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Sammanfattning 

Uppsatsen syfte var att undersöka om det gick att utläsa föräldrars sociala klass i domslut från 
Tingsrätten gällande Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga 2§, fortsättningsvis 
LVU, samt om domsluten kan ses som rättssäkra eller om utfallen påverkats av föräldrarnas 
sociala klass. Vi valde att genomföra en kvalitativ innehållsanalys där vi med hjälp av 
begreppen social klass, diskriminering och rättssäkerhet har analyserat 25 
förvaltningsrättsdomar. Detta innebar att vi arbetade utifrån en deduktiv analysmetod för att i 
vårt uppsatsskrivande kunna sammanfatta och tolka vårt resultat. Det som framkom i resultatet 
var att förekomsten av social klass i domsluten var mycket liten. Det som kunde varit avgörande 
var om föräldrarnas yrken hade varit tydligt presenterade i domen, vilket de i mycket få fall 
var. Vi valde därför att inte enbart gå på föräldrarnas arbete som markör för social klass och 
lade således till kategorier som vardagsliv/rutiner, våld, bostad, föräldrarnas uppväxt/psykiska 
hälsa och socialt nätverk. Med dessa kategorier, som vi inte fann enskilt kunde besvara våra 
frågeställningar, valde vi istället att göra en jämförelse mellan kategorierna. Med hjälp av 
resterande kategorier kunde vi då se en liten klasskillnad i vårt resultat. Vi fann i resultatet att 
föräldrar som hade en annan etnicitet än svensk tenderade att i högre utsträckning få sina barn 
placerade än föräldrar med svensk etnicitet, när det handlade om våld som utövats mot barnet.   
 
Nyckelord: social klass, rättssäkerhet, diskriminering 
 
  



 

Abstract 
The aims of this essay were to investigate whether it was possible to read out the social class 
of the parents in judgments from the District Court concerning 2§ LVU, the law of special 
provisions due to care for children, and whether the results was considered legally secure or if 
the outcome was affected by the parents' social class. We chose to use a content analysis where 
we analyzed 25 court judgments with help of the concepts social class, discrimination and legal 
certainty. This meant that we worked on the basis of a deductive analysis method in order to 
be able to summarize and interpret our results. What emerged in our result was that the 
incidence of social class in the verdict was very small. What could have been decisive was 
whether the parents' professions had been clearly presented in the judgment, which they were 
in very few cases. Therefore, we chose not only to use the parent's work as a marker for social 
class but also added categories such as everyday life/ routines, violence, housing, the parents 
childhood/mental health and social network. However, these categories were not able to 
individually answer our question. Hence, we instead chose to make a comparison between the 
categories. What the result showed us was that people with an ethnicity, other than Swedish, 
tended to get forcible custody of their children due to child abuse more often than parents 
without another ethnicity than Swedish. 
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Förord 

Barn är något som berör de allra flesta, så även oss. Vi, två socionomstudenter på Karlstads 
Universitet fann därför ett intresse i att granska rättssäkerheten i LVU-domar med utgångspunkt 
i social klass. Då den ena av oss genomfört sin verksamhetsförlagda studieperiod på enheten 
för Barn- och unga hade vi redan innan uppsatsen viss förkunskap i hur barnärenden hanteras 
hos Socialtjänsten. Vår bild av Socialtjänstens hantering av barnärenden var inte 
överensstämmande med den bild som under hösten målades upp i TV av Uppdrag Granskning. 
Vi ställer oss därför frågan om vad som är rätt? Vi har med vår erfarenhet i ryggen granskat 
LVU-domar enligt 2§ utifrån social klass och hoppas att ni ska finna resultatet och uppsatsen 
lika intressant som vi fann att det var att arbeta med den. Under skrivandets gång har vi 
disponerat arbetet jämbördigt mellan oss, skrivit allting tillsammans och tar gemensamt ansvar 
för uppsatsen. 
 
Jag, Eline vill tacka dig Jenny för att du alltid kommer med intressanta och kloka invändningar 
när jag snurrar iväg och tack för att du ställde upp på att skriva denna uppsats på distans 
tillsammans med mig!  
 
Jag, Jenny vill tacka dig Eline för ett alltid lika positivt och enkelt samarbete och för att du 
alltid kompletterar mig med din kloka kunskap där jag behöver lära mig mer. 
 
Vi vill även tacka vår handledare Ulla Rantakeisu som har delat med sig av sin kunskap och 
för god vägledning längs vägen mot vår färdiga uppsats. 
 
190526        190526 
Kristinehamn        Västerås 
Jenny Sunesson Larsson       Eline Schön 
 
 
 
 
 
  



 

Innehållsförteckning 
1. Inledning 1 

1.1 Syfte 2 
1.2 Frågeställningar 2 
1.3 Uppsatsens avgränsningar 2 
1.4 Begreppsdefinition 3 

1.4.1 Rättssäkerhet 3 
1.4.2 Diskriminering 4 

2. Bakgrund 5 
3. Kunskapsläget 7 

3.1 Social klass i den svenska barnavården 7 
3.2 Socioekonomi och dess påverkan i samhället 8 
3.3 Statistik rörande dygnsplaceringar, orsaker och våld. 9 

4. Teoretisk referensram 11 
4.1 Social klass 11 

5. Metod och material 13 
5.1 Kvalitativ innehållsanalys 13 
5.2 Urval och insamling av dokument 13 
5.3 Analysmetod 14 
5.4 Trovärdighet 15 
5.5 Giltighet 16 
5.6 Etiska överväganden 16 

6. Resultat och analys 17 
6.1 Våld/ hot om våld/ trakasserier 17 
6.2 Arbetssituation och ekonomisk status 18 
6.3 Etnicitet / kultur 20 
6.4 Förälderns uppväxt och psykiska hälsa 22 
6.5 Bostad 23 
6.6 Rutiner i vardagen/vardagsliv 25 
6.7 Socialt nätverk 28 

7. Diskussion 30 
7.1 Resultatdiskussion 30 
7.2 Metoddiskussion 32 

8.  Vidare forskning 34 
9.  Referenser 35 
10. Appendix 38 



 

Bilaga 1: Frågeschema 38 
Bilaga 2:Excelkalkyl 39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

1. Inledning  
Det ämne vi valt att skriva om kom till oss efter att vi sett ett program av Uppdrag granskning 
(2019). Programmet handlade om barn som inte fått den hjälp de behövt av socialtjänsten när 
det kom till barnets hemförhållanden. I programmet Uppdrag granskning (2019) fick tittarna 
följa hur en flicka som, trots rop på hjälp till socialtjänst och skola, fortsatt föll offer för 
misshandel av sin vårdnadshavare under flera år utan att någon ingrep. Samtidigt som 
programmet från Uppdrag granskning sändes släpptes ett avsnitt av P3 Dokumentär gjort av 
Sveriges Radio (2019). Dokumentären handlade om barn som blev omhändertagna med stöd 
av LVU och speciellt ett föräldrapar som ansågs gjort sig skyldiga till Shaken baby syndrome. 
Det vill säga ett skakvåld som innebar att barnets huvud blivit skakat fram och tillbaka och 
dessutom varit utsatt för rotationskraft (SBU 2016).  I fallet om Shaken baby syndrome visade 
det sig senare att anklagelserna mot föräldraparet varit felaktiga och att föräldrarna egentligen 
inte alls skulle dömts för misshandel och således fått sina barn tvångsplacerade. 
 
Ovanstående program skildrar två fall med olika grunder till ett behov av omhändertagande, 
men trots olikheter finns det skäl att reflektera kring eventuella brister i systemet. Om dessa är 
enstaka fall eller återkommande problem är något vi har ett intresse av att fördjupa oss inom i 
den utsträckning vi kan. När en av oss genomförde den verksamhetsförlagda studieperioden på 
en enhet för Barn- och unga inom socialtjänsten började vi föra en diskussion kring LVU (SFS 
1990:52). Trots att det är fler parter involverade och hörda i ett LVU-mål, som till exempel 
läkaren som bedömt symtomen hos barnen som signifikanta för Shaken baby syndrome, 
startade våra funderingar kring hur rättssäkert systemet är för barn. Detta då det blir tydligt att 
just rättssäkerheten och barnets behov i de två ovanstående fallen brustit. Oavsett om den 
bristande rättssäkerheten berodde på läkarens utlåtande eller socialtjänstens bedömning 
resulterade det i felaktiga domslut i Förvaltningsrätten som i sin tur påverkade barnen i frågan. 
Vi väljer således att granska den myndighet som har till uppgift att, med hjälp av utlåtande från 
till exempel läkare och socialsekreterare, fatta beslut om tvångsvård. 
 
Vårt intresse ligger dock i att ta reda på om social klass går att utläsa i domslut, snarare än att 
granska socialtjänstens, eller andra myndigheters, fel eller misstag i utredningar som går till 
Förvaltningsrätten. Anledningen till varför vi valde denna ingång är att social klass är något 
som präglar vårt samhälle vare sig vi vill det eller inte. Som barn föds vi in i 
familjekonstellationer där social klass avspeglas såväl materiellt som värderingsmässigt. Detta 
då föräldrar är bärare av olika normer, värderingar och ekonomiska resurser beroende på deras 
yrkestillhörighet. Dessa olikheter eller resurser, är inte jämnt fördelade i samhället (Bengtsson 
2010). Vi tror att social klass skulle kunna påverka ett domslut positivt eller negativt beroende 
på vilket klasskikt du uppfostras in i, alternativt befinner dig i. Därav blir vår uppfattning att 
vuxna i de lägre sociala skikten har barn som får ett bifallande LVU i större utsträckning än 
barn från högre socialt klasskikt. Detta genom att till exempel kunna föreställa sig att människor 
ur en viss social klass har bättre förutsättningar att ta hand om sitt barn (trots uppenbara brister) 
just för att det finns resurser att hämta. Men har social klass då någon betydelse i rättssalen? 
Finns det något som går att utläsa i domar som egentligen inte borde finnas där, som till exempel 
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föräldrarnas sociala klass? Och om den gör det, hur väljer rätten att beskriva den? Finns det 
faktorer som påverkar domsluten eller bedöms alla rättsfall opartiskt oavsett föräldrarnas olika 
förutsättningar? 
 
Socialstyrelsen (2009) granskade fall enligt 2§ LVU och skriver att den rättssäkerhet som finns 
kan och bör höjas i barnamålen. Med detta menas att genom en ökad barnkompetens hos både 
domare och barnens biträde, kring barn och bemötandet gentemot dem, så borde detta leda till 
en ökad rättssäkerhet i barnamålen. Socialstyrelsen (2009) skriver även om vikten av att 
socialtjänsten gjort ett fullgott arbete samt att barnets röst ska höras, vilket betyder att 
utredningarna ska innehålla allt det material som krävs för en rättssäker bedömning av 
vårdbehovet och att barnets inställning till denna vård ska ha blivit hörd. Att socialtjänsten är 
mänsklig och också kan fela är inget vi ställer oss frågande till, vi känner till arbetet som ligger 
bakom en utredning enligt LVU (SFS 1990:52) och att misstag görs. Men trots att dessa misstag 
kan begås ska rättens arbete skötas på ett korrekt och opartiskt vis och med hänsyn till allas 
likhet inför lagen enligt 1 kap 9§ Regeringsformen (RF) (SFS 1974:152). Orden från 
Socialstyrelsen (2009) klingar positivt i våra öron och ger oss hopp om att barnens bästa alltid 
ska tas i beaktande, men trots det så kvarstår frågan om den rättsliga säkerheten, utöver biträdet 
i rättssalen, egentligen finns där? 

1.1 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att ta reda på om människor utsätts för diskriminering i domar 
enligt 2§ LVU på grund av sin sociala klass. Med detta avses att undersöka om barn från 
familjer som anses befinna sig i en högre social alternativt lägre social klass får ett mer 
fördelaktigt eller ofördelaktigt domslut. 

1.2 Frågeställningar 

● Hur avspeglas social klass i LVU-domar? 
● Är LVU-domar rättssäkra eller påverkas utfallet i LVU-domar av föräldrarnas sociala 

klassposition? 

1.3 Uppsatsens avgränsningar 
Vi har valt att begränsa oss till domar som gäller barn, som efter Förvaltningsrättens beslut, 
blivit omhändertagna enligt 2§ LVU eller fått ett avslag och fortsatt får bo kvar i sina familjer. 
Detta har vi valt då denna paragraf syftar till barnets hemmiljö och kan ge oss en tydligare bild 
av social klass och föräldrarnas förutsättningar än vad 3§ LVU gör, den paragraf som rör 
barnets egna beteende. Vi menar att det i domarna enligt 2§ LVU möjligtvis kan finnas mer 
information om föräldrarnas sociala klass och deras förutsättningar av att kunna ta hand om 
sina barn i och med att paragrafen berör hemmiljön och inte barnet självt. 
 
Då social klass utgör en del av vår teoretiska referensram återkommer vi till den i ett senare 
kapitel. I vår uppsats har vi valt att använda termerna barn eller den unge, vi har valt att definiera 
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barn eller den unge som personer under 18 år, detta trots att ett LVU kan fortlöpa till och med 
att en person fyller 21 år. 

