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ABSTRACT 

Studiens syfte var att, genom identifikationen av rådande diskurser, ta reda på vilka 

eventuella regler som kunde tänkas styra personalens bemötande av placerade unga på 

ett svenskt hem för vård och boende (HVB). Med en diskursanalytisk ansats, 

inspirerad av Foucault, granskade vi därför hur det sociala arbetet med barn och unga 

omnämns i statliga direktiv för socialvård, tillika i personalens utsagor vid så kallade 

överrapporteringar (mellan arbetsskiften). Vi tog även del av verksamhetens 

organisationsbeskrivning, samt försåg oss med omfattande vetenskapliga referenser 

inom svensk välfärdsforskning. Mot bakgrund av detta fann vi fyra diskursiva 

praktiker: Myndighet, allmänhet, verksamhet och vetenskap. Vilka var för sig och 

tillsammans kunde ses forma, vidmakthålla, reproducera och i vissa fall förändra den 

svenska barnavårdsdiskursen. Diskursen definierades som utsagor vilka bedöms vara 

erkända sanningar gällande barn och ungas behov, och som i en viss tid skapar en viss 

typ av påståenden som därmed utesluter andra. Utifrån denna definition kunde vi 

förstå den komplexitet som omgärdar de normativa uppfattningarna om vad som är 

den unges bästa. Personalens bemötande av de placerade unga kunde således förklaras 

mot bakgrund av vem som anser sig ha tolkningsföreträde, samt av de samhälleliga 

normer som utgör definitionen av barnets bästa och därigenom barnavårdsdiskursen. 
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ABSTRACT 

The study's purpose was to, through the identification of discourses, find out what 

might affect the social workers treatment of clients at a Swedish child care center 

(HVB). With a discourse analytical approach, inspired by Foucault, we studied how 

the social work with children’s mentioned in the constitutional directives for social 

welfare, as well as in the staff's statements between work shifts. We also reviewed the 

organizational business objectives, and provided comprehensive scientific references 

in Swedish welfare research. We found four discursive practices: authority, societal 

understandings, business and science. All together these could be seen to create, 

retain, reproduce, and in some cases change the Swedish child welfare discourse. The 

discourse was defined as statements which are considered accepted truths for 

children’s needs, and that in a certain period of time creates a particular type of 

statements which thereby excludes others. Based on this definition, we could 

understand the complexity surrounding the normative concepts as to what’s the best 

for the child. The treatment of the clients could thus be explained in the light of who 

consider themselves have interpretation, as well as by the societal norms that defines 

what’s best for the child, and thus the child welfare discourse. 
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Inledning 
Så sent som den 7 mars 2013 publicerade Socialstyrelsen nyheten om 

missförhållanden på ett Småländskt hem för vård eller boende. Vid en inspektion i 

november 2012 framgick det att behandlingsmetoderna, rutinmässigt och skriftligen 

byggde på ett tvångsmässigt förvisande av de unga placerade till ett låst så kallat 

”time-out-rum”. Handgripliga bemötanden från personalen hade också drabbat de 

unga. Detta förekom, skriver Socialstyrelsen, trots att fysiskt begränsande av barns 

rörelsefrihet inte är tillåtet, och hänvisar till beslut om att en sådan ansvarsfrihet inte 

kan ligga till grund för denna typ av ingripanden. Samma dag riktade även SVT 

Nyheter (Hedén, 2013) uppmärksamhet mot fallet genom ett inslag som i mängden av 

rapporter om missförhållande på landets olika vårdinrättningar kan förstås bidra till 

den växande massmediala debatten om ”barnets bästa”. Mot bakgrund av detta sökte 

vi kunskap i hur dessa verksamheter regleras genom svensk lagstiftning. 

Socialtjänstförordningens beskrivning av HVB (se bilaga 1) präglas av ett starkt 

”barnets bästa”-perspektiv där placerade ungdomar ska ges en god resurstillgång, 

meningsfull placering, samt hög delaktig i behandlingen. I Sveriges Radio P1:s 

programserie ”De övergivna barnen” (Mårtens, 2011) som vi också tog del av, 

berättade barn och unga om sina erfarenheter från placeringar i svenska 

socialvårdsverksamheter och familjehem, vilket bidrog till ytterligare förståelse om 

hur socialt arbete kan utföras och upplevas. Trots den mångtydiga bild som framträder 

i ovan redovisade mediedebatt, statliga styrdokument samt barnens egna röster, 

grundad i olika människors och myndigheters engagemang för social barnavård, 

tyckte vi oss ändå kunna urskilja gemensamma uttryck för det grundläggande intresset 

att säkra kvaliteten på det sociala behandlingsarbetet. Då vi själva, inte enbart är 

vetenskapligt intresserade av ämnet för vår studie, utan också har en mångårig, 

fortfarande yrkesmässigt aktiv erfarenhet av socialt arbete med barn och unga, fann vi 

det intressant att söka förståelse för hur statliga förordningar och ungdomarnas egna 

önskemål följs av socialarbetaren. Genom deltagande observationer och 

ljudupptagningar sökte vi kunskap i hur den enskilde ungdomen och dennes behov 

framställs i samtalen mellan personalen på ett HVB. Studiens metodologiska ansats 

var diskursanalytisk, då vi var huvudsakligen intresserade för hur den enskilde 

omnämndes mer än för vem som säger vad.  
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Den	  enskildes	  bästa	  
En för HVB-verksamheter högst relevant lagstiftning rörande barnets bästa står att 

finna i Socialtjänstlagens (2001:453) första kapitel 2§ och lyder: ”När åtgärder rör 

barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses 

varje människa under 18 år.” Vad barnets bästa innebär i praktiken är något som i 

regel inte är definierat på förhand utan bestäms från fall till fall utifrån föreliggande 

omständigheter, baserat på barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling 

(Norström & Thunved, 2007). Barn och ungdomar som av socialtjänsten placeras på 

HVB, omfattas i en betydande utsträckning av någon paragraf i antingen 

Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) eller Lag med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU, 1990:52) (se bilaga 1). Dessa lagar innehåller bland annat övergripande 

beskrivningar angående hur placerade ungdomar på HVB bör bemötas. 

 

Avgränsning	  
Platsen för vår studie var ett utredningshem och hem för vård eller boende (HVB), 

samt de överrapporteringstillfällen som ägde rum mellan de olika arbetsskiften. I vår 

frågeställning utgick vi ifrån att söka klarhet i hur personalen samtalade vid 

överrapporteringar, i synnerhet då den enskilde (ungdomen) omtalades. Vid dessa 

tillfällen fördes även viss skriftlig dokumentation, som med hänsyn till tidsram inte 

ingår i studien. Sammanfattningsvis innebar detta att vi avgränsade vår empiri till det 

sagda ordet mellan personalen vid överrapporteringstillfällen och såg 

överrapporteringarna som ett tillfälle att få tillgång till eventuellt rådande diskurser.  
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Syfte och frågeställning 
I studiens bakgrund står det att finna att relationen mellan klienten och socialarbetaren 

är avgörande för ett gynnsamt behandlingsarbete. Om missförhållanden i det sociala 

arbetet förekommer kan det rimligen tänkas påverka relationen, förtroendet 

och tilliten mellan dessa aktörer och i förlängningen möjligen ”barnets bästa”, vilket 

var en del i vad vi sökte svar på i denna studie. Det finns alltså ett sociologiskt 

intresse att med denna studie bidra till en ökad förståelse för hur det sociala arbetet 

med barn och ungdomar ser ut, samt att mot bakgrund av detta i förlängningen verka 

för kunskapen om ett kvalitetssäkrat socialt arbete.  

Utifrån styrdokumentet Socialtjänstförordningen, samt att auktoriserade verksamheter 

utformar sina verksamhetsplaner enligt denna, såg vi intressanta infallsvinklar att 

undersöka diskurser inom hem för vård eller boende (HVB). Vårt fokus utgick ifrån 

”den enskilde” – placerade barn och ungdomar – och intresset låg i att genom det 

arbetsrelaterade språkbruket studera: Hur personalen i verksamheten talar om de 

placerade ungdomarna. 

Syftet var att med en diskursanalytisk ansats analysera personalens utsagor vid 

överrapporteringar och därigenom ta reda på vilka eventuella regler som kan tänkas 

styra personalens behandlingsarbete i det sociala arbetet med barn och unga. Genom 

att studera språkbruket i detta forum och hur diskurser framträder i relation till barnets 

bästa, kunde nya perspektiv av socialt arbete lyftas. Vi intresserade oss därför för 

följande frågor: 

1. Vilken/vilka diskurs(er) framträder i det sociala arbetet med barn och unga? 

2. Hur framställs ungdomarna, samt relationen mellan ungdomarna och 

personalen i personalens utsagor? 

3. Om, och i så fall hur, framträder strävan efter ”barnets bästa”. 

Studieobjekt 
Ledningen för det HVB och utredningshem som varit objekt för vår studie beskriver 

sin verksamhet med ett erbjudande om behandling av bland annat ungdomar med 

psykosociala svårigheter, till ett klientel med yttringar från relationsstörningar och 

psykisk chockskada. Den enskildes särskilda behov sades tillgodoses med till exempel 

vardaglig regelbundenhet, trygghet och stöd genom behandlingsmetoder som 

inriktade sig på miljöterapi, relationer och utanförskap. Den unges behandlingsbehov 
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var centralt för placeringstiden varefter mer specifika behandlingsinsatser kan 

rekommenderas. Varje enskilt uppdrag värderades genom såväl psykologisk som 

pedagogisk bedömning samt genom avdelningens personals bedömning. 

I rollen som ”ställföreträdande förälder” tar samhället ett avgörande ansvar, när det 

enskilda barnet eller den unge placeras utanför det egna hemmet, vilket enligt 

Josefsson, Jacobson och Westerdahl (2013) inte bara innebär ett ingrepp i den 

vårdtagandes liv, utan också kan ge verkningar för övriga familjen. Vården ska 

tillgodose barnets eller den unges särskilda behov av stöd, samt vara trygg och säker, i 

hem för vård eller boende (HVB se bilaga 1).  

Bakgrund och tidigare forskning 
Socialvården har kommit att bli ett brett forskningsfält med otaliga intressen och 

infallsvinklar. Nedan presenteras en sammanfattande bild av sex vetenskapliga 

artiklar och två SOU-rapporter som alla på sitt sätt berört vårt val av fält. Den röda 

tråden är socialt arbete med barn och unga. För vår studie var det relevant att syna de 

forskningsområden inom social barnavård som talade om dels relationen mellan 

personal och ungdom, dels vad resursbehovet innefattade. Detta bland annat för att 

förstå maktförhållande som kan uppstå i frågor om utbud och efterfrågan, samt hur 

relationerna påverkades av fördelningen av resurser. 

Året 2011 fanns i Sverige 26 200 barn och unga som var placerade i samhällsvård 

med heldygnsinsats (Hammar, 2013). En dimension av svensk samhällsvård tillskrivs 

HVB-vården som tillsammans med familjehemsvården innehåller en majoritet av barn 

och unga från så kallade välfärdspolitiska förlorargrupper; en samlingsrubrik för 

resurssvaga familjer med låg socioekonomisk status, utländsk bakgrund, 

ensamstående föräldrar, långtidssjukskrivna föräldrar, samt lågutbildade föräldrar 

(Sallnäs, Wiklund & Lagerlöf, 2010). HVB som institution, drivs professionellt med 

skilda inriktningar och behandlingsuppdrag och fungerar som vårdmiljö i föräldrarnas 

ställe. Samhället har här ett särskilt uppdrag och ansvar gällande de ungas välfärd, 

eftersom deras livsvillkor beträffande mat, kläder, hälsa, skola och fritid, generellt sett 

vilar i händerna på institutionen. Angående levnadsnivå och grad av resurstillgång 

som barn och unga inom denna typ av inrättning håller, saknas det emellertid goda 

kunskaper om (ibid.).  En ytterligare aspekt som är central för det sociala stödet till 
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ungdomarna är behandlingsaspekten samt ansvaret att möta deras drömmar, 

förväntningar och tankar inför framtiden. Dessa olika ansvarsuppdrag diskuteras 

vidare nedan. 

Socialt	  stöd	  
Alla unga är under sin uppväxt i behov av socialt stöd, men än mer de unga som är 

placerade i HVB eller familjehem. Att tillförse dessa behov kan därför ses som en 

viktig uppgift för vårdmiljöerna oavsett deras uppdrag i övrigt. Även materiella och 

ekonomiska resurser, såväl som psykisk hälsa kan räknas till avgörande faktorer för 

skillnader i levnadsnivå. Social barnavårdsforskning utgår ofta ifrån ett 

behandlingsperspektiv, vilket kan förespråka behovet att studera samhällsvårdade 

ungdomars levnadsförhållanden utifrån ett välfärdsperspektiv (Sallnäs, Wiklund & 

Lagerlöf, 2010). Socialt arbete med barn och unga i samhällets regi äger ofta rum i en 

svårtillgänglig vårdmiljö, vilket enligt Lundström och Sallnäs (2003) understryker 

relevansen att generera ytterligare insyn i fältet och utforska förhållandena för 

placerade barn och unga. Statens offentliga utredning Vanvård i social barnavård 

under 1900-talet (2009:99) talar om missförhållanden i det sociala arbetet. Här 

relateras i huvudsak fysiska, psykiska och sociala övergrepp mot placerade barn och 

unga. Sallnäs, Wiklund & Lagerlöf (2010) å andra sidan redogör för social barnavård 

ur ett välfärdsperspektiv, i sin artikel med samma namn, vari placerade ungas 

begränsade resurstillgångar främst behandlas. Detta välfärdsfokus är ett exempel på 

en ny inriktning inom senare forskning. Vår ambition med denna studie var att bidra 

till vidare kunskap om ”barnets bästa” inom väldfärdsdiskussionen, dock inte med 

materiella resurser i fokus. 

