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Sammendrag 

Denne masteroppgaven studerer majoritet og minoriteter innen en bestemt kontekst, nemlig 

barnevernet. Barnevernet er i denne oppgaven et «case» som benyttes til å undersøke 

majoritet-minoritetsrelasjonen fra majoritetens perspektiv. Basert på 10 kvalitative intervjuer 

med saksbehandlerne i barneverntjenesten undersøker altså denne studien 

saksbehandlernes møter med minoritetsfamilier. Jeg har sett nærmere på hvilke 

kulturforståelser saksbehandlerne opererer med, og hvordan de forstår og beskriver 

maktrelasjoner med minoritetsfamilier.  

Mye av tidligere forskning peker på utfordringer og et «konfliktfylte» forhold mellom 

minoriteter og barnevernet. Et utvalgt av denne forskningen som er relevant for oppgaven 

viser viktigheten av makt og kulturforståelser. Denne forskningen viser at kulturforskjeller 

gjøres relevant av barnevernet i arbeidet med minoriteter. Samtidig peker forskningen på 

velferdsstatens normalitet og standardisering av majoritetsidealene i møte med minoriteter. 

Jeg bruker kulturteorier som bygger på ulike kulturforståelser: evolusjonistiske, relativistiske 

og kontekstuelle forståelser. Forståelsen av kulturhegemoniet, og likhetstankegangen til 

Marianne Gullestad (2002), brukes også til å danne et kritisk blikk på ulike sider i 

relasjonsarbeidet. Inspirert av Michel Foucaults maktforståelse vil jeg også beskrive og 

diskutere ulike former for disiplin og maktutøvelse i arbeidet med minoriteter med tanke på 

kulturforskjeller. 

Jeg har funnet at de fleste saksbehandlere har tendenser til kulturell kategorisering av 

minoriteter. Samtidig viser de forståelse og åpenhet for å tilnærme seg kulturen i 

undersøkelsen av familiesituasjonen. Kategorier som «emosjonell omsorg», «frihet og 

grensesetting» og «oppdragervold» blir ansett som viktige forskjeller som skiller seg fra 

majoritetsfamilier. «Avvikende» kulturforskjeller defineres som problemer som er 

utfordrende med tanke på hensynet til barnets beste og skadeomfanget. I vurdering av 

«barnets beste» baserer saksbehandlere seg i stor grad på den «norske» konteksten i 

forståelsen av å være barn. I svar på oppgavens spørsmål om hvilke kulturforståelser 

saksbehandlerne operer med har det vist seg at evolusjonistiske og relativistiske 

kulturforståelser er dominerende i saksbehandlernes kulturforståelser når de definerer 

kulturelle «utfordringer og problemer». Samtidig tillater ikke lovverket kulturrelativistiske 

praksiser i tjenesten. Dette handler først og fremst om hensynet til kultur i ulike prosesser i 
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arbeidet, hvor det det handler om å ikke akseptere «avvikende» kulturforskjeller. Jeg vil 

argumentere for at det kan forklares med politikken og ulike «sannhetsregimer» som 

utelukker og ikke inkorporere andre standarder som akseptable for god nok omsorg. Samtidig 

gir saksbehandlerne uttrykk for meninger og forståelser for aksept og åpenhet for at ulike 

kulturelle oppdragelsesmåter kan være god nok omsorg. 

For saksbehandlerne handler makt og kontroll om ansvaret som springer ut av reglene 

som gjelder for institusjonene; de pliktene og rettighetene hvis hensikt er å hjelpe 

minoritetsfamiliene. De fleste av saksbehandlerne har skilt mellom hjelp- og 

kontrollfunksjonen på den måten at kontrollen knyttes til makten i kraft av rollen de har og 

sanksjonsmulighetene som medfører. Saksbehandlerne i denne studien anser 

hjelpefunksjonen som barneverntjenestens hensikt. Samtidig har jeg diskutert hvorvidt 

hjelpefunksjonen kan fungere som et manipulerende middel for å påtvinge majoritetens 

«makt», som ikke aksepterer alle «kulturelle» uttrykk. Videre i anvendelsen av Foucaults 

maktforståelse vil jeg se på at fagspesifikke og psykologiske teorier, og andre standarder, 

medfører at man tenker om, snakker til og behandler minoritetene på en bestemt måte. I 

normaliseringsprosessen får barnet og foreldrene særegne posisjoner, hvor barnets rett og 

behov universaliseres, og foreldrene kulturaliseres. Det vil si at foreldrene skal disiplineres ved 

å praktisere foreldre-barn relasjoner, innen den faglige og «norske» forståelsen. 
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1. Innledning  

I norsk offentlig diskusjon blir det ofte hevdet at Norge er et flerkulturelt samfunn. I dette 

samfunnet finnes i dag mange minoriteter. Majoritet og minoritet kan defineres i 

forholdet til antall, kulturell bakgrunn og etnisitet, men også med utgangspunkt i tilgang 

på makt. Forholdet mellom majoritet og minoriteter handler i et ideelt 

integreringsperspektiv om gjensidighet og om å stille krav både til minoritets- og 

majoritetsgrupper. Det forutsetter åpenhet og nytenking på individnivå, relasjonelt nivå 

og strukturelt nivå (Berg 2010: 34). I det norske samfunn har majoriteten definisjonsmakt 

og legger mer eller mindre premissene for samhandling (Thorbjørnsrud 2017: 232). I og 

med at det handler om en maktrelasjon mellom majoritet og minoritet, utfordrer 

innvandring hegemoniet i det norske samfunnet. Minoriteter har kulturelt definerte 

rettigheter som i stor grad er definert gjennom internasjonale menneskerettighetsavtaler. 

Det er viktig å understreke at medlemmer av den etniske majoriteten og den etniske 

minoriteten ikke har samme muligheter til å innvirke samhandling på (Thorbjørnsrud 

2017: 232). I slike situasjoner vil majoriteten, ved flertallsbeslutninger og tatt for gitte 

virkelighetsoppfatninger, legger premissene for samhandling i samfunnet.  

Jeg skal i denne masteroppgaven ta for meg forholdet mellom majoritet og minoriteter 

innen en bestemt kontekst, nemlig barnevernet. Barnevernet er her et «case» som 

benyttes til å undersøke majoritet-minoritetsrelasjonen fra majoritetens perspektiv. Dette 

fordi barnevernansatte kan være med på å fastlegge samfunnets normalitetsgrenser 

(Rugkåsa 2008: 91). Etniske minoriteter defineres i denne oppgaven som de om i de senere 

årene har innvandret til Norge, enten som gjestearbeidere, flyktninger, eller gjennom 

familieinnvandring og deres etterkommere. Ordet «innvandrere» blir ofte benyttet om 

«de nye innvandrere» som ikke har vestlig bakgrunn, og som i hovedsak kom etter 1970-

tallet (Brochmann 2005: 363).  

 

1.2 Forskningsspørsmål 

Temaet i denne oppgaven er altså barnevernet i et majoritet-minoritetsperspektiv. Jeg 

skal undersøke et utvalg saksbehandlere i barnevernet og deres møter med etniske 

minoritetsfamilier, der jeg legger vekt på saksbehandlernes kulturforståelser. Tidligere 
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forskning har pekt på at mange saksbehandlere i barnevernet opplever relasjonsarbeid 

med etniske minoriteter som vanskelig og krevende (Holm-Hansen mfl. 2007; Skivenes 

2015; Berg mfl. 2017; Eide mfl. 2009; Kriz og Skrivenes 2010; Rugkåsa 2008). Denne 

forskningen har ofte beskrevet forholdet mellom etniske minoriteter i Norge og det norske 

barnevernet som «konfliktfylt». Mange medieoppslag tar også for seg minoritetenes frykt 

for barnevernet (Vassenden og Vedøy 2019). En annen del av forskningen på barnevernet 

har fokuset på hvordan minoritetsfamiliers livssituasjoner blir forstått, fortolket og 

definert (Rugkåsa mfl. 2017; Kristiansen 2014; Eide mfl. 2009). Et mål har vært å forstå 

minoriteter fra deres perspektiv med den hensikt å øke kompetansen i barnevernet. 

Det at forholdet mellom barnevernet og minoriteter kan være «konfliktfylt» betyr ikke 

at det er fritt for konflikt mellom tjenesten og majoritetsbefolkningen. Grunnen til dette 

er at barnevernet har muligheten til å gjøre relativt alvorlige inngrep i folks private liv. 

Barnevernet er en velferdsstatlig tjeneste for hele befolkningen uansett bakgrunn og 

gruppetilhørighet. På Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettside (Bufdir.no) står 

det at «barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge omsorgsvilkår». Videre står 

det at «barneverntjenestens arbeid er blanding av støtte og kontroll». Støtten er i form av 

hjelpetiltak for at familiene selv skal ivareta omsorgen. Men de kan også gripe inn ved å 

plassere barn utenfor hjemmet dersom hjelpetiltak ikke fungerer. Barnevernets plikt til å 

gripe inn gjelder situasjoner eller forhold hjemme som utsetter barnet og barnets behov 

for dårlig omsorg og behandling. De griper også inn når foreldrene er ute av stand til å 

ivareta barnets helse og utvikling. Barneverntjenesten møter barn og voksne i vanskelige 

situasjoner, der klientenes livssituasjoner er preget av sammensatte problemer og behov.  

Allikevel skiller arbeid i møte med minoritetsfamilier seg ut når situasjonen 

tilsynelatende handler om «kultur». Ofte avgjøres distinksjonen mellom majoriteten og 

minoriteter ved hjelp av «kulturfilteret», hvor det foreligger et forholdsvis sterkt 

asymmetrisk relasjonsforhold. Hierarkiet mellom barnevernansatte og deres brukere 

spiller en viktig rolle i relasjonsarbeidet uavhengig av etnisk bakgrunn. I møte med 

minoriteter kan det likevel være slik at minoritetenes kultur er forventet å vike for 

majoritetens eller den «norske» kulturen. I denne sammenhengen handler det ofte om å 

skille mellom legitimiteten til «innvandrerkultur» og majoritetens «kultur», fremfor et 

skille mellom ulike sosioøkonomiske klasser. I studier av majoritet-minoritetsrelasjoner 

kan ulikhet og klasseundertrykkelse være like viktig, men i det «flerkulturelle» Norge kan 
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en også snakk om sosial klasse i vid og upresis forstand som omfatter ikke bare økonomi, 

men komplekse og motsetningsfylte prosesser når det gjelder kombinasjon av identiteter, 

roller, nye kulturmønstre, og handlingsmønstre (Gullestad 2002).  

Senest 22.januar 2020 skrev NRK på sine nettsider at barnevernet erkjenner 

kunnskapsmangel om innvandrerfamilier. Samtidig som det pekes på kompetansebehov i 

barnevernet, pekes det også på kulturelle forskjeller i barneoppdragelse. Dette viser at 

kunnskap og kunnskapsmangler om minoriteter, og deres kulturelle forskjeller gjøres 

relevant i arbeidet. Saksbehandlernes «kulturkompetanse» er ikke i fokus i denne 

oppgaven, men jeg ønsker å undersøke saksbehandlernes kulturforståelser i møte med 

minoriteter. Dette kan også handle om ulike forståelser av kultur og gråsoner mellom 

deres forståelser på makt og kultur i relasjoner med minoriteter. Jeg undersøker altså 

kompleksitet i kulturforståelser, verdier, og normer på den ene siden, og maktpotensialet 

i strukturer, språk og kunnskap på den andre siden. Basert på ti kvalitative intervjuer med 

saksbehandlerne i barneverntjenesten undersøker denne studien saksbehandlernes makt- 

og kulturforståelser. Det overordnede forskningsspørsmålet er: 

 

• Hvordan forstår saksbehandlerne møte med etniske minoritetsfamilier? 