1.4 Begreppsdefinition 
Under denna rubrik kommer de begrepp vi valt att använda oss av i uppsatsen att presenteras.  

1.4.1 Rättssäkerhet 
Det är svårt att ge ett entydigt svar på vad som innefattar rättssäkerhet. Några faktorer som bör 
vara uppfyllda är bland annat ett krav på lagstöd för myndigheters handlande, att det ska vara 
förbjudet med godtycklighet och att det är viktigt att det finns krav på saklighet och opartiskhet 
hos våra domstolar och förvaltningsmyndigheter (Wester 2017). Wester (2017) har i sin studie 
valt att definiera begreppet rättssäkerhet i två delar. Dels den formella delen där 
förutsägbarheten i rättstillämpningen står i fokus, dels den materiella delen där rättsreglerna 
måste innehålla vissa etiska värden. 
 
För att säkra en rättsstat och den formella rättssäkerheten bör det finnas en hög grad av 
förutsägbarhet enligt Wester (2017). Förutsägbarheten innebär att individer ska kunna förutse 
de rättsliga besluten, förutsägbarheten skyddar dem mot godtycklig rättstillämpning. Det krävs 
exakta och tydliga regler för att nå upp till en hög förutsägbarhet. Likaså ska reglerna innefatta 
alla och det ska finnas ett krav på likhet inför lagen (Wester 2017). Med detta menar författaren 
att ingen ska tilldelas straff eller några förmåner som inte är en följd av lagen. Inte heller är det 
tillåtet med diskriminering. Enligt Wester (2017) är det positivt när det sker en långsam 
förändringstakt av rättsregler. På så sätt hinner både myndigheter och individer att anpassa sig 
till rådande rätt vilket ger en bättre förutsättning för rättssäkerhet. 
 
Även oberoende domstolar främjar rättssäkerheten. En rättsstat bygger på att oberoende 
domstolar tillämpar lagen enligt Wester (2017). Denna självständighet går att finna i 11 kap. 
3§ RF där det framkommer att ingen myndighet eller riksdag får bestämma hur en domstol ska 
avgöra målen. Domstolarnas uppgift innebär även att kontrollera lagligheten i riksdagens 
verksamhet (ibid). 
 
Som tidigare nämnts så innefattar rättssäkerheten, förutom den formella rättssäkerheten, även 
den materiella säkerheten. Wester (2017) beskriver den materiella säkerheten som ett 
komplement till den formella rättssäkerheten vilket innefattar mer etiska värden så som 
människans frihet och rätt till jämlikhet. Wester (2017) beskriver att det inte skulle fungera med 
total rättssäkerhet om de etiska värdena uteblev. Tydligt är att både den formella och materiella 
säkerheten behöver vägas in för att uppnå en balanserad rättssäkerhet menar Wester (2017). 
 
Rättssäkerhet är således ett svårdefinierbart begrepp. Vi har valt att komplettera Westers 
förklaring med hjälp av nationalencyklopedins begreppsdefinition, vilken lyder: 
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Någon entydig definition finns inte, men i allmänt språkbruk brukar benämningen innebära 
att ett land har en lagstiftning och ett system i övrigt som innebär att den enskilde 
medborgaren har ett skydd mot godtyckliga ingrepp från samhället självt, t.ex. att man inte 
åtalas eller döms utan tillräcklig bevisning, att man inte döms utan tyckligt stöd i lag och att 
alla medborgare oavsett samhällsställning eller ursprung bedöms på 
ett likartat sätt. Den enskilde medborgaren är även tillförsäkrad juridisk trygghet för sin 
person och egendom samt att rättsreglerna ska tillämpas på ett förutsebart och effektivt sätt. 
(Nationalencyklopedin U.Å) 
 

1.4.2 Diskriminering 
Diskriminering innebär att en person blir kränkt eller missgynnas. Detta kan ses i samband med 
att en person blir kränkt eller missgynnad till följd av någon av de sju diskrimineringspunkterna 
(Diskrimineringsombudsmannen 2019). De punkter som står stadgade i lag är: kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning och ålder. Om en person kränker någon på grund av dessa 
punkter så räknas det som diskriminering (Diskrimineringsombudsmannen 2019). 
Lagen om diskriminering innebär även en bestämmelse för offentligt anställda att bemöta 
allmänheten på ett korrekt och trevligt sätt. Syftet med bestämmelsen är att de offentligt 
anställda inte ska diskriminera, på någon av de ovanstående sju grunderna, men heller inte ha 
ett dåligt bemötande gentemot den allmänhet som behöver deras hjälp (ibid). 
 
Lagen om diskriminering (SFS 2017:1081) innefattar alltså inte social klass och vi kan därför 
inte påstå att någon blir direkt diskriminerad på denna grund. Lundström och Sallnäs (2003) 
menar dock att till exempel etnicitet, som är en diskrimineringsgrund, är en indikation på social 
klass, och med denna utgångspunkt kan en person indirekt diskrimineras utifrån social klass. 
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2. Bakgrund 

Här finns det skäl att förtydliga hur ett omhändertagande enligt 2§ LVU kan se ut från början 
till slut. I enlighet med Socialtjänstlagen, fortsättningsvis SoL, ska socialtjänsten, vid ansökan, 
anmälan eller vid misstanke om att ett barn far illa, starta en utredning enligt 11:1 § SoL och 
utredningsskyldigheten är stor (SFS 1990:52). Även om samtycke från föräldern uteblir har 
socialtjänsten skyldighet att utreda och kan då med lagstöd av 11:2 § SoL inhämta de uppgifter 
som är nödvändiga för att kunna genomföra en utredning. Socialtjänsten har från 
öppningsdatum fyra månader på sig att utreda barnets utveckling, hemförhållande och 
föräldrarnas omsorgsförmåga (SFS 1990:52). För att säkra att alla delar finns med i utredningen 
arbetar socialtjänsten utifrån metoden Barnens behov i centrum, fortsättningsvis BBIC, som 
tagits fram av Socialstyrelsen (2018). Detta är ett arbetssätt som är anpassat och framtaget efter 
socialtjänstens regelverk och myndighetsutövning. BBIC ska stärka barnperspektivet och öka 
delaktigheten för alla barn och unga. Arbetssättet bygger på att belysa barnets behov och för 
att säkra en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och 
uppföljning (ibid). 
 
Om det framkommer att det finns en stor omsorgssvikt i hemmiljön efter genomförd utredning, 
till exempel försummelse, våld eller otillbörligt utnyttjande, kan det anses vara av så allvarlig 
grad att socialtjänsten ser ett behov av ett omhändertagande enligt LVU. Om så  är fallet skickas 
socialtjänstens utredning vidare till socialnämnden som ska besluta om skälen är starka nog för 
ett omhändertagande. Ser socialnämnden behov av ett omhändertagande skickas ansökan 
vidare till Förvaltningsrätten som tar ett beslut i ärendet enligt 4§ LVU (SFS 1990:52). Enligt 
4§ 2 stycket ska ansökan innehålla redogörelse kring den unges förhållanden, de 
omständigheter som utgör grunden för att den unge behöver beredas vård, tidigare vidtagna 
åtgärder, den vård som socialnämnden avser anordna, hur relevant information som lämnats till 
den unge, slags relevant information som lämnats samt den unges inställning (SFS 1990:52). 
Beviljas ansökan hos Förvaltningsrätten ska vården enligt 5§ LVU ha påbörjats inom fyra 
veckor från den dag beslutet vann laga kraft annars upphör beslutet att gälla (ibid). 
 
Socialtjänsten har även enligt 6§ LVU möjlighet att vid svåra förhållanden omedelbart 
omhänderta ett barn med stöd av socialnämnden när inte beslut kan avvaktas. Det är 
socialnämndens ordförande, eller annan utsedd ledamot, som kan fatta beslut om omedelbart 
omhändertagande (SFS 1990:52). Ett beslut om omedelbart omhändertagande kan inte tas om 
det ej finns rekvisit för LVU. Socialnämnden får ta detta beslut om det anses att det är sannolikt 
att den unge är i behov av vård och att vård inte kan avvaktas då det finns en risk för den unges 
hälsa och utveckling. Skälet kan även vara att en pågående utredning allvarligt kan försvåras 
eller att vidare åtgärder hindras (SFS 1990:52). Har socialnämnden beslutat om ett omedelbart 
omhändertagande ska beslutet underställas Förvaltningsrätten inom en vecka från den dag då 
beslutet fattades enligt 7§ LVU (SFS 1990:52). Genomförs inte ansökan till förvaltningsrätten 
inom en vecka upphör det omedelbara omhändertagande enligt 9§ LVU (SFS 1990:52) och 
barnet får återgå till hemmet. 
 



6 
 

De enskilda parterna i målet har regelmässigt rätt till kostnadsfri juridisk hjälp. Enligt 39§ LVU 
(SFS 1990:52) har personer rätt till biträde gällande flertalet paragrafer. Ett LVU-beslut kan 
överklagas hos Förvaltningsrätten. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

  



7 
 

                                                                                                                                                                                
3. Kunskapsläget 

Detta kapitel kommer att beröra den tidigare forskning vi har valt att använda i arbetet med 
uppsatsen. 

3.1 Social klass i den svenska barnavården 

Lundström och Sallnäs (2003) artikel har som syfte att analysera barnavården och hur sociala 
problem kring barn och deras uppväxt över tid kan kopplas till klass, kön och etnicitet. De 
tycker sig kunna tydliggöra hur staten genom lagstiftning mer eller mindre tydliggjort att 
moraliska och psykologiska egenskaper är kopplat till vissa sociala problem (ibid). 
 
Klass är som begrepp svårdefinierat och långt ifrån historiskt konstant. Redan 1902 antogs den 
första sammanhållna barnavårdslagstiftningen, lagen om vanartade och i sedligt avseende 
försummade barns behandling (Lundström & Sallnäs 2003). Lundström och Sallnäs (2003) 
uppger att dåtidens lag byggde på en oro kring att barn lärdes upp av sina föräldrar till att tigga, 
ljuga och stjäla. Det fanns även oro kring fäders frånvaro och mödrars bristande förmåga på att 
uppfostra sina barn. Under denna tid kopplade man all brist på moraliska egenskaper till kön 
och klass (Lundström & Sallnäs 2003). Den omoraliska underklassen ansågs helt enkelt ha en 
negativ inverkan på sina barn. Arbetarklassens problem var primärt inte brist på pengar och 
materiella ting utan på moral skriver Lundström och Sallnäs (2003). 
 
Lundström och Sallnäs (2003) beskriver hur lagar från 1924 och framåt ändrar attityd mot 
klassamhället och på 1980-talet beskrivs att faktorer som klass och fattigdom sällan fick en 
framskjuten position. Istället konstaterar Lundström och Sallnäs (2003) att bland annat 
psykologiska faktorer och relationsproblem i familjen är faktorer som anses giltiga till behovet 
av barnavård. Från 1950-talet och framåt var det inte ovanligt att barn omhändertogs från sina 
föräldrar på grund av föräldrars sjukdom, bostadsbrist eller bristande barntillsyn, alltså brister 
som kunde härledas till materiella brister. Idag placeras ett barn väldigt sällan utifrån 
trångboddhet eller fattigdom uppger Lundström och Sallnäs (2003). De jämför sin egen 
forskning med jämförelser från 80-talets forskning där arbetarklassen eller de som aldrig 
kommit in på arbetsmarknaden är överrepresenterade av de som finns inom barnavården, likaså 
de som är beroende av ekonomiskt bistånd. I forskning menar Lundström och Sallnäs (2003) 
att man diskuterar ur ett klientperspektiv och att överrepresentationen från arbetarklassen och 
de arbetslösa är ett strukturellt problem. Lundström och Sallnäs (2003) menar att samhället idag 
inte längre lyfter fram individer med sociala problem som personer med bristande moral eller 
dåliga arvsanlag. 
 
Lundström och Sallnäs (2003) menar att materialet i offentliga utredningar inte fått något 
genomslag i dagens samhällsdebatt trots att man kan se klara kopplingar mellan sociala 
förhållanden och barnavård. De förklaringsmodeller lagstiftningen baseras på har ett 
individualiserande synsätt eller syftar till att det är psykologiska eller psykiatriska avvikelser 



8 
 

som är problemet, diagnoser som till exempel ADHD, antisocial personlighetsstörning eller 
relationsproblem (Lundström och Sallnäs 2003). Lundström och Sallnäs (2003) kan se en klar 
förändring över tid hur arbetarklassen/fattiga identifierats och uppfattats i den offentliga 
debatten. Först ansågs de problematiska på grund av moraliska brister för att senare ses som en 
särskilt utsatt grupp. Vidare ändrades synsättet och med den framväxande välfärdsstaten och 
de ansågs istället som en underprivilegierad grupp (Lundström och Sallnäs 2003). Det var först 
under 1970- och 1980-talen som välfärdsstaten ansåg att tillhöra en överrepresenterad grupp 
inom barnavården är en social orättvisa i sig (ibid). 

