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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med denna studie var att studera om socialtjänstens disciplinerande inslag i deras arbete 

kan vara orsaken till att fler barn vräks i en kommun, jämfört med en annan i Stockholms län. 

Då vi hade en önskan om att se hur disciplinen tillämpas inom socialtjänstens arbete med 

vräkningsärenden där barn berörs, är socialtjänstens användande av disciplin en central del av 

denna uppsats. Intresset för ämnet uppstod utifrån vår förförståelse om att socialtjänstens 

disciplinerande inslag eventuellt kan påverka omfattningen av vräkningar. För att besvara 

studiens frågeställning genomfördes kvalitativa intervjuer för att skapa en förståelse för 

socialtjänstens disciplinerande arbete samt en vinjettstudie för att jämföra socialsekreterares 

bedömningar inom socialtjänsten i Högstad och Lågby. Intervjuer och vinjett kompletterades 

med tidigare forskning om närliggande ämnen. Teoretiska utgångspunkter stod till grund för 

analysen av studiens empiri och bestod av en sammankoppling av Michel Foucaults, Greta 

Marie Skaus och Erich Fromms utgångspunkter som gav verktyg för att skapa en ökad 

förståelse för socialtjänstens disciplinerande inslag. Slutligen diskuterades tankar som 

uppkommit under arbetets gång och resultatet visar bland annat på socialtjänstens tydliga 

inslag av disciplin. Ytterligare kunskaper från studien, som medverkat till ökad förståelse, var 

på vilket sätt socialtjänstens disciplinerande inslag påverkar deras bedömningar i 

vräkningsärenden där barn berörs.  

 

Uppsatsens nyckelord: Barn, vräkning, hyresskuld, nollvision, socialtjänsten, ekonomiskt 

bistånd, makt samt disciplin.  

 

Titel: ”Varför barn fortfarande vräks”- En kvalitativ jämförande studie om socialtjänstens 

användande av disciplin i ärenden där barn riskerar att vräkas.  

 

Författare: Jessica Kuyumcuoglu & Chrisante Kindezi 

  

  

  



  
 

ABSTRACT  
 

The purpose of this study was to examine whether the degree of discipline in social services 

may be the reason why more children are evicted in one municipality in Stockholm, compared 

to another. Since our purpose was to study the degree of discipline in social services work 

with eviction cases where children are concerned, discipline is therefore a central part of the 

study. The interest in the subject arose from our prior understanding that social services 

approach to discipline may affect the extent of evictions. In order to answer the study’s 

question at issue, a qualitative interview was conducted to create an understanding of the 

discipline and a vignette study was conducted to compare the social workers assessments in 

two municipalities in Stockholm, Högstad and Lågby. The study's interviews and vignette 

study was complemented with previous research related to the topic. The theoretical 

perspective was the basis for the analysis of the empirical study and consisted interconnection 

of theory by Michel Foucaults as well as Greta Marie Skaus and Erich Fromms perspective 

which helped us create a better understanding of the discipline in social services. In 

conclusion, we discussed thoughts and ideas that arose during the study and the results show, 

among other things, obvious elements of discipline in social services. Additional knowledge 

from the study contributed to increased understanding was in which way the social services 

approach to discipline affects their assessments in eviction cases where children are 

concerned. 

 

Essays Keyword: Children, eviction, rental debt, zero vision, social service, economic aid and 

discipline. 

 

Title: "Why children are still being evicted" - A qualitative comparative study of social 

services discipline in cases where children are likely to be evicted. 

 

Author: Jessica Kuyumcuoglu & Chrisante Kindezi 
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KAPITEL 1 - INTRODUKTION 
1.1 INLEDNING   

År 2007 lade Sveriges regering fram mål och riktlinjer för att garantera att inga barn vräks 

från sin bostad och dessa mål och riktlinjer benämns även som regeringens nollvision 

(Regeringskansliet 2007:4). Trots regeringens nollvision visar Kronofogdens siffror och 

massmedia att vräkning av barn fortfarande förekommer i Sverige. Enligt Kronofogden 

(2011) har antal vräkningar där barn berörs i Sverige minskat förutom i Stockholms län 

(Kronofogden 2011). Då en nollvision finns, men vräkning av barn fortfarande förekommer, 

ställer vi oss frågan varför barn fortfarande vräks. Som lagen ser ut i dag finns inget preciserat 

skydd för att förhindra detta och barnperspektivet är vagt uttryckt i Socialtjänstlagen (Dagens 

Nyheter 2011). Barn- och äldreminister Maria Larsson lovade 2007 att inga barn ska vräkas 

och uttrycker sex år senare att det är bättre att föra dialog med kommunerna än att införa ett 

antal lagar som enligt henne tar flera år att genomföra (Dagens Nyheter 2012). Vår 

förförståelse är att människor bäst förändrar ett beteende när de måste, därför upplever vi det 

anmärkningsvärt att regeringen förlitar sig på att socialtjänsten ska förändra sitt arbetssätt 

endast med hjälp av mål och riktlinjer. Skulle antal barn som vräks minska om regeringens 

mål och riktlinjer om en nollvision blir till lag?  

 

Tidigare forskning visar att socialtjänstens bedömningar kan ha inslag av socialiserande och 

uppfostrande drag (Holmdahl 2009:181), vilket ökade intresset för att ta reda på hur 

socialtjänsten använder sig av disciplin i sina bedömningar gällande vräkningsärenden som 

berör barn. Studien syftar därför till att studera om anledningen till att en kommun har fler 

barn som vräks, jämfört med en annan kommun i Stockholms län, kan vara att socialtjänsten i 

den kommunen med fler har mer disciplinerande inslag i sina bedömningar. I fortsättningen 

kommer den kommun som har fler barn som vräkts att benämnas som Högstad och den 

kommun med färre barn som vräkts som Lågby. 

 

Socionomutbildningen på Södertörns Högskola inriktar sig på storstadsproblem och under 

utbildningens gång har ett återkommande ämne varit urbana problem. Då vi tror att vår 

framtida arbetsplats kommer vara inom socialtjänsten, var det för oss självklart att uppsatsen 

skulle behandla socialtjänstens arbete. Detta tillsammans med medias bild av barn som vräks, 

vårt intresse för urbana problem samt ämnets aktualitet och betydelse ledde oss till uppsatsens 

tema, närmare bestämt socialtjänstens användande av disciplin i deras arbete gällande 
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vräkningsärenden som berör barn. Vi anser att problematiken kring att socialtjänstens 

användande av disciplin kan leda till att barn vräks är viktig att belysa, då en vräkning kan 

vara en omtumlande händelse för barn.  

1.2 PROBLEMFORMULERING  

Barn, det vill säga individer under 18 år, som vräks är ett samhällsproblem som innebär 

negativa konsekvenser för barnen och därför har regeringen lagt fram mål och riktlinjer som 

säger att inga barn ska vräkas (Regeringskansliet 2007:2). Trots denna nollvision visar 

Kronofogdens siffror att barn år 2012 fortfarande vräks i Sverige och att dessa siffror var 

högst i Stockholms län (Kronofogden 2013). I sökandet av tidigare forskning blev det tydligt 

för oss att det fanns väldigt lite kring socialtjänstens användande av disciplin i deras arbete 

gällande barn som vräks. Mestadels av den forskning som finns handlar istället om 

socialtjänstens praktiska arbete med barn som vräks och inte om disciplinens inslag i deras 

arbete. Därför anser vi att denna studie är av stor vikt, då den belyser socialtjänstens arbete ur 

ett annat perspektiv och kan påvisa om socialtjänstens disciplinerande inslag kan påverka att 

fler vräkningar som berör barn genomförs. Med disciplinerande inslag menar vi exempelvis 

att klienter fostras till att betala hyran genom att det inte är en självklarhet att socialtjänsten 

inbetalar klienters hyresskulder. Detta leder till att klienten inte kan förlita sig på ekonomiskt 

bistånd från socialtjänsten och därmed tvingas ta eget ansvar. 

1.3 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna studie är att ta reda på om socialtjänstens disciplinerande inslag i deras 

bedömningar gällande vräkningar som berör barn kan vara orsaken till att fler barn vräks i en 

kommun, jämfört med en annan i Stockholms län. Syftet uppnås genom att studera på vilket 

sätt socialtjänstens användande av disciplin påverkar deras bedömningar i vräkningsärenden 

där barn berörs.  

 

Studiens frågeställning är: 

 Kan orsaken till att fler barn vräkts i Högstad jämfört med i Lågby bero på att 

socialtjänsten i Högstad har en mer disciplinerande avsikt i sina bedömningar när det 

gäller vräkningsärenden där barn berörs? 
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1.4 AVGRÄNSNING 

Det kan finnas många olika orsaker till vräkning, både individuella och strukturella. Vi har 

dock valt att förstå detta samhällsproblem utifrån socialtjänstens maktförhållande gentemot 

klienten och har valt att avgränsa oss till socialtjänstens användande av disciplin.  

Denna studie har fokus på barnen, men då det är föräldern som står för hyreskontraktet och 

juridiskt sett är den som vräks, kommer mycket i studien att utgå från föräldern. Med förälder 

menas i denna studie den som är vårdnadshavare för barnet, med andra ord inte endast 

biologiska föräldrar. Vår tanke med detta är att om föräldern riskerar att bli vräkt riskerar 

även barnet att vräkas och därmed är även det som tas upp om föräldrar i denna studie 

relevant för barnet. I Föräldrabalkens 6 Kap. 2§ 2 stycke skrivs att vårdnadshavare har ansvar 

för att tillgodose barnets behov (Lagboken 2012) och i Socialtjänstlagens 5 Kap. 1§ skrivs att 

socialtjänsten har ansvar att trygga barns uppväxt (ibid). Vi kommer dock främst att fokusera 

på socialtjänstens ansvar i denna studie och inte föräldrarnas. Som lagen visar har även 

föräldrar ett ansvar och därmed kan det komma att tas upp i studien, men då utifrån 

socialtjänstens syn på individens eget ansvar.  

1.5 DISPOSITION 

Denna studie består av sju kapitel där introduktionskapitlet består av inledning, 

problemformulering, syfte, frågeställning och avgränsning. Nästkommande kapitel innehåller 

bakgrund om ämnet och följs av kapitel tre som består av studiens teoretiska utgångspunkter. 

I kapitel fyra redovisas tidigare forskning och därefter kommer kapitel fem som innehåller 

metod. Avslutningsvis kommer kapitel sex som består av studiens resultat och analys samt 

kapitel sju som innehåller diskussioner.  
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KAPITEL 2 – BAKGRUND  
Detta kapitel inleds med en beskrivning av regeringens mål och riktlinjer gällande barn 

som vräks och följs av relevanta befintliga lagar. Kapitlet redogör även för hur en 

vräkningsprocess går till samt beskriver budget- och skuldrådgivning. 

 
Då avsikten med denna studie är att studera socialtjänstens disciplinerande inslag, har vi 

utgått från vår tolkning av begreppet disciplin som är att det är ett sätt att fostra, övervaka och 

normalisera klienter som avviker från samhällets normer för att upprätthålla ordning i 

samhället (Foucault 1974:199). Socialtjänstens disciplinerande inslag kan i vår mening bland 

annat uttryckas på tre olika sätt, nämligen att genom avsaknad av en befintlig lag om att inga 

barn ska vräkas, kan klienter fortfarande fostras till att följa samhällets normer. Disciplinen 

kan även uttryckas genom övervakning av klienter under en vräkningsprocess samt genom att 

normalisera klienter som avviker från samhällets normer med hjälp av budget och 

skuldrådgivning (Foucault 2003:171). Dessa tre olika former av socialtjänstens 

tillvägagångssätt för att disciplinera klienter samt regeringens mål för att förhindra vräkning 

av barn, är vad detta kapitel kommer att behandla. 

Regeringens mål och riktlinjer för att motverka vräkning  

För att motverka vräkning har regeringen presenterat en strategi för arbetet mot hemlöshet 

som består av fyra mål, varav ett är att inga barn ska vräkas (Regeringskansliet 2007:2) och är 

det mål som denna studie har fokus på. Regeringen menar att den generella målsättningen ska 

vara att vräkning inte ska drabba några barn samt att förebyggande arbete som exempelvis 

ekonomisk budget- och skuldrådgivning för klienter med ekonomiska svårigheter ofta kan 

förhindra vräkning (ibid:10).  

 

Den vanligaste orsaken till vräkning är bristande hyresinbetalning och omfattar 90 procent av 

alla vräkningar (Socialdepartementet 2011:4). Om vräkningen orsakas av bakomliggande 

ekonomisk problematik förespråkar regeringen ekonomisk budget- och skuldrådgivning 

framför andra sociala insatser. Det förebyggande arbetet mot vräkning bör genomföras och 

utarbetas inom socialtjänsten tillsammans med berörda aktörer (Regeringskansliet 2007:10). 

Utredarna till denna strategi anser att den befintliga lagen är tillräcklig för att socialsekreterare 

ska kunna sköta sitt arbete, men att socialsekreterarna inte har tillräckligt med kunskap om de 

möjligheter och regler som existerar vid stöd och hjälp till utsatta familjer (ibid:13).  
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Därför har regeringen avsatt 55 530 000 kronor till att utveckla arbetssätt och 

arbetsorganisationer för att kunna uppnå hållbara och långsiktiga strukturer. Detta för att 

förebygga hemlöshet (ibid:14), vilket kan vara en följd av vräkning, men trots regeringens 

strategi fortsätter barn att vräkas.  

Den befintliga lagen om socialtjänstens ansvar 

Det finns inte preciserat i svensk lagstiftning att barn inte får vräkas, men nedanstående lagar 

redogör för socialtjänstens ansvar. Regeringsformens 1 kap 2 § 2 stycke lyder ”den enskildes 

personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga 

verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt 

verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa” (Lagboken 2012). 

Denna lag kan tolkas som att samhället har skyldighet att trygga människors rätt till bostad, 

men frågan blir här vad begreppet trygga innebär. Begreppet definieras inte i lagen och är 

diffust då innebörden av trygga går att tolka på olika sätt av olika socialsekreterare.  

 

Förutom att föräldrar har ansvar för barnen ligger även ett ansvar hos socialtjänsten. 

Socialtjänstlagens 1 Kap. 1§ beskriver socialtjänstens mål som är att ”samhällets socialtjänst 

skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala 

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor /…/” (ibid). För att vidareutveckla socialtjänstens ansvar 

följer här Socialtjänstlagens 4 Kap. 1 § 1 stycke som handlar om rätten till bistånd. Det lyder 

”den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har 

rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i 

övrigt” (ibid). I Socialtjänstlagens 1 Kap. 2§ framkommer att ”när åtgärder rör barn skall det 

särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver” (ibid). Detta hänsynstagande bör 

således i vår mening även särskilt beaktas vid vräkningsärenden som berör barn.  