 

For å undersøke saksbehandlernes møte med etniske minoritetsfamilier, skal jeg i denne 

oppgaven se på hvilke syn saksbehandlere har på betydningen av kulturelle forskjeller i 

arbeidet, og hvilke forståelser operer de med når de definerer og håndtere kulturelle 

«utfordringer og problemer»? Jeg spør:  

 

1. Hva slags kulturforståelser operer et utvalgt av barnevernets saksbehandlere 

med i møte med minoritetsfamilier?  

 

Er det slik at de i møte med minoriteter vektlegger kulturforskjeller eller er det slik at de 

også tar hensyn til ikke-kulturelle faktorer? Vektlegger de likheter eller er det slik at de 

vektlegger forskjeller? Hvordan påvirker dette saksbehandlernes definisjon av 

kulturforskjeller i vurderingen av omsorgssvikt? Hva slags forståelser, erfaringer og 

vurderinger av omsorgssvikt gir saksbehandlerne uttrykk for i arbeid med etniske 

minoritetsfamilier?  
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Slike spørsmål aktualiserer underliggende, skjulte maktstrukturer, og ikke minst 

språkets betydning i forståelser av møter med mennesker. Jeg vil derfor også se på ulike 

forhold i saksbehandlernes beskrivelser når det gjelder makt. Dermed er neste 

forskningsspørsmål som følger: 

 

2. Hvordan beskriver og forstår saksbehandlerne det relasjonelle maktforholdet 

med etniske minoritetsfamilier? 

 

I dilemmaet mellom hjelp og kontroll, og bruk av skjønn i maktutøvelsen, blir det 

interessant å se på hvordan saksbehandlere forholder seg til familienes kultur. Forklarer 

saksbehandlerne minoritetsfamiliens frykt ut fra makt eller andre utenforliggende 

faktorer? Jeg skal også undersøke ulike former for disiplin og maktutøvelse i hensynet til 

kulturforskjeller, og hensynet til klientenes egne kulturforklaringer i defineringen av 

omsorgssituasjonen. Sosialt arbeid som profesjon har gjennom tidene vært påvirket av 

politiske endring, og influert av skiftende sosialfaglige teorier og metoder, hevder Ylvisaker 

(2014: 77). Dette kan ha påvirket saksbehandlernes «blikk», men også arbeidsmetodikk og 

håndtering av saker. Derfor er det også viktig å studere forutsetningene, antagelsene og 

overbevisningene saksbehandlerne forteller at de benytter seg av i praksis. 

 

1.3  Eget ståsted og oppgavens formål 

Etter å ha fullført bachelorgrad i sosiologi for ti år siden, begynte jeg å jobbe i 

utlendingsdirektoratet som førstekonsulent. Jeg har jobbet to år der, og senere 6 år som 

veileder i NAV, før jeg fikk studiepermisjon for å ta masterstudier. Arbeidserfaringer i det 

offentlige Norge, vitenskapelig interessen for flukt, migrasjon og flerkulturelle 

problemstillinger, og ikke minst min bakgrunn som flyktning, er bakgrunn for min interesse 

for temaområdet, nemlig «majoritet-minoritet»-forholdet.  

Det er ofte enorm variasjon i ulike majoritets- og minoritetsgrupper som ofte blir 

tilslørt av de primære «majoritet- og minoritet»-kategoriene, altså «nordmenn» og 

«innvandrere». Det finnes imidlertid en tredje kategori med elementer fra begge de 

kulturelle verdener (Eriksen og Sajjad 2015: 42), som kalles også for «Third Culture» (Naqvi 

2019; Salole 2020; Pollock mfl. 2017). Dette perspektivet fokuserer på sosial og kulturell 

endring. Fra et slikt perspektiv vil det være slik at mange minoriteters væremåte har et 
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betydelig mer norsk preg, sett med blikket fra opprinnelseslandene. Samtidig er det norske 

særpreget stadig i forandring og kontinuitet, hvor dagens norske innbyggere kan ha mer 

til felles med enkelte utlendinger enn sine egne naboer, ifølge Eriksen og Sajjad (2015: 96). 

Mine erfaringer og opplevelser med tilhørighet til begge «gruppene» har vært en 

motivasjon for å utforske samhandling mellom minoritet og majoritet utfra en ikke-

hverdagslig og sosiologisk forståelse (Larsen 2015: 17). Mye av forskningen på dette feltet 

har bidratt til å forstå minoriteter fra deres perspektiv, i håp om at det kan øke 

kompetansen i barnevernet. Det er viktig og nødvendig, men det har kanskje vært noe 

mindre fokus på å forstå majoritetens makt og kulturforståelser. Mitt mål med forskningen 

er et ovenfra-studieperspektiv, samtidig er mitt håp at denne oppgaven kan gi ny kunnskap 

i barnevernets arbeid med minoriteter.  

 

1.4 Majoritet-minoritet som politisk prosjekt 

Fra et historisk-politisk perspektiv har den norske modellen blitt ansett som en 

«flerkulturell» modell som tok utgangspunkt i at enhetene utgjorde kollektiver, og ikke 

en felles nasjon eller en nasjon dominert av majoriteten. Enhetene er kulturelle 

kollektiver, det være seg flertallsbefolkning, urfolk, historiske nasjonale minoriteter eller 

nye immigrasjonsminoriteter (Kjelstadli 2008). I denne modellen har man vektlagt 

kulturelt mangfold som styrke, ressurs og kilde til berikelse, korrigering og selvrefleksjon. 

Det argumenteres med at flerkulturalismen oppstår og endrer samfunnet selv uten 

bevisste handlinger og politiske vedtak, derfor må man anerkjenne de ulike kulturelle 

kollektivene. Ifølge Kjelstadli (2008) kan denne kulturelle anerkjennelsen uttrykkes i 

separatisme, som kan være kilde til gjensidig hjelp og tillit. Samtidig kan minoriteters rett 

til å være annerledes være utfordrende for makthaverne, men det samme gjelder også 

kravet om å være som etnisk norske, altså majoriteten. 

  I barnevernet kan problemer oppstå når retten til å være forskjellig kommer i konflikt 

med retten til lik behandling (Eriksen og Sajjad 2015). Med andre ord hvor går grensen for 

toleranse og kritikk av minoritetenes handlemåte? Hijabdebatten tjener som et eksempel 

som viste tendenser til krav om tilpasning på enkelte områder, og rett til annerledeshet 

på andre. Med en slik praksis er flerkulturalisme som politisk prosjekt nærmest en utopi, 

noen som kan støttes av Guri Larsen (2001) som hevder at det nærmest er et faktum at 
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Norge ikke er et flerkulturelt samfunn. Det er ikke nok at befolkningen består av 

forskjellige folkeslag, så lenge politikken overfor minoritetene er likhetsfremmende. Hun 

gir uttrykk for at et flerkulturelt samfunn neppe er mulig å utvikle uten en liberal 

grensepolitikk, og uten et kulturelt mangfold i institusjonene – institusjonalisert kulturelt 

mangfold.  

Ifølge Marianne Gullestad (2002: 302) viser «flerkulturalisme» som ideologi til en 

visjon om sameksistens mellom «kulturer». Hun mener at denne visjonen ikke 

aktualiseres når det skal settes ut i livet av statlige byråkratier. I verste fall tjener ideen 

om flerkulturalisme som en form for kulturell absolutisme som tildekker sosial 

marginalisering og utestenging. Derfor tar Gullestad til ordet for å være mer kritisk 

multikulturalisme. Det handler om at den enkelte skal velge selv å være både lik og 

forskjellig, uten at nasjonalstaten inndeles i avgrensede «kulturer» og kategorisering av 

mennesker basert på etnisk eller religiøs opprinnelse. Politiske kompromisser skal vise 

forståelse for det enkelte menneskets selvrepresentasjon. I motsetning til 

«flerkulturalisme» foreslår Gullestad (2002) tanken om nye former for deltagelse basert 

på selvvalgt mangfold. Dette innebærer å skape nye identiteter, selvbilder, nye former for 

anerkjennelse, mulighetsspråk og nye typer fellesskap på tvers av de tradisjonelle.  Dette 

viser også at iverksetting av en slik visjon i praksis i høy grad er politisk styrt, men samtidig 

at den enkeltes tanker og kulturforståelser spiller en viktig rolle i møte med minoriteter. 

 

1.5  Etnisitet som majoritet-minoritetsrelasjon 

Etnisitet er relasjon, og skapes i relasjon mellom grupper, og ikke en egenskap hos en 

enkelt gruppe, ifølge sosialantropologen Fredrik Barth (1996). Ofte er det minoriteter som 

betraktes som «etniske» snarere enn majoriteten. Etnisitet er også opplevde 

kulturforskjeller som trekkes inn i samhandlingen, sier Eriksen og Sajjad (2015: 52). Det 

handler om subjektive forskjeller. En etnisk gruppe påberoper seg en felles og eksklusiv 

historisk opprinnelse, som er ulik opprinnelsen en annen gruppe (Eriksen og Sajjad 2015). 

Når medlemmer av forskjellige grupper anser seg kulturelt forskjellige er grunnlaget til 

stede for etniske relasjoner. I det norske samfunn dreier kulturelle forskjeller hovedsakelig 

ikke om etniske grenser, men er særlig knyttet til religiøsitet, språk, klasse, og regional 

tilhørighet (Vike og Eide 2009: 16). En etnisk minoritet kan defineres som en gruppe som 
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er i mindretall, og som ofte er relativt avmektig politisk i storsamfunnet, og som eksisterer 

over en bestemt tidsperiode (Eriksen og Sajjad 2015: 77).  

Begrepene minoritet og majoritet er dermed relative. Forholdet mellom staten 

(majoriteten) og minoriteter har gjennom tidene ofte vært definert som etniske og 

kulturelle problemer som må løses. I dag bruker stater generelt en eller flere strategier i 

behandling av minoriteter, som segregering, assimilasjon og integrasjon (Eriksen og Sajjad 

2015: 77, 79). Etnisitet produseres og reproduseres gjennom kontakt og samspill, og ikke 

gjennom avstand og isolasjon. Uttrykket «etnisk norskhet» blir ofte forstått som objektive 

manifestasjoner, eller grensemarkører som blir brukt til å bevare ideen om majoriteten 

som forskjellig fra etniske minoriteter som har innvandret de siste tiårene.  

I motsetning til andre deler av verden rangeres etnisitet i Norge og mange andre 

europeiske land på en skala, hvor ikke-europeiske innvandrere står lavere på rangstigen 

og hvor kulturforskjeller brukes som forklaring på rangordningen. Det kan være vanskelig 

å skille mellom klasseforskjeller og kulturforskjeller, da det kan være en smitteeffekt 

mellom disse to dimensjonene, særlig når etniske grupper rangeres i et hierarki. Ofte er 

minoriteter økonomisk underlegne og kulturelt forskjellige (Eriksen og Sajjad 2015: 85). En 

slik rangstige er svært relevant i forståelsen av relasjoner mellom majoriteten og 

minoriteter i Norge. Samtidig betyr det ikke at Norge nødvendigvis er mer etnisk 

diskriminerende enn land i andre deler av verden. 