3.2 Socioekonomi och dess påverkan i samhället 

Av Bergnehr och Enell (2018) framgår det att barn som är placerade i HVB-hem, familjehem 
eller särskilda ungdomsboenden har en sämre hälsa, sett både till det fysiska och psykiska, än 
barn som bor hos sina föräldrar. Överlag framgår det att gruppen av barn som är placerade 
utanför hemmet har sämre möjligheter till välmående än barn som bor hemma, detta baseras på 
bland annat boende, fritidsaktiviteter, pengar och trygghet. Barn som bor i familjer med sämre 
ekonomiska resurser i behov av bidragspengar tenderar att löpa en större risk för en placering 
utanför hemmet. Uppföljande studier menar Bergnehr och Enell (2018) visar på att dessa barn 
dessutom löper en större risk att drabbas av psykisk ohälsa och sjukpensioneras i ung ålder. En 
stor del av de ungdomarna i åldrarna 13-21 som placerats utanför hemmet har, i jämförelse med 
jämnåriga boende hos föräldrarna, psykiatriska diagnoser. Bergnehr och Enell (2018) beskriver 
dessutom att det finns starka samband mellan att växa upp en familj i behov av försörjningsstöd 
från Socialtjänsten och att utsättas för våldsrelaterade skador. Förutom detta är det betydligt 
mer vanligt att barn utsatts för våld när föräldrarna har en låg ekonomisk standard samt är födda 
utanför Sverige. Något som vidare har en stor inverkan på, i synnerhet, flickors hälsa och 
välmående är om de är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersrelaterat våld kan 
innefatta mycket, men bland annat att barnet inte får umgås med kamrater, får välja partner 
själv gifts bort, könsstympas eller kontrolleras på ett strukturellt sätt (Bergnehr & Enell 2018).  
Schlytter (2012) beskriver hedersrelaterat våld som ett kollektivt intresse i kvinnans oskuld och 
sexualitet. I synnerhet beskrivs hedersvåld vara en patriarkal kontroll men utövas trots det även 
av kvinnor. Kvinnans del i utövandet av hedersvåld är främst kontroll och bestraffningar om en 
annan kvinna anses gjort fel. Heder är således något som berör hela familjen, inte bara männen, 
och det utgör dessutom en statussymbol för familjen utifrån. En familjs flickebarn beskrivs som 
någon som är till för familjen men som inte familjen är till för. Anledningen till männens 
kontroll av kvinnans sexualitet är just att det enbart är kvinnan som har möjligheten att föda 
barnet, med anledning av detta kontrollerar männen således kvinnan för att kunna styra 
barnafödandet. Männens intresse i att kontrollera en kvinnas sexualitet och födande är inte 
något som har uppkommit ur religioner utan genom mäns tänkande. Kontrollen av kvinnans 
sexualitet blir relevant för gruppen då det är den som håller gruppen samman. Flickor ska hållas 
kvar i familjen för pojkar i familjen, det är därmed anledningen till varför äktenskap inom 
familjen är vanliga, som exempelvis kusinäktenskap (Schlytter 2012). 
Kvinnans sexualitet är alltså det som håller samman gruppen och berättigar därmed männen att 
kontrollera henne för att inte förlora gruppens heder. Pojkar i familjen är ansvariga för att 
kontrollera sin systers sexualitet. En pojke kan således också utsättas för hedersvåld då kravet 
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på hans kontroll av kvinnor i sin familj kan leda till att pojken inte har möjlighet att leva som 
han önskar. Han tvingas också att gifta sig med en kvinna som är oskuld vilket är ännu en 
begränsning. Pojken utser två positioner i en hederskontext, en som gärningsman och en som 
potentiellt offer (Schlytter 2012).  
 
Ålder är vad som i gruppen definierar vem som är underordnad vem, det gäller både män och 
kvinnor med enda skillnaden att en kvinna alltid är underordnad en man trots ålder. Männen 
tillåts ha sexuella relationer innan äktenskap, men ska alltid gifta sig med en oskuld. Om en 
man har utomäktenskapligt sex med en kvinna kränker han dock männen i hennes familj, då de 
är bundna till henne via blod vilket skapar en illojalitet mellan männen (Schlytter 2012). 
 
Enligt Bergnehr och Enells (2018) rapport framgår det att människor som växer upp i och bor 
kvar i utsatta områden påvisar flera fysiska hälsoproblem än de personer som bor i områden 
som inte är utsatta, detta tycks dessutom vara mer framstående i frågan om män. Vad gäller 
frågan om att utöva våld, och att få barn i tonåren menar Bergnehr och Enell (2018) att det inte 
finns några direkta skillnader beroende på bostadsområde. Bergnehr och Enell (2018) beskriver 
att det finns ett tydligt samband mellan en låg socioekonomisk status och fysisk/ psykisk hälsa. 
Att leva i en socioekonomisk utsatthet påverkar personen, inte bara på kort sikt utan även på 
lång sikt. Till exempel tenderar personer från en lägre socioekonomisk status att i fler fall att 
röka och dricka mer alkohol, träna mindre och äta sämre mat än personer i familjen med en god 
ekonomiska status. Det som skiljer personerna åt i de olika socioekonomiska bostadsområdena 
handlar alltså främst om hälsorisker. Därmed väljer Bergnehr och Enell (2018) att undersöka 
huruvida det sker förflyttningar bland unga vuxna från ett utsatt område till ett mindre utsatt 
område. Det som framgår då menar Bergnehr och Enell (2018) är att de unga som växer upp i 
socioekonomiskt utsatta områden inte flyttar för studier eller arbete i samma mån som de unga 
vuxna personerna i de mindre utsatta områdena. Detta menar Bergnehr och Enell (2018) står i 
relation till det ekonomiska kapitalet i de olika områdena. 
 
Rapporten av Bergnehr och Enell (2018) visar på goda uppväxt- och levnadsvillkor trots klyftor 
i samhället. Resurserna har i många familjer ökat medans det samtidigt också blivit fler 
människor som lever i fattigdom. Det blir tydligt att en låg socioekonomisk status påverkar 
ungdomars levnadsvillkor negativt genom en ökad risk för sjukdomar, psykisk ohälsa och 
bidragsberoende. Värst drabbade menar Bergnehr och Enell att ensamstående mammor och 
föräldrar med utländsk bakgrund är.  

3.3 Statistik rörande dygnsplaceringar, orsaker och våld.  
Socialstyrelsen (2017) presenterar i sin rapport för aktuell statistik om insatser för barn och 
unga statistik som visar att det har varit en fortsatt ökning av öppenvårdsinsatser i samhället 
sedan 2015. Något som enligt Socialstyrelsen (2017) har varit svårt att få en övergripande bild 
av är den nationella statistiken om placerade barn och unga, anledningen till detta är att 
statistiken baseras på barn och ungdomar med svenska personnummer. Det betyder således att 
de barn som kommit för att söka asyl inte kan räknas in i siffrorna. Socialstyrelsen (2017) kan 
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dock se att den ökning som skett gällande heldygnsinsatser bland tonåringar utgörs av 
ensamkommande barn utan asyl. Socialstyrelsen (2017) skriver att mer än hälften av de barn 
som varit LVU-placerade från 2005 till 2014 i synnerhet har varit barn som inte har Sverige 
som födelseland. Detta anses bero på att befolkningen i Sverige har ökat. 
 
Vad gäller våldsutsatta barn så skriver Socialtjänsten (2017) att kvinnliga våldsutövare är mer 
vanligt förekommande än vad statistik pekar mot gällande andra brott. Det framgår dock att det 
inte finns nog tydlig statistik över hur många barn som faktiskt är utsatta för våld, detta på 
grund av att mörkertalen är stora. För att uppmärksamma barn som far illa ska socialtjänsten 
enligt Socialstyrelsen (2017) vid fall rörande barnaga och hederskontext genomföra en risk- 
och skyddsbedömning för att undersöka om barnet utsätts för våld eller andra övergrepp. 
Socialstyrelsen (2015) skriver att en skyddsbedömning ska bedöma de risker som barnet kan 
utsättas för om det stannar i våldsutövarens närhet. Socialstyrelsen (2015) skriver att denna 
bedömning även skall göras om ett barn har blivit utsatt för våld av sin partner eller våld i en 
hedersrelaterad kontext. Finns det indikationer på att barnets säkerhet inte är tryggad finns det 
anledning för socialtjänsten att inleda en utredning enligt LVU (Socialstyrelsen 2015). Under 
utredningsperioden kan det finnas behov av att begränsa barnets kontakt med våldsutövaren, 
vilket kräver beslut om vård enligt 14§ LVU, en paragraf som möjliggör ett hemlighållande av 
barnets vistelseort (SFS 2014:4). Har ett barn utsatts för hedersrelaterat våld och det finns 
anledning till att inte informera vårdnadshavare, finns det enligt 11 kap 2§ tredje stycken SoL 
möjlighet att fördröja underrättelse tills information inhämtats från personer i barnets 
professionella nätverk samt i allvarliga fall hinna planera barnets vidare skydd innan 
vårdnadshavaren får information om att en utredning inletts (Socialstyrelsen 2015).  
En särskilt utsatt grupp är barn som kommer till Sverige som gifta. Under åren 2013-2015 kom 
132 gifta barn till Sverige och statistiken har uppmärksammats via inkomna ärenden till 
Länsstyrelsen Östergötland och det nationella kompetensteamets stödtelefon (Socialstyrelsen 
2017). Oavsett om giftermålet kommer att erkännas eller ej i Sverige så har Socialtjänsten 
ansvar för barnet och ska ge barnet den information som barnet behöver för att barnet ska bli 
medvetet om sina rättigheter till skydd om behovet finns.  
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4. Teoretisk referensram 
I det följande kapitlet kommer vi att fördjupa det teoretiska begrepp som vi har valt att använda 
i uppsatsen som hjälp för att kunna besvara frågeställningarna. I detta kapitel återfinns således 
en förklaring av social klass. 

4.1 Social klass  
I en definition av social klass beskrivs det viktigaste kriteriet vara “en människas resurser i 
form av fast kapital, förmögenhet, utbildning eller yrkesskicklighet” (Berglund & Schedin 
2009). Just social klass sägs uppkomma i hur människor i liknande klassituationer pratar och 
interagerar, ur vilka traditioner och värderingar senare uppstår (Max Weber refererad i   
Bengtsson 2010). Den sociala klassen kvarstår sedan då människor med liknande intressen, 
bakgrunder och värderingar söker sig till varandra (Bengtsson 2010). Ur kriterier som 
utbildning och yrkesskicklighet eller att vara över- eller underordnad någon kommer också en 
klassposition. Klasspositioneringen beskriver Bengtsson (2010) uppkommer redan den dagen 
en person skaffar sig ett arbete. Det finns olika typer av klasspositioner, men genom att skriva 
på ett arbetsavtal har personen ställt sig som underordnad någon och har en viss tid den kommer 
att arbeta för en viss summa, denna position beskrivs som arbetarklassen. Därefter kommer de 
arbeten som kräver mer logistik och byråkrati och således mer kunskap. Den som blir anställd 
på en sådan tjänst kommer därmed tillhöra tjänstemannaklassen och har oftare högre lön och 
bättre villkor än föregående nämnd klass (Bengtsson 2010). Mellan arbetarklassen och 
tjänstemannaklassen skriver Bengtsson (2010) att det finns en blandning av de två, denna grupp 
beskrivs tillhöra den mellanliggande klassen. Den mellanliggande klassen beskrivs av Bergdal 
och Olsson (2014) innefatta personer som arbetar som till exempel småföretagare, arbetsledare, 
lantbrukare, övriga tjänstemän eller specialiserade arbetare. 
 
Ett annat perspektiv utgår från att det finns två olika typer av social klass, den ekonomiska 
klassen och den sociala klassen (Bengtsson 2010). Den ekonomiska klassen berör hur vi 
klassificerar in olika typer av förvärvsarbeten efter klasspositioner medan den sociala klassen 
definieras i det kulturella kapitalet, såsom värderingar, livsstilar, normer och traditioner 
(Bengtsson 2010). Bengtsson (2010) beskriver hur den sociala klassen är ett mer politiskt laddat 
begrepp och att det definieras som “social gemenskap och gemensamma världsbilder”. Den 
ekonomiska delningen är mer förutsägbar i att liknande ekonomiska resurser ger möjlighet till 
liknande konsumtionsmönster (Bengtsson 2010). Anledningen till varför Bengtsson (2010) då 
väljer att definiera den sociala klassen i dels social klass som kulturellt betingat och som 
ekonomisk klass som beroende på inkomst, menar Bengtsson (2010) beror på att samhällets 
klasshierarkier inte enbart kan förklaras av det ena eller det andra.  
 