 

Resumén av denna genomgång av relevanta lagar visar att det inte finns tydligt uttryckt i 

svensk lag att barn har rätt till bostad, men den lag som vi anser ligger närmast rätten till 

bostad är Socialtjänstlagens 4 Kap. 1§. Då många av ovanstående lagar kan uppfattas som 

otydliga och tolkningsbara, tillsammans med det faktum att barn fortfarande vräks, kan enligt 

oss regeringens åsikt om att mål och riktlinjer samt att den befintliga lagen är tillräcklig 

ifrågasättas. Utifrån detta anser vi att denna otydlighet och tolkningsbarhet kan medföra att 

socialtjänstens bedömningar skiljer sig åt mellan olika kommuner, vilket denna studie ämnar 

ta reda på.  
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Socialtjänstens övervakning i vräkningsprocessen 

Socialtjänsten får alltid meddelande om uppsägning av hyresgäster från hyresvärden vid 

obetalda hyresskulder enligt Jordabalkens 12 Kap. 46§ 2 p (Lagboken 2012). Om 

socialtjänsten inte meddelas är uppsägningen inte giltig, med andra ord kommer ett 

vräkningsärende vid hyresskulder alltid till socialtjänstens kännedom (Konsumentverket 

2011:32). Då socialtjänsten vid hyresskulder alltid får kännedom om att en hyresgäst riskerar 

att vräkas, menar vi att detta kan tolkas som att socialtjänsten alltid har ett vakande öga över 

samhällets medborgare. Efter att meddelande om uppsägning skickats ut, har hyresgästen tre 

veckor på sig att vinna tillbaka bostaden, antingen på egen hand eller med hjälp av 

socialtjänsten (ibid:37). Hyresgästen får inte, enligt Jordabalkens 12 Kap. 44 § 3 stycke, 

vräkas om socialtjänsten meddelar hyresvärden att dem åtar sig betalningsansvaret (Lagboken 

2012). Fram till vräkningsdatumet har socialtjänsten fortfarande möjlighet att förhindra 

verkställande om vräkning genom att kontakta hyresvärden och Kronofogden 

(Konsumentverket 2011:37). Detta visar att socialtjänsten, genom övervakning av klienten 

samt genom att föra en dialog med hyresvärd och Kronofogde, har möjlighet att förhindra att 

en vräkning där barn berörs genomförs. 

Budget- och skuldrådgivning normaliserar avvikare  

Socialtjänstlagens 3 Kap. 1§ tar upp socialtjänstens skyldighet att ”/…/ svara för omsorg och 

service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och 

enskilda som behöver det” (Lagboken 2012). Socialtjänstens skyldighet att svara för råd och 

stöd i form av budget- och skuldrådgivning innebär att den enskilde får hjälp med att planera 

sin vardagsekonomi. Tillsammans med rådgivaren ska klienten försöka finna andra lösningar 

än exempelvis socialtjänstens hjälp till att betala hyresskulden (Konsumentverket 2011:13). I 

en vanlig rådgivningsprocedur görs först en kartläggning över klientens ekonomi för att denne 

ska få översikt och kontroll över sin egen ekonomi och sina handlingar (ibid:16). För att få 

med klienten i arbetet görs en skriftlig överenskommelse mellan rådgivaren och klienten för 

att tydliggöra vad som har överenskommits och vad som ska åtgärdas (ibid:19), vilket enligt 

oss kan tolkas som en åtgärd för att normalisera klienter som avviker. När rådgivningen är 

fullföljd görs vanligtvis en uppföljning vid ett senare tillfälle för att se hur det gått för klienten 

och för att minska risken att nya skulder ska uppstå. Detta på grund av att det många gånger 

tar tid att ändra ett invant beteende (ibid:62).  
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KAPITEL 3 – TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
I detta kapitel kommer vi att redovisa våra teoretiska utgångspunkter som bland annat är 

Michel Foucaults teori, detta för att visa på socialtjänstens disciplinerande inslag i deras 

bedömningar. För att bredda Foucaults teoretiska utgångspunkt har vi även valt att 

använda oss av Erich Fromms tankar kring härskande och underkastelse samt Greta 

Marie Skaus resonemang kring skiljelinjen mellan makt och hjälp.   

3.1 FOUCAULT - DISCIPLINERANDE MAKT 

I denna studie kommer Michel Foucaults teoretiska utgångspunkter gällande disciplin att 

användas. De begrepp som är användbara för denna studie är fostran, övervakning och 

normalisering, som alla enligt vår tolkning är en form av disciplin. Dessa begrepp har valts 

för att påvisa olika makttekniker som socialtjänsten kan tillämpa mot klienten. Därmed menar 

vi att Foucaults teori kan visa hur disciplinen tillämpas i socialtjänstens bedömningar gällande 

vräkningsärenden där barn berörs. 

 

Enligt Foucault (1974) finns makten överallt i samhället då den inte tillskrivs någon direkt 

ägare, individ eller kollektiv (Foucault 1974:251). Makten är det som ger människor 

möjligheter att påverka sina livssituationer och behöver inte enbart ses som något negativt, 

utan är även något som leder samhället i en positiv riktning (Foucault 2002:103). Det som 

skiljer disciplinen från makten är att disciplinens tillvägagångssätt ska uppfylla vissa kriterier. 

Ett av dessa kriterier som är relevant för socialtjänsten är att deras utövande bör vara 

ekonomiskt sparsamt genom att politiskt sett uppträda diskret, vara tämligen osynligt och inte 

väcka motstånd (Foucault 1974:254) för att där det finns makt finns det motstånd (Foucault 

2002:42). 

Fostran av individer 

Foucault (1974) tar upp Walhausens uttryck om ”den strama disciplinen som den goda 

dressyrens konst” (Foucault 1974:233). Med detta menas att disciplinen inte längre har som 

uppgift att förtrycka människor utan istället fostra dem (ibid:199). Disciplin blir därmed en 

sorts teknik för socialtjänsten att styra klienter på, då disciplinen formar klienter för att på 

bästa sätt kunna dra nytta av klienterna. På så sätt är den disciplinerande makten inte väl 

synlig, utan mer blygsam eftersom den utövas med humanare metoder än tvång (Foucault 

2003:171). Samhället har därmed genomgått en förändring från att ha varit ett mäktigt 

herradöme till att numera vara ett centrum för uppfostran (ibid:139).  
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För att tydliggöra skillnaden mellan socialtjänstens makt och disciplin tolkar vi makt som en 

förmåga att kontrollera klienter även mot deras vilja, med andra ord med tvång. Disciplinen 

tolkar vi däremot som en form av fostran, övervakning och normalisering av klienterna. 

Disciplinen är enligt Foucault (1974) effektivare än makten då den avstår från maktens tvång 

och ändå får ut lika mycket av individen. Disciplinen har även som avsikt att främja 

individens självbestämmande över dennes egen kropp, vilket vi kopplar samman med 

socialtjänstens hjälp till självhjälp (Foucault 1974:162).  

Övervakning av individer  

Foucault (1974) tar upp Benthams idé om Panopticon som var en byggnad där det var möjligt 

att ständig ha uppsikt över individerna som befann sig i byggnaden, detta för att garantera 

ordning. Denna arkitektur är en maktmekanism som finns i samhällets institutioner och 

myndigheter (ibid:233) som exempelvis inom socialtjänsten. Foucault (1974) beskriver detta 

som ”överallt vakar ett öga” (ibid:229), vilket vi menar kan tolkas som att vi lever i ett 

övervakningssamhälle, då vi ständigt är övervakade av exempelvis olika myndigheter. 

Klientens vetskap om att denne är synlig har även som verkan att makten fungerar 

automatiskt (ibid:235). Det vakande ögat kan ses som en maktapparat som ser allt med en 

enda blick (ibid:203) och blicken i sig utövar makt (ibid:200). Detta kan enligt oss även ses 

som självdisciplinering ifall klienten har vetskap om att denne, genom exempelvis budget- 

och skuldrådgivning, är synlig och därför undviker beteenden som går emot samhällets 

normer. 

Normalisera avvikare  

Foucault (1974) tar upp begreppet normalisering och menar att dess grunduppgift är att 

förvandla och iaktta individen genom övervakning och kunskap om dennes uppförande och 

förbättring (ibid:289). Därmed strävar samhället efter att förbättra den avvikande klienten och 

när förbättringen är genomförd ska denne åter in i samhället (Foucault 2003:246). Samhällets 

institutioner och myndigheter grundar sig, enligt vår tolkning av dessa tankar, på 

normaliserande straff för att förvandla och identitetskorrigera den avvikande klienten för att 

återanpassa denne till samhällets normer. Anledningen till övergången från tvång till disciplin 

beror på att tvånget inte överrensstämde med samhällets normer samt att det inte skänkte 

individer någon fostran (ibid:264). Samhället kan därför sägas ha gått från tvång till 

normalisering och vi tolkar detta som att det normaliserande bestraffningssystemet är 

hållbarare än det fysiska. Denna normaliseringsprocess kan utifrån Foucaults (1974) 

tankegångar ses som en process där varje ögonblick kontrolleras inom de samhälleliga 
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institutionerna som exempelvis inom socialtjänsten. Detta görs genom att normalisera 

individer till skillnad från rättsväsendets straffsystem där uppgiften istället är att hålla sig till 

lagar och regler (Foucault 1974:214). Utifrån Foucaults resonemang kring fostran, 

övervakning och normalisering tolkar vi disciplin som ett tillvägagångssätt för att införa 

ordning i samhället. Då makten är synligare än disciplinen tänker vi att disciplinen är 

diskretare och därmed medför mindre motstånd än makten.  

3.2 SOCIALTJÄNSTENS RESURSTÄNKANDE OCH GRÅZONER 

Greta Marie Skau (2007) skriver om den mångtydiga relationen mellan en klient och hjälpare 

och tar bland annat upp dilemman och gråzoner som förekommer i exempelvis socialtjänstens 

klientrelationer. Utifrån egna erfarenheter visar hon exempel på hur socialsekreterare tenderar 

att kränka sina klienter även i de situationer där socialsekreterarens avsikt är att göra det bästa 

för klienten.  

 

Om mötet mellan socialsekreterare och klienter ska bli mer konstruktivt måste 

socialsekreterare, enligt Skau (2007), se klienten som en individ med egna resurser som denne 

själv ska använda sig utav för att komma tillrätta med sitt eget liv. Detta tänkande ska stärka 

klientens självförtroende och öka dennes kompetens då varje individ har ansvar att göra det 

bästa möjliga av sitt liv. Om socialsekreterare tar på sig för mycket av det ansvaret kommer 

det inte att gynna klienten i längden utan vara mer till skada (Skau 2007:33). 

Socialsekreterarens uppgift blir således att stötta och hjälpa klienten att gradvis ta kontrollen 

över sitt eget liv för att klienten inte ska hamna i förmynderiets förlamande grepp (ibid:34). 

Om socialtjänsten lägger stor vikt på klientens eget ansvar och avslår ekonomiskt bistånd för 

att hjälpa klienten, trots att denne kommer till skada, menar vi att detta eventuellt görs för att 

disciplinera klienten.  

 

Ett annat viktigt dilemma är mångtydiga former av kränkningar som benämns som 

handlingar, vilka befinner sig i gråzonen mellan hjälp och skada (ibid:107). Även om 

handlingarna sker ”för klientens bästa” och har en välvillig grund kan socialtjänstens 

hjälpinsats ändå upplevas som ett övergrepp för klienten. En annan form av mångtydiga 

kränkningar kan vara att tvinga klienter prata om något som klienten helst vill hålla för sig 

själv, men som socialsekreteraren anser är nödvändig information (ibid:108). Att klienten 

tvingas lämna information som denne inte vill dela med sig kan enligt oss därmed uppfattas 

som ett övergrepp och kan tolkas som en form av övervakning då socialtjänsten kräver 
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uppsikt över klientens livssituation. Skaus resonemang kring individens eget ansvar samt om 

handlingar är till hjälp eller till skada, kommer att användas för att se på vilket sätt en 

avsaknad av lag om att inga barn ska vräkas, budget- och skuldrådgivning samt 

socialtjänstens bedömningar har en disciplinerande avsikt.  

3.3 SOCIALTJÄNSTENS HÄRSKARTEKNIKER  

Erich Fromm (1993) beskriver att många av individernas beslut inte är deras egna, även om 

de intalar sig det. Ofta handlar besluten egentligen om att individen anpassar sig efter yttre 

påtryckningar och förväntningar. Om en klient exempelvis är beroende av socialtjänsten för 

att klara sin livsföring hamnar denne i något som benämns som underkastelse (Fromm 

1993:104). Genom underkastelse offrar klienter sin individuella frihet och motsatsen till detta 

är härskande (ibid:137). Om socialtjänsten utför påtryckningar och förväntningar på klienten 

kan detta uppfattas som en form av härskande om klienten är beroende av socialtjänsten. 

Dessa underkastande och härskande tendenser, menar Fromm (1993), varierar utifrån vilken 

situation individen befinner sig i (ibid:19).  

 

Vi tänker att Fromms resonemang kan omvandlas till en klientrelation där klienten ibland 

måste underkasta sig socialtjänstens härskande. Om klienten exempelvis hänvisas till budget- 

och skuldrådgivning av socialtjänsten för att disciplineras, kan detta, utifrån våra tolkningar 

av Fromms tankegångar, leda till att klienten tvingas underkasta sig socialtjänsten om denne 

är beroende av socialtjänsten för att klara sin livsföring. Fromms resonemang kan i denna 

studie ge oss kunskap om att en klient i en vräkningssituation kan uppleva det som 

underkastelse om denne exempelvis tvingas underkasta sig socialtjänstens beslut samt behöva 

blotta sig i mötet med socialtjänsten. Om det empiriska materialet visar att socialtjänstens 

bedömningar har en disciplinerande avsikt, kan detta liknas med härskande tendenser.   
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KAPITEL 4 – TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel kommer tidigare forskning som belyser uppsatsens tema, vräkning som 

drabbar barn, att presenteras. Först kommer vi att introducera några tidigare forskningar 

och därefter kommer en av Statens Offentliga Utredningar att tas upp.  

 

Under sökandet av tidigare forskning fann vi relativt lite material kring barn som vräks i 

Sverige. Ett återkommande tema i sökandet efter forskning är hemlöshet, vilket inte är fokus i 

denna studie eftersom vi studerar socialtjänstens disciplinerande inslag i vräkningsärenden 

som berör barn och inte hemlöshet, även om hemlöshet kan vara en följd av vräkningar. 

Därför har vi valt att begränsa tidigare forskning till nedanstående material som berör 

socialtjänstens disciplinerande inslag, såsom fostran, övervakning och normalisering samt 

närliggande ämnen. 