Tillit	  i	  utsatthet	  
Orättvisor och begränsningar i behandlingen återspeglar, som beskrivit ovan, en 

särskild och till synes destruktiv relation mellan den placerade och 

socialvårdspersonalen. Simmel (1981) menar att förtroendet är ett mellanting mellan 

kunskap och okunskap om människan, men att det även fungerar som en social 

mekanism, eftersom handlingen har att göra med relationen mellan den som litar och 

den som blir litad på. Mot bakgrund av detta kan det vara rimligt att anta att 

missförhållanden påverkar relationen, förtroendet, tilliten och i förlängningen ”barnets 

bästa”. Om så är fallet, blir di Luzios (2006) syn på relationen mellan klienten – i vårt 

fall den unge – och socialarbetaren särskilt intressant. Som vi förstår di Luzio har 
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förtroendet mellan socialarbetare och klient som funktion att underlätta samarbetet. 

Klienten kan inte veta om socialarbetarens omdöme är korrekt, eller huruvida klienten 

kommer behandlas kompetent eller om de uppgifter om klienten som framgått 

kommer att behandlas konfidentiellt. När socialvårdens insatser tenderar att brista, likt 

i rapporten om vanvård i barnavården (SOU, 2009:99), tenderar också den 

vårdbehövande att sväva i en utsatthet, särskilt när konflikter uppstår.  

Hur de vuxna uppfattar och värderar ungdomarna kan såväl vara miljö- som 

problembildsrelaterat (Sallnäs, Wiklund & Lagerlöf, 2010). Wästerfors (2010) 

förklarar hur personal på den här typen av boenden, ofta beskriver tvister som 

uppkomna mellan dels personal kontra klient, och dels klient kontra klient. Enligt 

Wästerfors förklarar personalen uppståndna tvister som ett resultat av klienternas 

personlighetsstörningar eller biografiska bakgrund. Vidare förespråkar Wästerfors 

möjligheten att på ett mer nyanserat vis beskriva mellanhavanden som ömsesidiga och 

diskursiva, kontextuellt beroende och gradvis utvecklade. Vi kan därigenom förstå 

tvister som en vag beskrivning av ömsesidiga handlingar eller en skildring av 

omgivande institutionell ordning.  

Barndom	  och	  professionalism	  
Angående barndomen som en universell kategori, menar Sallnäs, Wiklund och 

Lagerlöf (2010) att det är en förlegad och kritiserad syn. Det nya barndomsparadigmet 

innebär istället en syn på barndomen som ett potentiellt värdeskapande skede i barnets 

livscykel. Med ett sådant synsätt, där barnet ses som ett självständigt och 

meningsskapande subjekt, kan intresset stärkas av att ingående studera barns och 

ungas resursertillgångar. Vidare menas det att även om sambanden mellan 

socioekonomisk utsatthet och sociala barnavårdsinsatser gör sig gällande, så återfinns 

resursperspektivet förhållandevis sällan inom barnavårdsdiskursen. Detta oavsett om 

problemens uppkomst har med barnavården som kompenserande resursförmedlare, 

eller själva resursbristen att göra. Det vetenskapliga område som främst behandlar 

denna typ av resursfrågor, är snarare välfärdsstatsforskningen, som i vid mening kan 

benämnas ett diskursivt forskningsfält. Evetts (2006) å sin sida har uppmärksammat 

en mer generell tendens som tyder på en nedgång i arbetsprofessionalismen där 

förtroende, kompetens och omdöme omtalas som bristfälligt. Utifrån detta söker 

Evetts kopplingen mellan dessa tendenser och en professionell diskurs, och beskriver 

vidare hur yrke och professionalism i en omtolkning och begreppsliggjorda allt oftare 
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används som diskurser inom arbetsförändring och social kontroll. Socialarbetaren och 

den unge, kan enligt Evetts antaganden om den professionelle och klienten ses mötas i 

mellanmänskliga skeenden, likt vi sett Wästerfors (2011) resonera tidigare, varför 

Evetts frågar sig hur en diskurs av professionalism – som blivit alltmer av ett verktyg, 

inte för socialarbetaren själv, utan för chefer, arbetsledare och arbetsgivare – påverkar 

klientens förtroende. 

I analysen av socialt arbete som profession, använder sig Mattsson (2008) av 

begreppsparen omsorgsdiskurs och rättighetsdiskurs för att synliggöra olika synsätt 

på barn. Den förra återger bild av barnet som objekt – samma förlegade och 

kritiserade syn som Sallnäs Wiklund och Lagerlöf (2010) beskriver i anslutning till 

barndomsparadigmet – där barnet är objekt för vuxnas omsorgsbehov. Den senare 

diskursen lägger fram synen på barnet som subjekt, vari barnets egna behov och 

intressen kommer till uttryck, ofta, menar Mattsson (2008) genom den unges 

delaktighet. Omsorgsdiskursen gäller överhängande miljöfall enligt 2 § LVU 

1990:52) (se bilaga 1) och handlar om hur barnets utveckling påverkas av eller 

riskerar att påverkas av familjeförhållandena. Barns eventuella rätt till en god 

utveckling och utbildning hamnar i skuggan av rättskipande myndigheters fokus på en 

utstängningsprocess där barnet tvångsmässigt faller utom ramarna för samhällets 

omsorgsskyldighet. Med en frånvarande rättighetsdiskurs får istället 

omsorgsdiskursen ta plats. Rättighetsdiskursen utgår från barnet som rättighetsbärare, 

speglar domstolens användande av nyckelbegreppen ”barnets rätt, vilja, talerätt och 

klagorätt” (Mattsson, 2008, s. 72). Fokus flyttas här från föräldrarna till barnet. 

Avlutningsvis beskriver Mattsson bristen på synsätt i domskälen som en tredje 

diskurstyp, som bygger på allmänna konstateranden av ett bristfälligt 

utredningsunderlag eller att det inte framburits tillräckliga skäl. Vilket enligt 

Mattsson, i sin tur kan bero på att rättens argumentationstyp är av ett slag som inte bär 

fram synen på barn. Här återfinns heller vare sig omsorgsdiskursen eller 

rättighetsdiskursen – till fördel för den utbredda bristen på synsätt. För att ha kunnat 

närma oss liknande analytiska resonemang som här ovan presenterats, har vi i 

kommande kapitel redogjort för de teorier och begrepp som vi använt oss av i vår 

analys. Dessa tjänade som verktyg och ramar för såväl de sociala som de diskursiva 

praktiker, vilka vi ämnat blottlägga i denna studie.  
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Teoretisk och begreppslig referensram 
Socialkonstruktionism	  
Med en diskursanalytisk ansats följer ett socialkonstruktionistiskt synsätt. Detta 

medför det ontologiska och epistemologiska ställningstagandet att det existerar en 

verklighet utanför och oberoende av människan. Denna faktiska värld går dock inte 

att beskriva utan förvrängningar, istället påverkar aktörens tillgängliga uttryckssätt - 

språket - dess möjlighet att uttrycka sig, formulera sin identitet och sitt tankeliv. 

Språket har enligt ett socialkonstruktionistiskt synsätt inte endast inverkan på hur 

aktören framställer sin omvärld i nuet. Hur världen konstrueras påverkas även av hur 

den tidigare beskrivits av aktören själv och andra. Denna dubbelverkan i form av 

framställning i nuet, samt tidigare konstruerad världsbild är av intresse för en 

socialkonstruktionistiskt präglad studie (Sjöberg & Wästerfors, 2008). 

Socialkonstruktionismen blir ett givande synsätt i denna studie eftersom språket i 

detta hänseende då kan avslöja att personalens tillfälliga framställning också är en 

reproduktion av ett tidigare legitimerat förhållningssätt. 

Diskurs	  
Definitionen av begreppet diskurs tenderar att tillskrivas olika innebörder. 

”Diskurs. Brukar förklaras som en ”reglerad samtalsprocedur”. Men här 

omfattar begreppet kedjor av utsagor, institutionaliserade 

framställningsprocedurer (praktiker) samt de historiskt och kulturellt givna 

regler som styr samtalsordningens innehåll och form.”  

(Andersen & Kaspersen, 2007 s. 261-262) 

Diskurs som begrepp kan ses ur skilda perspektiv, vilka var för sig skiljer mellan 

diskurs som text, diskursiv praktik och social praktik. Diskurs som text är enligt 

Bergström och Boréus (2005) präglat av lingvistiska aspekter med uteslutande hänsyn 

till språkanvändning. Diskursiv praktik å andra sidan, handlar om hur texter 

produceras, distribueras och konsumeras. Nämnda sociala praktiker definieras som på 

de vis människor handlar i mötet med varandra, vilket har med språkbruket att göra 

och står i direkt relation till olika diskurser. Med diskursiva angrepp följer alltså ett 

särskilt intresse för språket, där språket i sig identifieras som ett uttryck för tankar och 

idéer, men även innehållande en mer saklig nivå i form av informativa uttryck i 

sociala relationer, vilka i dessa hänseenden kan förklara texter som beroende av och 

belysta med ett mellanmänskligt perspektiv. Diskurser bygger på en föränderlig 
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ordning som avgör huruvida någon erkänns utrymmet att göra anspråk på en kunskap 

eller inte, samt bestämmer med vilken auktoritet någon kan uttala sig. I enlighet med 

vår frågeställning att dels finna möjliga diskurser i det sociala arbetet med barn och 

unga, samt med ambitionen att förstå hur ungdomarna och relationen till dessa 

framställs i personalens utsagor, har vi med ett öppet förhållningssätt studerat och 

tolkat såväl styrdokument, vetenskapliga källor som personalens utsagor för att finna 

variation och diskursiva mönster. 

Diskursanalys	  
Liksom gällande för diskursen menar Potter och Wetherell (1987) att diskursanalysen 

innehåller ett brett spektra av olika tillämpningsformer. Diskursanalysen bör förstås 

som ett analytiskt verktyg med många traditioner, där den gemensamma nämnaren är 

ett intresse för språkbruket och dess kommunikativa effekter och konsekvenser (ibid.). 

Som metod fordrar diskursanalysen att texter ses intertextuellt, med ett så kallat 

dialektiskt perspektiv. Diskursanalysen strävar att nå en kontextuell förståelse där 

texter bör förstås som beroende av varandra. Diskurser i sig skapas utifrån 

människans intentioner. I enlighet med diskursanalysen skall språket därför inte 

tillskrivas egenskapen att fungera som ett oberoende verktyg för meningsskapande 

och förmedlande, utan som en nödvändig resurs för såväl handling som tanke 

(Bergström & Boréus, 2005).  

Bergström och Boréus (2005) förklarar att diskursanalys bygger på textanalys och hur 

den kan vara tillämpbar vid bland annat studium av identitetskonstruktioner och 

debatter, samt för att synliggöra marginalisering och maktförhållanden. Diskursanalys 

kan också vara applicerbar för studium av förändringar i synsätt över tid. Samtidigt 

understryks diskursanalysens avsaknad att göra anspråk på objektivitet och kausala 

förhållanden. Bergström och Boréus framhåller också att en tydlig metod- och 

analysmodell för diskurser inte står att finna inom samhällsvetenskaperna. 

Vetenskapligt sett aspirerar inte diskursanalyser på att redogöra för några absoluta 

sanningar, utan betonar snarare att i dessa sammanhang förhålla sig öppet och 

reflexivt i en forskningsteoretisk och metodisk mening (Börjesson, 2003). En 

öppenhet som enligt Howarth (2000) även gäller i relation till vilken sorts empiri och 

analys forskaren tillämpar. 
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Börjesson (2003) uttrycker med en talande formulering att ”analyser av sociala 

konstruktioner är också socialt konstruerade”. Diskursanalysen syftar till att förstå 

vilka förutsättningar vissa förståelseformer har och vilka möjliga meningsskapande 

handlingar som bestämts därigenom. Men ett försök att definiera världen innebär inte 

tvunget att man gör anspråk på hur det faktiskt är – reflexivitet är emellertid både 

riktlinjen såväl som övergången till förståelsen för de diskurser som präglar 

samhällsvetenskapens intresse. Sjöberg och Wästerfors (2008) presenterar uppslaget 

med analytisk induktion och pekar på relevansen i att leta efter olika exempel och 

avvikelser i empirin, för att påvisa variationen i materialet. Anledningen till att 

uppmärksamhet bör riktas åt alla avvikande upptäckter är för att inte förlora 

helhetsförklaringen av fenomenet. I relation till vår studie har detta varit av vikt, då 

det var lika viktigt att studera vad som brutit den ”sociala ordningen” såväl som vad 

som återställt den. Det var två sidor av samma mynt som kunde förklara miljön där 

”barnets bästa” stod i centrum för analys. 