 

1.6  Oppgavens struktur 

Denne masteroppgaven består av sju kapitler, inkludert innledningen. I neste kapittel skal 

jeg ta for meg begrepsavklaringer og velferdsstatens politikk i et historisk perspektiv i den 

grad det har betydning for utviklingen i barnevernet. I kapittel tre skal jeg redegjøre og 

diskutere tidligere relevant forskning, så vel som teorier om kultur og makt. Videre i 

kapittel fire beskriver jeg forskningsspørsmål, metode og data. I kapittel fem analyserer 

jeg saksbehandlernes perspektiver på kultur og kulturforståelser. Deretter tar jeg for meg 

saksbehandlernes maktforståelser i relasjonen med minoritetsfamilier. Helt til slutt i 

kapittel sju skal jeg diskutere de viktigste funnene, og komme med en konklusjon.  
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2. Begrepsavklaringer og et historisk bakteppe 

I dette kapitlet skal jeg kort si litt om den historiske utviklingen av velferdsstatens 

familiepolitikk, i den grad det har betydning for barnevernets forståelse. «Barnets beste» 

har vært et viktig begrep i denne sammenhengen som har vært i bevegelse gjennom 

historien. Til slutt skal jeg si litt om innvandring og utfordringene innvandring har ført til i 

utviklingen av det «flerkulturelle barnevernet». 

  

2.1 Velferdsstatens familiepolitikk 

Den norske velferdsstatsmodellen, og ikke minst familiepolitikken, utgjør en viktig 

institusjonell ramme for forståelsen av barnevernet som en velferdsstatlig institusjon. 

Barnevernet bedømmer god omsorg ut fra idealene i den norske velferdsstaten, ikke 

minst majoritetens forutsetninger, kulturelle praksiser (og idealer), og samfunnets 

verdsetting av dem som både ligger til grunn for og er uttrykt i familiepolitikk (Elingsæter 

2012: 104; Ask og Eide 2018: 19). Velferdsstaten omhandler et omfattende system av 

inntektssikring, altså forsørgerstaten, som har utviklet seg til en sterk egalitær 

velferdspolitikk med universelle rettigheter. Herunder finnes også et likestillingsprosjekt 

med vekt på ulikhet mellom sosiale klasser, men også en familiepolitikk som omhandler 

kvinners deltagelse og likestilling i samfunnet (Leira 2012: 85-99). 
Ifølge Ellingsæter og Leira (2004: 19) er individets liv bundet opp i det moderne 

samfunnets institusjoner. Det er snakk om en institusjonalisert individualisme som tar 

utgangspunkt i individets, og ikke familiens, rettigheter og plikter. Dette kalles også for 

en defamiliseringspolitikk (Esping-Andersen 1999), som fremheves av den 

sosialdemokratiske velferdsstaten; altså at individet i familien er den sentrale enheten for 

velferdspolitikken. Familiebåndene løsnes og frigjør individet fra familien, og kvinnene og 

barn får økt uavhengighet. Mer konkret innebærer velferdsstatens omsorgspolitikk at 

omsorgsansvaret i familien flyttes ut til offentlige instanser. Dermed overskrides grensen 

mellom den offentliges ansvar og familiens privatliv (Leira 2004: 67). Defamilisering og 

offentliggjøring forstås som dominerende trekk både innen norsk eldreomsorg og 

småbarnsomsorg, eksempelvis med henholdsvis sykehjem og barnehage. Velferdsstatens 

omsorgspolitikk har en direkte sammenheng med barnevernets intervensjon i 

omsorgssituasjonen.  Slik sett betyr ikke det at familien ikke har plikt for omsorgen, tvert 
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imot blir familien «hjulpet» som en viktig omsorgsinstitusjon. I den institusjonaliserte 

individualiseringen kommer altså barnas rettigheter i fokus. Prinsippene om økt 

individualisering og velferdsstatens rolle i familiens privatliv, gjelder også andre 

familiemedlemmer, som for eksempel å individualisere barnas rettigheter forankret i 

«den offentlige familien» (Elingsæter 2004).  

 

2.1.1 Forholdet mellom «privat» og «offentlig» familie 

Forholdet mellom den «private» og «offentlige» familie er en sentral dikotomi i vestlig 

tenkning, ifølge Elingsæter (2012: 16-17). Hun hevder videre at familie og privatliv har 

i økende grad blitt offentlig debattert og politisert, særlig i velferdsstater, da grensen 

for privatsfære og det offentlige ansvar er mindre betydelig enn i liberal tradisjon. Det 

private ses på som en offentlig sak, noe som kan være politisk omstridt i den norske 

velferdsstaten. Med utgangspunkt i Ellingsæter kan man si at det norske 

barneomsorgsregimet innbefatter barnevernets intervensjon i privatfamiliens 

selvråderett. Barn er satt i politikkens sentrum som et offentlig gode og et offentlig 

ansvar.  

 

2.2 «Barnets beste» 

I moderne velferdsstater står barns utvikling frem som et resultat av aktiv innsats, i 

motsetning til tidligere tider (tradisjonelle samfunn) hvor det ble forventet at utviklingen 

skulle følge sin egen, bestemte orden (Ericsson 1996: 22-23). Dette er et fenomen som i 

Norge stammer fra perioden før andre verdenskrig, og er gjerne en vest-europeisk-

tendens (Donzelot 1979). Det vil si at i den «offentlige» familien, sprang handlinger ut av 

viten basert på et positivistisk vitenskapsideal og instrumentell fornuft – som skilte seg 

fra det private, fra intuisjon og følelser. Barnevernet er bygget på det rettslige prinsippet, 

«barnets beste», hvor vitenskapelig «måling» av tilknytning, behov og kjærlighet ble 

vektlagt i vurderingen av barnets beste (Ericsson 1996: 53; Hennum 2002; 2016). Det er 

altså en moderne vitenskapeliggjøring av sosiale problemer. Utviklingen i etterkrigstiden 

skjedde på den måten at foreldrene etter hvert fikk en svakere rettslig stillingen, «barnets 

beste» gikk foran hensynet til «foreldrenes rett». Barnas rettigheter var en gjenspeiling 

av samfunnsmessig utvikling, altså individualisering av familien og fremveksten av 

barnets nye status som samfunnsborger (Ericsson 1996: 139-161). 
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Læret og Skivenes (2016) hevder at FNs barnekonvensjon har dannet et viktig grunnlag 

for rettigheter og prinsipper i diskusjonen om «barnets beste» i de norske 

barnevernlovene gjennom tidene, fra barnevernloven i 1953 til den gjeldende loven fra 

1992. Gjedrem (2018) drøfter dette, og hevder at det utviklingen kan forstås som uttrykk 

for ulike historiske perspektiver: fra i hovedsak å rette oppmerksomhet mot de voksne 

omsorgspersonenes svikt, til vektlegging av relasjonen mellom barn og foreldre som det 

avgjørende, og videre til at barnet som aktør og barnets rettigheter er det sentrale for å 

forstå og ta beslutninger om barnets beste. Det siste perspektivet preger i stor grad den 

nye barnevernloven, samtidig som det vektlegger at barnets beste er sammensatt og 

komplisert begrep. Den nye barnevernloven fra 2016 fyller begrepet «barnets beste» 

med innhold som følgende: 1) anerkjennelse for barnets egen identitet, 2) det skal legges 

vekt på barnets og foreldrenes bakgrunn med tanke på oppdragelse i barnets etniske, 

religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn, 3) barnets synspunkter og medvirkning i 

beslutningene, 4) det biologiske prinsippet, men at dette kan vike dersom det strider mot 

andre behov, 5) behov for omsorg og beskyttelse, som inngår i både praktiske og 

emosjonell omsorgs, 6) barnets sårbarhet i ulike former og situasjoner som 

funksjonshemming, fattigdom, fare for vold, utnytting eller misbruk, og 7) barnets helse, 

utdanning og utvikling. Denne konkretiseringen skal oppfattes som et rammeverk for 

barnevernets arbeid (Gjedrem 2018: 63-68).  

 

2.3 Utviklingen av det «flerkulturelle barnevern» 

Perioden med vekst og endring i etterkrigstiden Norge har preget 

majoritetsbefolkningens selvforståelse, og dens særegenhet, ifølge Vike og Eide (2009: 

17). De hevder videre at arbeid og utdanning, materiell selvstendighet med hus, hjem og 

lignende, ble vesentlig viktig for identitetskonstruksjon. Velferdsstaten forklarer mye av 

etterkrigstidens utvikling, ved å «nasjonalisere» og «normalisere» levemåten og 

verdisystemer. Historisk sett medførte dette motsetningsforhold og dilemmaer i 

kjønnsrolle, barneoppdragelse, livsform og klasse i befolkningen (Vike og Eide 2009: 17-

20). Senere, med økt innvandring handlet forskjellene i større grad om kulturelt opphav 

og etnisitet. Barneverntjenestenes utfordringer endrer seg i takt med endringer i 

befolkningen og endringer i samfunnet. Økt innvandring stiller barnevernet overfor nye 
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utfordringer. Ofte har disse utfordringene blitt omtalt som kulturelle, og svaret på dette 

har vært økt kultursensitivitet (Berg mfl. 2017). 

 

2.3.1 Kultursensitivitet og «kulturkompetanse» 

I praksis handler kultursensitivitet om følsomhet for både egne og andre kulturelle 

preferanser, med større bevissthet, kunnskap, forståelse og ivaretakelse av andres 

verdier og unikhet. På holdningsplan handler det om å anerkjenne den andre som 

likeverdig. Kultursensitivitet gir mulighet til å komme bak mønster av følelser, tanker 

og handlinger som begrunnelse for væremåte, men også for å analysere sosiale 

problemer, og forstå reaksjoner med utgangspunkt i trenivåer: hva som er 

kulturbetinget, hva som er allmennmenneskelig og hva som er individuelt. 

Kulturkompetanse handler om ferdigheter utledet av teoretiske og analytisk kunnskap 

om kulturelle aspekter Qureishi (2009: 208-209). I kommunikasjon handler det om å 

være bevisst på egen etnosentrisme og stereotypier om andre, da våre kulturelle 

normer og verdier kan være selvsagte i egen «kultur», ifølge Qureishi (2009: 208). 

Rugkåsa og Ylvisaker (2018) skriver at begrepet kultursensitivitet er uklart. Det 

kan forstås på ulike måter, og er ofte assosiert innenfor en større «kulturkompetanse»-

diskurs, hvor makt og strukturelle forhold nedtones, og kultur får en større betydning 

i et majoritet-minoritetsperspektiv. I den offentlige diskursen brukes flerkulturell 

kompetanse til å forstå etniske minoriteter, hevder Thorbjørnsrud (2017). Det kan 

oppfattes som det er mulig å oppnå nøytral kunnskap om etniske minoriteter.  