Flisbäcks (2006) perspektiv om hur det ekonomiska kapitalet styr ett samhälle, anses behöva 
även något mer; det kulturella kapitalet. Detta perspektiv har stora likheter med den franska 
sociologen Pierre Bourdieus. Anledningen till varför det kulturella kapitalet blir relevant i 
frågan om samhällets olika sociala klasser är för att det kulturella kapitalet innehåller tre olika 
faktorer, förmågan att träna sig till och utbilda sig till kunskap, att kunna läsa facklitteratur 
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och ha en koppling till det akademiska språkets begrepp och termer samt  att samhället kan 
anta en persons klass genom personens framgång i skolan. Den sista punkten menar Bengtsson 
(2010) bero på att personer från högre samhällsklasser värderar utbildning högre för att kunna 
bibehålla familjens sociala klass. Det som kan förstås med de ovanstående faktorerna är att 
samhället kan ana en persons klasstillhörighet sett till personens resultat i skolan i och med att 
personens klassbakgrund speglas i skolmiljön. Lindell (2016) menar att man i samhället kan se 
att resursstarka familjer ofta har en stark tradition i släkten att studera vidare (Lindell 2016). 
Överföringen av det kulturella kapitalet går i arv. En förälder kan således mer eller mindre lära 
sitt barn att ha ett visst kulturellt kapital då de själva har en förståelse för det kulturella och har 
haft möjligheten att få det med sig från sin uppväxt (Bengtsson 2010). Det handlar om att de 
förväntningar och föreställningar man får med sig från uppväxten kring vad individen kan, bör 
och förväntas göra, avgör hur vi socialiseras in i vårt klasshabitus (Lindell 2016). 
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5. Metod och material   
Under kapitlet metod och material kommer rubriker som forskningsmetod, urval och insamling 
av dokument, analysmetod, trovärdighet, giltighet och etiska överväganden att återfinnas. Här 
diskuterar vi kring valet av analys i uppsatsen. Det innehåller också information om vad som 
krävs för att få skriva en uppsats och vad som gör en uppsats trovärdig. 

5.1 Kvalitativ innehållsanalys 
Uppsats valde vi att genomföra som en kvalitativ innehållsanalys, då den har som syfte att tolka 
en stor mängd data och vad som stod skrivet i denna data (Höglund Nielsen & Granskär 2017). 
Innehållsanalysen har sin grund i ett positivistiskt paradigm vilket bidrar till diskussion i arbetet 
då man har en distans till objektet och strävar efter att söka en objektiv “sanning”. En 
innehållsanalys kan göras induktiv, deduktiv eller abduktiv. Vårt val föll på en deduktiv 
innehållsanalys då detta innebär att vi arbetade med ett i förväg skapat frågeschema utifrån 
begrepp. I innehållsanalysen ligger fokus på att beskriva skillnader i text och med det identifiera 
ett mönster (ibid). 
 
Vi valde att använda LVU-domar som utgångspunkt. Domarna numrerades som dom ett (1) till 
och med tjugofem (25) och huvudpersonerna i domen kom att nämnas i form av “förälder” eller 
“barn”. Vid förekomst av vårdnadshavare som inte är biologiska föräldrar kom dessa att 
benämnas som “vårdnadshavare”. Utöver detta förekom ett antal personer som har blivit 
benämnda med en anonym titel, till exempel god man eller anhörig. Med detta anonymiserades 
domarna ytterligare för att utesluta risken att personerna i domarna kan känna igen sig. 
Resultatet är baserat på de 25 av de 30 domar vi begärt ut från Tingsrätten. Vi tog med hjälp av 
ett frågeschema fram teman vi fann skulle kunna svara på frågan om social klass. Vi valde 
teman utifrån domarnas innehåll och då följande kategorierna var återkommande information i 
domsluten valdes följande: föräldrarnas arbetssituation/ekonomisk status, bostad, 
etnicitet/kultur, förälderns uppväxt och psykiska hälsa och våld/hot om våld/trakasserier från 
förälderns sida gentemot barnet. Vi valde även att ta med rutiner i vardagslivet/vardagen samt 
föräldrarnas sociala nätverk. 
 
 

5.2 Urval och insamling av dokument 
Vårt urval av dokument var strategiskt, detta betyder att vi har varit delaktiga i att välja hur 
många och vilka typer av domar som begärdes ut (Denscombe 2018). Det strategiska urvalet 
sker målinriktat i grupper som uppfyller vissa kriterier, i vårt fall var dessa kriterier 2§ LVU, 
bifall/avslag. Anledningen till valet av det strategiska urvalet var att vi då kan påverka hur 
många och vilka domar vi fick ut, detta med anledning av att den analys som gjort önskades 
baseras på lika många domar som fått avslag respektive bifall. Vi begärde ut 15 domar som 
fått avslag och 15 domar som fått bifall enligt 2§ LVU (SFS 1990:52). Vi valde att begära ut 
LVU-domar då dessa är allmänna handlingar och således är tillgängliga för allmänheten då de 
fattas av Förvaltningsrätten, något som inte socialtjänstens utredningar är i samma 
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utsträckning. Vilka domar det slutgiltigt blev kunde vi inte påverka då personal på Tingsrätten 
valde ut vilka domar som gavs till oss. Detta medförde att vi inte kunde påverka utfallet i 
urvalet mer än vi redan gjort och ledde till ett utgångsläge om 30 stycken domar med olika 
utfall. Vi valde medvetet 15 domar med bifall respektive 15 domar med avslag för att kunna 
jämföra mot varandra och leta efter eventuella skillnader för att på så vis, förhoppningsvis 
besvara vår fråga om social klass påverkar utfallet. Av de 30 domar vi begärde ut har vi 
kunnat analysera 25 stycken. Av dessa 25 domar var 11 stycken bifallsdomar och 14 stycken 
avslagsdomar. De fem domar som inte kunde användas gällde ansökningar där både §2 och 
§3 LVU togs upp varav vi sorterade ut dessa från vårt arbete då de inte uppfyllde våra 
rekvisit. Vi förvarade domarna i låsta datorer för att ingen obehörig skulle få tillgång till dem 
och således kunna ta reda på vilka domar som var relevanta i vår uppsats.  
En avgränsning vi inte valde var mellan vilka åldrar barnen skulle vara i de begärda domarna. 
Vi gjorde på detta sätt då vi inte ansåg att ålder bör spela in i frågan om att få en rättssäker 
förvaltningsrättsdom. Däremot valde vi att begära ut domar som inte var äldre än två år 
gamla. Anledningen till detta var då det under de senaste två åren inte skett några 
lagändringar gällande LVU och därmed anser vi begränsningen till en tvåårsperiod som 
rimlig. 
 

5.3 Analysmetod  
Vi valde att arbeta utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt genom att begära ut 30 domar 
gällande LVU. Dessa domar har vi läst, kodat och kategoriserat för att vidare tolka med hjälp 
av en deduktiv analysmetod. Den deduktiva analysmetoden innebär att vi genom redan 
befintliga begrepp applicerat dessa på datamaterialet (Höglund Nielsen & Granskär 2017). 
För att kunna svara på frågeställningarna behövde vi identifiera vilka delar som räknas in i 
begreppet social klass och detta gjordes med hjälp av olika faktorer definierade av Bengtsson 
(2010). Vidare plockade vi ut dessa beståndsdelar ur domarna för att slutligen binda ihop dem 
till en helhet som kan ge oss svar på våra frågeställningar. 
 
Då vi kom att arbeta efter en deduktiv metod valde vi att studera enskilda domar utifrån ett 
förutbestämt begrepp; social klass (Höglund Nielsen & Granskär 2017). När den analysen var 
klar drog vi mer generella slutsatser om våra iakttagelser. I analysen av domarna gjordes ett 
frågeschema (se appendix, Bilaga 1). Frågeschemat är uppdelat efter kategori och förhåller 
sig till föräldrarnas del i domarna. De frågor vi valt att utgå från för att kunna svara på 
frågeställningen om social klass belyses och/eller är avgörande i domar är: 
arbetssituation/ekonomisk status, vardagsliv/rutiner i vardagen, föräldrars uppväxt/psykiska 
hälsa, bostad, socialt nätverk, kultur/etnicitet och våld. Vi har läst domarna och kategoriserat 
svaren efter vårt frågeschema. Vilka beskriver vad, och varför är det relevant, är arbetsfrågor 
som vi har ställt oss, utifrån materialet. 
 
Vidare behövde domarna jämföras. Vilka domar var det som förekom, under vilka kategorier 
och skiljer sig dessa åt på något sätt? Detta gjorde vi genom att skapa ett excelark där vi förde 
in allt vi funnit i domarna med hjälp av vårt frågeschema i spalter om våra separata frågor. Vi 
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valde att sätta en etta (1) för ja och en nolla (0) för nej. Således kunde vi se vilka domar som 
förekom under vilka kategorier och jämföra dessa och deras utfall. En bifogad bild på 
frågeschemat återfinns under stycket Appendix, bilaga 1. Likaså finns en bifogad bild på 
frågeschemat, numrerat ett alternativt noll om uppfyllt eller ej, under stycket Appendix, 
bilaga 2. 
 
I kapitlet Resultat och analys, har vi valt att direkt i resultatet analysera materialet med hjälp 
av tidigare forskning. Detta för att underlätta förståelsen av resultatet. Empirin redovisas 
överst under respektive kategori för att sedan följas av en analys med hjälp av utdrag ur 
domar. 
 

5.4 Trovärdighet 
En studies trovärdighet konstateras genom giltigheten, tillförlitligheten och överförbarheten i 
studien (Ahrne & Svensson 2017). Giltighet handlar om att övertyga läsaren om att det skrivna 
är trovärdigt. För att uppnå en hög trovärdighet finns viktiga punkter att ta i beaktande. Studien 
bör vara transparent, vilket betyder att den går att diskutera och kritisera (Ahrne & Svensson 
2017). Om en studie är möjlig att diskutera innebär detta att det finns nog med förklarat material 
för att kunna ifrågasätta innehållet. Går det inte att diskutera har skribenten inte varit tillräckligt 
öppen med hur processen gått till (Ahrne & Svensson 2017). Vi finner att genom att själva 
diskutera vårt resultat kritiskt har det öppnat upp för en debatt gällande studiens giltighet. Vi är 
medvetna om att den data som insamlats är för liten för att kunna dra generella slutsatser men 
lämnar ändå en fingervisning på hur det kan se ut. Ett annat sätt för att kunna kalla en studie 
för trovärdig är om den även genomgår en triangulering. Att en studie genomgår en 
triangulering betyder att fler forskare genomför samma studie med olika metoder. På så sätt 
kan en mer sann bild av det som undersöks presenteras, kanske rent av sanningen (Ahrne & 
Svensson 2017). Detta är inte en punkt vi själva kommer att tillgodose, dock lämnar vi detta 
som ett förslag under rubriken vidare forskning, då även vi önskar att studien görs i en större 
skala och om då möjligt, med hjälp av en annan metod. Den tredje aspekten i avgörandet om 
trovärdighet är att återkoppla till fältet. Det innebär att den som skrivit en uppsats ska 
återkoppla till dem som forskningen berör för att på så sätt låta dem ge sina synpunkter på 
resultatet. Dock behöver forskningsgruppen inte hålla med om resultatet utan snarare ge en 
indikation på om forskningsgruppen kan känna igen sig i forskarens resultat (Ahrne & Svensson 
2017). Genom att publicera vår forskning kommer resultatet att finnas till allmänhetens 
förfogande, huruvida det ger oss återkoppling eller ej kan vi i dagsläget inte besvara. 
Generaliserbarhet i studien spelar också in i frågan trovärdighet. Med detta menas att resultatet 
ska gå att applicera i en annan miljö eller i en större population än den som forskaren valt att 
studera (ibid). 
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5.5 Giltighet 
En viktig del i bedömningen av en studies giltighet är om man genom studiens frågeställningar 
kan få studiens syfte besvarat (Ahrne & Svensson 2017). En person som berörs av syftet ska 
vara den som ska kunna känna igen sig i resultatet för att en studie ska anses vara giltig (Ahrne 
& Svensson 2017). Det återkommande i frågan om en studies giltighet ligger i vikten av att 
resultatet ska kunna presenteras för målgruppen eller den population det berör. Vad som för oss 
är det svåra i frågan om giltighet i studien, är vårt underlag, där ingen blivit intervjuad eller 
deltagit i en enkät. Detta lämnar oss utan en direkt målgrupp som kan ge oss återkoppling på 
hur deras upplevelse av resultatet var. Uppsatsen hade naturligtvis kunnat berikas av ett 
brukarperspektiv men detta blir svårt då chanserna att barn, och föräldrar som fått sina barn 
placerade, hör av sig efter uppsatsen blivit publicerad är liten. Detta bidrar till en svårighet för 
oss att kunna konstatera om uppsatsen har uppfyllt kriteriet giltighet fullt ut. Vad vi dock kan 
konstatera är om syftet och frågeställningen har blivit uppfyllda, och genom detta kunna 
konstatera uppsatsen som giltig eller inte (ibid).  
 