Socialtjänstens makttaktiker  

Ingrid Sahlin (1996) tar i sin avhandling upp socialtjänstens olika makttaktiker gentemot 

klienter och menar att socialtjänsten främst ägnar sig åt att utöva disciplin som syftar till att 

påverka och förändra klienter som missköter sig samt att observera klienterna för att  

kontrollera dem (Sahlin 1996:22). Hon tar även upp socialtjänstens specialkontrakt som 

innebär att socialtjänsten tar över rollen som hyresvärd för klienten och används som 

sanktioner då klienten observeras och tränas av socialtjänsten (ibid:247). Kriterier för dessa 

kontrakt är att individen inte själv godkänns av fastighetsägare som kontraktsinnehavare 

exempelvis på grund av betalningsanmärkning (ibid:253). Vid ett specialkontrakt utövar 

socialtjänsten övervakning exempelvis i form av tillsyn i bostaden för att se om klienten följer 

sina åtaganden (ibid:247). Avsikten med socialtjänstens tillsyn, som exempelvis även kan 

bestå av ekonomisk rådgivning, kan av klienterna upplevas som övervakning, medan 

socialtjänsten istället kan mena att tillsynen är tänkt för att hjälpa klienten att bli självständig 

(ibid:263). Socialsekreterares åtgärder syftar enligt Sahlin (1996) bland annat till att fostra 

klienter, exempelvis genom att upprätta arbetsplaner med klienten, driva in hyresskulder, ge 

tillsägelser, utfärda varningar och vräka (ibid:267). Sådana åtgärder kan i vår mening tolkas 

som att socialtjänsten har en disciplinerande avsikt, då det handlar om att fostra, övervaka och 

normalisera klienter.  
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Rådgivningens fostran 

Ekonomisk budget- och skuldrådgivning avser, enligt Johan Holmdahl (2009), att lära klienter 

hantera sin ekonomi på bästa möjliga sätt. Detta jämför han med Elisabet Cedersunds tankar 

om att rådgivningen har socialiserande och uppfostrande drag (Holmdahl 2009:181), vilket 

kan tolkas som att rådgivningen har disciplinerande inslag. Detta då socialsekreterare med 

hjälp av ekonomisk budget- och skuldrådgivning övervakar klienten och då lättare kan avgöra 

om klientens uteblivna hyresinbetalningar är självförvållade samt om klienten är motiverad 

till att lösa sina egna problem. Med hjälp av rådgivningen kan socialtjänsten även förebygga 

framtida hyresskulder genom att ändra klientens beteende (ibid:182). Detta förändrande av 

klientens beteende kan i vår mening tolkas som en form av fostran för att övervaka och 

normalisera klienter som avviker från samhällets normer. 

Bifall eller avslag av ekonomiskt bistånd för hyresskuld 

Enligt Holmdahl (2009) visar Socialstyrelsens studier att socialsekreterare ofta avslår ansökan 

om ekonomiskt bistånd till hyresskulder (ibid:46). Om en klient tidigare beviljats ekonomiskt 

bistånd för hyresskulder menar Holmdahl (2009) att socialsekreterare i vissa fall inte hjälper 

klienten att lösa eventuell nästkommande hyresskuld. Detta kan vara på grund av att 

upprepade bifall av ekonomiskt bistånd till hyresskulder eventuellt inte medför någon rättelse. 

Därför händer det att socialtjänsten avslår ansökan om ekonomiskt bistånd, trots att det finns 

barn i hushållet eftersom ett beviljat ekonomiskt bistånd kan påverka klienten negativt om 

problemet som i grunden lett till hyresskulden inte löses (ibid:124). Detta kan enligt oss vara 

ytterligare ett exempel på att socialtjänsten använder sig av disciplin i sina bedömningar för 

att fostra klienten. Klientens motivation (ibid:127), ekonomiska situation (ibid:126) och 

förklaringar till hyresskulder ligger därför till grund för socialtjänstens kategorisering av 

klienten som värdig eller ovärdig ekonomiskt bistånd (ibid:125). Enligt Holmdahl (2009) 

menar Pia Kjellbom att denna kategorisering innebär att beslut om ekonomiskt bistånd 

baseras på individens förmåga till eget ansvar och dennes behov och därmed ska flera olika 

faktorer vägas samman (ibid:46).  

Socialtjänstens sorterings- och kategoriseringsprocess  

Holmdahl (2009) uppger att Cecilia Löfstrand menar att om det händer att barn med 

separerade föräldrar riskerar att vräkas, omdefinierar socialsekreterare hushåll med barn till 

kategorin ”ensamstående hushåll utan barn” som tycks vara legitimt att vräka. Denna 

sorterings- och kategoriseringsprocess av hushåll görs genom att socialsekreteraren övertalar 

den ensamstående föräldern att låta barnen flytta till den andre föräldern, för att det 



13 
 

vräkningshotade hushållet ska bli till en ”icke prioriterad grupp”. På detta sätt vräker därmed 

socialsekreteraren inte en barnfamilj (ibid:46). Att socialsekreteraren kan använda sig av en 

sådan övertalning menar vi kan vara exempel på vilken makt socialtjänsten har samt att lagen 

inte följs, då en sådan omdefiniering kan tolkas som att socialsekreteraren inte tar särskild 

hänsyn till barnets bästa.  

Vräkning drabbar även barn  

I en av Statens Offentliga Utredningar är utgångspunkten att bostad är en social rättighet för 

barnen samt att insatser från socialtjänsten bör vara inriktade på detta sätt (SOU 2005:88:61). 

Kunskapen om vräkning av barn är bristfällig inom socialtjänsten och det finns uppfattningar 

om att barn inte vräks i Sverige. Utredarna bedömer att arbetet gällande barns bostadssituation 

ska prioriteras och att förändringar i barnens boendesituation ska utgå ifrån barnets bästa 

(ibid:24). Det är enligt utredarna öppet för tolkning om vad barnets bästa är, men kan 

exempelvis vid bostadsfrågor vara att barnet alltid har en bostad. Vid separerade föräldrar bör 

båda ha en bostad där barnen kan vara tillsammans med sina föräldrar (ibid:54). 

Socialstyrelsen och Länsstyrelsen betonar vikten av att barn inte ska behöva flytta från sina 

bostadsområden, då en flytt för barnen kan innebära en känsla av rädsla. Ett bostadsbyte är för 

barnen många gånger en stor händelse som kan innebära negativa konsekvenser för dem, 

eftersom det ofta medför byte av skola och vänner (ibid:66). En vräkning kan för barnen 

upplevas som pinsam och inget de kan diskutera med sina vänner om då det för barnen kan 

associeras med skuld och skam (ibid:63). Om en vräkning medför sådana negativa 

konsekvenser för barnen och socialtjänsten ändå väljer att avslå ansökan om bistånd som kan 

leda till att barnen vräks, förs vår tanke till om socialtjänstens strävan efter att disciplinera 

klienter går före barnens bästa. 
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KAPITEL 5 – METOD 
Detta kapitel inleds med en utförlig beskrivning av studiens kvalitativa intervjuer och 

vinjettstudie för att visa hur vi gått till väga i inhämtandet av det empiriska materialet. I 

detta kapitel behandlas även uppsatsens inhämtande av litterärt material, studiens 

deduktiva ansats och vetenskaplig utgångspunkt. Kapitlet avslutas sedan med 

urvalsprocessen, studiens trovärdighet, etiska överväganden och reflektioner kring fördelar 

respektive nackdelar med metoden samt uppsatsens arbetsfördelning. 

5.1 KVALITATIV INTERVJU OCH VINJETTSTUDIE 

Kvalitativ samtalsintervju 

För denna studie har kvalitativa samtalsintervjuer samt en vinjettstudie valts för att skapa en 

förståelse av socialtjänstens bedömningar gällande barn som berörs av vräkning. Målet med 

kvalitativ samtalsintervju var att med hjälp av socialsekreterarnas egna ord, uttryck och 

beskrivningar skapa kunskap om socialsekreterarnas personliga upplevelse. Sam Larsson 

(2005) menar att denna kvalitativa metod innebär att inhämta socialsekreterarnas subjektiva 

upplevelser utifrån deras uttalanden och berättelser (Larsson 2005:92). Valet av kvalitativ 

intervju har därmed tagits då studien syftar till att försöka förstå hur socialsekreterarna 

resonerar i sina bedömningar gällande vräkningsärenden som berör barn. Vi har valt att göra 

en kvalitativ jämförande studie som enligt Alan Bryman (2011) handlar om att tillämpa 

någorlunda lika metoder för att exempelvis studera och jämföra två kommuner (Bryman 

2011:80). De två kommuner i Stockholms län som jämförs i denna studie skiljer sig åt 

gällande antal barn som vräkts, men är lika gällande befolkningsmängd och medelinkomst. 

Anledningen till valet av en kvalitativ jämförande studie var för att kunna få svar på om de 

valda kommunernas socialsekreterares bedömningar skiljer sig åt. Detta för att skapa en bättre 

förståelse för varför verkställda vräkningar av barn skiljer sig åt mellan dessa kommuner. Den 

kommun med fler vräkta barn kommer i denna studie att benämnas som Högstad och den 

kommun med färre vräkta barn som Lågby. Dessutom kommer inte de intervjuade 

socialsekreterarnas personliga uppgifter att redovisas, utan kommer enbart att benämnas som 

Högsson för den som arbetar i Högstad och Lågsson för den som arbetar i Lågby eller enbart 

som socialsekreterare. 

 

Den intervjuform som har valts är semistrukturerade intervjuer som innebär att vi har 

förberedda frågor som ger informanterna stor frihet att besvara utifrån eget tycke och uttryck 
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(Denscombe 2009:234). Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) benämner dessa 

förberedda frågor som en intervjuguide och som mer eller mindre strukturerar intervjun 

(Kvale & Brinkmann 2009:130). Våra semistrukturerade samtalsintervjuer innehöll specifika 

ämnen som berörde socialtjänstens disciplinerande inslag. Valet av semistrukturerade 

intervjuer gjordes då vi ansåg att vi bör ställa samma frågor till båda socialsekreterarna för att 

svaren skulle kunna jämföras med varandra, samtidigt som vi lämnar utrymme för öppna svar 

samt följdfrågor. Avsikten i en kvalitativ studie menar Magnus Öhlander (2011) inte är att 

inhämta material från en större mängd informanter, vilket är avsikten i en kvantitativ studie, 

utan istället att inhämta material som är stort i form av relevant innehåll (Öhlander 2011:30). 

Eftersom avsikten med denna studie inte var att få ett generellt resultat för socialtjänstens 

användande av disciplin i vräkningsärenden som berör barn, utan istället var att söka 

förståelse valdes kvalitativ metod. 

 

Arbetet med att hämta in empiriskt material för studien började genom kontaktande av 

socialkontoren i Högstad och Lågby. Denna kontakt togs via telefon samt mail för att 

uppknyta kontakt med socialsekreterare som bedömer vräkningsärenden som berör barn. Vid 

denna kontakt gjordes en förfrågan om intervju- och vinjettdeltagande, vilket resulterade i att 

studiens slutliga informanter blev en socialsekreterare från kommun Högstad och en 

socialsekreterare från kommun Lågby som båda har befogenhet att göra bedömningar vid 

vräkningsärenden där barn berörs. Redan vid första kontakten med socialsekreterarna 

presenterade vi oss själva samt syftet med vår studie och varför just deras deltagande är av 

stor vikt för denna studie. Därefter bokades ett intervjutillfälle in med Lågsson, men då 

Högsson inte hade möjlighet att träffa oss personligen på grund av tidsbrist, föreslog denne att 

vi skulle skicka intervjufrågorna via mail istället, vilket gjordes.  

 

Våra frågor till socialsekreterarna formulerades med studiens syfte och frågeställning i åtanke. 

Vi var därför noga med att frågorna skulle kunna ge svar på om socialsekreterarna, i sina 

bedömningar i vräkningsärenden där barn berörs, har en disciplinerande avsikt. För att 

minimera risk för feltolkning av socialsekreteraren i Lågbys svar vid intervjun frågade vi om 

tillåtelse att spela in intervjun, vilket godkändes av socialsekreteraren. Detta skulle även göra 

det möjligt för oss att vid transkriberingen kunna gå tillbaks och lyssna vid behov. 

Intervjufrågorna och vinjetten till Högstad skickades däremot via mail och svaren som 

mottogs via mail var lika innehållsrika som de svar vi fick genom personliga intervjun med 

Lågby. Högstad lämnade även dörren öppen för eventuella följdfrågor, vilket minimerade 
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risken för att mindre innehållsrik information skulle ges från Högstad trots att denna 

information kom via mail. Efter intervjutillfället med Lågby och mottagna svar via mail från 

Högstad transkriberades inhämtad data, vilket enligt Eva Fägerborg (2011) innebär att 

översätta muntligt uttalande till skrift (Fägerborg 2011:107). Denna inhämtade data 

kompletterades därefter med övrigt material och analyserades med hjälp av studiens valda 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning.  

Vinjettstudie  

För att få fram en tydlig bild av socialsekreterarnas bedömningar i vräkningsärenden där barn 

berörs samt för att skapa förklaring till socialsekreterarnas val, värderingar och attityder, 

kompletteras denna studies kvalitativa intervjufrågor med en vinjettstudie som är en 

experimentell undersökningsdesign (experimentell survey design) (Egelund 2008:136). Målet 

med denna vinjettstudie är att studera hur en och samma situation bedöms av socialsekreterare 

i olika kommuner och om det finns olikheter mellan de olika socialsekreterarnas 

förhållningssätt. Vinjettstudien anser vi därmed kan tydliggöra socialtjänstens disciplinerande 

avsikt i deras bedömningar. 

 

En vinjettstudie består av fall, i form av korta berättelser, som respondenterna ska bedöma 

och ta ställning till (ibid:137), vilket i denna studie innebär att ta ställning till vilka lämpliga 

sociala insatser som ska erbjudas samt motivera svaren. Tine Egelund (2008) menar att 

kunskapsintresset i vinjetten är att ta reda på om exempelvis socialtjänsten utför arbetet på 

olika sätt och om detta leder till skilda bedömningar. Vinjetter kan även användas för att 

studera hur exempelvis socialsekreterare bedömer allvarlighetsgraden av ett visst problem 

eller fall (ibid:138). Metoden har olika användningsområden som bland annat kan vara att 

undersöka hur olika individers värderingar skiljer sig åt samt att kunna göra en jämförelse 

mellan olika individer (ibid:142). Vinjettstudiens fall ska vara typiska och realistiska 

situationer och ska i möjligaste mån spegla verkligheten (ibid:148). Även om informationen i 

vinjettstudien är kortfattad måste ändå socialsekreteraren kunna bedöma fallen i vinjetten 

eftersom socialsekreterare många gånger tvingas ta ställning även i ärenden där informationen 

är knapphändig och inte innehåller mer information än vad som framgår i en vinjettstudie 

(ibid:149). För att socialsekreterarnas bedömningar ska utgå ifrån samma grund har vi 

informerat dem om att den enda information de får använda sig utav i deras bedömningar är 

det som finns tillgängligt i vinjetten (ibid:149).  
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Vår vinjettsstudie innehåller fyra stycken fingerade verklighetsförankrade fall som beskriver 

situationer där hushåll med barn har hamnat i ekonomiska svårigheter, fått en eller flera 

hyresskulder och därmed riskerar att vräkas. Orsaken till dessa hyresskulder är olika i alla fyra 

fall och socialsekreterarna ska enbart utifrån befintlig information i dessa fall bedöma och ta 

ställning till om hushållet är berättigade ekonomiskt bistånd för hyresskulden eller inte. Detta 

för att visa om socialsekreterarna tar olika hänsyn till samma orsaksfaktorer, vilket vi menar 

kan visa om en av de valda kommunerna har mer disciplinerande inslag i sina bedömningar 

och motiveringar (se bilaga vinjettstudie). Vinjettstudien skickades till båda socialsekreterarna 

via mail och dessa fall fick de sedan en vecka på sig att bedöma samt motivera sina svar. Med 

hjälp av socialsekreterarnas bedömningar och motiveringar har ett jämförande mellan 

kommunerna gjorts i analysavsnittet. Deras bedömningar och motiveringar av fallen kommer 

även att jämföras med intervjusvaren för att se om socialsekreterarnas egna svar från 

intervjufrågorna samt vinjetten överensstämmer med varandra. Svaren från vinjettstudien och 

intervjufrågorna kommer även att analyseras för att se om socialsekreterarna, i sina 

bedömningar och motiveringar i vräkningsärenden där barn berörs, har disciplinerande inslag. 