Foucault	  om	  diskurs	  och	  makt	  
I sökandet efter svar på studiens frågeställning influerades vår diskursanalytiska 

ansats främst av Foucaults frågor om vad det är som problematiserar fältet, samt vad 

som kan föranleda en variation av sociala praktiker. Vidare har vi använt oss av 

Foucaults (2002) tankar om makt för att förstå om och hur personalen uttrycker viljan 

att forma, kontrollera, övervaka och normalisera placerade ungdomar. Samt om och 

hur personalens utsagor avslöjar ambitioner att utfärda former av straff och 

restriktioner. Foucaults maktaspekter har också bidragit till förståelse för hur 

uttalanden legitimeras och reproduceras, framförallt genom den (enligt Foucault) 

allmänt vedertagna premissen att inte vemsomhelst kan prata om vadsomhelst. För en 

rättvis diskursanalys föreslår Foucault att för tillfället upplösa allt det som i vår 

omgivning, kan uppfattas som självklart, problemfritt och verkligt. Istället bör 

intresset ligga i att se dessa förgivettagandena som konstruerade, och i ambitionen att 

kontrollera självklarheterna, avslöja de regler som definierar dem. Till skillnad från 

den typ av frågor som ställs vid lingvistiska analyser, förklarar Foucault att diskursiva 

händelser ställer frågan ”hur kommer det sig att just den utsagan har uppträtt och inte 

någon annan i dess ställe?” (2002, s. 45). Vi vill redan här klargöra vårt användande 

av detta foucauldianska synsätt som förenklat i vår studie. Vi har inspirerats av 

Foucaults resonemang rörande diskurser och makt, samt tagit fasta på valda principer 
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för att synliggöra det diskursiva fältet inom vilket vår empiri rör sig. Detta för att, som 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver den foucaultianska diskursiva 

ansatsen, presentera utmärkande drag för diskursen och identifiera 

utestängningsmekanismer. Här ställs frågorna: Vad kan man tala om? Vad är 

normalt/inte normalt? Vad är sant respektive falskt?  Foucaults diskursanalys syftar 

till att söka svar för de regler som utgör diskursens möjlighetsvillkor. Diskursens 

möjlighetsvillkor bygger på fastställandet av samhällsproblem som fordrar särskild 

kunskap, och i samma mening innefattar lösningsalternativ. Här tas hänsyn till: Vad 

det är som problematiserar fältet. Vad det är som bildar objekt för vetenskaplig 

kunskap. Samt vad som med ett visst fenomen kan föranleda en variation av sociala 

praktiker. Foucaults maktperspektiv ifrågasätter maktdimensionen i sociala relationer, 

vilket för vetenskapliga studier kan tjäna som ett uppställningsverktyg för att 

organisera empirin utifrån den disciplinära maktens positiva respektive negativa 

funktioner. Positiva maktfunktioner utgörs här av viljan att forma, kontrollera, 

övervaka och normalisera. Medan de negativa syftar till att reglera utfall genom straff 

och restriktioner. I detta hänseende bör även begreppen legitimitet och kontroll av 

lämpligt uppförande inbegripas i analysen av diskursen (Foucault, 1980). Likaså 

menar Winther Jørgensen Phillips (2000) att det är till fördel att avgränsa analysen 

empiriskt, samtidigt som ytterligare hänsyn bör tas till att separera dispositionen från 

analysverktyg, till förmån för tematisering och överskådlighet. 

Enligt Foucault (2002) motsvarar makt de möjligheter en individ har att påverka sin 

livssituation. Makten växlar i en oavbrutet pågående och oförutsägbar process och är 

närvarande i alla aktiviteter, vilket också innebär att de människor som utsätt för 

makten deltar i ett maktspel där makten är relationell. Makten är på så vis aldrig 

konstant fördelad mellan de olika parterna, utan styrkeförhållandet förändras 

kontinuerligt. Foucault menar att varje socialt nätverk har sitt eget maktfält som 

skapats inom just detta fält. Maktprocesserna som däri förekommer är specifika för 

just det fältet, i en egen mikrovärld av maktuttryck. Vidare ser Foucault inte makt som 

något självklart negativt fenomen utan snarare som en kraft som effektiviserar 

gruppdynamiken i positiv riktning. 

Det väsentliga i maktutövningen är begreppet diskurs, genom att det är diskursens 

former som makten hänvisar till och använder sig av. En diskurs utgörs av teorier och 

utsagor vilka uttrycker en bestämd uppfattning om en specifik företeelse mellan 
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människor inom den samhälleliga kontexten. Detta beskriver Foucault (1993, s. 7) på 

följande vis: ”Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som 

helst när som helst och, slutligen, att inte vem som helst får tala om vad som helst.”. 

Betydelsen av detta är att den rådande diskursen, eller diskursens ordning, används av 

personer eller grupper för att vidmakthålla åsikter eller beteenden som de anser vara 

normen inom ett visst kunskapsområde. Ofta stödjs diskursen av vetenskapliga 

belägg. Kraften hos diskursens ligger i att den ständigt används och uttrycks i den 

vardagliga praktiken mellan människor. Vad som är sant och normalt blir en fråga om 

vem eller vilka som har tolkningsföreträdet att formulera dessa påståenden. Gällande 

diskursen inom en grupp fyller den en dubbel funktion, då den både förenar 

individerna inom gruppen, samtidigt som den utestänger de som befinner sig utanför 

gruppen. När en diskurs väl har utformats reproduceras den genom att det som inte 

ryms inom den förkastas genom utestängningsprocesser (Foucault, 1993). 

Disciplinering, som begrepp, är enligt Foucault (2003) den process där den rådande 

diskursen förverkligas och internaliseras hos individen. Den disciplinära makten är 

alltså sprungen ur diskursen och innebär en nödvändighet för såväl dess varande som 

dess verkningskraft. Foucault menar att disciplineringen består av ett dubbelt system 

där belöning och bestraffning fungerar som två polära verktyg, vilka kompletterar och 

förstärker varandra. Vidare menar Foucault att makten opererar inifrån individen, på 

så vis att det disciplinära rummet – vari individen utan dennes vetskap kan bli 

iakttagen – får effekten att individen självmant anpassar sitt uppträdande. Individen 

genomgår därmed en självdisciplineringsprocess för att överensstämma med den 

rådande diskursen. 

Bourdieu	  och	  familjediskursen	  
Nyckelbegrepp i följande avsnitt är familjen, och ger en förståelse för familjen som ett 

allmänhetens bindningsmedel för relationen mellan individer vilka lever tillsammans 

under familjära förhållanden. Den allmänt vedertagna definitionen av familjen, bygger 

enligt Bourdieu ”på en samling ord – bostad, hem, hushåll – som under sken av att 

beskriva den sociala verkligheten i själva verket konstruerar den” (Bourdieu, 1999, s. 

114). Detta innebär en syn på familjediskursen som, genom uppfattningen om 

hushållsenheten som en verksam apparat med egna tankar, känslor och aktioner, 

utgörs av kognitivt givna omständigheter och mönster. Mot bakgrund av detta 

innefattar samlingsbegreppet familj en särskild framställning såväl som en normativ 
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föreställning om familjen som social kategori. Vilket i sin tur innebär att skapandet 

och värderingen av alla sociala relationer är beroende av denna princip – den 

allmänna definitionen av familjeförhållandet (Bourdieu, 1999). På detta vis ses 

familjen som en social konstruktion av ett gängse relationsmönster vilken 

sammansluter individer i ett kollektiv. Denna allmänna, universella uppfattning av 

familjen skapar en symbolisk företrädesrätt som tillåter individen att vara som 

han/hon bör, underordnad normen. Familjen omnämns här som den vore ett mentalt 

faktum, ett närapå genomskinligt förgivettagande i allmän mun. Framställningen av 

familjen som den mest naturliga av sociala kategorier lider emellertid av en 

definitionsproblematik eftersom förutsättningarna är olika för olika individer. De som 

i enlighet med sin normativa föreställning anser sig tillhöra den ”normala” familjen 

kan samtidigt ta för givet att andra skall ha samma förutsättningar. Privilegiet som den 

normativa föreställningen innebär för de som underordnar sig normen om familjen, 

kan därför ses som en grundläggande förutsättning för ekonomiska, kulturella och 

symboliska transaktioner mellan individer. Vidmakthållandet av den sociala 

ordningen är på så vis såväl biologiskt som socialt beroende av familjen. Enligt 

Bourdieu skildrar familjediskursen av allt att döma inte bara familjen som en social 

verklighet, utan är förankrad och reproducerad av staten genom en vardagsförståelse 

(common sense). Den vardagliga förståelsen grundar sig i individers uppfattningar om 

hur och varför, och blir mer abstrakt än den vetenskapliga förståelsen som bygger på 

en evidensbaserad metod (Bryman, 2002). Denna vardagsförståelse Bourdieu (1999) 

syftar på i relation till familjediskursen har inetsats av statliga aktioner, och ett 

statstänkande som satt ramarna för hur familjen skall fungera. Inte minst blir detta 

synligt i socialarbetarens försöka att tyda troliga följder av en insats. Vilket i 

utredningen av särskilda familjeförhållanden starkt präglas av den normativa 

föreställningen om familjen. Mot bakgrund av detta menar vi att den ovan definierade 

familjediskursen i mångt och mycket kan länkas till det övertagna ansvar som 

socialarbetaren erhållit från familjen genom laga kraft i omhändertagandet av HVB-

placerade ungdomar. Bourdieus teorier om familjediskursen tjänar till att förklara en 

möjlig allmän syn på familjen, vilket vi såg som särskilt viktigt och passande i 

relation till den allmänna uppfattningen barns bästa. Denna diskurs har därför inte 

vidare analyserats. Vi har istället valt att fokusera på barnavårdsdiskursen som 

behandlas i nästa stycke. 
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Barnavårdsdiskursen	  	  
I denna studie inspirerades vi av Lina Ponnerts (2007, s. 15) definition av 

barnavårdsdiskurs: 

”Med barnavårdsdiskurs avses uttalanden och påståenden beträffande barn 

och ungas behov som betraktas som etablerade sanningar och som 

frambringar en viss typ av yttranden i en viss tid, och som därmed också 

utesluter andra yttrande.” 

Utifrån denna definition studerar vi vissa aspekter av barnavårdsdiskursen som blivit 

synliga under arbetets gång. De fyra element som presenteras i vår modell nedan; 

myndighet, vetenskap, verksamhet och allmänhet, såg vi som särskilt viktiga att 

studera för att skapa ökad förståelse för vad som format och formar diskursen. Dessa 

utvecklas vidare i studiens analysdel. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Myndighetsaspekter rör de lagar och förordningar som styr, som i detta fall HVB-

verksamheter. Vetenskap rör tidigare forskning inom området. Medan allmänhetens 

syn på barnavårdsdiskurs mer kan sägas vara av karaktären vardagsförståelse. Vilket i 

vår tolkning låter vara synonymt med den familjediskurs som Bourdieu redogör för 

och hur denna ingår i och påverkar allmänhetens uppfattning om barnets bästa. 

Slutligen inbegriper verksamheten på HVB personalens förhållningssätt och hur dessa 

skapar, brukar, förändrar eller vidmakthåller diskursen och hur dessa kan förstås. 

Synen på barndomen som en period för den unge att ta sig igenom på vägen mot att 

bli en vuxen självständig individ, har enligt Sallnäs, Wiklund och Lagerlöf (2010) 

förändrats till bilden av den unge som en redan egen tänkande, handlande 

Vetenskap	  Myndighet	  

Allmänhet	   Verksamhet 

Barnavårdsdiskurs	  
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samhällsaktör. Medan Mattsson (2008) diskuterar detta synsätt utifrån uppställningen 

och särskiljandet av dels en omsorgsdiskurs och dels en rättighetsdiskurs, nämner 

istället Sallnäs en barnavårdsdiskurs.  Dock väljer Sallnäs, Wiklund och Lagerlöf 

(2010) att hellre prata om välfärdsstatsforskning när det kommer till dessa perspektiv. 

Men med hänsyn till denna studies redan avgränsade fält har vi tagit fasta på att 

använda oss av barnavårdsdiskursen som ett mer beskrivande uttryck. Vi tolkar häri 

barnavårdsdiskursen som den vetenskapliga beskrivning av, och den sammantagna 

allmänna uppfattningen om, vad som är ”barnets bästa”. 

Professionalitet	  i	  socialt	  arbete	  
Gällande professionalismen hos socialarbetaren, har Evetts (2006) ställt sig frågan om 

hur en professionalitetsdiskurs kan komma att påverka klientens förtroende för den 

professionelle. Detta för att egenskaper som förtroende, kompetens och omdöme 

genom tidigare studier visat sig vara bristfälliga i det sociala arbetet. Di Luzio (2006) 

styrker detta resonemang genom att fastslå att förtroendet de facto har en avgörande 

funktion för samarbetet mellan socialarbetaren och klienten, vilket är av intresse för 

oss att ta hänsyn till då Socialtjänstförordningen (2001:937) förklarar att samarbetet 

med och förtroendet för den enskilde skall främjas inom HVB. Mattsson (2008) ger 

också en vetenskaplig grund för relationen mellan den professionelle och klienten – i 

vårt fall personalen respektive ungdomarna – och hur dessa påverkas av en 

maktdiskrepens, vilken präglas av ett tolkningsföreträde från socialarbetarens sida. 

Även detta är av relevans för förståelsen för hur normer i det sociala arbetet (såväl 

som i det privata livet) skapas, upprätthålls och reproduceras. 