5.6 Etiska överväganden 
Vi valde att granska anonymiserade domar som blev utvalda av personal på Tingsrätten. I och 
med att vi valde att hämta ut redan anonymiserade domar kommer inte personerna som 
domarna berör att komma till skada. Det framgår av Vetenskapsrådet (2017), i frågan om god 
forskningssed, att individer som medverkar i forskning ska skyddas från skada och kränkning 
genom individskyddskravet, men att det trots detta, inte är rimligt att en obetydlig skada får 
hindra viktig forskning (Vetenskapsrådet 2017). Forskningen som anses vara viktig är den som, 
genom att den skrivs, bidrar till att samhället och medborgaren kan få förbättringar. Det handlar 
bland annat om förbättringar av hälsa, livskvalitet och miljö (Vetenskapsrådet 2017). Vid sidan 
av nyttoeffekter menar Vetenskapsrådet (2017) att forskningsresultatet ofta har ett egenvärde. 
Egenvärdet beskrivs som att det finns en etiskt motiverad uppmaning till att bedriva 
forskningen, vilket i vårt fall rör sig om det faktum att vi ska skriva en uppsats för att få en 
kandidatexamen. Det som bör poängteras är att personerna i de 25 domar som vi använt inte 
har tackat ja till att delta i studien. Eftersom vårt material dessutom baseras på domar innebär 
det även att personerna inte aktivt haft möjligheten att själva välja om de vill delta eller ej. 
Således blir det viktigt att, i så stor utsträckning som möjligt, fortsätta att anonymisera domarna 
trots att inte namn förekommer ens från början. Då samtycke till att medverka i en studie är ett 
forskningsetiskt krav (Vetenskapsrådet 2017) blir detta en extra viktig punkt i vår uppsats 
eftersom personerna inte vet att de är medverkande i uppsatsen.  
För att uppfylla EU:s dataskyddsförordning, mer känd som GDPR, har vi valt att inte använda 
oss utav något material innefattande personuppgifter i uppsatsen (SFS 2018:218). De domar 
som begärdes var som tidigare nämnt anonymiserade vilket ledde oss till ett läge där känsliga 
uppgifter inte kom oss tillhanda.   
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6. Resultat och analys 
Under följande rubriker våld/ hot om våld/ trakasserier, arbetssituation och ekonomisk status, 
etnicitet/ kultur, föräldrars uppväxt och psykiska hälsa, bostad, vardagslivet och rutiner i 
vardagen och socialt nätverk kommer resultaten från vår analys av de 25 domarna presenteras. 
Vi kommer att presentera resultaten vi funnit i siffror för att sedan presentera utdrag ur 
domsluten tillhörande varje kategori och då diskutera dessa med hjälp av tidigare forskning 
samt de begrepp som återfinns under rubrik: begreppsdefinition. 

6.1 Våld/ hot om våld/ trakasserier 
I 12 av 25 domslut har vi återfunnit våld. I fem av fallen ledde ansökan till ett bifall av vård 
och i resterande sju fall ledde ansökan till ett avslag. Resultatet skiljer inte mycket i frågan om 
våld men blir mer framträdande i senare stycke i kombination med etnicitet/ kultur. 
 
I dom 2 kan vi läsa hur Förvaltningsrätten beskrivit en förälders våld mot sitt barn. 

 “[Förälder] har utövat upprepat våld mot [barnet] genom att [förälder] slår [barnet] med 
[tillhygge]” 

I dom 2 framgår att en förälder vid fler tillfällen har slagit sitt barn med tillhygge. Denna dom 
är en av de 10 där både våld och etnicitet har framkommit i domslutet. Denna dom ledde till ett 
bifall i förvaltningsrätten. 
 
Vidare beskrivs flera typer av våld som utövats av föräldrar och i dom 19 kan vi läsa följande: 

“[Barnet] berättar att [förälder] har tagit [barnet] på rumpan vid upprepade tillfällen…. 
[barnet] uppger att [förälder] fått erektion i [barnets] närhet och gjort [barnet] 
uppmärksammat på detta.” 

I dom 19 framgår, likt i dom 2, familjens etnicitet i domslutet, familjens kultur beskrivs på 
flertalet ställen i domen och våldet beskrivs vara upprepat samt av sexuell karaktär. Domen 
ledde till ett avslag. 
 
I dom 13 framgår att: 

“[Barnet] har berättat att [barnets] [förälder] slår honom.” 

I dom 13 framgår även här familjens etnicitet och det upprepade våldet. Domen ledde till ett 
bifall. 
 
I dom 17 kan vi läsa följande: 

“[barnet] uppger att [förälder] har gett [barnet] örfilar och skakat om [barnet] vid upprepade 
tillfällen” 

I dom 17 kan vi åter läsa om familjens etnicitet, det framgår att familjen är av nordisk härkomst, 
samt om det upprepade våldet mot barnet. Domen ledde till ett avslag. 
 
 
 



18 
 

I dom 7 läser vi: 

“[barnet] uppger att [barnet] tror sig kommer bli mördad om [föräldrar] får veta att [barnet] 
haft sex med någon.” 

I dom 7 beskrivs upprepat hedersrelaterat våld gentemot barnet, samt familjens etnicitet. 
Domen ledde till ett bifall. 
 
I dom 18 står följande: 

“[Barnet] uttrycker en stor rädsla inför att [förälder] ska bli fysisk, [förälder] har tagit tag 
hårt i armarna på [barnet]” 

I dom 18 framgår att föräldern vid flertalet tillfällen har tagit tag hårt i barnet som uttrycker en 
stor rädsla inför sin förälder. Familjens etnicitet framkommer inte och domen ledde till ett 
avslag. 
 
I fallen ovan kan vi se hur våldet som utövas av förälder gentemot barnet har uttryckts i domar. 
Av det vi kan utläsa i fallen om våld så framgår inte social klass uttalat någonstans, men 
kommer som tidigare nämnt spela en större roll i jämförelsen med kultur och etnicitet, som kan 
kopplas till social klass enligt Lundström och Sallnäs (2003). Vi har funnit att det i 13 av de 25 
domarna framkommer att våld förekommit fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt. I 10 av de 13 
fallen, oberoende av utfall, kan vi se ett samband mellan våld och etnicitet, vilket kan bero på 
att det i Sverige är förbjudet med barnaga sedan 1979 (Regeringskansliet 2009). Bergnehr och 
Enell (2018) tar upp i sin rapport att personer som har invandrat och lever med en sämre 
socioekonomisk standard i fler fall brukar våld än personer som är födda i Sverige med samma 
förutsättningar. De etniska skillnaderna kan bero på att det i stora delar av världen inte är 
förbjudet med barnaga samt att det kan finnas andra normer och därmed en annan praktik att 
använda, till exempel våld mot barn i uppfostringssyfte. Barn med svensk bakgrund som blivit 
slagna/ sexuellt trakasserade/ hotade av föräldrar tenderar att i mindre utsträckning få ett bifall 
i ansökan om LVU. I analysen framgår tre fall av våld där inte etnicitet framkommer. Av dessa 
ledde en (1) till bifall och två till avslag. I samma fråga, med liknande typ av våld, men med 
föräldrar med utländsk härkomst är bifallen mer vanligt förekommande. I tio fall av domarna 
kan vi utläsa våld och en annan etnicitet än svensk, fem domar har då lett till ett bifall och fem 
avslag. Av dessa tio hade sju inslag av hederskontext. Tre av dessa ledde till bifall.  
 

6.2 Arbetssituation och ekonomisk status 
Föräldrarnas arbetssituation är i de 25 domar vi analyserat sällan förekommande genom 
yrkestitel. Endast i en dom skrivs ena förälderns yrke ut. Det förekommer dock att föräldern 
själv i sin del av plädering valt att belysa sin arbetssituation. Föräldrarnas ekonomiska status 
belyses likt arbetssituationen relativt sällan, dock finns det även i detta tema fall där föräldrarna 
uttalat sig om sin ekonomiska situation. 
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I dom 21 kan vi läsa enligt nedan:  

“... har en ledningsfunktion på arbetet och har haft mycket att göra men förlägger arbetstiden 
så att [förälder] kan vara hemma på kvällar och helger när [barnet] är där…” 

Föräldern i dom 21 har alltså själv beskrivit att den har en ledningsfunktion på sitt arbete, att 
personen arbetar mycket samt har befogenheten att bestämma sina arbetstider i någon mån. Det 
framkommer dock inte vilket sorts företag personen arbetar på och vilken typ av 
ledningsfunktion personen har, men då personen har möjlighet att förlägga arbetet utanför 
arbetsplatsen och har en ledningsfunktion kan vi av det, med stor sannolikhet, dra slutsatsen att 
föräldern inte tillhör arbetarklassen. Domen ledde till ett avslag. 
 
I dom 17 kan vi läsa följande: 

“[Förälder] arbetar som busschaufför och är borta flera veckor i sträck…” 

I denna dom kan vi se en förälder som beskrivit sitt yrke. Enligt SCB (1982) är “busschaufför” 
ett yrke tillhörande arbetarklassen. Vad som förefaller intressant i dessa två domar, 17 och 21, 
som uttryckligen nämnt arbete är att båda föräldrarna uttrycker att de jobbar väldigt mycket 
och sällan är hemma. Familjen i dom 17 har även två bostäder men då andre förälderns yrke 
inte nämns kan vi inte veta om detta kan kopplas ihop med social klass, dock kan två bostäder 
tyda på en relativt trygg ekonomisk situation. Dom 17 ledde till ett avslag. 
 
I dom 21 kan vi läsa följande: 

“Det stämmer att [förälder] har haft ett spelmissbruk, men ekonomin går bättre nu när den 
är överlåten till [god man]” 

I dom 21 så framgår att föräldern har haft ett spelmissbruk och haft problem med sin ekonomi. 
Idag finns det ett behov av en god man vilket betyder att personen inte själv har förfogande 
över sina pengar utan behöver hjälp av någon annan att sköta den. Vi vet sedan tidigare utdrag 
ur denna dom att föräldern inte tillhör arbetarklass. Domen ledde till ett avslag. 
 
I dom 11 återfinns: 

“[Förälder] behöver hjälp med barnpassning när [förälder] går i skolan eller söker jobb” 
I denna dom återfinns informationen om att föräldern i dagsläget är arbetssökande och 
studerande. Denna dom återkommer också i nästa kapitel som berör etnicitet/kultur. Här vet vi 
alltså att föräldern är av utländsk härkomst samt att denne inte förvärvsarbetar. Detta kan vi 
koppla ihop med Lundström och Sallnäs (2003) som beskrivit att etnicitet bland annat kan bidra 
till en sämre anknytning till arbetsmarknaden. Domen ledde till ett bifall. 
 
Av vad som framgår om föräldrarnas arbetssituation och ekonomiska status så kan vi se att det 
är föräldrarna själva som väljer att belysa situationen när den tas upp. Vi fann att det i endast 
fyra av de 25 domarna framkommer någonting tydligt kring ekonomin. I andra fall 
framkommer till exempel att familjen saknar boende och att föräldern/föräldrarna är arbetslösa, 
vilket kan tolkas som en ekonomiskt svår situation och kan tyda på att föräldrarna hierarkiskt 
befinner sig under arbetarklassen. Vi har dock valt att enkom ta med de fall där det tydligt 
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framkommer information om familjens ekonomiska läge, då det annars finns en risk att våra 
egna värderingar styr mer än den faktiska informationen i texten. 

6.3 Etnicitet / kultur 
I tretton av 25, det vill säga att av hälften av domarna, nämns att familjen har en annan etnicitet 
än svensk och kommer från ett annat land än Sverige. Av elva bifall har sex, det vill säga drygt 
hälften av familjerna annan etnisk bakgrund än svensk och kommer från ett annat land än 
Sverige. Ser vi till övriga domar inom kategorin etnicitet / kultur som fick ett avslag, framgår 
det att dessa var sju stycken av tretton möjliga, det vill säga drygt hälften. Där vi kan utläsa 
etnicitet har vi uppmärksammat att vi även kan utläsa våld och väljer att nedan jämföra 
skillnaden i de våldsfall när etnicitet framkommer i jämförelse med de fall där etniciteten inte 
framkommit. Av tio stycken domar innehållande våld har även familjens etnicitet tagits upp i 
domen. Av dessa tio domar där både etnicitet och våld återfunnits har hälften, alltså fem domar 
fått ett bifall. Vi kan även se att sju av dessa tio domar innehåller en hederskontext. I fallen där 
det inte finns någon etnicitet beskriven men där våld har förekommit har en dom bifallits. Ser 
vi till våldsfall där förälderns etnicitet inte framkommit i domen har två av tre domar fått ett 
avslag. Av dessa domar är det således fler familjer med en uttalad ickesvensk etnicitet samt 
förekomst av våld som fått ett bifall än föräldrar vars etnicitet inte nämns men som också utövat 
våld.  
 
I dom 11 kan vi läsa följande: 

“[Förälder] hotar med att slå [barnet] och ringa till polisen om [barnet] inte gör som 
[förälder] säger…” 

I dom 11 kan vi läsa om hur en förälder systematiskt har hotat sitt barn med både våld och 
tillkallande av myndigheter. Trots att det i detta utdrag inte står ordagrant att föräldern har en 
annan etnicitet än svensk framgår det ändå tydligt i formuleringarna och i övriga delar i 
domslutet. Föräldern hotar bland annat med att ringa till polisen om barnet inte beter sig på det 
sätt som föräldern önskar. Denna dom ledde till ett bifallande av vård. 
 
I dom 2 kan vi läsa följande: 

“[Förälder] bor inte längre med familjen i Sverige …. [förälder] har genom hot 
och kontroll, en styrande roll i familjen.” 

I domen framkommer tydligt att familjen tillhör en hederskultur. Trots att en familjemedlem 
lämnat landet, så har personen fortfarande en maktposition i familjen. Den föräldern som nu 
lämnat landet styr fortfarande familjen genom hot och kontroll. Domen ledde till ett bifallande 
av vård. 
 
