en och samma gång, och deras resurser kan överskattas såväl som underskattas.  
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