Mot bakgrund av detta har det varit relevant att vi uppmärksammat detta i analysen av 

personalens utsagor, eftersom förtroende, kompetens och omdöme betonas i såväl 

statliga styrdokument som i den allmänna uppfattningen om barns bästa. Vi kommer 

nu i nästa kapitel redogöra för de metoder och metodologiska ansatser vi valt att 

använda oss av i denna studie. 
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Metod 
Insamling	  av	  empiri	  
Empirin samlades in genom deltagande observationer. Denscombe (2009) menar att 

ett utmärkande karaktärsdrag för deltagande observation är strävan efter att som 

forskare störa miljön som undersöks så lite som möjligt; observatören gör ett besök i 

den studerades "naturliga" miljö i syfte att uppleva och dokumentera vad som faktiskt 

inträffat. Under den deltagande observationen gjordes ljudinspelningar av 

överrapporteringar på ett HVB. Vid observationerna gjordes även fältanteckningar i 

syfte att erhålla en bättre helhetsbild av situationen. Dessa utformades vid 

planeringsstadiet inför de deltagande observationerna, genom att ett antal 

anteckningsteman konstruerades för att ge uppslag till vad som kunde vara av intresse 

för studien. Nämnda teman innefattade: miljö, klädsel, gester, synsätt, förändringar 

och ”övrigt”. Dessa visade sig redan under inledningen av första insamlingstillfället 

vara överflödiga och hämmande kreativiteten mer än vad den kunde stödja oss i 

arbetet att föra observationsanteckningar. Därmed gjordes valet att tidigt frångå dessa 

teman till fördel för en ”fri” registrering av de observationer som uppfattades. 

Möjligheten kvarstod för oss att använda dessa teman om behovet uppstod, men detta 

blev aldrig fallet. Dessutom gjordes en fotografering av miljön i vilken 

överrapporteringen hölls.  

Enligt Denscombe (2009) innebär deltagande observation en risk för forskaren att 

störa den naturliga miljö som studeras, vilket i sin tur kan bidra till ett hos 

respondenterna konstlat beteende. Den deltagande observatörens fältanteckningar 

tillskrivs inte heller sällan vissa brister gällande tillförlitlighet, eftersom forskarens 

eventuella biaser i dennes anteckningar kan ge lägre transparens i den redovisade 

empirin. Detta följer i spåret av att en viss snedvridning gällande fältanteckningarna 

aldrig helt kan undvikas med tanke på ”selektiv varseblivning” från observatörernas 

sida (Hammersley & Atkinson, 2007). I föreliggande studie vägdes emellertid 

tillförlitligheten upp av vår huvudsakliga empirikälla - ljudinspelningar - av 

överrapporteringarna. Dessa gav oss möjligheten att transkribera samtalen ordagrant 

och även kunna få en mer rättvis bild av materialet genom betoningar och liknande. 

Den deltagande observationen innefattande ljudupptagning i kombination med 

fältanteckningar gav en rik empirikälla med möjligheten att kunna kontextualisera 

informanternas utsagor.  
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Observatörernas	  inverkan	  
Vår närvaro vid observationstillfällena hade effekt på intervjupersonerna. Att bli 

inspelad och granskad av personer utifrån, resulterade i vad vi uppfattade som, ett i 

vissa avseenden förändrat beteende och en förmodad förändrad kommunikation. 

Denna forskarinverkan blev synlig i olika sammanhang och tog sig uttryck på skilda 

sätt. Informanterna riktade exempelvis uttalanden direkt till oss observatörer och 

ibland gjordes gester i artighetssyfte, som att vända sig mot oss men fortfarande tala 

till resten av gruppen. Det förekom även extratillägg och förklaringar vilka inte 

tjänade som inlägg i överrapporteringssyfte utan snarare med hänsyn till oss som 

utomstående och vår bristande förståelse gällande det som omtalades. Trots denna 

forskarinverkan vågar vi mot bakgrund av egen yrkeserfarenhet från liknande 

verksamheter påstå att vår närvaro inte haft någon avgörande inverkan på 

överrapporteringarna som helhet. Bland annat verkade personalen under större delen 

av tiden glömma bort vår närvaro, dessutom innehöll deras utsagor en nyanserad och 

till synes rättvis beskrivning av verksamheten. Därmed har studiens slutresultat 

troligen inte påverkats i någon större utsträckning. För att erhålla en verklighetsnära 

empiri gjordes ett medvetet val av att inte avbryta överrapporteringarnas naturliga 

händelseförlopp med eventuella frågor. Med verklighetsnära menar vi i detta 

sammanhang hur händelseförloppet och konversationen skulle sett ut om vi som 

observatörer inte varit närvarande. Detta mål lyckades vi efterleva genom att hänvisa 

frågor till innan respektive efter personalen genomfört sin överrapportering.  

Tillvägagångssätt	  
Efter val av forskningsfält började vi vårt sökande efter en HVB-enhet att studera. 

Med hjälp av Socialstyrelsens nationella HVB-register, där en stor del av dessa 

verksamheter fanns registrerade och även kortfattat beskrivna, fann vi 

kontaktuppgifter till ett antal boenden. Vi märkte att tillgängligheten till HVB-

branschen var begränsad, troligen med tanke på att sekretessbelagda uppgifter 

förekommer under de överrapporteringar vi valt att studera. Vår branscherfarenhet var 

en fördel då vi kunde visa på medvetenhet och respekt för hur liknande information 

hanteras. Av de fyra HVB som kontaktades visade två intresse att delta i studien. 

Dock var korrespondensen med en av verksamheterna präglad av långa väntetider och 

tidsaspekten avgjorde att vi genomförde studien på det andra HVB. I samband med att 

vi etablerat en kontakt via telefon skickade vi även ett e-postmeddelande med utförlig 

beskrivning av studien, oss själva samt med förslag på datum för besök hos 
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verksamheten. Några dagar därefter fick vi av föreståndaren besked om möjliga 

tillfällen för besök vid det aktuella HVB. Efter denna bekräftelse gjordes en 

ytterligare bakgrundsundersökning av det HVB vi nu fått tillåtelse att besöka. Vi tog 

del av deras hemsida, beskrivningen av det aktuella HVB så som det beskrevs av 

Socialstyrelsen. Ytterligare studerades de tillstånd verksamheten hade och vad dessa 

innebar. Totalt tog vi del av fyra överrapporteringar vilka varade ungefär 20-25 

minuter vardera. Överrapporteringarna ägde rum på en torsdag, fredag, måndag samt 

tisdag inom en tidsrymd på sex dagar Vid varje enskild överrapportering fick 

inledningsvis de deltagande informanterna en förklaring rörande studien, samt annan 

för dem relevant information såsom anonymisering. Vid observationerna gjordes en 

ljudinspelning, fältanteckningar och en fotografering av det kontor i vilket 

överrapporteringarna hölls. Ljudinspelningen transkriberades noggrant med 

fältanteckningarna som stöd för att så korrekt som möjligt återge samtalet. Detta 

resulterade i sammanlagt 63 stycken A4-sidor text. 

Bearbetning	  och	  analys	  
Vid transkribering av överrapporteringarna eftersträvades en verklighetsnära och 

rättvis framställning av vad som sades. Med hänsyn till detta behölls talspråk för att 

undvika förvridning av empirin. Inledningsvis lästes transkriberingarna igenom ett par 

gånger för att vi skulle bli förtrogna med materialet, samt få en uppfattning om 

samtalens form och eventuella återkommande mönster. En första genomläsning 

gjordes kort efter att vi samlat in empirin och med stöd av fältanteckningar som förts 

under insamlingstillfällena blev vi förtrogna med materialet. Under ytterligare 

genomläsningar gjordes anteckningar och markeringar vid avsnitt av intresse för vår 

frågeställning. Dessa anteckningar hjälpte oss att urskilja ett tydligare mönster i 

materialet när personalen talade om situationer där, enligt vår tolkning, den rådande 

normen upprätthålls, utmanats eller bryts. Med denna insikt analyserades materialet 

vidare och fokus lades vid just dessa situationer. Till detta kopplade vi teoretiska 

analysredskap såsom Foucaults syn på makt med positiv och negativ makt. Vi vill här 

förtydliga vårt tillvägagångssätt i arbetet med att ”fånga in” de diskurser vi lyfter 

fram. I vår bakgrundsundersökning påträffades en rad diskurser, såsom 

rättighetsdiskursen, myndighetsdiskursen, samt Lina Ponnerts (2007) definition av 

barnavårdsdiskursen vilken vi inspirerades till att använda eftersom den i vår tolkning 

kunde beskriva komplexiteten av den sociala barnavården. För att vidare förstå 
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diskursens möjlighetsvillkor fördjupade vi därefter, så förutsättningslöst som möjligt, 

vår kunskap om vad det är som utformat och upprätthåller svensk socialvård, eftersom 

det var av vikt för oss att kunna beskriva social barnavård som en socialt konstruerad 

diskursiv praktik i en samhällelig kontext. Vi tog därför först del av 

Socialtjänstförordningen (2001) som gav oss en inblick i hur den svenska 

vårdapparaten bygger på ett myndighetsutövande genom lagar och föreskrifter, vilka 

kan ses stödjas av tidigare forskning. Den vetenskapliga aspekten i sig genererade – 

genom en fördjupning i aktuella vetenskapliga artiklar – en förståelse om hur 

forskningsfältet också kan påverka den professionella socialarbetarens uppfattning om 

sin yrkesutövning. På detta vis kunde vi även förstå hur myndighetsutövande såväl 

som vetenskapen påverkar olika vårdinrättningars verksamheter. Men även 

allmänheten (till vilken också socialarbetaren i det privata hör) kunde härigenom 

förstås präglas av en uppfattning om socialvård gällande vårdsökande barns utsatthet, 

resursbehov och resurstillgång. Det stod här klart för oss att vi hade att göra med ett 

fält av fyra olika styrande parametrar som var för sig präglade såväl konstruktionen av 

som uppfattningen om svensk socialvård, dessa var myndighet, vetenskap, 

verksamhet och allmänhet. För att beskriva den allmänna uppfattningen om barnets 

bästa och deras familjeförhållanden, tog vi hjälp av Bourdieus familjediskurs. Här var 

familjediskursen som sådan inte en aktuell diskurs att fördjupa oss i, utan verkade 

snarare som ett verktyg för att förstå och beskriva en möjlig allmän kollektiv syn på 

barn och barns behov. 

Att	  analysera	  text	  och	  språk	  
I en studie där barnets bästa står i centrum är det av vikt att analysera komplexa 

kontexter. För att förstå och tolka språket i en viss kontext, pekar Bergström och 

Boréus (2005) ut fem avgörande element: ”texten, det sociala sammanhang i vilket 

texten producerats… …avsändaren, mottagaren och uttolkaren”. Fyra 

tolkningsstrategier presenteras sedan, vilka avser att var för sig relatera texten till det 

sociala sammanhanget (kontexten), avsändaren, mottagaren och uttolkaren. Den första 

strategin innebär att texten är vad tolkaren ser. Med hänvisningar till hermeneutikern 

Hans-Georg Gadamer menar Bergström & Boréus (2005) att tolkningen endast är 

möjlig genom en förförståelse, det vill säga att tolkarens individuella referenser spelar 

en avgörande roll för hur och vad tolkaren uppfattar. Med liknande hänsyn förklaras 

sedan de två nästkommande tolkningsstrategierna utförligt, som förstådda ur 
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avsändarens respektive mottagarens perspektiv, med hänsyn till de olika aktörernas 

bakgrund och egna förförståelse. Medan den fjärde och avslutande strategin syftar till 

att förstå texten i en bredare kontext med fokus på yttre omgivande faktorer.  Detta 

tolkningssätt beskrivs även som det mest förekommande inom diskursanalysen. 

I denna studie var texten det språk – det sagda ordet – med vilket våra informanter 

kommunicerade. Kontexten utgjordes i sin tur av de överrapporteringstillfällen där 

texten producerades. Avsändaren var den talande informanten, medan mottagarna var 

kollegor. I vår roll som deltagande observatörer, kan även vi sägas ha varit mottagare 

i en ytterligare aspekt, men skulle i denna rollista hellre titulera oss som uttolkare. 

Slutligen definieras kontexten, inte bara av det sammanhang i vilket något sagts, utan 

också mot bakgrund av varför det sagts. Det blev således viktigt för oss att tydligt 

framhålla omständigheterna kring det sagda som analyseras i denna studie.  

Etiska	  överväganden	  
I designen av studien gjordes ett flertal etiska överväganden. Dessa innefattade 

information till deltagarna, att all empiri gällande arbetsplats, personal såväl som de 

enskilda ungdomarna anonymiserades. Det är, menar Denscombe (2009), möjligt att 

som forskare ta del av konfidentiell information vid deltagande observationer, vilket 

är ett synnerligen viktigt faktum att belysa i en studie av detta slag, då 

sekretessbelagda uppgifter behandlades vid överrapporteringarna. För att behandla 

denna sekretess på ett korrekt vis och vara medvetna om gällande reglering och 

ansvar i sammanhanget, rådfrågade vi juridiskt kunniga vid Socialstyrelsen, som 

bekräftade våra resonemang gällande rådande sekretess och vår möjlighet att delta vid 

överrapporteringar. Vidare förhöll vi oss till Denscombes (2009) beskrivna etiska 

riktlinjer gällande konfidentiellt material, vilka syftar till att presentationen av empirin 

inte tillfogade skada hos berörda parter, samt garanterade ett anonymt deltagagande 

för informanterna i studien och de ungdomar som förekom i personalens utsagor samt 

HVB-verksamheten. Vi var medvetna om att denna studie endast ger en ensidig bild 

ur personalens perspektiv vilket ofördelaktigt betyder att de omnämnda ungdomarnas 

egna röster inte framkommer i studien. Dock är målet för studien att förstå hur 

personalen pratar om ungdomarna oavsett dessas tankar om huruvida utsagorna är 

rättvisa eller inte. Som tidigare nämnt är det inte vår forskningsmässiga ambition att 

avslöja några absoluta sanningar, utan att snarare få en förståelse för vad personalen 

anser vara sant respektive falskt. Mot bakgrund av detta och med respekt för 
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ungdomarnas integritet blev det därför självklart att utelämna dem från den empiriska 

insamlingen av data.  