I dom 19 kan vi läsa: 

“[Barnet] är fött i [Asien] och flyttade till Sverige tillsammans med [förälder]”  
I samma dom framgår: 
“[Förälder] uppmärksammade reaktionen när [förälderns partner] slog [barnet] på rumpan… 
Dövkulturen är speciell och mer fysisk än vad hörande är vana vid “ 
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I denna dom framgår tydligt, med hjälp av två utdrag, att familjen är invandrad sedan en viss 
tid tillbaka men också att familjen tillhör en, vad förälderns själv kallar för, dövkultur. Domen 
ledde till ett avslag av ansökan om vård. 
 
I dom 12 står: 

“[Barnet] kom till Sverige i november [årtal] utan vårdnadshavare och var då gift med en 
fem år äldre man med uppehållstillstånd i Sverige” 

Även här framgår en hederskontext, ett barn har blivit bortgift och har senare tillsammans med 
mannen kommit till Sverige. Denna dom ledde till ett avslag då barnet var 15 år eller äldre och 
att det enligt svensk lag inte är olagligt att bo med eller ha sexuellt umgänge med någon från 
15 års ålder. Däremot framgår av domen att äktenskapet inte är giltigt i Sverige då det är 
förbjudet med barnäktenskap. 
 
Socialstyrelsen (2017) tar i sin statistikrapport upp det faktum att det är svårt att veta exakt 
vilka barn det är som blir placerade, detta med anledningen av att det enbart är svenska 
personnummer som kan registreras vilket lämnar flertalet barn ute ur beräkningarna. Dock kan 
Socialstyrelsen (2017) komma fram till att mer än hälften av de LVU placeringar som beviljats 
från 2005-2014 bestått av barn som inte haft Sverige som födelseland. Med anledning av detta 
blir föräldrarnas etnicitet och kultur viktig för oss när vi ska undersöka en fråga om klass. 
Bergenher och Enell (2018) beskriver att etnicitet och kultur kan spela in i frågan om 
bostadsområde, lägre inkomst och sämre anknytning till arbetsmarknaden. De ser också att 
förflyttningarna från de utsatta områdena är små och att föräldrarna mer ofta är beroende av 
bidrag för sitt uppehälle. Detta blir således snarare en fråga om familjens kapital i kontext till 
etnicitet och kultur vilket i sin tur till viss del kan kopplas ihop med familjens klass. I de domar 
föräldrarnas etnicitet och vistelsetid i Sverige framkommer nämns detta till stor del enbart från 
nämndens sida. I dessa domar framkommer inte i vilka områden de aktuella familjerna bor, 
men det framgår i flera av fallen hur arbetssituationen ser ut för föräldrarna och vilken etnicitet 
de tillhör. Etnicitet kan alltså, sett ur ett sammanhang om bostad och arbete kopplas ihop med 
en familjs sociala klass.  
 Av de tio domar som innehöll etnicitet och våld framkom hederskontext i sju stycken av 
domarna. Av dessa sju ledde tre domar till ett bifall och fyra domar till ett avslag av vård. Vad 
gäller hederskontext framkom det till Östergötlands kompetensteam att det under år 2013-2015 
var 132 barn som kom till Sverige och var gifta med en äldre man (Socialstyrelsen 2017). Vad 
gäller barn som är utsatta för våld så menar Socialstyrelsen (2017) att mörkertalen är stora, men 
att myndigheten med hjälp av Östergötlands kompetensteam har fått en bättre inblick i det 
hedersrelaterade våldet vilket lett till att oroliga socialsekreterare uppmanas att LVU-anmäla 
vid misstanke om hedersvåld. Det vi finner när vi jämför domar är att bifallen i domar med 
föräldrar vars etnicitet inte nämns är knappt hälften, i jämförelse med föräldrar vars etnicitet, 
annan än svensk, nämns där bifallen är drygt över hälften. I kombination med kategorin våld 
kan vi se att vid enbart ett tillfälle där etnicitet inte nämns och våld har förekommit ledde det 
till ett bifall på ansökan om vård. I jämförelsen med föräldrar vars etnicitet nämns och som har 
utövat våld ser vi att det var hälften av alla bifall. Vi finner det, med hjälp av ovanstående 
förklaring från Socialstyrelsen (2017) inte som ett oroväckande resultat trots kontraster i antal. 
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Vi vill dock vara aktsamma med att dra en slutsats då vi endast granskat 25 slumpmässigt 
utvalda domar och anser att underlaget bör vara betydligt större för att kunna dra generella 
slutsatser. 

6.4 Förälderns uppväxt och psykiska hälsa  
Bengtsson (2010) beskrev i sin forskning att social klass går i arv. Därför blir det relevant att 
undersöka om föräldrars bakgrund och uppväxt, samt deras psykiska hälsa, beskrivs i domar, 
av dem själva eller av någon annan. Det förekommer en mer tydlig beskrivning om 
uppväxtförhållande när det kommer till mödrar än till fäder. Dock är det inte enbart mödrars 
uppväxt och bakgrund som beskrivs. Det framgår i vår jämförelse av domarna att sex föräldrar 
uppger sig ha haft en dålig uppväxt eller bakgrund och endast en uppger att den haft en bra 
barndom. Förälderns uppväxt kantas i mångt och mycket av missbruk i någon form och i de 
fall där föräldrarna tar upp sin uppväxt förklarar tre av fem att uppväxten har varit svår på grund 
av deras psykiska ohälsa/ diagnos som inte blivit utredd och således inte behandlad på rätt sätt. 
En psykisk diagnos är i sig inte en markör till klasstillhörighet, utan kan drabba alla människor. 
 
I dom 23 framgår: 

“[Förälder] har en psykisk problematik och har själv uppgett att [föräldern] inte mår bra 
psykiskt, [föräldern] har även en god man.” 

En förälder beskriver att den länge haft problem med psykisk ohälsa och att även barnet har 
samma problematik. Domen ledde till ett avslag av vård. 
 
I dom 4 läser vi: 

“[Förälder] har inte mått bra och har varit sjukskriven sedan [årtal] för psykisk ohälsa “ 
I denna dom framgår att en förälder varit sjukskriven länge och att detta beror på personens 
psykiska ohälsa. Domen ledde till ett bifall. 
 
I dom 22 läser vi: 

“[Förälder] uppger att det föreligger ett vårdbehov av [barnet] pga. [förälderns] sjukdom 
som gör det svårt för [förälder] att klara av vardagen.” 

Föräldern menar själv i denna dom att hen förstår att barnet behöver mer hjälp än vad föräldern 
kan ge barnet på grund av att föräldern själv är sjuk. Det framgår även i andra stycken i denna 
dom att föräldern lider av psykisk ohälsa sedan en tid tillbaka. Domen ledde till ett avslag. 
 
I dom 20 återfinns följande: 

“[Förälder] beskrivs redan som ung ha haft problem med sitt humör och att göra sig förstådd 
och förstå andra. [Förälder] har haft kontakt med psykiatrin utifrån dålig psykisk hälsa” 

I denna dom framgår det återkommande att föräldern själv har en svår problematik, att 
förälderns humör kan svikta kraftigt och att detta beror på föräldern psykiska ohälsa. Domen 
ledde i detta fall till ett avslag. 
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I dom 21 framgår: 
“[Förälder] har sedans [barnets] födsel pendlat mellan behandlingshem och att återfalla i 
missbruk” 

Föräldern beskriver själv hur barnets uppväxt har sett ut. Föräldern bor idag inte med barnet 
men barnet är kvar hos den andra biologiska föräldern. I detta fall har föräldern varit fast i ett 
missbruk sedan en lång tid tillbaka och befinner sig vid tidpunkten för rättegången fortfarande 
i missbruket. Domen ledde till ett avslag. 
 
I dom 21 framgår också att: 

“[Förälder] har haft ett spelmissbruk” 
I samma dom som ovan framgår den tidigare problematiken även hos den andra föräldern. Det 
framkommer tydligt att spelmissbruket lett till att personen haft en väldigt dålig ekonomi och 
behövt hjälp för att ta sig ur skulder. Vi kan utläsa att denna förälder är den som i det tidigare 
avsnittet om arbetssituation och ekonomisk status berättat att hen haft en ledningsposition på 
sitt arbete. Vi drog slutsatsen att personen sannolikt inte tillhör arbetarklassen. I detta fall fanns 
en antydan på social klass om vi utgår från personens yrkesmässiga ledningsposition, inte 
utifrån spelmissbruket, då vi vet att det generellt inte behövs mycket pengar i vårt samhälle för 
att underhålla ett spelmissbruk med dagens tillgång till sms-lån och krediter. Domen ledde till 
ett avslag. 
 
Av de sex gånger som den psykiska hälsan hos en förälder har nämnts så är det föräldern själv 
som ger uttryck för att den är ett problem. Förvaltningsrätten och nämnden har inte varit de 
första att ta upp föräldrarnas mående. Ovan kan vi se citat ur domar som beskriver föräldrarnas 
mående i nutid eller med tillbakablick. I forskningen av Lundström och Sallnäs (2003) beskrivs 
hur föräldrar förr sågs problematiska på grund av moraliska brister till att idag istället ses 
problematiska på grund av psykiatriska eller psykologiska avvikelser. Lundström och Sallnäs 
(2003) beskriver att dessa kan vara till exempel ADHD, personlighetsstörningar eller 
relationsproblem. Bergnehr och Enell (2018) tar upp att en familjs socioekonomiska standard 
kan ligga till grund för personens psykiska mående, både för barn och föräldrar. Likväl pratar 
Bergnehr och Enell (2018) om det sociala arvet, vilket i sin tur skulle kunna betyda att barnens 
föräldrar själva växt upp i en socioekonomiskt utsatt situation.  

6.5 Bostad 
Vi väljer att använda oss av bostad som tema då det i kombination med andra frågor kan ge oss 
svar på om bostad är kopplad till social klass. Det förekommer till exempel i domar att 
socialtjänsten har varit till hjälp i införskaffandet av bostad, om barnet har ett eget rum eller om 
det finns en bostad över huvud taget. I 21 av de 25 domar vi analyserat finns en egen bostad i 
någon form. I vissa fall finns bostad individen skaffat på egen hand, i vissa fall är familjen 
boende på ett asylboende eller skyddat boende. Ibland är familjen permanent inneboende hos 
någon inom det egna sociala nätverket, men vi har oavsett typ av boende klassat det som en 
fast bostad. I de fyra övriga domarna framkommer att föräldern inte haft någon fast punkt utan 
flyttat runt, varit helt bostadslös eller så har bostadsfrågan inte framkommit tydligt i domen. 
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I dom 19 står: 

“[Förälder] erbjuds öppenvårdsinsatser och bostad från [kommun]” 

I dom 19 kan vi läsa om att familjen erbjuds insatser från socialtjänsten, delvis någon typ av 
behandlande insats men också en bostad. För att bli erbjuden ett socialt kontrakt från 
socialtjänsten krävs det att personen själv har sökt lägenheter eller andra typer av boendeformer 
i hela landet utan resultat. Personen ska också genomföra någon typ av behandling i samråd 
med socialtjänsten (SKL 2015). Ofta innebär det sociala kontraktet någon typ av behandling 
som motkrav, det kan handla om missbruksvård eller familjebehandlande insatser. Domen 
ledde till ett avslag. 
 
I dom 17 återfinns: 

“De bor både i [kommun] och [kommun], [barnet] bor inte själv i lägenheten, [förälder] har 
bott där.” 

I dom 17 framkommer tydligt att familjen har två boenden de alternerar mellan. Frågan i detta 
fall var snarare hur ofta och i vilken omfattning barnen var lämnade ensamma utan tillsyn i 
respektive boende. Domen ledde till ett avslag. 
 
I dom 13 står: 

“Hålet i väggen mellan [förälderns] arbetsrum och [barnets] rum är en förberedelse…” 
I dom 13 framkommer det att det finns ett hus och att barnen har ett eget rum. I citatet kan vi 
se hur det beskrivs i ett av fallen, där det framkommer att det i bostaden både finns ett eget rum 
samt ett arbetsrum till föräldern. Anledning till att rätten skrivit ut en förklaring om hålet i 
väggen är då det förekom sexuella övergrepp i familjen och att föräldern således skulle kunna 
se barnet via hålet i väggen. Domen ledde till ett bifall. 
 
I dom 2 framgår: 

“[Vittnet] hade ingen nära relation till [barnet] som oftast höll sig på sitt rum” 

I dom 2 framgår av ett vittne i domslutet att barnen hade egna rum. Om bostaden således är så 
pass stor att flertalet barn har möjlighet till eget rum framgår inte. Men det som står är att 
åtminstone två barn har den möjligheten. Domen ledde till ett bifall. 
 
I dom 23 står att: 

“[Förälder] bor tillsammans med [barnet] i en lägenhet genom ett bostadssocialt kontrakt” 
I dom 23 framgår att föräldern har fått hjälp med anskaffande av bostad via socialtjänsten. Ett 
bostadssocialt kontrakt är som ett andrahandskontrakt där socialtjänsten är den som hyr ut en 
bostad. För att få ett socialt kontrakt krävs det att en person ska ingå i någon typ av vård samt 
sköta en planering utformad av socialtjänsten (SKL 2015). Domen ledde till ett avslag. 
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I dom 21 läser vi: 

“[Barnet] har bott tillsammans med [förälder] på HVB-hem” 

I dom 21 framgår att barnet har bott tillsammans med en förälder på ett HVB-hem. I dagsläget 
framgår det också i domen att barnet bor med en annan förälder i ett fast boende i form av 
lägenhet. Barn som bor på HVB-hem tillsammans med sin förälder är oftast små och är i behov 
av närhet till föräldern. Många kommuner använder sig utav bland annat mamma-barn hem för 
att utreda och få klarhet i den vuxnes föräldraförmåga. Domen ledde till ett avslag. 
 