 

2.4 Oppsummering 

Velferdsstatens og dens historiske utvikling har stor betydning når det gjelder å forstå 

barneverntjenestens rammebetingelser. Den spiller en viktig rolle i individualisering av 

familiemedlemmer, og dermed et større offentlig ansvar overfor barns behov og 

rettigheter.  Barns utvikling har vært sentralt som gjenstand for vitenskapelige «målinger» 

av «barnet beste», og er et nøkkelbegrep i barnevernet. FNs barnekonvensjon har vært et 

viktig fundament i forståelsen av «barnets beste» i det norske barnevernslovene etter 

andre verdenskrig. I dette kapitlet har jeg også pekt på hvordan etterkrigstiden har preget 

den norske selvforståelsen, blant annet i barneoppdragelsen, men at innvandringen har 

utfordret den historiske forankringen i livsform, politikk og selvforståelsen. Det har ført til 
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utvikling av det «flerkulturelle barnevern», med fokus på kultursensitivitet og 

«kulturkompetanse» i arbeidet med minoriteter.  
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3. Tidligere forskning og teoretiske perspektiver 

I denne delen skal jeg først ta opp tidligere forskning med relevans for min oppgave, som 

kan bidra til å styrke eller belyse mine funn. Jeg skal trekke frem hovedpunktene i 

forskningen, hva vi vet og hva det trengs å forske mer på. Deretter skal jeg ved hjelp av 

flere teoretikere beskrive og drøfte de ulike kulturteoretiske perspektivene. Ifølge 

Marianne Skytte (2019) er det vanlig å skille mellom tre overordnede perspektiver på 

kultur, kulturutvikling og kulturforståelse. Disse er evolusjonistiske, relativistiske og 

kontekstuelle kulturforståelser. Videre skal jeg se på og drøfte ulike teorier om makt, da 

makt er et viktig tema i forskning på dette feltet.  Jeg skal se nærmere på Michel Foucaults 

maktperspektiv på ulike sider i det moderne samfunnets institusjoner som disiplinering, og 

samtidens liberale maktformer. Med utgangspunkt i Marianne Gullestad (2002) skal jeg 

også redegjøre for hegemonibegrepet og det norske likhetsidealet. Dernest avslutter jeg 

kapitlet med en oppsummering. 

 

3.1 Tidligere forskning  

Det finnes mye forskning på barnevernet og minoriteter i Norge. Her har jeg valgt ut den 

forskningen som er mest relevant for min oppgave. Her har jeg skilt mellom forskning på 

et «ovenfra- og nedenfra-perspektiv». Det kan gi ulike perspektiver på «majoritets-

minoritetsproblematikken» fra barnevernets- og minoritetenes ståsted. 

 

3.1.1 Fra barnevernets ståsted - et «ovenfra-perspektiv» 

I en komparativ studie sammenliknet Katrin Kriz og Marit Skivenes (2010) 

barnevernsansatte i USA, England og Norge. De fant at barnevernsansatte i USA 

rapporterte om flere alvorlige utfordringer som fattigdomsproblemer og 

velferdsproblemer for minoritetsfamiliene, enn England og spesielt Norge. 

Kulturforskjeller har i større grad vært belyst hos barnevernansatte i Norge og England 

enn USA. Barnevernsansatte i England og USA fokuserte mer på minoritetsfamilienes 

opplevelse av rasisme og diskriminering i møte med samfunnet og 

velferdsinstitusjoner, enn på minoritetsbarns likeverd og sosiale mobilitet. 

Integreringsproblemer ble sett på som mulige utfordringer for foreldrenes tilgang på 

tjenester, fremfor sosial mobilitet og god omsorg, hos de amerikanske og britiske 
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barnevernansatte. Undersøkelsen viste at blant de norske barnevernansatte har det 

vært tendenser til bekymring for barns likestilling og sosiale mobilitet, og fokus på 

endring av foreldrenes omsorgspraksiser.  De norske barnevernansatte har ikke vært 

bevisste foreldrenes opplevelse av rasisme og diskriminering. I tillegg ble 

kulturforskjeller av norske barnevernansatte betraktet som potensielt problematisk 

for barns sosiale mobilitet, og integreringsproblemer ble oppfattet som hindringer for 

å kunne gi barna god omsorg. 

Funnene i Kriz og Skivenes (2010) undersøkelse av norske barnevernsansatte, 

kan sies å være i tråd med funnene til Tone Gunn Kristiansen (2014), som i sin 

doktoravhandling fant at de ansatte vektla verdier og forventninger i velferdsstaten 

som integrering, omsorgsarbeid og sysselsetting. Dette kaller hun for en normalitet-

orienteringstilnærming til minoritetsfamilier. I tillegg fant hun at den norske kulturen 

ble rangert høyere enn minoritetenes kultur, som ble oppfattet som statisk og 

homogen, noe hun kaller en kulturorientert tilnærming (Kristiansen 2014: 197). Hun 

identifiserte også en tredje tilnærming, som hun kalte for en forhandlingsorientert 

tilnærming, som innebærer at saksbehandlerne antydet respekt og forståelse for 

minoritetsfamilienes kultursyn og verdier.  

I begge ovennevnte studier får kulturforskjeller hos de norske 

barnevernansatte sentral plass i arbeidet, og som jeg ser det baserer vurderingene seg 

i stor grad på å bruke «den norske kulturen» som målestokk. Mens i Kriz og Skivenes 

(2010) undersøkelse står sosioøkonomiske forhold hos de amerikanske og britiske 

barnevernansatte mer i fokus i møte med minoritetene.  

En annen studie som også omhandler barnevernansatte er masteroppgaven til 

Malin Persson (2014), om barnevernsarbeideres forståelse, vurderinger og handlinger 

i arbeids med norske rom. Hun finner at likhetsidealet står sterkt i det norske 

samfunnet, og er forankret i den ambisiøse velferdsstaten. Hun problematiserer 

begrepet og sier at alt avvik blir forsøkt regulert i tråd med likhetsidealet. Hun fant 

videre at kulturell variasjon deles opp i akseptable og ikke-akseptable praksiser. 

Akseptable praksiser anses som mangfold ettersom de ikke er moralsk utfordrende i 

forhold til majoritetsidealene.  

Alle disse tre studiene tematiserer velferdsstatens kulturelle idealer med en 

sterk normalitets- og likhetsideologi. Kriz og Skivenes (2010, 2015) forklarer også sine 
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funn blant de norske barnevernsansatte sammenlignet med de britiske og 

amerikanske, med forskjellige velferdssystemer i de tre landene. Mens barnevernet i 

England og USA er basert på beskyttelse fra risiko og skade, er barnevernet i Norge 

basert på behov og terapeutisk tilnærming. Det polske barnevernet, slik som Maciej 

Czarnecki (2018) fremstiller det, likner mer på amerikanske og britiske i og med at det 

kun griper inn i tilfeller med «patologiske familier». Det norske barnevernet griper 

derimot inn hvis barnet strever med å finne seg til rette i en ny situasjon, på et nytt 

sted, eller hvis familien har problemer. 

Forskningsrapporten «Omsorgsovertakelse og etniske minoriteter», av Monica 

Five Aarset og Anja Bredal (2018), handler om barneverntjenestens og fylkesnemndas 

håndtering av 91 vedtak om omsorgsovertakelse. De viktigste funnene i rapporten 

peker på forbedringspotensialer i barnevernets tilnærming til foreldrene og deres 

omsorgskompetanse. I rapporten pekes det på at foreldre må erkjenne vold, før de 

vurderes som veiledbare, samarbeidsproblemer og mistillit tolkes som egenskaper ved 

foreldrene, det tas lite hensyn til kulturforskjeller i hvordan omsorgskompetanse 

defineres og uttrykkes i samtaler med foreldrene. Barnevernet sliter med å opprette 

god kontakt med foreldrene når de skal finne tiltak som fungerer. De finner ut av at 

foreldrenes manglende omsorgskompetanse blir fremstilt i materialet som dreier seg 

om å forstå og å se barnets behov, ta barnets perspektiv, manglende refleksjon og 

beskrivelse av barnets følelse og behov.  

I tillegg til Bredal og Aarseth (2018), har Marianne Rugkåsa, Ketil Eide og Signe 

Ylvisaker (2017) også studert kasusmaterialer fra barnevernets praksisfelt. Jeg skriver 

mer om Marianne Rugkåsa mfl. (2017) under punkt 3.1.4. Poenget er at som tar 

utgangspunkt i dokument og kasusanalyse kan gå glipp av skjønnsutøvelse i 

vurderingene, da praksisfeltet kan handle om taus kunnskap, underforståttheter eller 

tatt-for-gittheter som er vanskelig å fastslå (Liodden 2016). Dette kan bare utforskes 

ved å snakke med saksbehandlere fra et «bottom-up»-perspektiv, som Liodden kaller 

det. Tone Liodden (2016) studerte hvordan skjønn utøves i vurderingene rundt 

innvilgelse og avslag i asylsaker, og fant at det ikke bare er loven som er kilde til 

beslutninger, men flere andre mekanismer som er viktige i skjønnsutøvelser og utfallet, 

som er usynlige i vedtaket. Hennes sosiologiske tilnærming bidrar til en annen type 
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kunnskap som hun kaller for «law-in-action». I min oppgave er ikke beslutningene i 

fokus, men hvilke skjønnsmessige vurderinger og perspektiver som benyttes. 

 

3.1.2 Fra minoriteters ståsted – et «nedenfra-perspektiv» 

Anders Vassenden og Ayan Handulle (2020) skriver om møtet mellom 

andregenerasjons innvandrer-foreldre og skolens og barnehagens ansatte. I sin 

forskning fant de at foreldrene opplever skole- og barnehageansatte som 

diskriminerende og ekskluderende, og at de bekymrer seg over at de ansatte skal 

melde til barnevernet på grunn av fordommer. Videre hevder de at foreldrenes 

reaksjoner er performative strategier for å imponere ansatte, ved å planlegge 

omhyggelige møter og samarbeid med skolen og barnehagene. Foreldrenes 

bekymringer er ikke knyttet til skolen og barnehagen som sådan, men til barnevernet, 

hevder forskerne. De skriver også at frykt for barnevernet er underteoretisert og dens 

forklaringer er dårlig forstått. Forfatterne spør om fremtidig forskning bør fokusere på 

hvordan og hvorvidt etnisitet og rase kan påvirke ansattes betraktninger.  

En annen forskning med frykt som et sentralt tema er gjort av Marte K. 

Fylkesnes, Anette C. Iversen, Ragnhild Bjørknes og Lennart Nygren (2015). De har 

intervjuet ti familier med flyktningbakgrunn om deres møte med barnevernet. I 

analysen fant de at frykten ikke var relatert til informantenes egne negative erfaringer, 

men rykter og antagelser som er vanlige blant etniske minoritetspersoner generelt. 

Dette handlet om barnevernet tar barn uten dialog med foreldre, og at barnevernet 

diskriminerer. Dette er i tråd med Berg mfl. (2017) som finner ut at foreldre med 

minoritetsbakgrunn ofte møter barnevernet med forestillinger om tjenesten som et 

system som tar barna fra foreldrene. Fylkesnes mfl. (2015) påpeker tre viktige 

momenter i konklusjonen, som de ikke har undersøkt i sin studie. Det første er statens 

rolle i familien, mens det andre handler om det motsetningsfylte arbeidet det 

innebærer å være både en hjelpeinstans og en instans som skal ivareta statens 

målsettinger for likestilling og integrering. Det tredje de påpeker i studien er en 

drøfting av anerkjennelse som krenkelse som kan overfokusere på etnisitet aspektet.  