Forskningskvalitet	  	  
Två ofta använda begrepp i samband med en studies vetenskapliga värde är reliabilitet 

och validitet. Denscombe beskriver reliabilitet som ”huruvida ett 

forskningsinstrument är neutralt till sin verkan och om det skulle vara konsekvent ifall 

det användes vid en rad olika tillfällen” (2009, s. 378). Validitet beskriver densamma 

som ”noggrannheten och precisionen av data. Det handlar också om lämpligheten i 

data beträffande den forskningsfråga som undersöks.” (2009, s. 378). Bergström och 

Boréus skriver att reliabiliteten i varianter av diskursanalys som används inom 

samhällsvetenskapen ibland framstår som problematisk. Det beror på att 

analysverktygen kan te sig svårtolkade och vissa former av diskursanalys kan sägas ha 

en mer öppen syn på analysverktygens utformning. Vi har därför strävat efter att ha så 

tydliga definitioner av teoretiska begrepp och metodologiska tillvägagångssätt som 

möjligt (Bergström & Boréus, 2005). All empiri i en diskursanalys ses som högst 

sammanhangsbunden och det har varit av vikt för oss att sträva efter transparens 

gällande arbetsförfarandet för att resultatet skulle kunna sägas inneha ett adekvat 

vetenskapligt värde (Watt Boolsen, 2007). Det rör sig således hela tiden om 

tolkningar och framställningar av verkligheten, både från informanternas håll såväl 

som från vårt eget perspektivval i rollen som forskare. Winther Jørgensen & Phillips 

(2000:123) skriver att ”ett sätt att avgöra om en diskursanalys är valid är att se på 

sammanhanget”. Studiens analys har även tydligt formulerats med hänsyn till 

förutsättningar för diskurserna som, i sammanhanget, gör vissa uttalanden möjliga och 

andra inte. En ytterligare aspekt som förespråkas av Winther Jørgensen och Phillips i 

validitetssammanhang är analysens fruktbarhet. Med detta menas vårt analytiska 

resonemangs förmåga att förklara empirin i förhållande till studiens frågeställning, 

samt analysens möjlighet att ligga till grund för nya förklaringar, vilket är något vi 

tagit hänsyn till i denna studie. 
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Resultat och analys 
Diskursiv	  kontext	   	  
Samtalen vi lyssnat på hölls på en institution med en specifik kontext som måste 

förstås i sitt sammanhang. Det HVB som observerades var utredningsboende för 

ungdomar, tjejer såväl som killar. Under perioden då vi besökte verksamheten var det 

endast killar med utländsk bakgrund som var placerade på boendet. En viktig aspekt 

var att det på utredningsenheten var vuxna utsedda av samhället som var involverade i 

de placerade ungdomarnas fostran. En ytterligare komplexitet var att ungdomarna, på 

denna enhet, sällan stannade längre än tio veckor. Detta innebar att relationerna 

mellan personal och boende inte var långvariga. Det fanns en risk i tolkningen av 

empirin att den kunde uppfattas ha karaktären av att ha varit lösryckt eller 

sammanhangslös. Dock vill vi poängtera, mot bakgrund av våra personliga 

arbetslivserfarenheter under liknande personalmöten, att samtalet bör tolkas i sin 

kontext. En mening som kan uppfattas som halvfärdig eller svårförståelig för 

utomstående kan rimligtvis antas ha en tydligare innebörd inom arbetsgruppen med 

personalens gemensamma erfarenheter. Personalgruppen bestod av olika kompetenser 

och erfarenheter (se rollista bilaga 2). De generella samtalsämnen som framträdde i de 

fyra överrapporteringarna var diskussioner kring städning, skola, fritidsaktiviteter, 

matlagning, mediciner, läkartider och liknande. Här framträdde omtanke och 

omsorgsaspekter rörande de ungas hälsa, som kan handla om nattsömn, aptit, fysisk 

och psykiskt välmående med mera.  I samtalen märkte vi att dagliga rutiner var 

viktiga dessutom använde personalen sig exempelvis av strukturen att gå igenom 

ungdomarna i tur och ordning utefter rumsnummer. Vi upplevde att det inför 

överrapporteringen, utsågs en ”ansvarig” personal från det föregående passet som höll 

i mötet. 

Nedan presenteras utvalda delar av empirin med utdrag som är representativa för 

diskursen som framträder. Först görs en konkret beskrivning av deskriptiv karaktär 

med inkluderande citat därefter en inledande analys av materialet vilken fördjupas 

vidare i kapitlet ”diskursanalys”. 

Den sociala ordningen 

En överrapportering börjar ofta på följande vis med en sammanfattning över hur det 

gångna skiftet varit. 
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Abed: Så, jag kan börja med att säga att vi är väldigt nöjda med dagen och kvällen 

igår och det var en av de bästa dagarna som jag har jobbat … 

En annan överrapportering har en liknande inledning ”som helhet så hade vi ju rätt 

lugnt”. Det här kan förstås som en tydlig och koncis beskrivning som säger en hel del 

för den personal som går på det nya passet. Därefter fortsatte samtalet om mer 

specifika händelser. Personal upprätthöll den sociala ordningen bland annat genom att 

– med en medveten strategi, i förebyggande syfte att motverka uppkomsten av 

eventuella konflikter – som att sätta sig i soffan mellan två ungdomar, mellan vilka 

tvister tidigare uppstått. Detta aktiva handlande, som återgavs i uttalandet, ”… vi 

personal satt ju mellan dem i soffan så, så att de inte sitter bredvid varann sådär så 

att vi har koll på läget.”, visade också hur personalen agerar genomtänkt. 

Vi märkte snart under våra observationer att samtalen präglades av en tendens att tala 

om och beskriva ungdomarna på ett dikotomiskt vis. Det förekom korta kärnfulla ord 

såväl som längre utlägg. Dessa tenderade vara adjektiv av positiv eller negativ 

karaktär och berörde i huvudsak personliga egenskaper. I tabellen nedan följer några 

exempel på beskrivningar vi sett i vår empiri, dessa är uppställda med positiva uttryck 

i den vänstra kolumnen och negativa i den högra kolumnen. 

Gott humör  

Strålande humör 

Han var nöjd 

 

Han var skitsur 

Lite butter 

Jagar igång sig själv 

Riktigt sur 

Snäll kille 

Trevlig 

Artig 

Väldigt burdus 

Väldigt högljudd 

Väldigt roffa åt sig mentalitet 

Han började tjata 

Väldigt aggressiv 

Väldigt social kille Säger aldrig gonatt 

Sover på nätterna 

Somnar direkt 

Har varit uppe hela natten 

Matglad 

Äter av det som serveras 

Äter för mycket i fel tid 

 

Vetgirig 

Frågvis 

Nej han lyssnar inte 

Stor pojke Lite slarvig 

Tabell 1. 
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Ovanstående uttryck är givetvis ryckta ur sin kontext men är trots detta tydliga i sin 

innebörd. Beskrivningar liggande i ett ”mellanregister”, utan märkbart stark positiv 

eller negativ karaktär, lyste med sin frånvaro. När vi tittade på uttalandena i sin 

kontext blev det påtagligt att ungdomen nästan uteslutande blev bärare av dessa 

beskrivningar. I förlängningen innebär ett språkbruk likt detta inte nödvändigtvis ett 

problem för den enskilde då det rör sig om positiva karaktärsdrag. Däremot kan 

utfallet möjligen medföra konsekvenser för ungdomen då de istället blir bärare av 

negativa personbeskrivningarna. Värdeladdade formuleringar reproduceras och 

legitimeras med ett enkelriktat företräde för personalen. Subjektsframställningen 

behandlar på så vis, genom kategoriska dikotomiska drag, en maktaspekt i 

personalens framställningsveto. Beskrivningarna i ovanstående tabell samspelar med 

många av samhällets rådande normer och värderingar kring utvecklingen från ungdom 

till vuxen så som; självständighet, ansvarstagande, social kompetens, vara positiv och 

intresserad. 

Abed: Han är väldigt trevlig pojke, social och umgås med personal och andra 

ungdomar här på huset. Han lagar gärna sin egen mat och gör mat för sig själv bara. 

Men han är självgående, han löser allting själv. Han stör inte så mycket oss personal. 

Här framträder ett mönster i empirin: ’talet om att inte störa personalen’, som vid ett 

flertal tillfällen framkom i andra utsagor från personal.  

”Han e så” 

I nästa utdrag beskrivs den aktuella gårdagen som lugn för en av ungdomarna: ”Inga 

konstigheter alls, tog sin medicin. Ah inget anmärkningsbart alls där.” Personalen 

diskuterar ungdomens humör i termer av ”gott humör” eller ”riktigt butter” samt att 

humöret skiftar beroende på vilken personal den unge möter genom slutsatsen ”han e 

så”. Därefter förtydligas vidare: 

Abed: Den här ungdomen då, han är olika beroende på olika personal. Det har 

ingenting med hur vi hanterar honom eller hur vi är, utan jag tror mer att, antingen så 

gillar han dig eller så hatar han dig.  

Josef: Ja precis. 

Abed: Han fastnar på vissa personer och kan inte släppa det. Som vissa i personalen, 

och han har fastnat. Spelar ingen roll hur mycket vi andra personal säger ”Dom är 

väldigt bra, de tycker om dig, de vill hjälpa dig”, han, han ser inte det där. 



KANDIDATUPPSATS	   	   ”Den	  dagliga	  ordningen”	  
	   En diskursanalys av personals utsagor om ungdomar på hem för vård eller boende 

25	  
	  

Vad som inte framgår av citatet är att diskussionen med den unge, i syfte att övertyga 

denne om personalens goda intentioner, pågick under drygt två timmar. Vi ser ett 

liknande resonemang i en annan utsaga där Glenn säger: 

”… han kan va trevlig och han kan liksom sitta med å finnas till, men, men då har han 

ju sina triggers och … han tar ju åt sig av oss personal också på olika sätt. Med vissa 

går han bättre, med andra så… triggar han sig…” 

I dessa beskrivningar läggs problemet hos ungdomen som bärare av problem. 

Personalen hänvisar här svårigheter till ungdomens personliga drag och karaktär. 

Medicinmuggen 

Ett annat scenario är när personalen lyfter en händelse från gårdagen: 

Glenn: …vi börjar med gårdagen. Och det som var de största, största, så att säga, stort 

sett så flöt det bra. Det vi hade problem va med Rambod naturligtvis. Han har ju svårt 

att hålla sig till ordningen i den bemärkelsen att hela tiden ville testa gränser, så är det 

lite för egen vinning hela tiden… 

Detta måste förstås ur det sammanhang att en konflikt uppstod dagen innan och detta 

återkom och redogjordes för vid flera tillfällen under överrapporteringen. Konflikten 

uppstod då en ungdom fick sin medicin i en mugg som inte var ren. Killen blev 

upprörd då medicinen blivit kletig av gammal sirap och uttryckte oro för smitta. 

Ytterligare problem uppstod då hans medicin dessutom tog slut och inte kunde 

ersättas. Detta beskrevs som att ”det blir liksom hang-up för honom”. När han sedan 

inte vill ta muggen och slänger den beskrevs han som ”väldigt burdus, väldigt 

högljudd”. Konflikten stegrades när de båda befann sig vid kontoret där medicinen 

förvaras och detta händelseförlopp redogör Glenn för på följande sätt: 

Glenn: …medans jag rotade där så sa jag till honom ”Gå ut jag måste kunna jobba, ta 

ut och titta”, ”Nej!, vill jag inte gå ut” och så lägger han foten för, och det var liksom 

gränsen. Så ”Bort med foten” och jag försöker få bort honom och han sätter sig på 

tvären, och jag liksom ”Gå NU, så jag kan jobba”. Jag stänger dörren, så, tar ut du vet 

stänger dörren, går ut du vet, funkar inte. Han sätter sig på tvären faktiskt, fysiskt, jag 

tycker det var en milstolpe. Jag ser han ju från vecka till vecka han ah verkar tycka 

det var en milstolpe utöver. Och öh, jag blir väldigt irriterad. Min kollega blir väldigt 

stressad som fan naturligtvis och ehm, men något sätt lyckas vi bemästra situationen 

så att han efter mycket om och men lämnar kontoret så att vi kan i lugn och ro ta den 

medicineringen och ge han den och då tar han, det som finns, medicinen, penicillinen 

skiter han i. Och sen är han och snurrar lite till och jag släcker allting så att det blir så 
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att säga våran nattbelysning, höll jag på att säga. Och då efter det går han upp och 

lägger sig. Väldigt uttömmande, väldigt aggressiv. 

För Glenn innebär detta att ungdomen går över en ”fysisk” gräns som upplevdes 

stressande. I detta skeende beskrivs den enskilde som aggressiv och emotionellt styrd.  

Detta ska ses i relation till att personalen enligt sin utsaga anser sig så småningom ha 

bemästrat situationen så att den sociala ordningen återställs. I slutet av 

överrapporteringen återkom Glenn till konflikten men nu ur ett annat perspektiv med 

vikten av att förebygga att konflikter uppstår. Han uttryckte att det var ett problem att 

han själv inte kunde arabiska och morgonens överrapportering avslutades med: 

Glenn: All skuld ska man ju inte lägga på honom, det hade varit smidigare vi hade 

gjort lite bättre. 

Detta blir i relation till ovanstående uttalanden en intressant självreflektion.  