Denna studie kommer därför att främst utgå från socialsekreterarnas bedömningar och 

motiveringar i vinjettstudien, medan svaren från intervjufrågorna kommer att användas mer 

som ett komplement till vinjetten.  

5.2 INHÄMTNING AV LITTERÄRT MATERIAL 

För att utveckla vår förförståelse och skapa ökad kunskap kring ämnet inleddes studien med 

inläsning av lagar och litteratur såsom avhandlingar, böcker, rapporter, utredningar, tidskrifter 

och artiklar som alla berör socialtjänstens användande av disciplin vid vräkningsärenden som 

berör barn. Litteraturen inhämtades genom att söka via olika databaser som exempelvis 

Libris, Jstore, Miks, SöderScholar och Google Scholar. Vid sökningen via databaserna 

använde vi studiens nyckelord som sökord. Vår handledare bidrog till insamlingen av material 

genom att upplysa oss om att även söka via Social Sciences Citation Index samt gav förslag 

på litteratur som behandlar vår teoretiska utgångspunkt. Genom att ha läst in oss på litteratur 

som behandlar det aktuella ämnet har vi även funnit ytterligare material genom denna 

litteraturs referenser. Våra teoretiska utgångspunkter, inhämtad tidigare forskning samt inläst 

litteratur analyserades tillsammans med studiens inhämtade material från socialsekreterarna.  
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5.3 INDUKTIV OCH DEDUKTIV ANSATS  

Enligt Bryman (2011) visar induktiv och deduktiv ansats på vilken ställning teorin har i 

förhållande till forskningen och deduktion innebär att arbetet i forskningen startar med teorin 

till skillnad från induktion där arbetet startar med empirin (Bryman 2011:40). Eftersom vi 

redan från början hade en teori om att socialtjänsten har disciplinerande inslag i sina 

bedömningar samt att barn fortfarande vräks, har studien en deduktiv ansats, eftersom 

studiens empiri kom utifrån denna teori.  

5.4 VETENSKAPSFILOSOFISK UTGÅNGSPUNKT 

Denna studies vetenskapsfilosofiska utgångspunkt är det hermeneutiska synsättet som 

vägleder oss, då vi anser att detta synsätt är lämpligast för tolkningen av studiens intervjuer 

och vinjett. Hermeneutik är tolkning av en text, men kan även vara tolkning av handlingar och 

yttrande (Patel & Davidson 2011:28). Då hermeneutisk forskningsmetod inte syftar till att ta 

reda på hur världen är utan istället till hur världen uppfattas benämns den oftast för förståelse 

(Hartman 2004:106).  

Studien syftar till att försöka förstå socialsekreterarnas handlingar genom att tolka deras svar 

och bedömningar utifrån våra teoretiska utgångspunkter. Runa Patel och Bo Davidson (2011) 

menar att forskaren genom att tolka människors uttryckssätt, språk och handlingar kan förstå 

andra individers och sin egen livssituation. Det går därmed att tolka och förstå innebörden av 

socialsekreterarnas avsikter, som visar sig i språk och handlingar, med hjälp av ett 

hermeneutiskt synsätt (Patel & Davidson 2011:29). I denna studie visar socialsekreterarnas 

svar på intervjufrågorna samt bedömningarna i vinjetten med andra ord vad avsikten i deras 

handlingar är. Vi ska genom tolkning och vår egen förförståelse förstå vad innebörden i 

socialsekreterarnas bedömningar och motiveringar är för att se om det finns inslag av 

disciplin. Då det är vi som tolkar socialsekreterarnas bedömningar och motiveringar, är vi 

medvetna om att det finns en risk att vår förförståelse kan färga dessa tolkningar. Därför 

kommer vi under studiens gång ha detta i åtanke för att försöka minimera denna risk.  

5.5 URVAL 

Vi har i denna studie valt att studera två kommuner i Stockholms län på grund av att 

Kronofogdens (2013) statistik visar att antal vräkningar av barn år 2012 har minskat i övriga 

landet från föregående år, men inte i Stockholms län (Kronofogden 2013). Urvalsprocessen 
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inleddes med att studera Kronofogdens statistik över antal barn som berörs av vräkning i 

Stockholms län, för att se vilka kommuner som hade högt respektive lågt antal barn som 

berördes av vräkning, men var lika gällande befolkningsmängd och medelinkomst. Detta är 

ett målinriktat urval med strategiska inslag eftersom vi ville skapa överensstämmelse mellan 

vår frågeställning och vårt urval (Bryman 2011:434). Utifrån detta urval gjordes sedan en 

uträkning av hur stor den procentuella skillnaden mellan Lågby respektive Högstad var 

gällande antal barn som berörts av vräkning. Av detta framkom att Högstad år 2012 hade 

många fler verkställda vräkningar där barn berördes än Lågby, trots att Lågby hade fler 

bosatta barn i kommunen. Utifrån dessa urval valdes sedan den enhet inom socialtjänsten som 

bedömer ärenden där barn berörs av vräkning samt studiens socialsekreterare. Den urvalsform 

som har använts i denna studie är strategiskt urval på grund av att vi valt ut de 

intervjupersoner som är betydelsefulla för studien (Trost 2010:138).  

5.6 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Torsten Thurén (2007) beskriver att validitet innebär att forskaren mäter det denne har avsett 

att mäta. Reliabilitet däremot innebär att studien har mätts korrekt, med andra ord att studien 

är tillförlitlig (Thurén 2007:26). Vid kvalitativa studier är det dock svårt att uppnå reliabilitet 

då det är problematiskt att få samma svar vid skilda tillfällen eftersom individer får nya 

erfarenheter dagligen, vilket leder till att samma fråga kan besvaras annorlunda vid ett nytt 

intervjutillfälle (Trost 2010:132). Då reliabilitet är svårt att uppnå i kvalitativa studier kan 

trovärdighet enligt Jan Trost (2010) exempelvis nås genom att vid insamlandet av material se 

till att intervjufrågorna inte ska vara ledande (ibid:134). Vi anser att vi tagit hänsyn till denna 

punkt för att studien ska bli trovärdig. Då innebörden av begrepp som exempelvis disciplin 

har förtydligats och avgränsningar har gjorts för att begränsa studien till det som är avsikten 

att studera, anser vi att studiens validitet är relativt hög. Under hela studien har vi vid 

insamlandet av material återgått till studiens syfte och frågeställning för att sortera bort 

irrelevant material och har därmed endast mätt det som var avsett att mäta.  

5.7 ETISKA HÄNSYNSTAGANDEN 

För att ta hänsyn till etiska aspekter ska enligt Bryman (2011) fyra grundläggande etiska 

principer uppmärksammas, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet 

samt konfidentialitetskravet. Informationskravet innebär att vi ska informera våra informanter 

om studiens syfte (Bryman 2011:131), vilket vi gjorde redan vid vår första kontakt med 
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socialsekreterarna genom att upplysa dem om vad studien handlar om samt hur den kommer 

att genomföras. Samtyckeskravet handlar om socialsekreterarnas rätt att själva bestämma om 

de vill medverka i studien (ibid:132), vilket de tackade ja till redan vid vår första kontakt. Vi 

kommer även att ta hänsyn till nyttjandekravet genom att socialsekreterarnas svar enbart 

kommer att användas för denna studies ändamål (ibid:132).  

 

Med respekt för informanterna samt för att uppnå så sanningsenliga svar som möjligt har 

konfidentiellt hänsynstagande tagits genom att avidentifiera medverkande kommuner och 

informanter (ibid:132). I denna studie kommer vi därför inte att ange vilka kommuner som 

studerats eller vilka socialsekreterare som intervjuats, då detta inte är relevant för studien och 

inte påverkar resultatet. Då studiens ämne innefattar känslig information är vi medvetna om 

att vissa uppgifter eventuellt kommer att undanhållas oss och därför anpassas intervjufrågorna 

och vinjetten för att de inte ska upplevas som känsliga för socialsekreterarna. Statistiska 

siffror som kan avslöja vilka kommuner och socialsekreterare som medverkat i studien 

kommer inte att presenteras. Därför kommer varken kommunernas befolkningsmängd, 

medelinkomst, antal bosatta barn, antal vräkta barn eller skillnaderna kommunerna emellan att 

kunna redovisas. Detta innebär tyvärr att den stora skillnaden, gällande antal barn som berörs 

av vräkning, som föreligger mellan de två kommunerna inte kommer att kunna presenteras. 

5.8 METODKRITIK 

Avsikten med denna studie är att exemplifiera och inte att generalisera, därför anser vi att 

kvalitativ metod är passande för studien. Eftersom studiens urval är begränsat och landets 

kommuner ser olika ut, går inte studiens resultat att generalisera empiriskt. Men genom att 

uppmärksamma socialtjänstens disciplinerande inslag i de valda kommunerna, tror vi att 

studiens resultat kan ge exempel på om användande av disciplin kan leda till fler vräkningar 

som berör barn även i andra kommuner.  

 

Denna studie handlar inte om vad socialsekreterarna i Högstad och Lågby uppger, utan 

handlar om disciplinerande inslag inom socialtjänsten. Sedan har vi valt ut socialsekreterarna i 

Högstad och Lågby, som vi använt oss av som exempel för att kunna föra resonemanget kring 

socialtjänstens disciplinerande inslag. Vi är medvetna om att intervjusvaren och 

bedömningarna från vinjetten är utifrån dessa socialsekreterares egna svar och det är endast de 

som redovisats i studien. Hade istället någon annan socialsekreterare i dessa kommuner valts 

ut som informanter är vi medvetna om att vi eventuellt fått andra svar och bedömningar. Vi 
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menar dock att eftersom socialsekreterarna Högsson och Lågsson arbetar i och representerar 

socialtjänsten i Högstad respektive Lågby, kan de troligtvis representera disciplinerande 

inslag inom hela socialtjänsten i dessa kommuner. Detta eftersom en av våra utgångspunkter 

var att socialtjänsten i varje kommun har vissa riktlinjer att följa och dessa riktlinjer menar vi 

bland annat visar hur socialsekreterarna i kommunen ska förhålla sig till disciplin.  

Vi är även medvetna om att de utvalda kommunerna inte är exakt lika gällande 

befolkningsmängd och medelinkomst, men ligger ändå mycket nära varandra. Vi är också väl 

medvetna om att det kan finnas fler orsaksfaktorer till vräkningar som berör barn, än att 

socialsekreterarnas bedömningar har en disciplinerande avsikt. Men i denna studie har vi valt 

att endast studera socialtjänstens arbete utifrån studiens valda teoretiska utgångspunkter som 

behandlar disciplin och därför är det denna orsaksfaktor som studeras här. 

 

Eftersom intervjun med Lågby skedde genom personlig kontakt, kan eventuellt vår närvaro ha 

påverkat svaren genom att Lågsson möjligtvis besvarat frågorna utifrån vad denne tror att vi 

ville höra. För att minimera denna risk har båda socialsekreterarnas intervjusvar jämförts med 

deras egen vinjettbedömning för att se om deras intervjusvar stämde överens med 

bedömningarna av vinjetten. Då vinjetten lämnades via mail till båda kommunerna, menar vi 

att risken minskar för att socialsekreterarens svar ska ha påverkats av vår närvaro. En fördel 

med vinjettstudien är att båda socialsekreterare fått samma förutsättningar att besvara fallen 

eftersom båda bedömt samma vinjett.  

5.9 ARBETSFÖRDELNINGEN I UPPSATSEN 

Under denna studie har vi samarbetat och båda har varit aktivt deltagande under hela 

processens gång. Vi har tillsammans genom våra tankar och diskussioner åstadkommit 

studiens inledning, Foucaults teoretiska utgångspunkt, resultat och analys samt studiens 

slutdiskussion i bådas närvaro. Chrisante har haft det övergripande ansvaret över inläsandet av 

tidigare forskning, Skaus utgångspunkter, budget- och skuldrådgivning, lagar samt skrivit 

studiens Abstract del. Jessica har haft det övergripande ansvaret över inläsandet av metod, 

Fromms utgångspunkter, vräkningsprocessen, regeringens strategi samt skrivit studiens 

sammanfattning. Utifrån inläsningen har vi sedan i bådas närvaro tillsammans genom 

diskussioner bearbetat allt material som sedan överförts till en helhet i text.  
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KAPITEL 6 – RESULTAT OCH ANALYS  
I detta kapitel presenteras studiens resultat samt analys och är indelat i två avsnitt. Kapitlet 

inleds med ett avsnitt som redovisar studiens intervjusvar och avslutas med den genomförda 

vinjettstudien från socialsekreterarna i kommunerna Högstad och Lågby. Dessa svar 

kommer även att analyseras med hjälp av valda teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning.  

6.1 INTERVJUER 

Avsikten med intervjuerna var att skapa en förståelse för socialtjänstens användande av 

disciplin i kommunerna Högstad och Lågby vid vräkningsärenden som berör barn. 

Socialsekreterarna Högsson och Lågssons intervjusvar kompletterar deras bedömningar av 

vinjettstudien som är det material som tydligast besvarar studiens syfte och frågeställning.  

En avsaknad av lag på grund av disciplin? 

Då det inte finns preciserat i svensk lagstiftning att barn inte får vräkas, ställdes frågan till 

socialsekreterarna om de på deras enhet anser att den befintliga lagen är tillräcklig för att 

barn inte ska vräkas. Eller om de anser att regeringens nollvision om att inga barn ska vräkas 

bör bli till lag. Denna fråga anser vi eventuellt kan svara på om socialsekreterarna 

förespråkar en avsaknad av lag och i sådana fall om det är på grund av att möjligheten att 

disciplinera avvikande klienter ska finnas kvar.  

Högstad 

Socialsekreterare Högsson anser att det inte går att lagstifta om att inga barn ska vräkas. 

Högsson menar att detta inte går att tillämpa i verkligheten, då det skulle innebära att föräldrar 

med hemmavarande barn skulle kunna sluta betala hyran om de är medvetna om att de inte 

skulle vräkas om detta stod i lagen. Detta menar Högsson att politiker inte tänkt på när de 

diskuterat om att lagstifta att barn inte får vräkas, eftersom det skulle innebära att 

skattebetalare får gå in och betala föräldrarnas hyror istället. 

 

Lågby 

Även socialsekreterare Lågsson anser att detta inte går att lagstifta eftersom det skulle kunna 

innebära att hyresvärdar slutar att ta emot barnfamiljer för att dessa då inte skulle kunna 

vräkas även om de slutar att betala hyran. Lågsson menar därför att den befintliga 

lagstiftningen är bra i detta avseende och att regeringens mål och riktlinjer inte går att införa i 

lagstiftningen, men poängterar dock att inga barn hamnar på gatan i deras kommun. 
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Delanalys 

Här framkommer att både Högsson och Lågsson anser att det inte bör lagstiftas att inga barn 

ska vräkas, men motiverar detta olika. Högsson menar att en lagstiftning skulle påverka 

skattebetalarna negativt, medan Lågsson anser att en lagstiftning skulle påverka barnen 

negativ, då inga hyresvärdar skulle ta emot barnfamiljer som hyresgäster. Avsaknaden av en 

preciserad lag kan i Foucaults (1974) mening innebära en form av teknik att styra människor 

på för att forma dem på bästa sätt (Foucault 1974:199). Socialsekreterarnas svar om att 

regeringens befintliga mål och riktlinjer inte ska bli till lag, kan i vår mening tolkas som en 

indirekt disciplin, då en avsaknad av lag fostrar klienter på ett diskret sätt, men ändå 

disciplinerar den avvikande klienten. Med Fromms (1993) tankegångar kan denna fostran 

tolkas som att klienterna anpassar sig efter socialtjänstens påtryckningar och förväntningar, 

som exempelvis kan vara att klienten ska betala sina hyror och genom denna anpassning 

hamnar klienten i underkastelse (Fromm 1993:104). Denna anpassning menar vi att klienten 

eventuellt gör på grund av yttre påtryckningar för att klienten själv i slutänden ska få ut något 

av situationen.  