Forskningens manglende fokus understreker viktigheten av å studere temaet 

fra et ovenfra-perspektiv, det vil si å studere de barnevernansattes forståelser. Når det 

gjelder Fylkesnes mfl. (2015) forklarer de funnene knyttet til krenkelse i møte med 
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barnevernet forstås i lys av Axel Honneth- og Nancy Frasers´s begrep om anerkjennelse 

og sosial rettferdighet.  Manglende anerkjennelse kan også forklares som systematisk 

betinget, eller strukturelt fremkalt, som resultat av kulturelle fortolkningsprosesser, 

velferdssystemets normalitet og likhetsideologien, slik som nevnt over. Og når det 

gjelder Vassenden og Handulle (2020) sin forskning kan en tenke seg at manglende 

«kulturell kompetanse», eller ulike kulturforståelser fra de offentlige ansatte, kan være 

en forklaring. I denne sammenhengen kan jeg også nevne en masterstudie i 

spesialpedagogikk gjort av Asgedet A. Håland (2015), som omhandler hvordan 

kulturelle forskjeller påvirker oppfatningen av omsorgssvikt. Oppgaven hennes tar 

utgangspunkt i at familiene opplever mistanke, og blir beskyldt for omsorgssvikt på 

grunn av kulturforskjeller og misforståelse.  

Gullestad (2002) mener at det er viktig å studere majoritetsgrupper like 

systematisk som minoritetsgrupper. Gitt at etnisitetsmarkøren påvirker de ansattes 

betraktninger negativt, kan en innfallsvinkel være å studere rasistiske holdninger, men 

enda viktigere er å studere kulturforståelser (eller manglende selvforståelse) fra 

majoritetenes side. Dette kan nemlig gi viktige årsakssammenhenger knyttet til temaer 

som frykt og mistillit, som man ikke finner kun ved å studere minoritetenes manglende 

systemforståelse.  

 

3.1.3 Et bredt fokus på møter mellom barnevernet og minoriteter 

En annen storrapport jeg ønsker å omtale er gjort av Berit Berg, Veronika Paulsen, 

Turid Midjo, Gry Mette D. Haugen, Marianne Garvik og Jan Tøssebro (2017), som var 

en del av prosjektet «Myter og realiteter – innvandreres møte med barnevernet» fra 

2013 til 2017. Bakgrunnen for rapporten er kritikken fra innvandrermiljøene og den 

negative fremstilling av møtet mellom barnevernet og minoriteter i media. Gjennom 

intervjuer av barneversnansatte og minoritetsfamilier har hovedspørsmålet vært om 

problemet har vært en myte eller er en realitet. Studien fokuserer på 

minoritetsperspektiv, levekårperspektiv og flyktningsperspektiv, noe forskerne ser på 

som et bredt fokus, da studien handler om både informasjonsmessige, språklige, 

relasjonelle og kulturelle faktorer. Datamaterialene består av en kombinasjon av både 

kvantitative og kvalitative data, noe som danner grunnlag for en mer detaljert analyse 

og har et bredt fokus på de ulike faktorene.  
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Når det gjelder minoritetsrelaterte faktorer drøfter rapporten funnene i lys av 

kultur, informasjon, språk og nettverk som kjennetegner møtet mellom barnevernet 

og minoritetsbefolkningen (Berg mfl. 2017: 110). Ulike oppdragelsesidealer, 

samværsformer og språklige misforståelser blir sett på som kulturforskjeller, men som 

forskerne hevder kan det like ofte handle om mangelfull informasjon og 

kommunikasjon som ikke når frem. Dette kan bidra til å skape oppfatninger om «oss» 

og «de andre» begge veier. Når det gjelder levekårsfaktorer er det interessant at 

sosioøkonomiske faktorer betyr mindre for barneverntiltak i minoritetsfamilier 

sammenlignet med majoritetsbefolkningen, selv om minoritetsfamilier er 

overrepresentert blant de med lav sosioøkonomisk status. Dette forklares med status 

som flyktning og botid, og at lav inntekt anses som et forbigående fenomen. Forskerne 

hevder at levekårsproblemene i majoritetsbefolkningen kan ha andre årsaker og i 

mange sammenhenger med sosiale problemer som direkte kan relateres til barns 

omsorgssituasjon. 

Levekårsfaktorene sammenlignet med minoritetsrelaterte faktorer aktualiserer 

antagelser om at kulturalisering, det vil si at barnevernansatte muligens overser de 

sosiale problemene som er forårsaket av sosioøkonomisk status, og antar at det er 

avgjørende for å forstå innvandreres problemer, behov og utfordringer som noe 

kulturelt. Det som også pekes på av Berg mfl. (2017) er viktigheten av kommunikasjon 

i et forhold som er preget av tillitsutfordringer. Det handler ikke bare om språk og tolk, 

men om kommunikasjonsmåter, hva som vektlegges og gjøres relevant i 

samhandlingen og samarbeidet med minoriteter fra saksbehandleres side.  

 

3.1.4 Makt og kultur i det «flerkulturelle barnevernet»s arbeid 

Som nevnt over har Rugkåsa mfl. (2017) studert 60 kasus fra barnevernets praksisfelt, 

og identifiserte følgende gjennomgående temaer i kasusene: Omsorgsutøvelse overfor 

minoritetsbarn, diskurser om foreldreskap, kulturalisering, annengjøring og 

diskriminering. De problematiserer barnevernets forståelse av kulturforskjeller og 

kulturelle fortolkninger, og underkommunisering av faktorer som klasse og fattigdom. 

Ifølge forskere aktualiserer dette diskusjoner om kulturbegrepet, kulturalisering, og 

«kulturelle kompetanse».  
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Jeg har tidligere i oppgaven påpekt at i utviklingen av det «flerkulturelle 

barnevernet» har begrepet kultursensitivitet blitt viktig i forståelsen av det å jobbe 

med minoriteter. Anja Bredal (2009: 45) tar til orde for et kultursensitivt barnevern 

som ser både kultur, kjønn og klasse, og bidrar til å motvirke diskriminering innen 

minoritetsgrupper så vel som mellom majoritet og minoritet. Hun sier at begreper som 

«kulturkompetanse», det vil si mer kunnskap om kulturelle normer og verdier, ofte 

assosieres med normativ kulturrelativisme. Dette er en problematisk holdning da ingen 

praksis eller verdi får respekt fordi det er et resultata av kultur. Derimot må handling 

forstås ut fra sin kontekst, både normativt og materielt, det Thorbjørnsrud omtaler 

som metodologisk kulturrelativisme. Man må forstå en handling for å kunne vurdere 

den, det vil si at man må få nødvendig kunnskapsgrunnlag for å ta normative 

vurderinger om å akseptere eller fordømme. 

Kulturanalytisk perspektiv i barnevernet kan også blant annet innebære å 

identifisere konflikt og motsetninger som oppstår i samhandling med barn og foreldre, 

ved å reflektere kritisk over dilemmaer og utfordringer som oppstår (Rugkåsa mfl. 

2017: 36). Forskerne mener også at en forutsetning for et godt barnevernfaglig arbeid 

er å utvikle en refleksiv posisjon, som innebærer å undersøke ulike komplekse 

maktrelasjoner, og en kritisk analyse av hvordan forhold som politikk, forskning og 

fagideologi former praksisen i barnevernet. Dette fordi at barnevernansatte også er 

innlemmet i en rekke diskurser som til enhver tid konstrueres og rekonstrueres 

(Ylvisaker mfl. 2014: 79).  I en refleksiv posisjon ligger det også en kontekstuell 

tilnærming som legger vekt på å undersøke helheten i hvordan mennesker er påvirket 

av, og i samspill med, individuelle, kulturelle og strukturelle størrelser i sin omverden 

(Rugkåsa mfl. 2017: 12-13).  

 

 

3.2 Kulturforståelser 

Den kjente kulturantropologen Clifford Geertz (1926-2006) ser på kultur som det som gjør 

verden forståelig og tillegger den mening. Han er opptatt av å fortolke meningene som 

skjuler seg bak kulturenes symboler. I sin fortolkning av kulturer beskriver han kultur slik: 

«It denotes an historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a 

system of inherited conceptions expressed in symbolic forms by means of which men 
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communicate, perpetuate and develop their knowledge about and attitudes toward life” 

(Geertz 1973:89). Det å forstå kultur som et sett av arvede konsepter uttrykt i symbolske 

former, kan innebære en «modell av», men samtidig en «modell for», virkeligheten slik vi 

forstår den.  

Eriksen og Sajjad (2015) sier at kultur er et mystifiseringsbegrep som tilslører like mye 

som det forklarer. Kultur består blant annet av bestemte, lærte måter å tilfredsstille de 

medfødte behovene på. Kultur kan betraktes som det som er lært, noe som både overføres 

og forandrer seg. Kulturen er ikke bare det lært, men det som gjør kommunikasjon mulig: 

det omskiftelige meningsfelleskapet som gang på gang etableres og forandres når 

mennesker samhandler. Sosialantropologen Berit S. Thorbjørnsrud (2017) skriver at kultur 

på et plan kan sies å være felles for en gruppe av mennesker, det vil si som en type «språk» 

de kommuniserer gjennom. Allikevel er det viktig å understreke at innenfor samme 

gruppe kan medlemmene ha ulike kunnskaper, være uenige om de mest sentrale 

verdiene, og hvordan disse bør realiseres. Kultur blir en nødvendig del av all menneskelig 

eksistens, da en ikke kan overleve utelukkende av sin genetiske programmering via læring 

og overføring av kunnskap fra andre mennesker. I sosialantropologisk forstand er kultur 

nettopp kunnskapen mennesket må tilegne seg for å overleve og eksistere i et felleskap. 

Ifølge Eriksen og Sajjad (2015: 41) kan kultur betraktes som en slag «mental matrise for 

handling», altså summen av erfaringer, kunnskaper og verdier som vi handler på grunnlag 

av. Men det er ingen skarpe grenser mellom kulturer, og det er ikke nok å «kjenne til en 

kultur» for å forstå folks handlinger i enhver tenkelig situasjon. 

Ekspansjon av menneskesamfunn har endret naturens tilhørighet. Folk skaper grupper 

og endrer medlemskap som en viktig aktivitet i livet. Saksbehandlere i denne studien kan 

likevel bruke kultur for å beskrive og forklare hvordan «de andre» er, avhengig av hvilken 

kulturforståelse de har. Dette skal jeg se nærmere på under. 

 

3.2.1 Evolusjonistisk kulturforståelse 

Funksjonelle evolusjonsteorier mener at alle menneskesamfunn utvikler seg i retning 

av den moderne strukturen og en felles bred modernekultur. Ifølge Daniel Chirot 

(2001) har mange elementer i den moderne, vestlige, liberale, demokratiske og 

kapitalistiske verden spredt seg gjennom globalisering. Kulturkonflikt oppstår innenfor 

alle samfunn mellom forskjellige ideer for hva som skal aksepteres og hva som skal 
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avvises i moderniseringsutviklingen. For Chirot er modernitet lik vesten. En 

evolusjonistisk kulturforståelse innebærer en tanke om at den samfunnsmessige og 

kulturelle utviklingen går fremover, med vesteuropeiske og nordamerikanske land som 

foreløpige høydepunkt. I sin studie av «kulturelle rasisme» skriver Karen Wren (2001) 

at dette utviklet seg parallelt med moderniseringsteorier, som forklarer europeeres 

overlegenhet, definert som «moderne» og «progressive», i kontrast til ikke-europeere 

som «tradisjonelle» og «tilbakegående». Essensen er at europeere ikke er rasister, 

men kulturelt overlegne. Wren (2001: 143) definerer kulturell rasisme som en raffinert 

erstatning av tidligere biologisk rasisme. 