Städningen 

Ett ofta förekommande samtalsämne är den städning ungdomarna förväntas 

genomföra varje vecka. Det är en aktivitet som inte sällan kan resultera i konflikt. 

Nedan följer ett exempel på hur detta hanteras av personalen. 

Glenn: Så det är svårt att få han och hålla sig till daglig ordning… ...Innan han skulle 

åka igår, precis (ohörbart), så skulle det ju städas naturligtvis det är ju söndag alla har 

städat, han städar inte och han går in i diskussion med mig i tjugo minuter att han ska 

städa klockan nio. ”Nänä du städar inte när du kommer tillbaka får du, det gör man, 

det är… städtid är städtid och sen när du kommer då ska det vara tyst inga 

dammsugare ingenting”, och vi höll på nästan i en halvtimme, till slut blir jag så trött 

så jag sa till att ”Nu tar jag hinken och fyller på vatten och här har du hinken och här 

har du moppen med dig” (gör ett svischande ljud). Och då inser han att han inte 

kommer komma någon vart och det kommer inte gå fortare me och, vilket ändå är 

(ohörbart) för honom. Det kommer ändå gå fortare för honom att städa än att tjafsa 

med mig, jag kommer vara kvar här i en och en halv timme till jag åker ingenstans. 

Och då, då, då slafsa han ihop det. 

I situationens inledning står personalen inför en rad val i sin strävan att lösa 

konflikten. Några alternativ är: att fortsätta uppmana, gå in i en djupare diskussion 

eller möta situationen med praktiskt handlande. Slutligen väljer personalen det senare 

och ordningen återställs. 
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Fredagsmys 

I empirin blir den alltid närvarande fostran av ungdomarna tydlig och möter de unga i 

såväl deras vardag som deras fritid. Första exemplet är en kväll när killarna och 

personalen satt och tittade på en fotbollsmatch TV. De satt samlade i soffan och hade 

ställt fram chips och godis. Vad som framträdde var att även i denna situation fick 

fostran en central roll när ungdomen fick möta: ”Tänk på vad du äter”. Utsagan 

fortsatte enligt personal ”För han är en kille som har lite problem med mat, han äter 

mer än han behöver om man säger så.”. Fostran och ordning blir här centralt, även 

vid fredagsmys såväl som vid sovmorgon, som vi möter i nästa sekvens. 

Glenn: Jag upplevde han i lördags som svårväckt… …När jag skulle väcka honom i 

lördags så var han väldigt sur och klockan var ju redan över tio, redan halv elva, jag 

sa ”Det är ingen idé, du missar ju hela dagen, dagen är ljus, dagen är fin, dagen så 

liksom gå upp” så han var riktigt sur. Gick han upp och drämde han igen dörren, så 

gick jag och väckte han igen så höll det på lite men sen när han kom, det har jag ändå 

upplevt honom lite putt, lite arg om man säger så. 

På denna institution väcktes ungdomen klockan halv elva en lördag morgon. Om 

hänsyn skall tas till ”barnets bästa” i relation till denna kontext blir diskursen 

intressant att analysera vidare. 

Den afrikanska maten 

Vid upprepade tillfällen behandlade personalen uppfattningen rörande skilda 

matkulturer mellan personal och ungdomar. 

Glenn: Han har lagat afrikansk mat, då får man diskutera för vi hade en stor 

diskussion för han smutsade ju ner hela köket, det är speciell mat med speciell odör 

och det är väldigt. Sköter man det inte då skvätter det överallt och sätter sig, det är 

väldigt svårt att få bort. Det är någon slags olja med någon slags kryddor. Och jag 

fick storstäda köket efteråt, det han städade var undermåligt, under all kritik. Men han 

köpte det, jag visade honom sen på slutet, fläkten och alltihopa för allt var gult och 

allt såg ut så att ”Sänk värmen, större kastruller, mindre vätska så att det inte skvätter 

åt alla håll och kanter”, och det köpte han. Så ”Nu har du visat mig, nästa gång 

kommer jag göra det”.  

Ungdomen lämnades inledningsvis fritt handlingsutrymme i och med att han tilläts 

välja laga den sorts mat han ville. Varpå personalen gjorde anspråk på att korrigera 

själva handlingen, det vill säga hur maten skulle lagas på bästa sätt. I andra händelser 
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i empirin talade personalen om vikten av att äta ”svenskt” mörkt bröd och vi såg ett 

flertal exempel där kulturella värderingar möttes. 

Drömmar 

I strävan att verka för barnets bästa är en aspekt att lyssna till ungdomens drömmar 

och önskningar. 

Josef: Han har ju tjafsat med oss om det att han ska börja i spela fotboll här. Det är 

såna fina drömmar han blir proffs… …och vi tyckte det var jättespännande att han 

tänker såhär att du vet att… 

Roger: Men det är undran, det är ju frågan är om vi ska göra det. Eftersom han ska ju 

flytta här ifrån. 

Josef: Precis. 

Roger: Mm. 

Josef: Ah, det vet jag inte men det är en bra fråga också. Men får han väl fråga, prova 

en gång, det är bara en gång i veckan. 

Roger: Okej. 

En svårighet för personalen i det här läget var det faktum att den enskildes placering 

var kortvarig. Men trots detta är det av vikt att ändå söka möta ungdomens 

fritidsintressen önskemål och drömmar. I talet ovan stod det och vägde om hans 

intressen kunde förverkligas. Med ett enda ord – okej – följdes ungdomens dröm.  

”Du måste ju flytta” 

Som boende i HVB, och i synnerhet på en utredningsenhet, är den unges omplacering 

alltid aktuell för en nära förestående framtid. Det är själva målet med utredningen i 

sig, att utreda den unge med ambitionen att finna en passande mer långvarig 

placering. 

Henrik: Pratade han någonting om, flytt och sånt? 

Abed: Nej, han var missnöjd med sista besöket där och vi sa till han ”Du måste ju 

flytta snart. Du får ju, du kan ju inte, nu har du ju det jättebra. Folk som öppnar dörrar 

till dig, lagar mat, tvättar dina kläder, du får ju. Det kommer en dag när du måste stå 

på egna fötter och klara av och, även transport och det här ska du klara själv.” Han 

bah, ”Ah…”. Han höll med, han lyssnade, men ah… Han har det för bra helt enkelt, 

för bekvämt, han vill inte flytta egentligen. Han tycker det är bra här på Tallgläntan… 

… Och ska han flytta så vill han ha en lägenhet centralt läge och fin, nymålat och… 

Henrik: Trerummigt… 
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Abed: Ah, han vill ju ha en fin lägenhet. Och man förklarar ju för han att det är ju 

bostadsbrist och man måste ju ha lite verklighetsuppfattning, man får ju börja och, 

man får va tacksam för det man får. Men han, han ser inte det. Han säger det, han har 

kompisar som, som gick, som han bodde med innan i Malmö. Och de har det jättefint 

idag, och de bor väldigt fint och centralt. Så vill han också ha de då. Som de här 

kompisarna. Han tar inte vadsomhelst. 

Josef: Nä. 

Abed: Hellre väntar han lite grann. Tills det dyker upp något bra än att han ska ta 

första bästa. Det är så han ser på det. 

Vid senare överrapportering behandlades samma ämne. Henrik placeringskoordinator 

refererade till Socialtjänsten när han sade: ”Och de har fått informationen om att han 

behöver lite hjälp med och bestämma, han ska inte bara få säga nej.”, Glenn svarar 

på detta med: ”Nej, det är rimligt helt att tänka så.” Diskussionen avslutas med att 

Henrik citerade Socialtjänsten som sagt att: ”nu e det de här, du har att välja på”. 

Här var både den lokala HVB-verksamheten och Socialtjänsten eniga vilket gav den 

berörda ungdomen ett begränsat handlingsutrymme. 

Vi har i detta kapitel gjort en övergripande resultat- och analysframställning. I 

kommande kapitel behandlas dessa utsagor vidare diskursanalytiskt med fokus på 

makt. 
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Diskursanalys 

Analys	  av	  kontextuella	  formande	  faktorer	  och	  sökandet	  efter	  diskurser	  
Inspirerade av Foucaults diskursiva ansats undersöktes diskursens möjlighetsvillkor. 

Utifrån definitionen av barnavårdsdiskursen och beskrivande modell (se s. 13) 

presenteras följande faktorer och analysverktyg: myndighetsdiskurs, 

vetenskapsdiskurs, allmänhets- och familjediskurs samt verksamhetsdiskurs. Dessa 

kan på en samhällelig nivå förstås omgärda och tillsammans skapa, upprätthålla och 

förändra diskurser som står i direkt anknytning till socialt arbete med barn och unga. 

Vi har sett det som en nödvändighet att låta myndighet, vetenskap, verksamhet och 

den allmänna uppfattningen vara mål för en redogörelse av den sociala barnavården i 

sin helhet. Främst av det skäl att diskursanalysen strävar att nå en kontextuell 

förståelse, där texter bör förstås som beroende av varandra (Bergström & Boréus, 

2005). Men också eftersom dessa parametrar tillsammans och ständigt påverkar hur 

socialvården är tänkt att uppfattas och i synnerhet varför den uppfattas som den gör. 

Nedan föreslår vi en tolkning och en analys över områdenas inverkan på social 

barnavård. Detta för att redogöra för diskursens möjlighetsvillkor och ge en bild av 

vad som kan problematisera fältet social barnavård.  

Myndighetsdiskurs	  
I socialtjänstförordningen gällande HVB betonas ”barnets bästa” och vikten av 

förtroende mellan personal och ungdomar: ”Verksamheten vid hem för vård eller 

boende skall bygga på förtroende för och samarbete med den enskilde” (3 kap. 3§ 

Socialtjänstförordningen, 2001:937). Förtroende är i detta utdrag ett centralt ledord 

för verksamheten. Simmel (1981) säger angående förtroendet att det är ett mellanting 

mellan kunskap och okunskap om människan. Resonemanget utvecklas av di Luzio 

(2006) som beskriver att förtroende underlättar klientens samarbete med 

socialarbetaren, detta även om klienten inte kan veta om socialarbetarens omdöme är 

korrekt, eller huruvida klienten kommer behandlas kompetent. Den sociala relationen 

mellan personal och ungdomar på HVB, kan utifrån dessa resonemang förstås vara 

essentiell för ett förtroendebaserat behandlingsuppdrag. Detta kan ur ett juridiskt 

perspektiv förstås bidra till upprätthållandet av hur socialarbetaren bör förhålla sig till 

”barnets bästa” i det sociala behandlingsarbetet. Särskilt i relation till det faktum att 

diskurser i sig skapas utifrån människans intentioner (Bergström & Boréus, 2005). 
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Allmänhets-‐	  och	  familjediskurs	  
Som vi sett i tidigare kapitel omnämner Bourdieu (1999) familjediskursen som i en 

djupare förståelse likt ovanstående resonemang om statliga direktiv för verksamheter 

också är starkt präglad av den definition av familjen som staten reproducerar genom 

sina insatser (exempelvis vid utvärderingar och socialt behandlingsarbete). Bourdieu 

menar även att definitionen av familjen, i en mer allmän uppfattning, bör förstås som 

en naturlig social kategori som individen mer eller mindre tar förgivet. Utifrån 

Sallnäs, Wiklunds och Lagerlöfs (2010) förståelse om att HVB som vårdmiljö 

fungerar med ett övertaget ansvar i föräldrarnas ställe, blev dessa båda 

begreppsförklaringar av familjen – å ena sidan som statligt direktiv, å andra sidan som 

ett normativt allmänt uppfattande – intressanta för denna studie. Detta innebär ett 

förhållningssätt gentemot ungdomen sprungna ur antingen verksamhetsmålen och 

uppdragsbeskrivningen genom statliga styrdokument för HVB, eller ur det egna sunda 

förnuftet präglat av definitionen av familjen och det övertagna ansvaret i familjens 

ställe. Socialarbetaren som individ är, enligt Bourdieu (1999) underordnad en lika 

statligt styrd normativ uppfattning om vad som är den unges bästa. Detta utifrån 

tolkningen av familjediskursen där socialarbetarens uppdrag till viss del innebär att ta 

på sig föräldrarnas ansvar och tillgodose den unges behov av stöd. Även detta kan 

understödjas av Sallnäs, Wiklunds och Lagerlöfs (2010) resonemang om skillnaden i 

ansvarstagande mellan vuxna respektive barn och unga, vilket tillåter den vuxna ett 

övergripande ansvar i frågor gällande den unges resursbehov. På så vis blir det 

socialarbetarens professionella ansvar att tillgodose de behov och det den unge saknar 

för att uppnå jämförelse med normen för välstånd och självständighet. I enlighet med 

denna studies syfte är frågan hur socialarbetarens allmänna normer som följer med 

rollen som samhällsmedborgare står i relation till ”barnets bästa”. Denna fråga 

kommer behandlas längre fram. 

Verksamhetsdiskurs	  
En vårdmiljö på HVB styrs av verksamhetsmål och socialtjänstens utfärdade 

vårduppdrag baserade på statliga förordningar. Dessa kan tillsammans förstås skapa, 

upprätthålla och reproducera den rådande normen för vad som anses vara ”barnets 

bästa”. Verksamhetens personal blir konsumenter, producenter och distributörer av 

normativa diskursförhållanden genom att den vertikala hierarkin ger personalen 

tolkningsföreträde och kan framträda som såväl orättvis som nödvändig inom 

socialvården där ungas resursbehov står i fokus. I relation till personalens 
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förhållningssätt till ”barnets bästa” blir det intressant att undersöka vad diskursen 

säger vara avvikande, i behov av korrigering och normalisering.  