Bergnehr och Enell (2018) beskriver i sin rapport att det finns skillnader i hälsa beroende på 
vart personer bor. Den psykiska hälsan hos barn och föräldrar tenderar i mer socioekonomiskt 
utsatta områden att svikta i jämförelse med personer boende i områden med en högre 
socioekonomisk standard. Det finns också tendenser till att personer boenden i de 
socioekonomiskt utsatta områdena ofta är ensamstående och av utländsk härkomst enligt 
Bergnehr och Enell (2018). Detta spelar in i frågan om klass då, som Lundström och Sallnäs 
(2003) tidigare nämnt, att bo i socialt utsatta områden blir en fråga om klass då det sociala 
nätverket och möjligheten att flytta blir svårare. Något som Bergnehr och Enell (2018) också 
påpekar.  

6.6 Rutiner i vardagen/vardagsliv 
I de 25 domar vi granskat framkom det i 23 fall någon information om vardagsrutiner och 
vardagsliv. Endast i två av dessa fall fann vi rutiner och, som vi tolkade det, ett fungerande 
vardagsliv, där vi kunde utläsa att till exempel matrutiner, skola, aktiviteter, komma tid m.m 
fungerade väl. Av de resterande 21 domarna framkom det i 16 fall att det fanns brister inom 
detta område. Av dessa 16 fall ledde nio stycken till bifall och sju stycken till avslag. Enligt 
Bengtsson (2010) kan social klass definieras inom det kulturella kapitalet. Här kan olika normer 
och traditioner återfinnas som kommer till uttryck i en vardaglig rutiniserad praktik (Bengtsson 
2010).  
 
I dom 23 står: 

“[Förälder] har stödinsatser från socialtjänst, men trots det brister [förälder] i 
föräldraförmågan” 

Det framkommer i dom 23 att det saknas rutiner och ett fungerande vardagsliv i familjen. 
Familjen har fått hjälp från socialtjänsten för att lära sig skapa en struktur utan framgång. 
Domen ledde till ett avslag. 
 
I dom 17 framgår:  

“[Förälder] har försökt att få hem [barnet] på helgerna men [barnet] ville vara i lägenheten 
eller med kompisar”  

I fall 17 framgår det att barnet inte har velat komma hem till sina föräldrar under helgerna utan 
istället fått stanna i en lägenhet tillsammans med vänner. Det tyder på att föräldrarna har 
problem med struktur i regler och gränssättning för sitt barn då de uttryckligen säger att de har 
försökt utan framgång. Domen ledde till ett avslag. 
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I dom 7 står det:  

“[Barn] har inte tidigare rymt hemifrån eller haft en hög skolfrånvaro” 
I dom 7 framgår det att strukturen i familjen på något sätt har blivit förändrad. Barnet som 
tidigare inte har rymt hemifrån eller skolkat har börjat med detta beteende. Av vad som framgår 
i domslutet har föräldrarna, utan framgång, försökt prata med och hitta barnet när barnet rymt. 
Domen ledde till ett bifall. 
 
I dom 21 står att: 

“[Förälder] ställer inte adekvata krav på [barnet] och det saknas rutiner i hemmet” 
I denna dom står det tydligt att det inte finns rutiner eller krav som är anpassade efter barnets 
behov och ålder. Av någon anledning har föräldern inte haft förmåga att ta ansvar över sitt barn 
vilket således lett till att barnet blivit försummat. Domen ledde till ett avslag. 
 
I dom 11 står att: 

“Det framkommer inte att [barnet] och [förälder] gör saker tillsammans, varken i eller 
utanför hemmet”  

I denna domen framgår tydligt att barnet inte gör saker tillsammans med föräldern. Detta 
innefattar såväl avsaknad av engagemang och strukturer både i och utanför hemmet. Föräldern 
har inte kapaciteten att ansvara över barnets allmänna dagliga livsföring. I domen framgår att 
barnet går i förskola, vilket betyder att barnet är mellan ett och sex år gammalt. Domen ledde 
till ett bifall. 
 
I dom 18 står att: 

“[Förälder] och [barnet] är båda engagerade i scouterna och [förälder] har tagit med [barnet] 
på hockeyträningar. “[Barnet] vistas tidvis hos [anhörig]” 

I denna dom, nummer 18 är det enda gången som det egentligen framkommer att familjen gör 
någon typ av fritidsaktivitet tillsammans. Det som inte framkommer tydligt är om det är barnet 
eller föräldern som spelar/ spelat hockey, men barnet har iallafall deltagit i någon typ av 
aktivitet utanför hemmet och skolan. Domen ledde till ett avslag.  
 
I dom 22 framgår: 

“När det gäller [barnet] har [förälder] inte tillsett att [barnet] fått behövlig sjukvård”  
I dom 22 framkommer att barnet blivit försummat i viss mån. Barnet har varken fått tillgång 
till behövlig sjukvård eller tandläkare, vilket tyder på att föräldern inte har sett till att detta har 
skett trots ett hjälpbehov. Domen ledde till ett avslag. 
 
I dom 4 står: 

“[Förälder] ser inte [barnets] behov på grund av sin egen problematik, [barnet] får inte hjälp 
med sina läxor, får inte ta hem kompisar och får ingen stimulans och gränssättning i 
hemmet”  

I dom 4 uttrycker föräldern att den inte själv har förmågan att ge sitt barn den omvårdnad som 
barnet behöver. Föräldern uttrycket ett starkt hjälpbehov då den egna förmågan inte kan 
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tillgodose barnets bästa. Det framkommer att barnet varken får stimulans eller gränser i 
hemmet. Domen ledde till ett bifall. 

 
I dom 10 framgår: 

“[Förälder] har inte förmåga att ta till sig stöd och upprätthålla strukturer och rutiner för 
[barnet]” 

Här framkommer att förälderns avsaknad av strukturer och rutiner leder till att barnets hygien 
inte sköts och att barnets rum är “mycket rörigt och stökigt”. Barnet har dessutom hög frånvaro 
i skolan och föräldern förmår inte stötta barnet i detta. Domen ledde till ett bifall. 
 
I dom 2 står: 

“[Barnet] får ta ett större ansvar i hemmet än vad andra barn i [barnets] ålder gör”  
I domslut 2 förklaras att barnet är den som är ansvarig i hemmet. Detta utifrån en hederskontext 
och en sjukdomsbild hos föräldern. Domen ledde till ett bifall. 

 
I dom 14 framgår: 

 “Vissa av [barnets] kläder har inte varit åldersadekvata och det framgår att [barnet] kan ha 
behov av ytterligare gränssättning.” 

I domen framkommer att föräldern haft svårigheter att gränssätta barnet som, “trots sin ringa 
ålder, tillåtits ha utmanande kläder och sovit över hos sin pojkvän”. Föräldern saknar även 
rutiner för det vårdbehov som barnet har, främst gällande barnets självskadebeteende, som 
enligt domen varit uppenbart för andra personer i barnets omgivning. Domen ledde till ett bifall. 

 
I dom 5 står skrivet: 

“Trots att föräldrarna uttryckt oro kring situationen förmår de inte agera skydd för 
[barnet] och har inte heller lyckats tillförsäkra [barnet] en trygg uppväxtmiljö” 

I dom 5 framkommer att barnet bor hos pojkvännens familj i en annan stad än den där barnets 
egen familjen bor i, samt att föräldrarna inte lyckats få hem och trygga sitt barn trots stark oro 
för barnets hälsa och risk för kontroll och våld i pojkvännens familj. Detta ledde till en 
bifallande dom. 
 
Enligt BBIC-modellen (Socialstyrelsen 2018) ska föräldrarnas omsorgsförmåga bedömas 
utifrån bland annat grundläggande omsorg, vardagsrutiner, stimulans och vägledning, 
uppfostringsstrategier och ansvar. I vardagsrutiner innebär bland annat att barnet ska ha 
åldersadekvata och anpassade kläder samt att barn och hem ska vara hygieniskt för att inte 
riskera barnets hälsa. Den grundläggande omsorgen och rutiner innebär också att barnet ska ha 
tillgång till sjukvård och tandläkare vid behov. Utan detta riskerar barnet att utsättas för vanvård 
(Socialstyrelsen 2018). Brister i vardagsrutiner kan ha att göra med att föräldrarna har egna 
svårigheter vilket kan medföra brister i barnets utveckling, både kort- och långsiktigt (ibid). 
Rutiner och vardagsliv är i sig inte en indikation på social klass men då rutiner är en viktig 
grundsten i bedömningen inför en LVU-ansökan så finner vi det viktigt att ta med detta som en 
parameter i den totala bedömningen.  
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6.7 Socialt nätverk 
Vi kan i 14 av 25 domar tydligt utläsa att det finns ett socialt nätverk runt familjen. I 10 av 
dessa 14 domar framkommer att nätverket är icke fungerande och i resterande fyra framkommer 
att familjen har ett nätverk som kan och har möjlighet att finnas till som ett stöd och skydd för 
familjen. Socialt nätverk är precis som flera andra teman inte specifikt för social klass enskilt, 
men i en kontext med fler parametrar kan det möjligen ge en indikation. Så som tidigare nämnts 
skriver Bengtsson (2010) att social klass definieras inom det kulturella kapitalet, såsom 
värderingar, livsstilar, normer och traditioner. Detta är något man får med sig från sin familj 
och sitt sociala nätverk. Bengtsson (2010) menar att social klass kan definieras som “social 
gemenskap och gemensamma världsbilder”. Sett ur denna aspekt är det intressant att se vad 
familjerna har fått med sig gällande sociala resurser, nätverk och hur familjer till exempel har 
fått stadigvarande boende genom sitt nätverk. 
 
I dom 26 står: 

“[Förälder] har ordnat ett fast boende hos en väninna” 
I dom 26 framkommer att föräldern till barnet flyttat runt bland flera boenden tillhörande 
Migrationsverket, ett par jourhem samt utredningshem innan föräldern på egen hand ordnat ett 
fast boende genom att hyra ett rum hos en väninna tills det att föräldern kan skaffa en egen 
lägenhet. Denna dom ledde till avslag. 
 
I dom 7 står: 

“[Förälder] har ringt till [anhörig] och [anhörig] för att berätta om att [barnet] har en 
pojkvän” 

I dom nummer 7 framkommer det att föräldrarna har en nära relation till resten av släkten. Det 
framkommer en hederskontext i fallet och männen i släkten är involverade i varandras barn. 
Detta visar att det finns ett starkt nätverk på den manliga sidan i familjen, men påvisar inte att 
det är funktionellt i och med hederskontexten. Domen ledde till ett bifall. 
 
I dom 19 står: 

“Det förekommer konflikter föräldrarna emellan och med andra personer i familjens 
nätverk” 

I dom 19 framkommer osämja mellan familjemedlemmar och andra personer i familjens 
nätverk. Huruvida det finns ett fungerande nätverk eller ej framgår inte. Om de konflikter som 
förekommer är stadigvarande eller enstaka företeelser blir inte heller tydligt och det går således 
inte att avgöra om familjen har ett fungerande nätverk eller ej. Domen ledde till ett avslag. 
 
I dom 1 kan läsas: 

“[Förälder] har vidare samtyckt till en placering av barnen men villkorat detta samtycke med 
att barnen placeras hos [förälderns] föräldrar” 

I dom 1 framgår att förälder har utsatt sina barn för “en olämplig och farlig miljö” samt att 
Förvaltningsrätten anser att föräldern har en bristande insikt i sina barns vårdbehov. Då 
förälderns åsikt inte överensstämmer med Förvaltningsrätten önskar personen att barnen ska 
nätverksplaceras hos förälderns egna föräldrar. Domen ledde till ett bifall. 
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Det finns anledning att diskutera huruvida barnen har blivit hörda i rättsprocessen eller inte. 
Frågan i sig är inte kopplad till ett klassperspektiv, men en viktig parameter i en LVU-process 
som vi valt att ta med. Vi fann att i de 25 domar vi läst framkom att barnet hörts i 20 fall vilket 
är mycket glädjande. Detta är glädjande då det i utredningsmaterialet från Socialstyrelsen, 
BBIC, framkommer att ett barn bör höras om det inte finns speciella skäl till att inte göra det 
(Socialstyrelsen 2018). De fall då barnet inte hörts har anledningen varit att barnet varit för 
ungt eller haft ett multihandikapp där barnet inte haft möjlighet att kommunicera eller uttrycka 
sin åsikt. Även i lagtext kring LVU (SFS 1990:52) framhålls vikten av att barnet bör höras och 
att dess åsikt ska tas i beaktande, även om detta var något som tog tid att implementera.  
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7. Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att ta reda på om människor utsätts för diskriminering i domar 
enligt 2§ LVU på grund av sin sociala klass och om barn från familjer, som anses befinna sig i 
en högre social klass, får ett mer fördelaktigt bemötande i frågan om bifall eller avslag på 
ansökan, samt om detta i sådant fall påverkar utfallet i domen. De frågeställningar vi avsåg att 
besvara lyder enligt följande: Hur avspeglas social klass i LVU-domar? Är LVU-domar 
rättssäkra eller påverkas utfallet i LVU-domar av föräldrarnas sociala klassposition? 