I politikken bruker høyrepopulismen kultur istedenfor rase. De sier ikke at noen 

kulturer er bedre enn andre, men fremhever forskjellene som uforenelige, og krever 

derfor mer restriktivt innvandringspolitikk (Gullestad 2002). Innenfor denne 

tankegangen har mennesker fra «høyutviklede kulturer» fortrinn og rett til å påtvinge 

«lavtstående» mennesker sine sosiale og kulturelle verdier, hevder Gullestad. I 

henhold til denne logikken blir mennesker rangert på samfunnsutviklingens stige. I 

praksis vil et evolusjonistisk syn på kultur skape etnosentriske stereotyper i møte med 

andre «kulturer». Etnosentrisme er å vurdere skikker og verdier ut fra ens egen kultur. 

Man plasserer sitt eget folkeslag i sentrum, og rangerer alle andre på en skala ut fra 

hvor mye de ligner på en selv. Stereotypier er forenklede beskrivelser av angivelige 

trekk ved bestemte gruppers menneskekultur, som fører til at man overser individuelle 

variasjoner innen kategorien og gir temmelig etnosentriske beskrivelser av andre 

(Eriksen og Sajjad 2015: 47, 56).  

Eriksen og Sajjad (2015) hevder at det er kultur som gjør kommunikasjon mulig. 

Dette viser til viktigheten av et felles norm- og verdigrunnlag. Slik sett gir det mening 

å snakke om majoriteten og minoritet som to overordnede kategorier som trenger en 

felles plattform for kommunikasjon. I en evolusjonistisk kulturforståelse kan det være 

vanskelig å forestille seg en slik felles plattform, da de «andre kulturer» ikke er bare 

forskjellige, men underlegne i forhold til den «norske kulturen». Det ser ut som at man 

sammenligner «ikke-vestlige» innvandreres «kultur» med en idealisert forståelse av 

«grunnleggende norske verdier» Gullestad (2004).  
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3.2.2 Relativistisk kulturforståelse 

En kulturrelativistisk kulturforståelse tar utgangspunkt i å forstå kulturer på deres egne 

premisser. Kulturutvikling vurderes ikke etter en og samme målestokk, men bygger 

heller på unike historier og kuturens indre logikk. Kulturrelativisme bygger på ideen 

om at kulturer er relative og bare kan forstås ut fra seg selv, og ikke lar seg rangere 

etter kvalitet, moral eller utviklingsnivå (Eriksen og Sajjad 2015: 47). Den tar 

utgangspunkt i en essensialistisk forståelse av kultur som avgrenset med sitt sett av 

verdier og tradisjoner som mer eller mindre overføres statisk fra én generasjon til 

neste. Enhver kultur oppfattes som homogen, med indre logikk og egne forestillinger 

om det gode liv (Skytte 2019: 22). Det kan virke litt misvisende at det motsatte av 

etnosentrisk holdning er kulturrelativistisk holdning. Med utgangspunkt i Gullestad 

(2002) kan kulturbegrepet skape grenser når det kobles til avstamning, bakgrunn og 

biologisk slektskap. Dette kan føre til et syn på mennesker som produkter av sin kultur, 

og ikke omvendt. Med andre ord blir mennesker omtalt eller behandlet som objekter. 

I en slik tingliggjøringsprosess (Honneth 2019) tenker man patologisk, noe som står i 

motsetning til anerkjennelse som en betingelse for å se ulike aspekter, og nyanser i en 

menneskelig verden. Tingliggjøring er ikke det samme som kulturrelativisme, men kan 

understøtte prosessen.  

Kulturrelativistisk forståelse ser på kultur som avgrensede enheter, som 

forandrer seg meget langsomt, og som styrer mennesker. Det er for eksempel mulig å 

identifisere kulturelle fellestrekk ved alle kurdere, tyskere eller norske. Kulturbegrepet 

er i denne forstand et beskrivende begrep (Jensen 2005). I praksis betyr det at man 

generaliserer fra tidligere erfaringer, og bruker disse generaliseringene for å begrunne 

fremtidige handlinger hos «de andre». Med andre ord forutsettes det at det finnes 

fellestrekk mellom personer med samme kulturelle bakgrunn, og forklarer deres 

handlinger ut fra den kulturelle bakgrunnen. Konsekvensen kan bli en ikke-normativ 

relativisme. Det vil ikke si et syn som anser alt for å være like bra, men at man bruker 

kulturen til å forklare praksiser «nordmenn» tar avstand fra og reagerer på (Gullestad 

2002). Gullestad beskriver forskeres rolle i innvandringsdebatten på 1990-tallet, særlig 

sosialantropologiene som Unni Vikan og Inger-Lise Lien, sto for en form for relativisme.  
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3.2.3 Kontekstuell kulturforståelse 

Innenfor denne forståelsen anser man etniske gruppers særtrekk som resultatet av 

spesifikke historiske, sosiale og politiske omstendigheter. Karakteristikkene er betinget 

til den lokale situasjonen snarere enn noe opprinnelig og fundamentalt. Man ser på 

grenser mellom sosiokulturelt definerte grupper og sosialt konstruerte grupper. 

Kulturkonflikt, diskriminering og rasisme blir skapt mellom befolkningsgrupper, som 

kan oppstå i dagens mangfoldige samfunn. Kultur og etnisitet er foranderlige og ikke-

homogene størrelser, som danner et erfaringsrom hvor man kan skape, fortolke og 

forandre sin identitet (Skytte 2008: 24). I en slik forståelse er de konkrete vilkårene 

analysefaktorer for menneskers valg og handlinger.  

Jensen (2005) kaller denne forståelsen for et komplekst kulturbegrep. Hun er 

enig med de som anvender kulturbegrepet som noe man har og gjør, og at kultur 

skapes mellom mennesker. Kultur er foranderlig, og kan ikke avgrenses til en fast 

enhet, men er snarere flere fellestrekk man deler med noen, men ikke med alle. Det 

er kunnskap, betydninger og verdier som mennesker deler og forhandler med andre, 

innen forskjellige sosiale fellesskap. Man kan tilhøre forskjellige felleskap. Kulturen 

finnes mellom mennesker, og alle innenfor en kultur har forskjellige verdier. Kulturens 

betydning kan undersøkes, men ikke forutsies. I praksis vil det si at kjønn, alder, 

utdannelse, sosioøkonomisk status og andre faktorer kan ha større innflytelse enn 

kultur, i tillegg til at kultur ikke gjør alle like.  

Ifølge den amerikanske sosiologen Ann Swidler (1986) er den største 

utfordringen i kultursosiologien ikke å forsøke å estimere hvor mye kultur former 

handlinger, men heller hvordan kultur brukes av aktørene. Kultur er ikke et enhetlig 

system som forårsaker handlinger i en bestemt retning, men heller et verktøysett som 

aktørene bruker ulike deler av for å konstruere handlingslinjer. En slik kulturforståelse 

er i samsvar med den kontekstuelle tilnærmingen som ikke avviser kultur som 

årsakssammenheng, men bruker den dominerende forståelsesmodellen veiledende. 

Konsekvensen er at etniske minoriteter settes i kulturkontekst, og ikke i en 

kontekstuell kulturforståelse. 
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3.2.4 Diskusjon  

Samfunnsfagenes kulturforståelse har endret seg fra å se kultur som enheter til å sette 

relasjoner og prosesser i fokus (Gullestad 2002: 120). Med det menes det også å ikke 

forstå «kultur» og «samfunnet» som synonymer for nasjonen og nasjonalstaten. Det 

er en tilnærming som fokuserer på kulturelle prosesser som omskiftelige og flytende, 

ikke faste enheter. Dette er et motsetningsforhold til den tingliggjorte 

kulturforståelsen, der de kulturrelativistiske og evolusjonistiske synsvinklene bidrar til 

tingliggjøring av kulturbegrepet, og fremhever forskjellene mellom «kulturer» som 

uforenelige. Ifølge Gullestad (2002) kan kultur brukes til å tolke sosial differensiering 

og ulikhet, og dermed skjule underliggende strukturelle motsetninger og hierarkier. 

Hun skriver også at man veksler mellom et tingliggjørende og essensialistisk 

kulturbegrepet, og et prosessuelt og elastisk begrep. Det sistnevnte kjennetegner en 

kontekstuell kulturforståelse. Prosessuelle og rasjonelle kulturbegreper foreslår en 

bedre forståelse av kulturkonflikter. Spesielt den nye analysemåten oppmuntrer til 

mer sensitivitet overfor kompleksiteten i sosiale kategorier, og større forståelse av 

flytende identiteter i hverdagslivet, kontekstbestemt og underlagt forandring. Et 

tingliggjørende og essensialistisk kulturbegrepet kjennetegner en gråsone mellom 

evolusjonistiske og relativistiske kulturforståelser. Her blir kultur sett på som en indre 

egenskap som finnes i klart avgrensede og gjensidig utelukkende sosiale grupper, i 

stedet for relasjoner mellom handlende mennesker med ulike erfaringer. Relativistiske 

og evolusjonistiske kulturforståelser kan være sosialkilde til tingliggjøring av sosiale 

relasjoner. Det åpner for å forstå folks handlinger som et resultat av sine egne 

interesser og verdier, et syn på handling som en «unit act» for å bruke Swidler (1986). 

Diskusjon av kulturforståelsene fremhever forskjellen, det vil si ytterpunktene, 

i den kulturelle kompleksiteten i dagens samfunn. I mellommenneskelige 

(makt)relasjoner kan evolusjonistiske (etnosentriske) fordommer understøttes av 

relativistisk kulturforståelse, og individet blir kulturrepresentert. Ifølge Eriksen og 

Sajjad (2015: 48) blir etnosentriske i ytterst instans ut av stand til å kommunisere med 

omverden, og kulturrelativisten blir på sin side ute av stand til å ta moralsk stilling til 

noe som helst. Og det motsatte kan tenkes, at etnosentriskere og kulturrelativisten i 

ytterste konsekvens kan bli svært stereotypisk, eller moraliserende i sin 

kommunikasjon med omverden. I den kontekstuelle tilnærmingen ligger en helhetlig 
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forståelse av menneskelige handlinger i samspill med den individuelle, strukturelle og 

kulturelle omverdenen. Denne tilnærmingen kan være fruktbar i relasjon med 

omverden, særlig når det foreligger en skjev maktbalanse. Kulturforståelse brukes i 

denne oppgaven for å belyse hvilke syn saksbehandlerne har på betydningen av 

kulturelle forskjeller i arbeidet, og også hvilke forståelser de operer med når de 

definerer og håndterer kulturelle «utfordringer og problemer». 