Vetenskapsdiskurs	  
I vår samtid har socialvården kommit att bli ett utbrett forskningsfält med ett otal 

inriktningar, traditioner och perspektiv. Tidigare forskning uppenbarar sig i såväl 

statliga utredningar och föreskrifter, som i olika utbildningar, vilka utgör underlag för 

rekommendationer eller krav från statliga organ såsom exempelvis Socialstyrelsen. 

Utifrån samma premisser kan vi förstå att även den allmänna uppfattningen, kanske 

särskilt för vårdsökande klienter och deras anhöriga, präglas av vad vetenskapen säger 

om olika diagnoser och förhållningssätt gentemot den diagnostiserade.  

Barnets	  bästa	  i	  diskursen	   	  
Rörande studiens första fråga angående vilken/vilka diskurs(er) som framträder i det 

sociala arbetet med barn och unga har vi funnit barnavårdsdiskursen vara en ”punkt” 

där de ovan presenterade faktorerna och analysverktygen möts (se figur 1 s. 15). 

Barnavårdsdiskursen beskrivs i föregående avsnitt som den vetenskapliga 

beskrivningen av, och allmänhetens vardagsförståelse om, vad som är ”barnets bästa”. 

Vi menar att denna diskurs är ett uttryck som reproduceras genom myndigheters 

förordningar och ytterst av de socialarbetare som inom socialvårdsverksamheter 

bedriver socialt behandlingsarbete med barn och unga. Barnavårdsdiskursen i sig 

bygger på den sammantagna bilden – normen – av vad som uppfattas vara barnets 

bästa.  Det som skapar normen skulle kunna förstås som det faktum att det finns ett 

uttryck om vad barnets bästa är, snarare än vem som uttrycker det. Gällande social 

barnavård och generell barnuppfostran skulle alltså barnavårdsdiskursen kunna ses 

som den gemensamma nämnaren för hur dessa vårdåtaganden bör utföras. Normen 

styrs med andra ord av såväl den vardagsförståelse som Bourdieu (1999) refererar till, 

sociala tillrättalägganden, såväl som av lagar och förordningar. Slutligen inkluderas 

också vetenskapen och de utbildningar som staten kan komma att kräva av den 

professionelle, för att denne skall kunna legitimera sina handlingar och utsagor. Till 

detta analytiska resonemang hör i allra högsta grad diskursens ordning. Eftersom den, 

enligt Foucault (1993), används av personer eller grupper för att vidmakthålla åsikter 

eller beteenden som de anser vara normen inom ett visst kunskapsområde. Vilket 

också är det faktum som vi här vill påvisa. 
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Foucaultinspirerad	  diskursanalys	  
I enlighet med Foucaults diskursiva angrepp har vi förhållit oss till en uppställning av 

premisser som tjänat till att avslöja: Vad man kan tala om. Hur används begreppen 

normalt och icke normalt används. Vad är sant respektive falskt. Detta har hjälpt oss 

att utmärka förhållanden inom diskursen. Vi har även valt att avgränsa analysen 

empiriskt på så vis att vi rört oss inom vår tolkning av barnavårdsdiskursen, det vill 

säga hur ”barnets bästa” framkommit av personalens uppgifter. Vår analys av 

personalens utsagor präglades av ett foucauldianskt maktperspektiv. Genom att utifrån 

empirin ha ifrågasatt maktdimensionerna inom HVB gjordes en uppställning av 

maktens positiva respektive negativa funktioner för att på så vis blottlägga viljan att 

forma, kontrollera, övervaka och normalisera, såväl som viljan att utdela straff och 

restriktioner. I enlighet med Foucault (1980) har vi även tagit hänsyn till begreppen 

legitimitet, samt kontroll i den bemärkelsen att med tolkningsföreträde definiera 

lämpligt beteende för att skapa och upprätthålla social ordning. 

I enlighet med vår tolkning av Foucaults diskursiva ansats och diskursens 

möjlighetsvillkor studerades socialarbetarens tal om ”barnets bästa”. Det är rimligt att 

anta att en starkt normativ strukturell vårdmiljö minimerar ungdomens förutsättningar 

för adekvat behandling. Genom att ytterligare stärka detta antagande med Wästerfors 

(2011) redogörelse för hur personalen på HVB förklarar uppkomna dispyter som 

konsekvenser av den unges diagnoser eller biografiska bakgrund, är det rimligt att 

anta att sådant påverkar diskursens utformning. Vi valde att uppmärksamma själva 

uppträdandet och förklaringens betydelse, snarare än personalens motiv i 

förklaringen. Med personalens tolkningsföreträde, skiljdes den unge från möjlighet att 

påverka sin situation, samtidigt som personalens resonemang legitimerade att 

liknande resonemang används. I förlängningen kan detta bidra till en kollektiv 

uppfattning mellan personalen, gällande hur den unge skall uppfattas. Vi ställde os här 

frågan; varför sägs det som sägs och inget annat i dess ställe? likt Foucault föreskrev 

vid diskursiva analyser, skulle ett passande svar vara att det är det som sägs som är 

den sanna uppfattningen, och på detta sätt är det legitimt att uttrycka sig. Vi har 

därmed enligt Foucaults uppställning kunnat studera hur den diskursiva praktiken 

reproduceras.  
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Exempel	  1	  
I vår empiri fann vi flera utdrag som tydde på personalens kännedom om de placerade 

unga, det rörde sig om uttalanden gällande ungdomarnas person, beteende såväl som 

deras handlingar (hur ungdomen framställs). Abed beskrev en situation där den unge 

visat missnöje över, och samarbetssvårigheter med, personal: ”Det har ingenting med 

hur vi hanterar honom eller hur vi är, utan jag tror mer att, antingen så gillar han dig 

eller så hatar han dig.” Vidare gjorde personal anspråk på att förklara hur ungdomen 

borde definiera och uppfatta personalen, ”Dom är väldigt bra, de tycker om dig”. Här 

framträder barnavårdsdiskursen genom att ungdomen framställdes som bärare av 

problemet och diskursen styrde det sociala arbetet, i samma mening som den 

avslöjade det legitimitetsförhållande som Foucault menar att forskaren bör söka i en 

diskursanalys. Det vill säga att personalens uttryck är legitimt. I exemplet kan detta 

förstås reproducera ett särskilt förhållningssätt. I relation till frågeställningen rörande 

strävan efter ”barnets bästa” var detta än mer intressant då det aktiva bemötandet av 

den unge inte gick i linje med socialtjänstförordningens direktiv – att arbetet skall 

bygga på förtroendet för och samarbetet med den unge. Det blev här synligt hur 

barnavårdsdiskursen kan uppfattas som tvetydig. Vi ser å ena sidan hur personalen 

med sitt tolkningsföreträde och som representanter för praktiken gjorde anspråk på ett 

ansvar för och en fostran av ungdomen, medan socialtjänstförordningen (2001:937) 

förespråkar ett ”förtroende för och samarbete med den enskilde”. Detta kan förstås 

mot att personalen inte endast agerade utifrån sin professionella roll som 

socialarbetare, utan också handlade i egenskap av samhällsmedborgare och därmed 

påverkad av rådande normer och värderingar. 

I en annan utsaga blev personalens uppfattning om ungdomarna och deras 

samarbetssvårigheter synlig när Glenn säger: ”… då har han ju sina triggers och … 

han tar ju åt sig av oss personal också på olika sätt. Med vissa går han bättre, med 

andra så… triggar han sig.” Liksom i det förra yttrandet reducerade personalen 

problemet som hemmahörande hos ungdomen. Personalen frånsäger sig möjligheten 

och ansvaret att i sitt möte med ungdomen kunna påverka situationen. Genom att i 

utsagan förklara problemet som definitivt, ohjälpligt och tillhörande ungdomens 

inställning, synliggör personalen sina egna referenser – det vill säga att personalen 

definierar ungdomens inställning och uppträdande som opassande och avvikande i 

relation till den rådande ordningen och diskursen. Detta innebär att utsagan inte bara 
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bidrar till att reproducera, vidarebefordra och befästa ungdomens problematik – den 

gör detsamma med barnavårdsdiskursen. Liknande förhållningssätt till den unge blev 

synliga i flera utsagor, ett fenomen som också återfinns i tidigare forskning på 

området. Wästerfors (2011) menar exempelvis att HVB-personal tenderar att förklara 

uppkomna tvister som ett resultat av ungdomars diagnoser eller bakgrund. Uttryck 

som dessa tenderar inte bara att befästa varande klimat på aktuellt HVB, utan kan 

även förstås som ett för denna sorts verksamhet och vår samtids legitima yttranden. 

I dessa ovanstående utsagor kunde vi enligt den foucaultinspirerade uppställningen av 

maktdimensionernas positiva funktioner se hur personalen i det första exemplet främst 

sökte forma ungdomens uppfattning om annan personal och på så vis normalisera den 

unge till att gilla den mindre omtyckta personalen. Samma analysmodell passar även 

för nästa exempel, om än ur ett annat perspektiv. Personalen verkar här haft en önskan 

om att den unge skulle uppfatta alla personer i sin omgivning positivt. Det var dock 

inte vad som ordagrant sades som gjorde detta exempel än mer intressant ur ett 

foucauldianskt perspektiv, som vi gjort tidigare i analysen använder vi även här 

frågan: varför sägs det som sägs och inget annat i dess ställe? Om premissen 

angående legitimitet gäller, skulle svaret här vara att: det är det som sägs som är 

legitimt att säga… och vidare är erkänt av de normativa förutsättningarna som 

präglas av diskursen. Detta innebär att diskursen menar något underförstått enligt 

vissa regler, samtidigt som den diskursanalytiska modellen vill förstå utsagan efter 

andra regler. Den avrundande öppna frågan vi ställer är; för vem är detta en positiv 

maktfunktion i det sociala arbetet? 

Exempel	  2 
Under rubriken ”fredagsmys” i studiens resultatdel återgav personal en händelse där 

personal yttrade den fostrande kommentaren: ”Tänk på vad du äter”, till en av de 

chipsätande ungdomarna. Personalen förklarade uppmaningen som nödvändig ”Han 

äter mer än han behöver om man säger så.” Under samma överrapportering sades 

även följande: ”När jag skulle väcka honom i lördags så var han väldigt sur och 

klockan var ju redan över tio, redan halv elva, jag sa ”Det är ingen idé, du missar ju 

hela dagen, dagen är ljus, dagen är fin, dagen så liksom gå upp””. Som tidigare sett i 

analysen kan personalens egna normer och värderingar, även i detta fall, förstås styra 

barnavårdsdiskursen. Enligt såväl Sallnäs, Wiklund och Lagerlöf (2010) som 

Mattsson (2008) är barns och i synnerhet placerade barns behov en central del i 
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barnets möjlighet till utveckling och välbefinnande. I barnavårdsdiskursen återfinns 

dock skillnader i synen på barns behov. Ett perspektiv, som ofta antas är att se till 

barns allmänna, typiska behov, som vi här valt att kalla barnets generella behov. 

Dessa härstammar oftast ifrån människors normativa uppfattningar om vad ett barn 

behöver. Ett annat förekommande perspektiv är att ta hänsyn till barnets mer specifika 

behov, vilket vi valt att kalla det individuella behovet. Detta kan i sin tur ses som 

sprunget ur en mer professionell avvägning i det sociala arbetet med barn och unga 

och syftar till ”barnets bästa”. Den första av utsagorna kan förstås som en individuell 

avvägning utifrån ungdomens behov. I denna kontext blir det intressant att överväga 

om barnets bästa är att få slappna av i den sociala gemenskapen utan fostrande 

uppmaningar eller om fostran och fokus på daglig ordning ska ske dygnet runt. I det 

andra utdraget, med den svårväckta ungdomen, upplevdes personalens utgångsläge ha 

varit en mer normativt präglad föreställning om barns generella behov. Fokus låg 

uttryckligen på personalens uppfattning om att fina dagar inte skulle sovas bort. 

Utifrån perspektivet om barns individuella behov och strävan efter ”barnets bästa” blir 

det intressant att ställa sig frågan om en tonåring inte ska få unna sig sovmorgon en 

lördag. Den foucauldianskt inspirerade analysen av dessa exempel grundar sig främst 

i aspekten av viljan att kontrollera och övervaka. Men i enlighet med Foucaults 

(2003) förklaring, kan vi även se att makten opererar inifrån individen, på så vis att 

det disciplinära rummet får individen att i en självdisciplineringsprocess anpassa sitt 

uppträdande för att överensstämma med den rådande diskursen. Detta utan individens 

vetskap om att vara iakttagen. Och kanske är detta i synnerhet framträdande i 

personalens sätt att uppträda fostrande i enlighet med sin uppfattning om vad 

verksamheten och myndigheten säger om socialt behandlingsarbete. Nya perspektiv 

och möjligheter kan öppna sig om personalen tolkar generella och individuella behov, 

varierande uppkomna situationer i relation till varje unik ungdom. Vem har 

tolkningsföreträdet i definitionen av den sociala ordningen? Bör övervakning och 

kontroll ske dygnet runt? Är det vad samhället menar är strävan efter ”barnets bästa”? 