 

Utifrån båda socialsekreterarnas svar tänker vi att en preciserad lag kan tolkas som att 

föräldrar skulle kunna sluta att betala sina hyror. Detta då en lag skulle kunna innebära att 

individens ansvar minskar och överförs istället på samhället om föräldrar är medvetna om att 

socialtjänsten har skyldighet att se till att inga barn vräks. En avsaknad av lag kan utifrån 

socialsekreterarnas svar däremot tolkas som att individens eget ansvar finns kvar och därmed 

kan människor disciplineras till att betala hyran, vilket i vår mening blir en form av 

självdisciplinering. Detta kan utifrån Foucaults (1974) tankegångar tolkas som att 

socialsekreterarna anser att en lag inte ska införas för att ordningen i samhället ska bevaras 

genom att disciplinera klienten till att betala sina hyror för att de ska passa in i samhället 

(Foucault 1974:199).  

Socialtjänstens tillhandahållande av bostad till barn som vräkts 

I Regeringsformens 1 Kap. 2§ 2 st skrivs att samhället ska trygga människors rätt till bostad 

och därför ställdes frågan till socialsekreterarna om de anser att det är socialtjänstens 

skyldighet att tillhandahålla bostad till barn som vräks. Detta för att visa om 

socialsekreterarna anser att det endast är individens eget ansvar eller inte, vilket i vår mening 

kan visa på inslag av disciplin.  
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Högstad 

Socialsekreterare Högsson anser att de alltid ser till att ett barn inte far illa, men att det inte är 

socialtjänstens skyldighet att ordna en ny bostad till familjer som vräkts. De hjälper dock 

familjen att kontakta sitt nätverk för att se om det finns möjlighet för dem att bo inneboende 

hos någon anhörig i avvaktan på att familjen finner annat boende. Om det inte finns några 

andra lösningar menar Högsson att socialtjänsten i sista hand kan hänvisa familjen till 

vandrarhem för att ge barnen tak över huvudet, men anser att detta inte är någon långsiktig 

lösning samt är en dyr insats. Socialsekreteraren menar att de inom deras enhet arbetar hårt 

för att familjen ska kunna behålla den nuvarande bostaden, men uppger att socialtjänsten inte 

är ”andra klassens bostadsförmedling” utan hänvisar familjen till den rådande 

andrahandsmarknaden. 

 

Lågby 

Socialsekreterare Lågsson anser, till skillnad från Högsson, att socialtjänsten har en skyldighet 

att tillhandahålla boende men inte egen bostad, det vill säga eget kontrakt, till barn som 

vräkts. För att tydliggöra detta uppger Lågsson att egen bostad skiljer sig från tak över 

huvudet och menar att även boende hos vänner betraktas som bostad. 

 

Delanalys 

Socialsekreteraren i Högstad anser att det inte är socialtjänstens skyldighet att tillhandahålla 

bostad och lägger stor vikt på klientens eget ansvar att lösa situationen själv innan 

socialtjänsten går in med en hjälpande hand i form av tak över huvudet. Socialsekreteraren i 

Lågby menar däremot att socialtjänsten har en skyldighet att tillhandahålla tak över huvudet 

till familjer som vräkts och lägger enligt vår tolkning inte samma vikt på klientens eget ansvar 

i sina svar. Däremot är båda socialsekreterarna överens om att socialtjänsten inte har någon 

skyldighet att tillhandahålla bostad i form av eget kontrakt till familjerna. Högssons tankar 

kring klientens eget ansvar kan enligt Skaus (2007) resonemang bero på att socialtjänsten i 

Högstad tar vara på klientens egna resurser först, för att stärka dennes självförtroende och för 

att klienten inte ska hamna i myndigheternas förlamande grepp. Om socialtjänsten inte ser 

klienten som en individ med egna resurser kan det leda till att hjälpen är mer till skada än 

nytta, vilket kan vara anledningen till att Högsson anser att klienten bör lösa 

boendesituationen på egen hand (Skau 2007:33). Lågsson tar däremot inte upp individens eget 

ansvar i sitt svar utan fokuserar mer på socialtjänstens ansvar att tillhandahålla boenden till 

vräkta familjer och för därför inte Skaus resonemang. Då Lågsson, till skillnad från Högsson, 



25 
 

inte tar upp individens eget ansvar i denna fråga, kan detta tolkas som att Högsson har mer 

fokus på att disciplinera klienten till att ta sitt ansvar.  

Socialtjänstens disciplinerande arbete 

För att få kunskap om hur de två olika kommunerna använder sig av disciplin i sitt arbete 

med vräkningsärenden som berör barn, bad vi socialsekreterarna berätta hur de arbetar 

inom deras enhet. 

Högstad 

Socialsekreterare Högsson menar att när ett meddelande om vräkning inkommer till 

socialtjänsten delas ärendet ut till socialsekreterarna, som i sin tur ringer upp familjerna för att 

höra efter hur familjen själva har tänkt lösa situationen. Om socialsekreteraren inte får tag på 

familjen via telefon lämnar socialtjänstens uppsökarteam ett brev utan kuvert i familjens 

brevlåda med texten ”NI RISKERAR ER BOSTAD” för att även de familjer som inte brukar 

öppna sin post ska reagera. Högsson menar att socialtjänsten inte kan göra mer i detta läge om 

familjen inte kontaktar dem. Om ett vräkningsärende går vidare till Kronofogden som sätter 

ett vräkningsdatum, menar Högsson att socialtjänsten försöker få kontakt med familjen genom 

oanmälda hembesök. Om ärendet ändå leder till vräkning försöker socialtjänsten i Högstad att 

på plats vid vräkningstillfället, förhandla med hyresvärden. Ibland kan socialtjänsten ordna 

anstånd från hyresvärden för att kunna pröva familjens rätt till ekonomiskt bistånd för 

hyresskulden eller se om det finns något annat sätt att rädda bostaden. Högsson uppger att 

kommunen även erbjuder frivillig budget- och skuldrådgivning till dessa familjer.  

 

Lågby 

Socialsekreterare Lågsson uppger att de prioriterar barnfamiljer och arbetar på så sätt att när 

socialtjänsten får ett meddelande om vräkning söker deras uppsökarteam upp familjen för att 

se vad orsaken är till att familjen inte betalat sin hyra. Lågsson menar även att det är viktigt 

för små barn att det finns en bostad som barnen inte behöver flytta ifrån, då en flytt från 

kompisar och skola inte är bra för barn. Enligt riktlinjerna som socialtjänsten i Lågby har, ska 

barn inte bo på ett jourhem eller vandrarhem och grunden ska vara att barnet ska ha rätt till 

både sin mamma och pappa. Lågsson uppger att de även tar hjälp av andra enheter inom 

kommun och landsting om det visar sig att någon i familjen exempelvis mår psykiskt dåligt, 

detta för att kunna erbjuda den hjälp som personen i fråga är i behov av. Socialsekreteraren 

menar att en anmälan om hyresskuld oftast betyder att något inte står rätt till i familjen och 

ibland har det gått så pass långt att det inte går att rädda bostaden.  
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Det är enligt socialsekreteraren bristande i omsorg av barnen om inte föräldern betalar hyran, 

utan istället medvetet gör av med hyrespengarna, eftersom tak över huvudet är av stor vikt för 

barn. Beror hyresskulden istället på inkomstglapp mellan olika ersättningar såsom A-kassa 

och bidrag anser Lågsson att hyresskulden är förståelig. I dessa fall handlar en hyresskuld inte 

om att inte kunna ta hand om sina barn utan mer om ekonomi och Lågby kan då erbjuda 

frivillig budget- och skuldrådgivning. Lågsson uppger även att det inte får stå några barn på 

gatan, men menar att det främst är familjen själv som bör försöka lösa situationen och inte 

budget- och skuldrådgivarna. 

 

Delanalys 

Likheten mellan kommunerna är att de båda erbjuder frivillig budget- och skuldrådgivning till 

familjer med ekonomiska svårigheter, vilket socialtjänsten är skyldig att tillhandahålla enligt 

Socialtjänstlagen 3 Kap. 1§ (Lagboken 2012). Budget- och skuldrådgivning kan i vår mening 

betraktas som en form av disciplin, då den syftar till att hjälpa klienten att få ordning på sin 

ekonomi för att fungera som denne bör i samhället. Att socialtjänsten erbjuder budget- och 

skuldrådgivning kan även enligt Konsumentverket (2011) anses som en annan lösning än att 

behöva betala ut ekonomiskt bistånd. (Konsumentverket 2011:13). Här tänker vi att budget- 

och skuldrådgivning har disciplinerande inslag, då avsikten kan vara att normalisera klienten. 

Om rådgivningen resulterar i att klienter kan lösa den ekonomiska svårigheten själv behöver 

inte socialtjänsten använda sina egna resurser för att betala hyresskulden. Detta tänker vi även 

kan ha funnits med i tanken vid budget- och skuldrådgivningens uppkomst, då rådgivningen 

kan medföra ekonomiska besparingar för staten.  

 

En skillnad mellan kommunerna är att Högsson tydliggör att det är klientens eget ansvar och 

nämner inte att de vill ta reda på orsaken till hyresskulden. Att Högsson lägger mer vikt på 

klientens eget ansvar kan tolkas som att om klienterna avviker från samhällets normer bör 

dennes beteende förändras, vilket enligt Foucaults (2003) tankegångar innebär att normalisera 

den avvikande för att återförena denne till samhället. Om denna förändring genomförs och 

klienten lyckas återanpassas, gynnar det i längden även samhället (Foucault 2003:246). 

Lågsson tar däremot upp vikten av att kunna erbjuda den hjälp som klienten är i behov av och 

att ta hänsyn till bakomliggande orsaker samt poängterar att inga barn ställs på gatan i deras 

kommun. Då Högsson anser att det är klienten själv som ska lösa situationen kan detta i 

Foucaults (2003) mening innebära att socialtjänsten i Högstad har mer disciplinerande inslag 

än socialtjänsten i Lågby (ibid:171). Detta eftersom socialsekreterare Lågsson även lägger 
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vikt på orsaken till hyresskuldens uppkomst och därmed enligt oss ser mer till individens 

fördel.  

Sammanfattningen av intervjuerna är att Högssons och Lågssons intervjusvar är relativt lika, 

men att Högsson enligt vår tolkning av deras svar har mer disciplinerande inslag, då denne 

lägger starkare vikt på klientens eget ansvar. Lågsson tar enligt vår tolkning däremot mer 

hänsyn till bakomliggande orsaker till hyresskulden. Nedanstående bedömningar och 

motiveringar av vinjettstudien kommer att visa om socialsekreterarna skiljer sig åt på fler 

punkter än vad som framkommit av intervjusvaren.  

6.2 VINJETTSTUDIE 

Här nedan följer de fingerade fall som både socialsekreteraren i Högstad och 

socialsekreteraren i Lågby har bedömt samt deras svar och motiveringar på dessa för att visa 

på socialsekreterarnas användande av disciplin. 

Fall 1 – Socialsekreterarnas hänsyn till psykisk ohälsa och klients nekande till 

insatser  

Detta fall tar upp en situation som berör Anna som är 25 år och ensamstående till en fyraårig 

flicka, då hennes sambo omkom för tre år sedan. Sambons bortgång ledde till att Anna 

hamnade i obalans i ekonomin och har haft kontinuerlig kontakt med socialtjänsten under tre 

år. Nu inkommer ett meddelande om uppsägning till socialtjänsten och ett hembesök hos 

Anna görs. Hon beviljas därefter ekonomiskt bistånd för de tre månaders hyresskulder som 

uppstått samt hänvisas till budget- och skuldrådgivning, vilket Anna avböjde. Ytterligare ett 

meddelande om uppsägning inkommer till socialtjänsten ett halvår senare och samma insatser 

erbjuds även denna gång. Vid detta tillfälle går Anna till budget- och skuldrådgivning men 

endast vid ett tillfälle. Vid ett tredje meddelande om uppsägning som inkommer till 

socialtjänsten uppmärksammas att Anna har svårt att koncentrerar sig, ta tag i saker och bryter 

ut i gråt under flera tillfällen. Anna remitteras därför till en samtalsterapeut, vilket hon tackar 

nej till. Här väcks tankarna om att någonting inte står rätt till och att Anna troligtvis hamnat i 

en djup depression då hon inte varit mottaglig för några av socialtjänstens förslag på insatser.  

 

Socialsekreterarna ombeds att bedöma och motivera vilka insatser de anser är lämpliga samt 

om Anna, för att hon och barnet ska kunna bo kvar i bostaden, ska beviljas ytterligare 

ekonomiskt bistånd till hyresskuld. Detta för att se om hänsyn till Annas psykiska ohälsa går 

före socialtjänstens sträva efter att disciplinera klienter.  



28 
 

Högstad 

Socialsekreteraren i Högstad anser att de inte skulle bevilja Anna ekonomiskt bistånd för 

hyresskulden, med motiveringen att om Anna redan haft försörjningsstöd, hade socialtjänsten 

i Högstad inom en månad upptäckt att Anna inte betalt in hyran. Detta eftersom de kräver in 

kvitto varje månad på att Anna betalat sin hyra. Högsson menar därmed att detta fall inte 

skulle kunna uppstå om det var ett verkligt fall eftersom socialtjänsten i Högstad skulle betala 

in fortsatta hyror direkt till hyresvärden redan efter en månad. Den hyresskuld som redan har 

uppkommit uppmanas Anna istället att själv avbetala till hyresvärden. Högsson menar att de 

därmed arbetar förebyggande för att förhindra att familjer får stora hyresskulder och riskerar 

vräkning. Socialsekreteraren är tydlig med att de har krav på att klienter som bär ekonomiskt 

bistånd, står till arbetsmarknadens förfogande samt går till Jobbtorg och söker arbete fyra 

dagar i veckan. På Jobbtorg menar socialsekreteraren att personalen där märker om Anna mår 

dåligt och då skulle socialtjänsten i Högstad be Anna att själv kontakta läkare eller remitteras 

till psykiatrin av socialtjänsten för att få hjälp med sin psykiska ohälsa. 

 

Lågby 

Socialsekreteraren i Lågby menar däremot att de skulle bevilja Anna ekonomiskt bistånd för 

hyresskulderna med motiveringen att Annas hyror ska betalas, då Lågsson anser att det är av 

stor vikt att hyran regleras och att Anna får hjälp med sin psykiska ohälsa. Lågsson menar 

även att om Anna har en depression och inte behandlas för det, kan det resultera i att hon 

riskerar att hamna i samma ekonomiska situation igen. Om socialtjänsten betalar in 

hyresskulden och motiverar Anna till att söka efterlevandepension samt till att ta emot hjälp 

från psykiatrin, menar Lågsson att det är sannolikt att Anna kommer slippa hyresskulder i 

framtiden och fungera bättre som mamma framöver. 