 

 

3.3 Hegemoniske tolkningsramme og likhetstankegang 

Marianne Gullestad (2002: 36) sier at «det norske» ofte er et udefinert normativt sentrum 

i debatten om innvandring. Samtidig marginaliseres mye av mangfoldet i 

minoritetsrelasjon som strukturelt forhold, og symbolske maktrelasjoner skjules i stor 

grad bak likhetstankegangens forestillinger og praksiser. Hun hevder videre at det norske 

samfunnet har en lang historisk tradisjon for assimilering og normalisering av folk man 

betraktet som annerledes. Forestillingen om «oss» og «vår kultur» som står i polarisert 

kontrast til «de fremmedes» passer ikke dagens norske virkelighet. Forestillingen om et 

homogent Norge har vært en myte som skaper grunnlag for tenkning og handling. Det 

skaper et skille mellom «oss» og «dem» i det «homogene» samfunnet som betraktes som 

det normale, hvor annerledesheten truer homogeniteten. Homogenitet er et resultat av 

likhetstankegangen. I norsk politikk har likhetstankegangen stått sentralt. Engelstad 

(1999: 30) skriver at et fenomen som er beslektet med legitimitet, men som ikke har den 

samme forankring i institusjoner, er det som ofte kalles hegemoni. Dominansen opptrer 

på en nesten umerkelig måte, slik at maktforholdene fremstår som helt selvfølgelige. 

Ifølge Gullestad går Likhetsideologien hovedsakelig ut på at personer i mange 

uformelle sammenhenger føler seg like før de føler seg som likeverdige. Sosialt liv basert 

på forhandlinger rundt identitet og selvbilde har behov for relevante og kvalifiserte 

støttespillere som bekrefter og anser dem som like. Likeverd forstått som likhet fremhever 

det som oppfattes som likt, som Gullestad kaller for «forestilt likhet» (2002: 83). Hun 

hevder også at likhet innebærer implisitt kunnskap om motsetninger som ulikhet, hierarki, 

forskjell og mangfold, hvor det siste begrepet oppfattes som positivt. Samtidig er begrepet 

likhet knyttet til andre positivt ladede begreper som selvstendighet, hjem, nasjon, 

trygghet, natur, fred og harmoni. Forskjeller kan ses som en trussel mot den etablerte eller 
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forestilte likheten. Ulikhet i levesett og livsstil finnes også hos majoriteten, og at det 

norske særpreg er stadig i forandring og kontinuitet, hvor dagens norske innbyggere kan 

ha mer til felles med enkelte utlendinger enn sine egne naboer, hevder Eriksen og Sajjad 

(2015). Men likhetsstrategien bidrar til å konstruere majoriteten, det «forestilte 

felleskapet», og legitimerer dens makt. Skillelinjene mellom samfunnsklassene er blitt mer 

utydelige, men skille mellom «oss» og «dem» har blitt mer tydeligere. Forskjeller 

oppfattes ikke bare problematisk, men man bruker «forskjellene» for å styrke likhet og 

indre tilhørighet i en gruppe eller et nasjonalt felleskap (Gullestad 2002). 

I den hegemoniske tenkningen i Norge står «innvandrere» i begrepsmessig motsetning 

til «nordmann» som en sentral og organiserende begrepskontrast. I mange situasjoner går 

likhetens grenser mellom «innvandrere» og «nordmenn». Gjennom kontinuerlig å utvide 

innvandrerdefinisjonen fra andre- til tredjegenerasjon, reproduseres dermed et skille 

mellom de som hører til og dem som egentlig ikke hører til, ifølge Thorbjørnsrud (2017). 

Med utgangspunkt i Gullestad (2002) omfatter den hegemoniske tolkningsrammen blant 

annet dikotomisering, kulturalisering eller rasialisering, og identitetspolitikk. 

Dikotomisering skaper gjensidig utlukkende kategorier bestående av «innvandrere» og 

«nordmenn», «oss» og «dem». Tilpasningsproblemer omtales ofte som «innvandrere-

problemer», selvfølgeliggjorte forestillinger om innvandrermiljøenes forskjellighet fra 

«det norske». Denne todelingen er som regel basert på synlige forskjeller som bidrar til 

rasialisering hvor nyanser i hudfarge får betydning. Rasialisering er knyttet til forståelser 

av innvandrernes livsmønster i lys av synlige trekk som kobles til kultur, som kalles 

kulturalisering. Identitetspolitikk reproduserer skillet mellom innvandrere og nordmenn i 

kommunikasjonskløftene mellom hvem som er «for» og hvem som er «mot» (Gullestad 

2002). 

«Nordmenn» har definisjonsmakten i sosiale relasjoner, og majoritetsmakten anses 

ikke som makt, men tas for gitt som naturlig og selvfølgelig. Ifølge Swidler (1986) har 

sosiologiens kulturstudier fokusert på kultur som «causal issue». I den fortolkende 

tilnærmingen som har sprunget ut fra sosialantropologien, vektlegges beskrivelsen av 

egenskaper ved kulturelle produkter og erfaringer. Pierre Bourdieu og Michel Foucault har 

kommet med andre måter å tenke kultur på som forklaring på sosial lagdeling og makt.  
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3.4 Maktforståelser 

Fredrik Engelstad (Engelstad 1999: 7) hevder innledningsvis i boka Makt, teori og kritikk 

at makt både er synlig og usynlig, utøvet og foregrepet, et gode og et onde, ettertraktet 

og avskydd. Makt blir karakterisert som trekk ved sosiale relasjoner mellom individer og 

grupper, men makten er også innskrevet i sosiale strukturer.  Ifølge Engelstad (1999) 

kjennetegnes makt i det moderne samfunn mer som et kommunikasjonssystem enn et 

kommandosystem. I denne sammenhengen er kommunikasjon og språk et viktig tema 

som danner grunnlag for maktforhold. Språklige uttrykk, formidling av informasjon og 

budskapets form blir i seg selv en kilde til makt. Jeg skal nå kort presentere Foucault som 

maktteoretiker, da jeg mener hans arbeid er relevant for min oppgave, før jeg diskuterer 

maktbegrepet. 

 

3.4.1 Michel Foucault forståelse av makt 

Ifølge Michel Foucault (1926 – 1984) er makten på den ene siden overalt, i alle 

relasjoner, og kan dermed ikke «tas» av noen. På den andre siden finnes den alltid i 

det konkrete, i den observerbare relasjon – og er dermed ikke én gruppes eiendom 

(Foucault 1975, 1972). Makt hos Foucault er både begrensende og produktiv. Den 

begrensende makten setter brutale rammer, ødeleggende og hindrende, med en viss 

grad av frihet. Den produktive makten mangler den åpenlyse brutaliteten, men virker 

snarere og mer effektiv gjennom en vev av institusjoner og relasjoner som griper dypt 

inn i menneskenes tilværelse. Denne moderne makten er ikke undertrykkende og 

massiv, den etablerer ny kunnskap og nye forestillinger. Foucault flytter 

oppmerksomheten bort fra det strukturelle, og over mot det konkrete og praktiske. 

Han studerer maktutøvelse og virksomhet i historisk praksis, i direkte og observerbare 

sammenhenger, og er særlig opptatt av maktens skapende kraft. Makt er noe som 

skjer, en dynamikk som ikke kommer fra privilegerte ståsteder utenfor det sosiale, men 

ved å være seg bevisst at man tenker innenfra, innvevd i maktrelasjoner.   

Makt og kunnskap er knyttet til maktinstitusjoner som kunnskaps- og 

sannhetsprodusenter. «Sannhet» er altså knyttet til samfunnet maktrelasjoner, og det 

er denne helheten av utsagn, og de forholdene og mekanismene som gjør dem sanne, 

som er Foucault viktigste undersøkelsesobjekt. Dette er diskursen, som i Foucaults 
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tilfelle er språklig, men også institusjonell og materiell, fordi dens utsagn ikke kan ses 

uavhengig av deres betingelser. «Diskursene er ladet med kraft, med makt, som altså 

manifesterer seg i utall av asymmetriske relasjoner som former måtene kunnskap 

etableres på» (Sandmo 1999: 88). Sannhet er i siste instans en effekt av makten, som 

igjen er produkt av diskurser. 

Foucaults (1975, 1994) studie av fengselets historie er ikke en allmennteori, 

men består av teorier om visse sammenhenger i bestemte typer sosiale institusjoner 

og relasjoner. Makt produserer kunnskap som skjer gjennom maktrelasjoner der 

individene blir objekter, og dermed både gjenstand for viten og gjenstand for makt. 

Enhetene av makt og kunnskap avler orden, normalitet og disiplin (Engelstad 1999). 

Foucault peker på disiplinerende mekanismer som styrer og former individene direkte, 

som for eksempel sosiale institusjoner som fengsler, skoler, barnevernet og så videre. 

Denne typen disiplin er ikke dominerende i samtiden (Foucault 2007). 

 

3.4.2 Disiplinering som metode 

Ifølge Foucault (1994) er resultatet av disiplinering en effektiv standardisert og 

normalisert atferd, altså den normaliserende sanksjonen. Han betoner (språklige) 

klassifikasjoner knyttet til normalitet og avvik. Inndelingen i sosiale grupper, begrunner 

og forklarer inngrep overfor grupper som ikke «passer inn» i rådende normsystemer. 

For å holde på disiplinen er det avgjørende å kunne påføre tvang ved hjelpe av blikket, 

hevder Foucault. Det handler om å korrigere avvik. Foucault er opptatt av hvordan man 

forsøker å normalisere individene gjennom å individualisere og differensiere dem som 

metode. På denne måten kan man få kunnskap om individene. Kunnskapen brukes til 

å pålegge dem ulike former for disiplin. Dette skjer ved at individualisering gjør det 

mulig å måle hver enkelte ved hjelp av en normaliseringsskala. Hovedhensikten er å 

skape en situasjon hvor individene, eller rettere sagt de kontrollerte individene, selv 

skal danne grunnlag for det herredømmet de er underlagt (Foucault 1994:177-181). 

Sagt på en annen måte vil disiplinering og overvåkning i økende grad bli en form for 

utelukkelse og objektivering av individene (Schaaning 2000). 
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3.4.3 Diskusjon av maktbegrepet 

Foucault beskriver hvordan maktutøvelse skjer. Makten for han er likestilt med 

diskursen og språket som produserer og etablerer kunnskap. Foucault ser ikke på makt 

som noe som noen aktører utøver over passive subjekter. Sannhet kobles sammen 

med maktoppfattelse i den forstand at sannhet er innebygd i, og produsert av, 

maktsystemer (Jørgensen og Phillips 2013: 23-24). Foucaults forestilling om 

kunnskapsregimer som bestemmer klassifikasjoner og årsakssammenhenger, gjør at 

han ofte blir oppfattet som strukturalist. Men makt hos Foucault er noe som noe 

«flyter rundt» og er til stede overalt i samfunnet, uten å peke på bestemte individer 

eller grupper som utøver den.  

Ifølge Danielsen og Hansen (1999: 60) snakker Pierre Bourdieu om en 

naturliggjøringstilstand av handlemåter, sosiale strukturer, kategorier, erfaringer og 

praksiser som er tilpasset de rådende samfunnsforholdene som tas for gitt. Det virker 

som at Bourdieu likestiller makt med klassestrukturer i samfunnet. Han ser på klasser 

som heterogene grupperinger av sosioøkonomiske og kulturelle faktorer. Det vil ikke 

bare si i sosioøkonomisk forstand, men også gjennom ulike kulturelle lag, 

statusgrupper og så videre. Denne type naturaliserte maktutøvelser finner vi også hos 

Max Webers (2000: 73-80) begrep herredømme, som begrenser maktbegrepet til 

legitim autoritet. Det vil si en eller flere menneskers sjanse til å sette gjennom egen 

vilje i hierarkiske menneskelige relasjoner. I likhet med symbolsk makt er herredømme 

en type makt som er tatt for gitt og som ikke trenger å rettferdiggjøre seg selv.  