Exempel	  3	  
I sista exemplet står negativa maktdimensioner i fokus gällande straff och 

restriktioner där vi inleder med händelsen med medicinmuggen och en i personalen 

säger: ”Han har ju svårt att hålla sig till ordningen, i den bemärkelsen att han hela 

tiden ville testa gränser.” Senare i beskrivningen av samma situation beskrevs 
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personalen vara de som löste konflikten: ”…men något sätt lyckas vi bemästra 

situationen så att han efter mycket om och men lämnar kontoret”. Ett tredje exempel 

på hur den dagliga ordningen återigen står i fokus är utdraget rubricerat som 

”städningen” i föregående kapitel. I den första av utsagorna framträder ett tydligt 

fokus på att ungdomen ska rätta sig efter den dagliga ordningen. Nästa utsaga påvisar 

en fysisk gräns där ungdomen hänvisas till en plats avskild från personalen och 

ungdomens beteende uttrycks vara avvikande. Städsituationer är exempel på 

verksamhet som inte sällan kopplas till restriktioner om inte den unge städat efter de 

normer som gäller. Sallnäs, Wiklund och Lagerlöf (2010) för ett resonemang om att 

vuxna i många avseenden bör lämnas utrymmet att fatta beslut åt barn och unga. I 

praktiken kan ungdomars handlingsutrymme skilja sig åt avsevärt beroende på 

varierande komplexa situationer där gränser prövas. Något som kan leda i olika 

riktningar, antingen en dialog till samförstånd och överenskommelse, eller till 

stegrande konflikt resulterande i en ytterlighet av fysisk restriktion. Inom socialt 

arbete finns exempel på ytterligare känsliga situationer, exempelvis när den unge 

måste flytta. Inspirerade av Foucault frågade vi oss här hur stort handlingsutrymme 

barnavårdsdiskursen ger placerade ungdomar. Personalen beskrev vid ett 

överrapporteringstillfälle en ungdom som missnöjd med en visad lägenhet. I 

bakgrunden låg även det faktum att han måste flytta och hur han borde tänka. ”Man 

måste ju ha lite verklighetsuppfattning… man får va tacksam för det man får. Men 

han, han ser inte det.” I denna dialog om den unges framtidsutsikter finns det ett 

gemensamt samförstånd mellan verksamhet (HVB) och myndighet (Socialtjänsten). 

Men, ungdomen innefattas inte i denna gemensamma förståelse, vilket var 

utgångsläget för analysen av utsagan. Det som sades var att den unge måste ha en 

verklighetsuppfattning och att man får vara tacksam för det man får, samt att 

ungdomen till skillnad från dessa underförstådda självklarheter behövde hjälp med att 

bestämma. Ytterligare fick den unge inte säga nej, detta blev synnerligen tydligt då 

personalen berättade att socialsekreteraren var av åsikten att ”nu e det de här, du har 

att välja på”. Det senare anspelar på en förtäckt uppmaning där två instanser gått 

samman och slutsatsen är att ungdomen ska acceptera situationen. Vår tolkning av 

dessa uttryck innebär i diskursanalytiska termer att ungdomen restriktivt lämnas 

möjligheten att välja endast ett alternativ, vilket vi inte ser som vare sig en möjlighet 

eller ett alternativ. Detta är snarare, menar vi, ett av diskursens utmärkande drag, vilka 

Foucault menar är av vikt att diskursanalysen presenterar. Vi har genom detta 
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resonemang identifierat utestängningsmekanismer som också enligt Foucault (1993) 

legitimerar utsagorna och på så vis markerar ett auktoritärt tolkningsföreträde och den 

unges inskränkta rörelseförmåga inom det diskursiva fältet. Med stöd av Foucault 

(1980) skulle vi här kunna säga att det är fråga om en kontroll av lämpligt uppförande. 

Vidare föreslår Foucault att ifrågasätta det som vanligtvis ses som självklart, 

problemfritt och verkligt. Detta för att se förgivettagandena som konstruerade i 

ambitionen att kontrollera självklarheterna och avslöja de regler som definierar dem 

(Foucault, 2002). Mot bakgrund av detta kan vi se att den maktsymmetri som gör sig 

gällande i uttrycken ”du måste ju flytta”, ” han ser inte det”, ”nu är det de här, du har 

att välja på” är konstruerade förgivettaganden som förutsätter att den unge skall, inte 

nödvändigtvis förstå, men rätta sig efter för att den sociala ordningen ska 

upprätthållas. 

Konklusion	  
Genom överrapporteringarna fick vi förståelse för att vad som är barnets bästa 

varierar från ungdom till ungdom, vilket ställer krav på personalens möjlighet att 

arbeta på ett kreativt och lyhört sätt för att söka varje enskilds bästa. Samtidigt slås vi 

av den ständiga närvaron av normativa uttryck som framgår i utsagorna. Vi hör 

vuxnas röster säga; ”Han har lagat afrikansk mat … …	   det är speciell mat med 

speciell odör.” Personalen har en uppfattning om att killens val av mat är avvikande. 

Även hans städning av köket är avvikande i förhållande till personalens föreställning 

om vad ett rent kök innebär. Under studiens process har den dikotomiska karaktären i 

verksamheten blivit tydlig och det finns få exempel som rör sig i ett mer nyanserat 

språkbruk. Samtidigt strävar personalen att verka för den enskildes bästa och lyssnar 

till ungdomens drömmar och önskningar som när Josef säger: ”Det är såna fina 

drömmar han blir proffs. Och vi sa "Det är inga problem", så vi hittade något lag 

som passade honom”. Personalen gör här sitt yttersta för att förverkliga visionen. 

Normativitet framträder inom hela barnavårdens diskursiva fält, dess vetenskapliga 

fält, myndigheters lagar och förordningar såväl som i allmänhetens kulturella 

värderingar och uttryck. Oavsett vem som har tolkningsföreträde i skilda situationer, 

eller vad som anses vara mer eller mindre rätt, blir det tydligt att barnavårdsdiskursen 

inte är entydig. Vi menar att skilda perspektiv på barns behov verkar ha en avgörande 

effekt på vad som genomförs i den sociala praktiken. Vad som är motivet bakom ett 

visst agerande eller bemötande är enligt Foucault kanske inte det mest intressanta för 
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den diskursiva analysen. Istället bör vi förstå de regler som styr det som sägs. I 

analysen framträder den dagliga ordningen i praktiken, såväl som personalens samtal 

om ordningen, som en central aspekt. Angående den afrikanska maten ser vi hur 

personalen tillämpar ett framställningsveto under överrapporteringen. Utsagan blir 

därför svår att utmana för kollegorna – och inte minst för ungdomen som lyser med 

sin frånvaro. I och med avsaknaden av utmanande kan utsagans normativa uttryck 

uppfattas som legitimerat. När personalen möter ungdomen läggs fokus på ett 

pedagogiskt förhållningssätt, i en konstruktiv dialog, där den unge uppmanas att göra 

”rätt”. Här uppstår en sammandrabbning av institutionaliseringen som bygger på 

”barnets bästa”, och den normativa personliga uppfattningen i personalens uttryck. 

Om en konstruktiv dialog kan leda till att ungdomens vilja uppfylls går detta i linje 

med vad både Socialtjänstförordningen (2001:937) vill uppnå med verksamheter som 

HVB. Strävan efter barnets bästa, framträder i enlighet med de normativa 

föreställningar som präglar varje enskild personal, och i den stund en utsaga 

produceras legitimeras och befästs ett samförstånd – om inte utsagan utmanas vill 

säga. 

Avslutningsvis vill vi visa på det faktum att dessa utsagor sprungna ur det sociala 

behandlingsarbetet med barn och unga, inte nödvändigtvis behöver tolkas som 

genuint negativa i ordens bemärkelser. Foucault talar om positiv makt och menar att 

makt – generellt – är mer eller mindre ett måste för diskursens existens och i 

synnerhet för att själva interaktionen mellan olika aktörer i den sociala praktiken skall 

kunna (överhuvudtaget) existera. Vad vi kunnat se är att maktprocesserna som 

förekommer inom socialt arbete är, liksom Foucault menar gällande maktprocesserna 

generellt, specifika för just det fältet, i en egen mikrovärld av maktuttryck (Foucault, 

2002). Såväl sociala som diskursiva praktiker, och inte minst den diskursiva dagliga 

ordningen, bör därför förklaras mot bakgrund av de samhälleliga normer som utgör 

definitionen av barnets bästa och därigenom barnavårdsdiskursen. Ambitionen med 

denna studie var som tidigare nämnt inte att finna några som helst lösningar på 

empirins beskrivna utsagor, eller göra anspråk på absoluta sanningar. Detta är endast 

en av många möjliga, diskursiva analyser av socialt behandlingsarbete.  
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Reflektion 
Vi är väl medvetna om att detta är en av många möjliga diskursanalyser. Vårt val att 

fokusera på hur ungdomar i HVB framställs i relation till ”barnets bästa” på en 

institution får lätt konsekvensen av ett kritiskt drag. Vi ser i denna studie vikten av att 

personalen ständigt stödjer varandra genom ett gemensamt förhållningssätt där 

problem identifieras utifrån miljön, så att den enskilde inte blir ensam bärare av 

problemet. Dessutom måste detta ses som särskilt viktigt i en 

överrapporteringskontext, då personal som går av sitt pass och varit med om en 

situation möter ny personal. Här ställs krav på att personalen arbetar utifrån ett 

miljörelaterat synsätt såsom Wästerfors (2011) efterfrågar. Makten kan öppna och 

stänga möjligheter för ”barnets bästa”. Makten finns, som Foucault (2002) menar, 

inom varje socialt nätverk och således också ständigt närvarande på HVB. Därför har 

det varit intressant att studera överrapporteringar där makten uppträder koncentrerat. 

Strävan att arbeta utefter ”barnets bästa” är ett komplext kollegialt samarbete, i 

synnerhet när det rör särskilt utsatta ungdomar. Denna studie har gett uppslag på 

vidare intressanta studier i socialt arbete såsom tillfällen där makt utövas och får 

konsekvenser för ”barnets bästa”, exempelvis när tvister uppstår på HVB. En sådan 

studie bör fånga både den enskildes utsatthet såväl som söka kunskap och förståelse 

för personalens arbetssätt och val av handling i svåra situationer. Slutligen vill vi 

markera vikten av fördjupade studier kring hur ungdomarna själva upplever 

meningsfullhet och hur ”barnets bästa” kan efterföljas. Sammanfattningsvis har 

studien gett oss ny kunskap och insikter om vikten av socialt utvecklingsarbete. 
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Bilaga 1 
Lagar	  och	  förordningar	  
 

”Med hem för vård eller boende avses ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för 

vård eller behandling i förening med ett boende. Verksamheten vid hem för vård eller boende 

skall bygga på förtroende för och samarbete med den enskilde och utformas så att vistelsen i 

hemmet upplevs som meningsfull. Den enskildes integritet skall respekteras. De insatser som 

görs skall anpassas till den enskildes individuella behov och förutsättningar.” 
3 kap. 3§ Socialtjänstförordningen (2001:937)  

 

”HVB-hem, hem för vård eller boende, är behandlingshem som tar emot 

enskilda för vård eller behandling i förening med boende. Verksamheten 

bedrivs yrkesmässigt. HVB-hem drivs av privata vårdgivare, kommuner eller 

landsting. I Sverige finns över 400 HVB-hem. De barn och ungdomar som bor 

där vårdas antingen frivilligt med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller har 

blivit tvångsomhändertagna med stöd av lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU). Skälet till placeringen kan bland annat vara att de har 

farit illa i sin hemmiljö, eller att de har problem med aggressivitet, 

kriminalitet eller droger.” (http://www.stat-inst.se/faktabank/hvb-hem/) 

	  
 

SoL : ”1 kap. Socialtjänstens mål 

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund 

främja människornas- ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i 

levnadsvillkor, - aktiva deltagande i samhällslivet.     Socialtjänsten skall 

under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 

resurser.    Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet.” 

 

LVU (1990:52): ”Inledande bestämmelse 

1 § Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd 

med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i 

socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna ska präglas av respekt för den unges 

människovärde och integritet. Den som är under 18 år ska dock beredas vård 
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enligt denna lag, om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger 

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

den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge 

har fyllt 15 år, av honom eller henne själv.” 

  



KANDIDATUPPSATS	   	   ”Den	  dagliga	  ordningen”	  
	   En diskursanalys av personals utsagor om ungdomar på hem för vård eller boende 

46	  
	  

Bilaga 2 
Här följer en, vad vi har valt att kalla, ”rollista” över de informanter som bidragit med 

sina utsagor till empirin i denna studie. Samtliga namn är fingerade. Informanterna är 

kronologiskt listade i den ordningen de uppträdde under överrapporteringarna och 

presenteras med namn, ålder, yrkesroll och utbildning. 

Rollista	  
1  Henrik, 51 år, utredningssekreterare 

Utbildning: behandlingsassistent och socionom 
 
2   Josef, 40 år, behandlingsassistent 

Utbildning: Juridikutbildad 
 
3 Abed, 31 år, behandlingsassistent (vikarie) 

Utbildning: internutbildad 
 
4 Mustafa, 52 år, pedagog (läs och skrivträning) 

Utbildning: lärarutbildad 
 
5  Victoria, 21 år, praktikant  

Utbildning: socionom 
 

6 Roger, 41 år, föreståndare/chef 
Utbildning: socionom 

 
7 Glenn, 50 år, behandlingsassistent 
 Utbildning: internutbildad, samt statlig utbildning 2x30hp 
 
8 Carl, 33 år, behandlingsassistent 

Utbildning: folkhälsovetare 
 

9 Reine,	  52	  år,	  behandlingsassistent	  
Utbildning:	  behandlingspedagog	  

 
10 Jake, 39 år, behandlingsassistent 

Utbildning: mentalskötare/undersköterska 
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