 

Delanalys 

Socialsekreterarnas bedömning av detta fall visar på stora skillnader i hur de bedömer fallet 

då socialsekreteraren i Högstad avslår Annas ansökan om ekonomiskt bistånd till 

hyresskulden, medan socialsekreteraren i Lågby beviljar Annas ansökan. Högsson menar att 

Annas fall inte skulle kunna uppstå i verkligheten, då socialtjänsten i Högstad övervakar sina 

klienter som bär ekonomiskt bistånd genom att kräva in kvitto på betald hyra. Foucault (1974) 

skulle mena att denna form av kontroll är ett exempel på socialtjänstens övervakning där 

klienter ständigt har ett vakande öga över sig och därmed eventuellt betalar hyran för att 

undvika att gå emot samhällets normer. Detta då klientens vetskap om att denne är övervakad 
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av socialtjänsten blir en form av självdisciplinering som får klienten att uppföra sig (Foucault 

1974:229).   

 

Ytterligare en skillnad i socialsekreterarnas bedömningar anser vi är att socialsekreteraren i 

Lågby lägger större vikt på en hållbar lösning och tar mer hänsyn till barnets bästa, genom att 

se till att Anna får ordning på sin psykiska ohälsa. Till skillnad från socialsekreteraren i Lågby 

lägger inte socialsekreteraren i Högstad lika stor vikt på Annas psykiska ohälsa, utan menar 

att hon bör stå till arbetsmarknadens förfogande. Detta kan tolkas som att då Högsson lägger 

större vikt på Annas eget ansvar genom att hon själv ska avbetala hyresskulden och stå till 

arbetsmarknadens förfogande har socialtjänsten i Högstad en mer disciplinerande avsikt i sin 

bedömning. 

 

Av kommunernas bedömningar och motiveringar uppmärksammade vi även att Lågsson 

beviljade ekonomiskt bistånd till Anna, trots att hon inte varit samarbetsvillig gällande 

socialtjänstens förslag om budget- och skuldrådgivning. Då tidigare forskning visar att 

budget- och skuldrådgivningens avsikt är att klienten ska ges kunskap om hur denne bäst bör 

hantera sin ekonomi, kan rådgivningen därför uppfattas som att den ämnar socialisera och 

uppfostra klienten (Holmdahl 2009:181). Det som i vår mening kan tolkas som socialiserande 

och uppfostrande drag är att det vid budget- och skuldrådgivning, enligt Konsumentverket 

(2011), bland annat görs en överenskommelse mellan klient och rådgivare om vad som bör 

åtgärdas gällande klientens ekonomiska situation. Annat som kan uppfattas som 

socialiserande och uppfostrande är att klientens förändring följs upp för att minska risken att 

ekonomiska svårigheter ska uppstå igen eftersom ett invant beteende tar tid att ändra 

(Konsumentverket 2011:62). Detta kan utifrån Foucaults (1974) teoretiska utgångspunkter ses 

som att överenskommelsen mellan klient och rådgivare är till för att genom övervakning få 

kunskap om klientens uppförande samt att uppföljningen används för att få kunskap om 

klientens förbättring (Foucault 1974:289). Därmed anser vi att då budget- och 

skuldrådgivning erbjuds av socialtjänsten kan detta uppfattas som att socialtjänstens mål är att 

normalisera, det vill säga disciplinera avvikande klienter.  

 

Orsaken till att Anna tackat nej till budget- och skuldrådgivning och kontakt med 

samtalsterapeut, kan enligt Skaus (2007) resonemang bero på att Anna inte vill blotta sig för 

främmande människor, medan det för socialtjänsten kan uppfattas som nödvändigt (Skau 

2007:108). Här tänker vi att det för Anna kan upplevas som övergrepp då rådgivningen kan 
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tolkas som en form av övervakning eftersom den leder till att socialtjänsten får uppsikt över 

hennes livssituation. Då Lågsson, trots att Anna inte varit samarbetsvillig till socialtjänstens 

förslag, beviljade ekonomiskt bistånd för hyresskulden, kan detta tolkas som att 

socialsekreteraren i Lågby har en mindre disciplinerande avsikt i Annas fall jämfört med 

socialsekreteraren i Högstad. 

Fall 2 – Socialsekreterarnas hänsyn till nyseparerad ensamstående mamma  

Fall nummer två handlar om familjen Abdi som består av mamma, pappa och tre små barn, 

där paret för fem månader sedan gått skilda vägar. Mamma Aisha har sedan barnen föddes 

varit hemma med barnen, medan pappa Reza varit den huvudsakliga försörjaren under tiden 

de levt ihop och familjen har då haft en stabil ekonomi och har därför inte tidigare haft 

ekonomiskt bistånd. Men sedan pappan flyttade har mamman haft svårigheter med att försörja 

sig och barnen. Pappan är fortfarande folkbokförd på deras tidigare gemensamma 

bostadsadress och vägrar att ändra på det, vilket har lett till att Aisha inte får något 

bostadsbidrag från Försäkringskassan. I och med detta har mamman kommit efter med 

hyresinbetalningarna och därför har ett meddelande om uppsägning inkommit till 

socialtjänsten. Vid det första mötet med socialtjänsten ansöker Aisha om ekonomiskt bistånd 

till hyresskulderna då hyresvärden kräver att skulden betalas inom tre veckor om familjen ska 

få behålla bostaden.  

 

Socialsekreterarna ombeds att bedöma och motivera vilka insatser de anser är lämpliga samt 

om Aisha ska beviljas ekonomiskt bistånd till hyresskuld för att hon och barnen ska kunna bo 

kvar i bostaden. Tanken med detta fall var att se om någon av socialsekreterarna tar hänsyn 

till de konsekvenser som separationer medför eller om de lägger mer vikt på normalisering av 

klienter. 

 

Högstad 

Socialsekreteraren i Högstad anser att då det är mannen som försörjt familjen, är det honom 

hyresvärden godkänt som hyresgäst och därmed är det han som blir vräkt. Då hyran enligt 

Högsson anses vara för hög för kvinnan även om hon får ett arbete, menar Högsson att pappan 

ska vräkas. Därefter anser socialsekreteraren att en förhandling med hyresvärden ska göras för 

att mamman och barnen ska få en annan bostad med lägre hyra som mamman klarar av att 

betala själv när hon får ett arbete. Högsson betonar att mamman omgående ska anmäla till 

Skatteverket att pappan har flyttat, för att hon ska kunna ansöka om underhållstöd och 

bostadsbidrag hos Försäkringskassan, vilket socialsekreteraren menar att socialtjänsten kan 
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hjälpa henne med. Mamman hänvisas även av Högsson att omedelbart anmäla sig till SFI 

(Svenska För Invandrare). Socialsekreteraren bedömer att eftersom mamman kan få 

retroaktivt bidrag från Försäkringskassan kan hon beviljas ekonomiskt bistånd från 

socialtjänsten mot återbetalning, vilket innebär att hon måste betala tillbaka biståndet när hon 

får pengar från Försäkringskassan. 

 

Lågby 

Socialsekreteraren i Lågby bedömer att mamman bör beviljas ekonomiskt bistånd med 

motiveringen att hyresskulden bör regleras för att undvika att barnen hamnar på gatan. Detta 

eftersom socialtjänsten är medvetna om att det ibland är svårt att få pappor att betala sin del 

och därför brukar socialtjänsten i Lågby i början av separationer inte vara hårda då de även är 

medvetna om att många pappor inte byter bostadsadress direkt. Därmed anser Lågsson att 

mamman bör beviljas ekonomiskt bistånd. 

. 

Delanalys 

I detta fall skiljer sig socialsekreterarna åt i sina bedömningar då Högsson endast beviljar 

ekonomiskt bistånd mot återbetalning samt föreslår att familjen ska vräkas genom att de 

tvingas flytta från nuvarande bostad, då den av Högsson anses vara för kostsam. Att mamman 

beviljas bistånd mot återbetalning kan enligt oss tolkas som att socialtjänsten i Högstad 

använder sig utav en mer regelmässig bedömning. Denna tolkning gör vi utifrån att Högsson 

utgår från att mamman kan tillgodose familjens behov om hon får retroaktivt bidrag från 

Försäkringskassan och därmed anser att hon inte är berättigad till ekonomiskt bistånd utan 

återbetalningskrav. Till skillnad från Högsson menar vi att Lågsson ser till klientens 

individuella behov och tar hänsyn till separationens konsekvenser.  

 

Vi finner det även intressant att Högsson föreslår att mamman omedelbart ska anmäla sig till 

SFI då det i fallet inte framkommer om mamman är svensktalande eller inte. Då mamman 

enligt Högsson även ska söka arbete och kontakta Försäkringskassan för att ansöka om 

underhållsstöd och bostadsbidrag för att beviljas bistånd mot återbetalning kan Högssons 

förslag i vår mening tolkas som en form av en normaliseringsprocess. Med utgångspunkt från 

Foucault (2003) innebär normaliseringsprocessen att mamman genom socialtjänstens krav ska 

förändras till det bättre för att sedan kunna återinföras till samhällets normer (Foucault 

2003:246). Detta kan även tolkas som en form av disciplin då normaliseringsprocessens avsikt 

är till för att forma individen till det bättre (ibid:171). Här tänker vi att orsaken till att 
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Högsson uppsätter dessa krav även kan vara på grund av att socialtjänsten i Högstad 

eventuellt anser att individer i samhället ska arbeta eller stå till arbetsmarknadens förfogande 

och inte vara hemmavarande med barn. Socialtjänstens krav skulle Fromm (1993) mena 

innebär att det är en form av härskande då socialsekreterare besitter en viss makt och därmed 

kan styra över om klienten ska ha rätt till ekonomiskt bistånd eller inte (Fromm 1993:137). 

 

Fall 3 – Socialsekreterarnas disciplinering vid klienters upprepande beteende och 

missbruksproblematik 

Fall nummer tre handlar om Peter som är en ensamstående pappa med två söner i tonåren som 

bor hos honom två helger per månad och övrig tid hos mamman sedan två år tillbaka. Peter 

arbetar deltid och får ekonomiskt bistånd från socialtjänsten för att nå upp till riksnormen. 

Peter spelar ibland nätpoker, vilket tidigare har lett till obetalda hyror. Denna månad 

inkommer ett meddelande om uppsägning från hyresvärden till socialtjänsten och i samtal 

med Peter framkommer att han inte kunnat betala hyrorna på grund av att han spelat bort stora 

delar av sin inkomst. Socialtjänsten har vid två tidigare tillfällen gått in med ekonomiskt 

bistånd till Peters hyresskulder. Detta gjordes för att socialtjänsten månade om Peters barn 

som har en stark anknytning till Peter och vänner i området.  

 

Socialsekreterarna ombeds att bedöma och motivera vilka insatser de anser är lämpliga samt 

om Peter ska beviljas ekonomiskt bistånd till hyresskuld för att han och barnen ska kunna bo 

kvar i bostaden. Avsikten med detta fall var att se om socialsekreterarna avslår ansökan om 

ekonomiskt bistånd och om de i sådana fall avslår för att de anser att det är Peters eget 

ansvar eftersom upprepande hyresskulder uppkommit på grund av hans spelmissbruk. Vid 

avslag kan detta enligt oss visa på socialtjänstens användande av disciplin. 

 

Högstad 

Då socialtjänsten tidigare beviljat ekonomiskt bistånd till Peters hyresskulder menar 

socialsekreteraren i Högstad att eftersom barnen endast bor hos Peter två helger per månad 

skulle denna ansökan förmodligen avslås. Högsson anser att en orosanmälan ska göras till 

Barn- och Familjeenheten angående Peters bristande förmåga som får utreda att barnen även 

på ”Peters helger” kan bo hos sin mamma. Socialsekreteraren anser att det bör föras en 

diskussion med Peter om att socialtjänsten med Peters godkännande kan gå in med 

förmedlande medel, vilket innebär att socialtjänsten tar alla hans inkomster för att betala hans 

räkningar och därefter ge honom resterande pengar. Denna insats menar Högsson skulle ha 
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erbjudits redan vid det första tillfället, för då skulle inte detta tredje tillfälle uppstå och 

socialsekreteraren anser att de hade agerat tidigare eftersom socialtjänsten i Högstad arbetar 

förebyggande i vräkningsärenden som berör barn.   

 

Lågstad 

Även socialsekreteraren i Lågby avslår Peters ansökan om ekonomiskt bistånd med 

motiveringen att Peter inte gör något åt sin situation. Lågsson hänvisar här till ett tidigare 

rättsfall (RÅ 2005 ref. 51 Annat bistånd kap 6), där Högsta förvaltningsdomstolen angett att 

socialtjänstens ansvar för hjälp och ansvar till vuxna missbrukare inte gäller 

spelmissbruk. Socialsekreteraren menar däremot att om Peter deltar regelbundet på 

behandling för hans spelmissbruk kan hyresskulden regleras senare eftersom hyresvärdar 

vanligtvis går med på detta. 

 

Delanalys 

Socialsekreterarnas bedömningar av detta fall visar att de gör liknande bedömningar då båda 

avslår Peters ansökan om ekonomiskt bistånd för hyresskulden men med olika motiveringar. 

Socialsekreteraren i Högstad avslår ansökan med motiveringen att Peter tidigare beviljats 

ekonomiskt bistånd för hyresskulder samt att Peters barn endast bor hos honom två helger i 

månaden. Då Högsson avslår Peters ansökan på grund av tidigare beviljat ekonomiskt bistånd 

kan det utifrån vad Holmdahls (2009) studie visat tolkas som att Högsson avslår på grund av 

att ytterligare ett bifall inte medför någon rättelse av klienten (Holmdahl 2009:124). Här 

menar vi att Högssons avslag enligt oss kan ha som avsikt att disciplinera Peter.  

 

Då socialsekreteraren i Högstad förslår att barnen ska flytta till sin mamma på heltid, vilket 

innebär att barnen tvingas lämna sin trygga omgivning, kan detta med Socialstyrelsens och 

Länsstyrelsens resonemang påverka barnen negativt i form av skuld, skam (SOU 2005:88:63) 

och rädsla (ibid:66). De menar även att för att barnen ska kunna vara tillsammans med sina 

föräldrar behöver separerade föräldrar ha en varsin bostad (ibid:54). Socialsekreteraren i 

Lågby motiverar däremot sitt avslag med att Peter inte själv förändrar sin livssituation och 

nämner inte något om att barnen ska flytta till sin mamma. Enligt våra tankegångar kan detta 

anses som att socialsekreteraren i Lågby tar mer hänsyn till barnens bästa i denna bedömning, 

eftersom denne inte föreslår en flytt av barnen. Högssons rekommendation om att barnen ska 

flytta till sin mamma kan med Holmdahls (2009) resonemang tolkas som att 

socialsekreteraren omdefinierar Peters hushåll från att ha varit ett hushåll med barn till att bli 
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ett hushåll utan barn. Med denna omdefiniering av hushåll vräks därmed inte en barnfamilj 

utan endast Peter (Holmdahl 2009:46). Att Högsson, istället för att bevilja Peter ekonomiskt 

bistånd, föreslår att barnen flyttar till mamman kan enligt oss ses som en form av disciplin då 

socialsekreterarens avsikt med detta kan vara att Peter ska fostras till att betala sin hyra.  