7.1 Resultatdiskussion 
I inledningen av vårt uppsatsskrivande diskuterade vi mycket kring människors olika 
förutsättningar och villkor. Detta ledde till en diskussion kring omhändertagande av barn och 
om familjer med olika förutsättningar bedöms på ett objektivt sätt i domstolen eller inte. Vi 
hade en förförståelse kring detta där vi trodde att föräldrar med högre social klass lättare 
“klarade sig undan” ett omhändertagande av sina barn i jämförelse med föräldrar i en lägre 
klassposition. Vidare hade vi föreställningen att social klass lätt kunde avläsas i domarna. Inför 
skrivandet utgick vi från två frågeställningar som vi ville få besvarade baserat på social klass. 
Dels ville vi undersöka hur social klass avspeglas i domarna och dels om LVU- domarna är 
rättssäkra eller om utfallet påverkas av föräldrarnas sociala klassposition. Om vi väljer att 
sammanfatta resultatet på dessa frågor utifrån våra resultat blir svaret att social klass i stor 
utsträckning inte avspeglas i domarna och att domarna är rättssäkra och inte påverkas av social 
klass. Detta med hänsyn till att vi inte enbart valde att mäta social klass utifrån yrkesstatus utan 
med hjälp av fler kategorier. Vi noterade under arbetets gång att vid de tillfällen då yrke eller 
ekonomi förekom togs detta upp av föräldern själv och inte av domstolen vilket är positivt ur 
ett rättssäkert perspektiv, då detta inte skall spela in och vara en avgörande faktor i domslutet. 
 
Vi har emellertid använt oss av ett bredare perspektiv på social klass än enbart yrkesposition i 
enlighet med Bengtsson (2010) samt Lundström och Sallnäs (2003). Vi fann att det i endast en 
av våra domar framkom någon form av yrke och en dom där det framkommer att föräldern har 
en ledningsposition av något slag. Detta är glädjande då det står i kontrast till vår förförståelse 
där vi trodde föräldrarnas yrkesstatus skulle framkomma i hög grad och vara mer avgörande i 
fallen. Det vi fann var att domarna främst innehöll information om brister i rutiner och brist på 
ett fungerande vardagsliv, boendefrågan, våld samt etnicitet och kultur. Detta är, vad vi anser, 
mer relevant information i sakfrågan kring LVU, då omvårdnaden av barnet är det absolut 
väsentliga och att domstolen ska bortse från social klass. Därför valde vi att belysa även dessa 
områden i vår uppsats. 
 
Etnicitet förekommer i tretton av våra 25 domar varav det i tio av dessa tretton förekommer 
våld. Hederskontext återfinns i sju av dessa tio domslut. Vi tolkar inte detta som att människor 
med annan etnicitet tar sämre hand om sina barn, men vi tror att förutsättningarna för dessa 
familjer är svåra, vilket i sin tur förstärker vikten av att bevara familjens heder och att det finns 
en trygghet i att luta sig mot sina traditioner. Schlytter (2012) beskriver det hedersrelaterade 
våldet som ett kollektivt intresse i kvinnans oskuld och sexualitet. Även om det i första hand 
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ses som en patriarkal kontroll utövas det även av kvinnorna i familjen och kvinnornas del är 
främst utövande av kontroll och bestraffningar om en annan kvinna anses gjort fel. Heder berör 
således hela familjer, inte enbart männen, och utgör dessutom en statussymbol för familjen som 
är viktig att visa upp utåt (ibid).                            
 
I tio av domarna sammanfaller etnicitet, från annat land än Sverige, med våld. Fem av dessa tio 
fall ledde till ett bifall enligt 2 § LVU. I sju domar av de ovan nämnda återfanns en 
hederskontext, av dessa domar ledde tre till bifall och fyra till avslag. Vår tolkning är att 
domstolen utgår från svensk lag och dömer efter denna. I Sverige är det förbjudet med barnaga 
sedan 1979 (SOU 2009:99) medan barnaga och våld i kontext av hederskultur fortfarande är 
lagligt i vissa utomnordiska länder. Vår tolkning är att det ger ett resultat med fler bifall för 
föräldrar med annan etnisk bakgrund i de sju domar där både aga och hedersvåld förekom. Vi 
ser dock att det i vissa domar nämns en annan etnicitet trots att vi ibland undrat vad syftet är 
och om det egentligen är av vikt att nämna. Gäller det till exempel våld i en hederskontext kan 
etniciteten vara avgörande för förståelsen kring familjens situation och kultur. I de sex fall där 
etnicitet tagits upp utan att det finns en hederskontext kan vi egentligen inte se en rimlig 
förklaring till varför det finns ett behov av att belysa familjens etnicitet. Det som skulle kunna 
tala för att det är viktigt är det Bergnehr och Enell (2018) nämnt om svårigheterna för familjer 
med annan etnicitet än svensk att etablera sig i samhället. Här kan eventuellt domstolens 
objektivitet ifrågasättas.  Dock anser vi domarna rättssäkra då vi kan utläsa att domstolen i 
första hand lyfter fram sakfrågor, och av vad vi kan avgöra, dömer utifrån svensk lag och inte 
utifrån aspekter som etnicitet och kultur. Resultatet bör dock inte generaliseras då domarna är 
slumpmässigt utvalda av Förvaltningsrätten och i en annan process kan de slumpmässigt 
utvalda domarna se annorlunda ut och således ge ett annat utfall.  
 
Gällande boendefrågan i domarna kan vi utläsa att boendet nämns i 21 fall av 25 domar. Av 
dessa kan vi se att fyra fall har fått hjälp till stadigvarande bostad via socialtjänsten eller annan 
myndighet, vilket vi tycker ger indikationer på, i kombination med andra parametrar, lägre 
social klass. Dock är detta för vagt för att dra några generella slutsatser ifrån då vi endast i några 
få domar kunnat koppla ihop boendefrågan med till exempel familjens ekonomiska resurser. 
 
Vidare i vår granskning av domarna kan vi se att bristande socialt nätverk nämns i tio av de 25 
domarna. Brist på vardagsrutiner kan utläsas i sexton av de 25 domarna. Det vi kan se när vi 
sammanför dessa kategorier är att av de sexton fall där rutiner i vardagen saknas har sju stycken 
ett icke fungerande socialt nätverk och tre av dessa hade ett fungerande socialt nätverk. Detta 
ger en indikation på klienternas allmänna livssituation, att cirka hälften av de som har svårt att 
få ihop ett fungerande vardagsliv även har svårigheter att få hjälp och stöd i det sociala 
nätverket, något som i sin tur kan betyda att föräldern själv växt upp i en dysfunktionell familj 
och att det sociala arvet spelat in (Bengtsson 2010). Inom kategorin vardagsrutiner kan vi inte 
utläsa att domstolen lagt vikt på detta mer än att bristande rutiner kan vara en del av brister i 
omsorgen hos föräldrarna, vilket är ett av rekvisiten för ett omhändertagande enligt LVU (SFS 
1990:52). Vi kan inte utläsa något specifikt inom dessa kategorier som tyder på social klass. 
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Förvaltningsrätten tar inte upp föräldrarnas bakgrund, sociala klass eller ekonomi i någon större 
utsträckning i domarna. Detta anser vi borgar för en rättssäker process, utifrån vår granskning 
av social klass, vilket vi finner betryggande. Vår förförståelse har kommit på kant och vi har 
med glädje sett att vi i mångt och mycket haft fel, om man ska utgå från det material vi arbetat 
utifrån. Dock skulle ett sådant här arbete kring rättssäkerhet behöva vara betydligt större och 
mer omfattande för att kunna dra säkrare slutsatser men vårt resultat tyder ändå på att domarnas 
beslut varit rättssäkra. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att social klass generellt inte avspeglas i domarna och 
att vi upplever domarna rättssäkra. Domarna påverkas inte av social klass utan av sakfrågorna 
utifrån de ställda rekvisiten i en bedömning av de LVU-domar vi granskat. 

7.2 Metoddiskussion 
Vi märkte tidigt att det finns en viss svårighet i att definiera vad social klass innebär. Social 
klass innefattar till stor grad en människas position i yrkeslivet vilket inte var något som 
framkom tydligt i domarna. För att kunna svara på frågeställningarna behövde vi tydligare 
identifiera vilka andra delar än yrke som kan räknas in i begreppet social klass och det gjordes 
med hjälp av olika faktorer definierade av Bengtsson (2010), vilket gav oss ett mer fördjupat 
underlag att arbeta med. Innehållsanalysen var för oss ett nytt tillvägagångssätt, men också det 
som passade bäst i den typ av studie vi skulle genomföra då den har som syfte att tolka en stor 
mängd data och vad som står skrivet i denna data (Höglund Nielsen & Granskär 2017). Detta 
var precis det vårt arbete med granskningen av domarna innebar och det ledde till ett omfattande 
arbete för att tolka innehållet i texterna så objektivt som möjligt. I innehållsanalysen ligger även 
fokus på att beskriva skillnader i text och med det identifiera ett mönster vilket kom väl till pass 
i vårt arbete då vi jämförde våra kategorier (Höglund Nielsen & Granskär 2017). 
 
Innehållsanalysen gjordes med ett deduktivt förhållningssätt vilket innebar att vi använde oss 
av en begreppsteori som stöd i analysen och med detta som stöd sedan drog slutsatser om det 
fenomen som vi valde att forska kring.  
 
Innehållsanalysen gör det även möjligt att analysera dokument kvalitativt utan att behöva 
genomföra en intervjustudie. Då vi valde att granska domar innebar det för oss att välja mellan 
metoder som kunde appliceras på den typen av data. Vi fann att genom att göra en studie där vi 
inte hade fysiska respondenter sattes våra egna värderingar på prov då vi inte kunde tolka 
respondentens svar utan endast utgå från vår egen förståelse. Vår ambition har hela tiden varit 
att ha en transparens, vilket betyder att uppsatsen ska kunna gå att diskutera och kritisera (Ahrne 
& Svensson 2017). Vi finner det inte bara viktigt för ämnets sak, utan även för att vi under hela 
arbetets gång haft viljan att utvecklas, lära oss mer och utmana vår egen förståelse för att göra 
ett så objektivt forskningsarbete som möjligt. Om en studie är möjlig att diskutera innebär detta 
även att det finns nog med förklarat material för att kunna ifrågasätta innehållet.  Går det inte 
att diskutera har skribenten inte varit tillräckligt öppen med hur processen gått till (Ahrne & 
Svensson 2017).  I en intervju kan det vara lättare att koppla bort förförståelsen för att istället 
låta respondenten beskriva sin situation i förhållande till den aktuella forskningsfrågan, även 
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om frågan är utformad av forskaren utifrån syfte och frågeställningar. Med den data vi valde 
att använda innebar det att tolka tredjehandsuppgifter, då de hade gått igenom både socialtjänst 
och Förvaltningsrätt innan de blev offentliga och således var vi inte delaktiga i förhandlingar 
och när diskussioner ägde rum.  
 I flera fall skedde övertolkningar där vi blev tvungna att rannsaka vad som var fakta och vad 
som var förförståelse för att sedan kunna skriva ett opartiskt resultat. Det vi fann positivt med 
vårt urval var att vi valt anonymiserade domar, vilket vi uppfattar som enklare för att inte riskera 
att påverkas av till exempel vetskapen om etnicitet eller ålder på de personer som fanns i 
domarna, vilket gör vårt arbete både mer objektivt och trovärdigt. Sammanfattningsvis känner 
vi att vi valt korrekt analysmetod att använda utifrån vår frågeställning. 
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8.  Vidare forskning 
Den forskning vi anser kan göras efter denna studie är delvis samma analys på ett större material 
alternativt att genomföra studien på socialtjänstens utredningar. Forskningen kanske även kan 
genomföras med en annan metod för att uppnå triangulering och en ännu högre trovärdighet. 
Med ett större material anser vi att det finns en bättre möjlighet till ett mer generaliserbart 
resultat vilket i sin tur skulle kunna dementera eller bekräfta de slutsatser vi dragit utifrån vår 
studie. Anledningen till varför vi skulle finna det givande att genomföra studien på 
socialtjänstens utredningar är för att det är därifrån Förvaltningsrätten får sin information om 
fallen. Således är det möjligt att mer grundläggande fakta om familjens situation framkommer, 
vilket kan vara avgörande i bedömningen av social klass. Skulle det visa sig att social klass 
framkommer tydligare i utredningar än i domslut skulle det kunna ge ytterligare en indikation 
på vårt resultat, att domslut enligt 2 § LVU kan anses rättssäkra. Vi anser dessutom att alla 
former av tvångsvård behöver belysas och följas upp, eftersom det är en specifik form av vård 
där den enskilde inte tillerkänns samma lagstadgade rättigheter som övriga 
samhällsmedborgare.  
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10. Appendix 
 

Bilaga 1: Frågeschema 
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Bilaga 2:Excelkalkyl 

Svaren från frågeschema ifyllda i kalkylark.  
Frågorna berör föräldrarnas situationer.  
 

 
 
 
 