 

Eftersom båda socialsekreterarna avslog Peters ansökan på grund av upprepande beteende, 

skulle Foucault (2003) mena att ytterligare ett bifall kan tolkas av socialsekreterarna som att 

det inte skulle leda till någon fostran då det inte ger Peter någon lärodom (Foucault 

2003:264). Här menar vi att socialsekreterarna eventuellt tänker att om Peter ständigt beviljas 

ekonomiskt bistånd kan det resultera i att han fortsättningsvis inte betalar hyran och därför 

avslår ansökan för att Peter ska disciplineras till att göra rätt. Socialsekreterarnas tankegångar 

här kan med Skaus (2007) resonemang vara menat att hjälpa Peter för hans eget bästa även 

om ett avslag skadar honom på något sätt (Skau 2007:108). Denna dubbelsidighet innebär att 

klienten hamnar i gråzonen då ett avslag för socialsekreterarna kan uppfattas som hjälp 

samtidigt som det för klienten kan uppfattas som att denne kommer till skada (ibid:107). Även 

Sahlins (1996) tankegångar går kring detta då socialsekreterarnas handlingar kan tolkas som 

att det syftar till att disciplinera Peter (Sahlin 1996:267). Socialsekreterarnas handlande kan 

därmed enligt oss uppfattas som att de vill fostra Peter till att betala sin hyra och därmed visar 

både Lågssons och Högssons bedömningar på mycket tydliga inslag av disciplin.   

Fall 4 – Socialsekreterarnas beaktande av studerandes situation  

Detta fall handlar om Esperanza som är en ensamstående mamma till fyra barn och har valt att 

börja studera efter en lång tid som arbetssökande. Hon har en termin kvar på sin utbildning 

och har under studietidens sommaruppehåll tidigare arbetat extra, men har detta år fått reda på 

att det företaget hon arbetat för gått i konkurs. Detta innebär att hon står utan arbete och 

inkomst under sommaren och är inte heller medlem i någon A-kassa. Därför söker Esperanza 

ekonomiskt bistånd för första gången endast under juni och juli månad eftersom hon i augusti 

får studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden) igen. Esperanza har varit i kontakt 

med sin hyresvärd som informerat henne om att någon avbetalningsplan på hyresskulden inte 

kommer att ges. Vid ansökan om ekonomiskt bistånd får hon besked från socialsekreteraren 

om att hon troligtvis måste avsluta sina studier om hon ska ha rätt till ekonomiskt bistånd 

under sommaren, men att hon kan lämna in en ansökan i alla fall.  
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Socialsekreterarna ombeds att bedöma och motivera vilka insatser de anser är lämpliga samt 

om Esperanza ska beviljas ekonomiskt bistånd till hyresskuld även om hon väljer att fortsätta 

studera, för att hon och barnen ska kunna bo kvar i bostaden. Detta för att se om 

socialsekreterarna tar hänsyn till studenters situation eller avslår för att tydliggöra 

Esperanzas eget ansvar, vilket i vår mening kan visa på socialsekreterarnas inslag av 

disciplin.  

 

Högstad 

Socialsekreteraren i Högstad bedömer att Esperanza ska erbjudas praktik under sommaren och 

då beviljas ekonomiskt bistånd fram till skolans terminsstart. Om hon däremot skulle få ett 

arbete under praktikperioden kan hon avsluta praktiken och välja att arbeta istället. Då kan 

Esperanza beviljas ekonomiskt bistånd mot återbetalning eftersom hon i sådana fall senare får 

pengar i form av studiemedel och lön. 

 

Lågby 

Socialsekreteraren i Lågby menar att de är medvetna om att studenter har svårt att få A-kassa 

under sommaruppehållen och uppger att socialtjänsten i Lågby därför har många studerande 

under loven som har ekonomiskt bistånd. Socialsekreteraren anser att det är en självklarhet att 

Esperanza ska beviljas ekonomiskt bistånd under sommaren fram till att hon får studiemedel 

igen eftersom hon då har större möjlighet att bli självförsörjande.  

 

Delanalys 

I detta fall är socialsekreterarnas bedömningar liknande eftersom båda beviljar Esperanza 

ekonomiskt bistånd under sommaruppehållet. Däremot skiljer sig socialsekreterarnas 

bedömningar åt, då Högsson ställer krav på att Esperanza ska praktisera eller arbeta under 

sommaruppehållet för att erhålla ekonomiskt bistånd. Då Lågsson inte nämner några krav på 

praktik eller arbete i sin bedömning kan detta tolkas som att Lågsson beviljar Esperanza 

ekonomiskt bistånd utan några motkrav. Detta menar vi visar på en skillnad i 

socialsekreterarnas användande av disciplin, då Högssons krav kan tolkas som att dessa ställs 

för att fostra henne till att följa samhällets normer. Vi anser även att då Högsson ställer krav 

på Esperanza, använder denne sig därmed utav en mer regelmässig bedömning än Lågsson 

som inte nämner några regelmässiga krav på praktik eller arbete för att Esperanza ska erhålla 

ekonomiskt bistånd.   
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Då Esperanza är beroende av socialtjänstens hjälp för att livnära sig, kan detta med Fromms 

(1993) resonemang innebära att hon tvingas underkasta sig Högssons härskande, då 

socialsekreteraren har befogenhet att bestämma vad Esperanza ska göra för att vara värdig 

bistånd (Fromm 1993:104). Högssons befogenheter kan därmed i Sahlins (1996) mening 

tolkas som en form av maktteknik, då socialsekreteraren främst ägnar sig åt att utöva disciplin 

för att fostra Esperanza till att vara aktiv i form av praktik eller arbete under 

sommaruppehållet (Sahlin 1996:22).  

Slutanalys av studiens inhämtade empiri 

Med hjälp av socialsekreterarnas intervjusvar och bedömningar av vinjettstudien har det 

framkommit att socialsekreteraren i Högstad anser att det inte går att lagstifta om att barn inte 

får vräkas, då detta skulle kunna innebära att föräldrar slutar att betala sina hyror. Avsaknaden 

av en preciserad lag kan i Foucaults (1974) mening tolkas som att det är ett sätt att fortfarande 

kunna fostra och styra klienter på, medan en preciserad lag skulle ta bort denna möjlighet 

(Foucault 1974:199). Då socialsekreterarna uppger att socialtjänsten bygger på frivillighet, 

kan inslagen av disciplin i deras svar och bedömningar tolkas som ett mer diskret sätt att 

fostra klienterna på för att inte använda sig utav tvång men ändå få klienten att göra rätt. 

Studiens resultat har även visat att socialtjänsten i Högstad utför mer övervakning av klienter, 

genom att exempelvis kräva in kvitto av klienter som har ekonomiskt bistånd, för att övervaka 

om de betalt hyra och genom denna övervakning skapa ordning i samhället (ibid:233).  

 

Då båda socialsekreterarna uppgett att de föreslår budget- och skuldrådgivning till klienter 

med ekonomiska svårigheter, kan detta tolkas som att denna insats bygger på individens eget 

ansvar över sin egen ekonomi. Vår tolkning av rådgivningen är att den är en form av 

övervakning och fostran, då den har som avsikt att visa hur klienten skiljer sig från normerna i 

samhället, för att sedan kunna normalisera denne till det rätta. Utifrån Högssons svar framgår 

att socialtjänsten i Högstad kan erbjuda tillfälligt boende såsom jourhem eller vandrarhem till 

familjer som vräkts. Om tillfälligt boende erbjuds istället för att bevilja bistånd för hyresskuld, 

kan det tolkas som att socialsekreterarens avsikt då är att disciplinera klienten för att denne 

ska betala hyran och inte en kostnadsfråga, eftersom Högsson uppgett att tillfälligt boende är 

dyrt. Högsson anser även att klienten ska vara aktiv, stå till arbetsmarknadens förfogande och 

tar enligt oss inte hänsyn till barnets bästa, eftersom denne föreslår att barnen ska flytta till 

den andre föräldern.  

 



37 
 

Socialsekreteraren i Högstad förslår även att de kan ta över ansvaret för klientens ekonomi, 

vilket kan tolkas som att denne anser att avvikande klienter ska normaliseras in i samhället, 

som enligt Foucaults (1974) tankegångar kan uppfattas som en normaliseringsprocess 

(ibid:214). Högsson lägger i vår mening stor vikt på klientens eget ansvar som vi med Skaus 

(2007) resonemang tolkar som att socialsekreteraren, genom att ta vara på klientens egna 

resurser, lägger vikt på klientens eget ansvar för att stärka dennes självförtroende (Skau 

2007:33). Till skillnad från socialsekreteraren i Lågby låter socialsekreteraren i Högstad, 

enligt våra tolkningar av dennes svar, klientens eget ansvar gå före klientens individuella 

behov i större utsträckning. Högsson gör mer regelmässiga bedömningar som inte lämnar 

utrymme för klientens individuella behov såsom exempelvis att vid psykisk ohälsa hos 

klienten kunna frånse vissa krav som en klient vanligtvis behöver uppfylla för att erhålla 

ekonomiskt bistånd.  

 

Även socialsekreteraren i Lågby anser att det inte ska lagstiftas om att barn inte får vräkas då 

denne menar att det skulle innebära att hyresvärdar eventuellt inte tar emot barnfamiljer 

längre. Att Högsson anser att en preciserad lag inte ska införas tolkades av oss som ett sätt att 

fostra och styra klienter på. Lågssons nej till en preciserad lag har vi däremot tolkat som att en 

preciserad lag skulle vara mer till skada för barnfamiljer, snarare än att en avsaknad av lag är 

till för att fostra och styra klienten (Foucault 1974:199). Till skillnad från Högsson menar vi 

att Lågsson i sina bedömningar tar mer hänsyn till betydelsefulla faktorer, såsom klienters 

ohälsa, individuella behov och bakomliggande orsaker till hyresskulden. Vi anser att Lågsson 

även tar hänsyn till barnets bästa, då de poängterar att barn inte ska flytta från sin bostad och 

inte nämner i sin bedömning att barn med separerade föräldrar ska flytta till den andre 

föräldern istället.  

 

Utifrån studiens resultat visar det sig att socialsekreterarnas intervjusvar är relativt lika, men 

att socialsekreteraren i Högstad har mer inslag av disciplin. Av våra tolkningar ställer 

Högsson mer krav på sina klienter, vilket kan tolkas som att denne ställer dessa krav för att 

visa på sin makt och därmed anser vi att Högsson är mer härskande än Lågsson. Resultatet 

visar även att socialsekreterarnas bedömningar av vinjettstudien är olika samt att 

socialsekreteraren i Högstad avslår ekonomiskt bistånd oftare än socialsekreteraren i Lågby 

gör. Enligt våra tolkningar av Högssons bedömningar och motiveringar har denne mer och 

tydligare inslag av disciplin än Lågsson, som också har vissa disciplinerande inslag, men inte 

i lika stor utsträckning. Dessa disciplinerande inslag kan i Sahlins (1996) mening ha som 
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avsikt att förändra, påverka och kontrollera klienten (Sahlin 1996:22). Trots att 

socialsekreteraren i Lågby uppger att det mer är klientens eget ansvar än socialtjänstens 

ansvar, anser vi att Lågsson har mindre disciplinerande inslag än Högsson, eftersom Lågsson 

tar mer hänsyn till klientens individuella behov och barnets bästa. Högsson uppger att de 

arbetar förebyggande med vräkningsärenden som berör barn, men trots det visar 

Kronofogdens (2013) siffror att Högstad år 2012 hade fler barn som vräkts än Lågby 

(Kronofogden 2013).  

 

Svaret på studiens frågeställning blir därmed att socialsekreteraren i Högstad har en mer 

disciplinerande avsikt i sina bedömningar, när det gäller vräkningsärenden där barn berörs, än 

socialsekreteraren i Lågby. Detta kan därmed vara en orsak till att det under 2012 vräkts fler 

barn i Högstad än i Lågby.  
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KAPITEL 7 – SLUTDISKUSSION  
I detta kapitel som är studiens avslutande kapitel kommer en kort sammanfattning av 

studiens resultat samt våra tankar som kommit upp under studiens gång att redovisas.  

 

Syftet med denna studie var att få svar på om orsaken till att fler barn vräkts i Högstad, 

jämfört med Lågby i Stockholms län, kan bero på att socialtjänsten i Högstad eventuellt har 

en mer disciplinerande avsikt i sina bedömningar när det gäller vräkningsärenden där barn 

berörs.  

 

Då studien har visat att socialsekreterare Högsson har mer disciplinerande inslag i sina 

bedömningar än Lågsson, kan detta vara anledningen till att Högstad har fler barn som vräkts 

än Lågby. Utifrån studiens intervjuer och vinjett har det framkommit att det finns stora 

skillnader mellan socialsekreterarnas intervjusvar och bedömningar. Lågsson tar enligt vår 

tolkning av deras svar och bedömningar mer hänsyn till klientens individuella behov och 

barnets bästa samt beaktar betydelsefulla faktorer som exempelvis psykisk ohälsa i sina 

bedömningar. Lågsson eftersträvade även mer långsiktiga lösningar samt beviljade 

ekonomiskt bistånd för hyresskulder i fler av fallen än Högsson. Det har dock framkommit av 

studien att båda socialsekreterarna har inslag av disciplin i sina bedömningar. Då Högsson 

däremot haft mer avsikt att fostra, övervaka och normalisera klienten visar det enligt oss på 

mer inslag av disciplin än hos Lågsson och kan vara orsaken till att det vräkts fler barn i 

Högstad än i Lågby 2012.  

 

Vi vill tydligöra att vi är medvetna om att det endast är socialsekreterarna Högssons och 

Lågssons intervjusvar och bedömningar som har redovisats i denna studie. Dock var vår 

utgångspunkt att det inom socialtjänsten i varje kommun finns riktlinjer som alla 

socialsekreterare i den kommunen ska följa, och därför menar vi att socialsekreterarna 

Högsson och Lågsson kan tala för hela socialtjänsten i Högstad respektive Lågby. Denna 

studie handlar därmed inte om Högsson och Lågsson, utan om socialtjänstens disciplinerande 

inslag i vräkningsärenden där barn berörs.  

 

Vi anser att vår studie är viktig då den visar på de konsekvenser som användande av disciplin 

medför. Vår utgångspunkt i denna studie var att socialsekreterare bedömer olika vid 

vräkningsärenden som berör barn, vilket även denna studie har visat på. Om klienten beviljas 
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ekonomiskt bistånd för hyresskulder eller inte beror därmed på vilken kommun klienten bor i. 

Anledningen till att vi valt att studera socialtjänstens vräkningsarbete som berör barn var att vi 

fann det problematiskt att barn fortfarande vräks och ansåg att det är ett ämne som är viktigt 

att belysa, då det påverkar barnen negativt. Om disciplinens problematik inte tas i beaktande, 

menar vi att det kan finnas risk för att vräkningar ökar även i övriga landet, då vi tror att 

användande av disciplin påverkar utgången i vräkningsärenden. Då disciplinen kan påverka 

omfattningen av vräkningar negativt anser vi därför att denna studie är av stor vikt för 

socialtjänsten i hela landet. En anledning till att socialtjänsten använder sig av disciplin tror vi 

är på grund av att om klienter fostras, övervakas och normaliseras till att passa in i samhället 

kan det leda till att socialtjänsten förebygger återkommande klienter. Därmed kan 

socialtjänstens disciplinerande arbete ses som kostnadseffektivt då inslag av disciplin 

eventuellt kan minimera antalet framtida klienter.  

 

Vi finner det intressant att trots att regeringen avsatt mål, riktlinjer och flera miljoner kronor 

för att förebygga vräkning fortsätter barn att vräkas och våra tankar för oss därför till om 

denna investering då har gått till rätt ändamål. Trots att regeringen uppsätter mål och riktlinjer 

för socialtjänstens arbete, tänker vi att det ändå är socialtjänsten i varje kommun som 

bestämmer hur de ska utföra arbetet. Vi tror därför att socialtjänsten främst följer sina egna 

mål och riktlinjer som upprättats i den egna organisationen och kan vara en av anledningarna 

till att regeringens nollvision om att inga barn ska vräkas inte har uppnåtts. Vi anser att 

regeringens mål och riktlinjer om att inga barn ska vräkas inte bör bli till lag, då det kan vara 

mer till skada än nytta för barnen, men menar däremot att den befintliga lagen bör bli mer 

rättssäker. Avsaknaden av lagen tror vi även kan bero på att lagstiftarens tanke med detta är 

att den allmänna betalningsmoralen ska finnas kvar i samhället, detta för att fortfarande kunna 

disciplinera de som avviker från samhällets normer.  

 

Då Socialtjänstlagen är en ramlag och tolkningsbar för att socialtjänsten ska kunna ta hänsyn 

till individuella behov, förespråkar vi inte att den befintliga lagen ska ändras till en lag som 

inte ger utrymme för klientens individuella behov. Vi menar istället att det bör finnas en 

samstämmig lagtolkning mellan alla kommuner för att inte socialtjänstens insatser ska skilja 

sig åt beroende på var i landet klienten bor. Vi anser att det i Socialtjänstlagen bör införas att 

klientens eget ansvar inte får gå före klientens individuella behov. Då studiens resultat visat 

att socialsekreterarna bedömer samma fall olika utifrån den befintliga lagen, anser vi att ingen 
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av socialsekreterarna i denna studie brutit mot lagen, men däremot att socialtjänstens 

handläggning inte är rättssäker. 

 

Budget- och skuldrådgivning kan vara ett bra komplement till socialtjänstens insatser, men 

bör enligt oss inte användas som den enda insatsen när ärendet gäller barn som riskerar att 

vräkas. Vi anser att i de fall som tagits upp i vinjetten bör den akuta skulden lösas först innan 

långsiktiga lösningar såsom rådgivning ges, för att dessa barn inte ska utsättas för de negativa 

konsekvenser som en vräkning medför. Långsiktiga lösningar som exempelvis att föräldrar 

ska lära sig att betala sina räkningar, får därmed enligt oss inte gå före behovet att se till att 

barnen inte vräks, då vi anser att barnens behov bör gå före socialtjänstens önskan om att 

disciplinera klienter. 

 

Som framkommit i studien finns det normer i samhället som talar om vad individer får göra 

och inte göra, men dessa normer finns inte skrivna någonstans. Något som återkommande tas 

upp i denna studie är att socialsekreterarna disciplinerar klienter för att dessa ska följa 

samhällets normer. Därför ställer vi oss frågan hur det kommer sig att socialtjänsten lägger så 

stor vikt på att klienter ska anpassas till samhällets normer och ändå finns dessa normer inte 

skrivna i någon lag och inte heller någon annanstans.  

 

Vi anser att en hyresskuld kan drabba vem som helst, då det för de flesta människor i 

samhället någon gång i livet uppkommer oförutsedda utgifter som måste betalas och alla 

människor har inte möjligheten att ordna detta på egen hand. Denna tanke anser vi är viktig att 

föra med sig i arbetet med människor, då alla människor kan vara i behov av socialtjänstens 

hjälp någon gång i livet och socialtjänsten är ändå samhällets verktyg att hantera sociala 

problem som exempelvis vräkning som berör barn.  

 

Att individer hamnar i vräkningssituationer tänker vi inte enbart handlar om oansvar och att 

individer behöver disciplineras, utan att det kan finnas andra faktorer än oansvar som leder till 

att individer avviker då de inte gör vad de förväntas göra. Om socialtjänsten inte tar hänsyn 

till andra eventuella faktorer som kan vara grunden till en hyresskuld, anser vi att 

socialtjänstens insatser inte leder till någon långsiktig lösning, eftersom inte grunden till 

klientens problem löses. Vi hoppas därmed att denna studie väckt intresse för socialtjänstens 

disciplinerande makttekniker och bidragit till att förstå vikten av konsekvenserna som kan 

uppstå från socialtjänstens användande av disciplin samt skapat förutsättningar till förändring 
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inom socialtjänsten. Vi hoppas även att studien bidragit till att väcka intresse för vidare 

forskning av hur disciplinerande inslag, på andra sätt än de som tagits upp i denna studie, 

påverkar de klienter som utsätts för socialtjänstens användande av disciplin. Då det i denna 

studie framkommit att Lågsson tar mer hänsyn till klientens individuella behov samt har 

mindre inslag av disciplin än Högsson, anser vi att det därför är mer fördelaktigt för barn att 

vara bosatta i Lågby än i Högstad.  
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BILAGA 

 

VINJETTSTUDIE 

Vi vill börja med att informera er om att ni kommer vara helt anonyma i vår undersökning och 

att all information kommer behandlas konfidentiellt. Vi hoppas därför att ni kan svara så 

sanningsenligt som möjligt och behandla de här fallen som om de vore riktiga fall. 

Vi är fullt medvetna om att informationen i fallen är begränsad, men hoppas att ni kan 

bedöma dessa fall utifrån den information som anges här.  

Då vi har begränsade informanter är era svar mycket viktiga för oss och vi är därför mycket 

tacksamma för er medverkan.  

Då vi har väldigt begränsat med tid är vi även tacksamma för så skyndsamma svar som 

möjligt, men vi ser gärna att ni tar den tid ni behöver för att kunna göra rätt bedömning.  

Vår önskan är dock att få svar innan 1 maj om möjligt.  

 

Lite kort information om oss och vår uppsats: 

Vi är två studenter som läser till Socionomer på Södertörns högskola och är inne på vår näst 

sista termin. Vi skriver just nu vår C-uppsats som handlar om barn som riskerar att vräkas och 

vill bland annat titta på hur socialtjänsten arbetar i dessa fall.  

 

Tack för er medverkan // Jessica och Chrisante 

 

Kontaktinformation: 

Chrisante_@hotmail.com  

070-0606213 – Chrisante 

076-2068913 - Jessica 

 

 

Lycka till! 
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Fall 1 

 

Anna är 25 år och ensamstående till en fyraårig flicka. För tre år sedan omkom hennes sambo 

i en trafikolycka, vilket resulterade i att Anna lämnades ensam med dottern. Sambons död tog 

mycket hårt på Anna, vilket gjorde att hon hamnade i en obalans i ekonomin och sedan dess 

har hon haft ekonomiskt bistånd från socialtjänsten och trots det inkommer ett meddelande 

om uppsägning. Förutom att socialtjänsten beviljade ekonomiskt bistånd till tre månaders 

hyresskulder på totalt 24 000kr hänvisades Anna även till budget- och skuldrådgivning, vilket 

Anna tackade nej till.  

 

Ett halvår senare inkommer ytterligare ett meddelande om uppsägning till socialtjänsten. 

Även denna gång beviljades Anna ekonomiskt bistånd för hyresskulden samt hänvisades till 

budget- och skuldrådgivning. Ett möte mellan Anna och budget- och skuldrådgivaren 

inbokades vilket Anna närvarade vid, där rekommenderades hon bl.a. att ordna autogiro för 

att underlätta inbetalningen av hennes räkningar, vilket Anna inte själv ansåg var en bra idé.  

Därefter dök Anna inte upp till nästkommande möten.  

 

Vid det tredje meddelandet om uppsägning som inkommer till socialtjänsten görs ett nytt 

hembesök hos Anna där hon själv uppger att anledningen till dessa upprepningar av obetalda 

hyror är att hon sedan sambons död upplever sig ha svårt att ta tag i saker. Socialsekreteraren 

föreslår då ett gemensamt möte mellan socialsekreteraren, Anna och budget- och 

skuldrådgivaren. Vid detta möte uppmärksammas att Anna har svårt att koncentrera sig och 

bryter ut i gråt vid flera tillfällen under mötet.  

 

Utifrån detta sista möte beslutar socialsekreteraren att remitera Anna till en samtalsterapeut 

och även detta tackar Anna nej till. Här väcks tankarna om att någonting inte står rätt till och 

socialsekreteraren misstänker att Anna troligtvis hamnat i en djup depression, då hon inte 

varit mottaglig för några av socialtjänstens förslag.  

 

- Bedömer du att Anna ska beviljas ytterligare ekonomisk bistånd till hyresskulden i 

väntan på utredning av hennes psykiska ohälsa för att hon och dottern ska kunna bo 

kvar i bostaden? Vänligen motivera ditt beslut. 
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- Vilka insatser från socialtjänsten anser du är lämpliga för Anna och hennes dotter? 

Vänligen motivera ditt beslut. 

 

Fall 2 

 

Familjen Abdi är en familj bestående av mamma, pappa och 3 barn i åldrarna 5 år, 3 år samt 9 

månader. Paret har sedan en tid tillbaka haft en trasslig relation och har nu bestämt sig för att 

gå skilda vägar. Mamma Aisha har sedan första sonens födelse varit hemma med barnen 

medan pappa Reza varit den huvudsakliga försörjaren. Familjen har haft en god och stabil 

ekonomi under tiden de levt ihop, men sedan pappa Reza flyttade ut ur familjens 

gemensamma bostad har mamma Aisha haft svårigheter med att klara försörjningen av henne 

och barnen. 

 

Trots separationen sedan fem månader tillbaka har pappa Reza kvar sin adress på deras 

tidigare gemensamma bostadsadress och vägrar att ändra på det enligt Aisha. På grund av 

detta får mamma Aisha inte något bostadsbidrag från Försäkringskassan så länge pappa Reza 

fortfarande är folkbokförd på adressen. Han har sedan separationen inte hjälpt Aisha och 

barnen ekonomiskt och därför har mamma Aisha kommit efter med fyra hyresinbetalningar 

och har nu en hyresskuld på ca 40 000 kr. På grund av detta har hyresvärden informerat både 

Aisha och socialtjänsten om meddelande om uppsägning. Aisha blir därför kallad till ett möte 

på socialtjänstens enhet för ekonomiskt bistånd. Vid det första mötet, som också är hennes 

första kontakt någonsin med socialtjänsten, ansöker hon om ekonomiskt bistånd till 

hyresskulderna för att undgå vräkning. I socialtjänstens första kontakt med hyresvärden 

meddelar hyresvärden att Aisha och barnen får bo kvar i lägenheten om hyresskulden betalas 

inom tre veckor. Aisha uppger att hon inte har några egna medel för att betala skulden och har 

inte heller några möjligheter att låna pengar från någon, utan har endast moralt stöd från sin 

släkt.  

 

- Bedömer du att Aisha och barnen har rätt till ekonomiskt bistånd för att betala 

hyresskulden och därmed kunna bo kvar i bostaden? Vänligen motivera ditt beslut. 

 

- Vilka insatser från socialtjänsten anser du är lämpliga för Aisha och barnen? Vänligen 

motivera ditt beslut. 
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Fall 3 

 

Peter är en ensamstående pappa som bor i tre rum och kök med sina två söner i åldrarna 13 år 

och 15 år. Barnen bor hos honom två helger per månad och övrig tid hos mamman sedan två 

år tillbaka. Peter arbetar deltid som truckförare och får sedan separationen från barnens 

mamma både bostadsbidrag från Försäkringskassan och försörjningsstöd från socialtjänsten 

för att nå upp till riksnormen. Peter har ett trassligt förflutet och spelar ibland nätpoker, vilket 

många gånger inneburit att han inte kunnat betala hyran på grund av att han spelat bort stor 

del av pengarna som skulle gått till räkningar.  

 

För tre månader sedan vann Peter 15 000 kr på nätpoker och passade då på att betala av 

tidigare obetalda räkningar som exempelvis el, bredband och telefoni samt medlemsavgift till 

den ena sonens fotboll. Denna månad inkommer ett meddelande om uppsägning från 

hyresvärden till socialtjänsten. Vid socialsekreterarens samtal med Peter angående de två 

senaste obetalda hyrorna framkommer att han inte kunnat betala hyrorna på grund av att han 

spelat bort stora delar av sin inkomst. Socialtjänsten har vid två tidigare tillfällen året innan 

gått in med bistånd till Peters hyresskulder som då omfattade totalt två månaders hyror. Detta 

eftersom socialtjänsten månade om barnen då de upplever att barnen har en stark anknytning 

till Peter och vänner i området eftersom det är i det området dem växt upp.  

 

- Bedömer du att Peter och barnen även denna gång har rätt till ekonomiskt bistånd för 

att betala hyresskulden som är 14 000 kr för att kunna bo kvar i bostaden? Vänligen 

motivera ditt beslut. 

 

- Vilka insatser från socialtjänsten anser du är lämpliga för Peter och barnen? Vänligen 

motivera ditt beslut. 

 

Fall 4 

 

Esperanza är en 35 årig ensamstående mamma till fyra barn i åldrarna 9 år, 12 år och 

tvillingar på 15 år. Efter en lång tid som arbetssökande bestämde sig Esperanza för att börja 

studera till sjuksköterska och har precis avslutat sin näst sista termin. Under studietidens 

sommaruppehåll har hon tidigare arbetat extra inom ett privat hemtjänstföretag.  
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I maj detta år får Esperanza dock reda på att företaget hon arbetat för gått i konkurs, vilket 

innebär att det sommarjobb hon hade räknat med inte kommer att bli av och hon är inte heller 

medlem i någon A-kassa. I och med detta står hon utan inkomst under sommaruppehållet 

eftersom hon då inte får studiemedel från CSN. Därför söker Esperanza för första gången 

någonsin ekonomiskt bistånd för att kunna betala hyran med mera. Detta stöd kommer hon 

endast behöva under juni och juli månad då hon i augusti får studiemedel igen.  

 

Esperanza har inte någon annan möjlighet att betala hyran och har varit i kontakt med sin 

hyresvärd som informerat henne om att någon avbetalningsplan på hyrorna som uppkommer 

till totalt 17 000kr inte kommer att ges, då de endast går med på en avbetalningsplan om det 

handlar om en enstaka månadsinbetalning och i Esperanzas fall omfattar skulden två 

månaders hyror.  

 

När Esperanza lämnat in sin ansökan om ekonomiskt bistånd får hon besked från 

socialsekreteraren om att hon troligtvis måste avsluta sina studier om hon ska ha rätt till 

ekonomiskt bistånd, men att hon kan lämna in ansökan i alla fall.  

 

- Bedömer du att Esperanza och hennes fyra barn ska beviljas ekonomiskt bistånd för att 

betala hyran så att hon och barnen undviker vräkning även om hon väljer att fortsätta 

studera? Vänligen motivera ditt beslut. 

 

- Vilka insatser från socialtjänsten anser du är lämpliga för Esperanza och barnen? 

Vänligen motivera ditt beslut. 

 

 

STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 

 

 

 

 

 

 