Med utgangspunkt i Bourdieu og Weber kan det tenkes at det er kritikkverdig 

å forstå eller beskrive en maktutøvelse uten noen form for dominans eller 

herredømme som bestemmer naturliggjorte klassifikasjoner og årsakssammenhenger. 

Barnevernets makt i weberiansk forståelse kan være reelt, men diskursens makt kan 

spille en produktiv rolle for å avgjøre det «sanne» verdensbildet for hvordan klienter 

skal handle i relasjon med barnevernet som et system. Makten til diskursen ligger i at 

den ordner verden rundt seg på en bestemt måte. Det hele handler om å innrette 

samfunnet etter en (herskende) bestemt måte å tenke og handle på.  

For Foucault må makten knyttes til konkrete relasjoner og den kunnskapen 

disse relasjonene etablerer. Det dynamiske forholdet mellom makt og kunnskap er 

veldig tydelig i relasjoner som er knyttet til bestemte institusjoner der det råder 
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bestemte forhold, og der diskursen reproduseres og utsagn gjentas. Her er makten 

overalt i den enkelte undersøkelsessituasjon, i systematisering av observasjoner til 

kunnskap, i isolasjonen og objektiveringen av individer, og selv i den arkitektoniske 

utformingen av institusjons bygninger. «Alt skaper kunnskapsrelaterte, asymmetriske 

relasjoner mellom stadig skiftende grupper av mennesker» (Sandmo 1999: 89). Denne 

maktforståelsen mener jeg er mer konsis med tanke på oppgavens formål, da det ikke 

er viktig hvem som har makten, men hvordan makten utøves, hvilke praksiser den 

inngår i, og hvilke effekter den har.  

 

 

3.5 Oppsummering 

Tidligere forskning har studert det «flerkulturelle barnevernet» fra ulike perspektiv og 

pekt på kompleksiteten i arbeidet med minoritetsfamilier. Denne forskningen gir oss en 

rekke eksempler på at relasjoner med minoriteter understreker viktigheten av et større 

behov for å utforske noen grunnleggende, og i høy grad underkommuniserte, faktorer ved 

majoritetens møte med minoriteter. Dette kan avsløre viktige meningskonstruksjoner og 

årsakssammenhenger. Et grunntrekk i denne forskningen er at kulturforskjeller får en 

sentral plass i arbeidet, og vurderingene i stor grad gjøres med «den norske kulturen» som 

målestokk. Forskningen viser også at normalitet og likhetsidealet står sterkt i det norske 

samfunnet, og er forankret i den ambisiøse velferdsstaten, der avvik blir forsøkt regulert 

mot majoritetsidealene. Den tidligere forskningen viser at fellestrekket i stor grad 

omhandler barnevernets tilnærminger til minoritetsforeldre i ulike sammenhenger, 

kulturalisering og overfokusering på det etniske aspektet, og kulturelle forskjeller fremfor 

levekårsfaktorer. Med inspirasjon i tidligere forskning tar jeg utgangspunkt i 

saksbehandlernes forståelser, og undersøker med mål om å identifisere ulike makt- og 

kulturforståelser.  

Det er en sammenheng mellom makt- og kulturforståelser, kulturellhegemoni og 

likhetstankegangen i det norske samfunn. Forståelsen av kulturhegemoniet vil også bidra 

til et kritisk blikk på ulike sider av relasjonsarbeidet. Dette knyttes til «avvikende» 

kulturforskjeller knyttet til majoritetens virkelighetsforståelse, strukturer og tatt-for-

gittheter. Jeg bruker disse teoriene fordi at jeg mener at kulturbegrepet, og anvendelsen 

av ulike syn på det, blir sentralt for å undersøke disiplinering- og maktutøvelsen i 
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barnevernet. I sosialfaglige perspektiver knyttes makt- og kontrollforhold til 

institusjonstjenestenes normalisering av sosialt «avvikende», og de ansattes relasjoner til 

klienter. Kulturelle forskjeller kan, avhengig av ulike kulturforståelser, få for lite eller for 

mye plass i en slik sammenheng. Derfor er mitt forhold til teori ikke å bruke en storteori 

som forklaring på alt, men på et abduktivtnivå med mange varianter og forskjellige 

utgangspunkter. Jeg er ikke ute etter å bekrefte og styrke en teori, men kombinerer søket 

for å forklare og forstå relasjonsforholdet gjennom et ovenfra-perspektiv. 
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4. Data og metode 

David De Vaus (2001: 9) hevder at i utforming av forskningsdesign skal en forsker spørre 

seg selv om hvilke typer data man trenger for å svare på forskningsspørsmålet. Kvalitativ 

forskningsmetode er tilpasset en fortolkende tilnærming til data og tar hensyn til den 

subjektive meningen ved folks handlingssituasjoner (Vaus 2001:10). Dataene i denne 

oppgaven består av ti kvalitative intervjuer med saksbehandlerne i barnevernet. I dette 

kapitlet skal jeg beskrive prosessen fra forskningsspørsmål via utvalg og rekruttering til 

gjennomføring av intervju, transkribering, koding og analyse. Videre skal jeg diskutere 

validitet, reliabilitet og generalisering. Til slutt tar jeg opp forskningsetiske avveininger og 

avsluttet med å si noe om metodologiske refleksjoner i analysearbeidet.  

  

4.1 Forskningsspørsmål og strategi  

Dennes oppgavens hovedformål er å studere et utvalg saksbehandleres ulike kultur- og 

maktforståelser. Dette skal undersøkes ved å se nærmere på hvilke kulturforståelser 

saksbehandlerne operer med, og hvordan de forstår og beskriver maktrelasjoner i møte 

med minoritetsfamilier. Både forskningsspørsmål og intervjuene ble utformet med mål 

om å forstå informantenes antagelser, verdier og holdninger.  

For å undersøke dette er abduksjon mest egnede som forskningsstrategi. En slik 

forskningsstrategi er en blanding av induksjon og deduksjon. Induksjon vil si at teori 

utvikles fra dataene, mens deduksjon innebærer at en ferdig utviklet teori testes på 

bakgrunn av datamaterialet (Thagaard 2003: 174). I den abduktive tilnærmingen går en 

frem og tilbake mellom teori og data, og analysen får en sentral plass i teoriutvikling. På 

denne måten gir oppgavens teoretiske forankringer perspektiver på hvordan 

datamaterialet kan forstås. Forståelsen som jeg kommer frem til knyttes til etablert teori 

og dataenes meningsinnhold. Blaikie og Priest (2019: 100) hevder at den grunnleggende 

tilgangen til enhver sosial verden er hva folk legger i sine og andres handlinger. Forskeren 

skal oppdage aktørenes egne begreper, og hvordan de legger mening i dem. 

 

4.2 Kvalitativt intervju  

Ifølge Thagaard (2003: 14-15) har kvalitativ forskning to sentrale aspekter som hun kaller 

for systematikk og innlevelse. Det er en veksling mellom metodiske refleksjoner og 
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fremgangsmåter i prosessen på den ene siden, og fleksibilitet og åpenhet for forståelse og 

innsikt på den andre siden. Slik kan man oppnå forståelse ved å sette seg inn i den sosiale 

situasjonen til dem som studeres. Jeg har forsøkt å ha et reflektert forhold knyttet til 

hvordan dataene samles inn, analyseres og tolkes. I dette ligger det å skape mening og 

forståelse om et bestemt tema, men også å se på diskurser, eller oppfatninger, som 

bestemmer saksbehandlernes egne handlingsvalg, i den grad de gir uttrykk for dette. Med 

utgangspunkt i dette har jeg basert mitt intervju på en kunnskapskonstruksjonistisk 

tilnærming, altså ikke bare hva som fortelles, men hvordan mening og kunnskap 

produseres. I tillegg har jeg også hatt en kunnskapsinnhentingstilnærming med tanke på å 

gripe saksbehandlernes virkelighet. Med andre ord har min tilnærming til intervjusituasjon 

en blanding av metodologisk naturalisme og postmodernisme (Silvermann 2001).  

 

4.3 Rekruttering og utvalg 

I perioden juni-august 2019 sendte jeg forespørsel til flere barnevernskontorer i Viken 

(tidligere Oslo-Akershus). I utgangspunktet hadde jeg fokus på barnevernskontorer i Oslo-

Akershus, men etterhvert utvidet jeg dette til mulige andre kontorer i Buskerud basert på 

eget nettverk og kontakter jeg har.  

Utvalget består av ti saksbehandlere som jobber i førstelinjen i fire ulike kontorer i 

Viken fylke (tidligere fylkene Buskerud og Oslo-Akershus). De utgjør et strategisk utvalg 

for å belyse tema, da saksbehandlere i førstelinjen har direkte møter med 

minoritetsfamilier (Thagaard 2003: 53). I tillegg har jeg sett på et begrenset omfang av 

offentlige dokumenter. Det at jeg har informanter fra flere kontorer anser jeg som fordel 

med tanke på variasjon i utvalget. Alle informantene er kvinner, flertallet med etnisk norsk 

opprinnelse, mens tre har en annen opprinnelse. Den ene av disse har bakgrunn fra et 

vesteuropeisk land utenfor Skandinavia, og som flyttet til Norge i voksen alder. Den andre 

er født i Norge med norsk mor og far fra Sør-Øst-Europa, men har bodd med mor i 

oppveksten. Den tredje er en middelaldrende kvinne med nasjonalminoritetslig 

opprinnelse. Utvalget er også variert med tanke på alder, erfaring og nåværende stillinger. 

De aller fleste har hatt erfaring med saksundersøkelser fra en sak kommer inn til den 

henlegges eller vurdering til tiltak. Daværende ansvarsområde til informantene varierte, 

da noen jobbet med undersøkelser, noen i hjelpetiltak og som familieveileder, og en med 

ansvar for fosterhjemsbarn. Men mange hadde erfaringer fra ulike faser av arbeidet. 



 37 
 

Nesten alle har likt bakgrunn med tanke på tidligere arbeidserfaringer før de startet på 

barneverntjenesten, og har stort sett vært innenfor institusjonsarbeid som barnehage, 

flyktningmottak, ungdom- og voksenpsykiatri, og familie-, barn- og ungdomsinstitusjoner.  

 

4.4 Intervjuguide 

Strukturen i intervjuguiden har jeg utformet slik at jeg startet med bakgrunn, før jeg gikk 

videre til formaliteter, prosessen og beslutninger i saksgangen. Fokuset her har vært på 

samtaler, gode og dårlige samtaler med klienter og formidlingsbudskap. I beslutningene 

var jeg opptatt av styring, egne vurderinger, dokumentvektlegging og begrunnelse for 

avgjørelser. Neste tema var profesjonalitet og definisjonsmakt. Andre temaer vi var innom 

var fordømmelser og stereotypier, kulturforskjeller og til slutt sammenligning mellom 

saker som omhandler etnisk majoritet og minoritet. Tilslutt spurte jeg om deres meninger 

og refleksjoner knyttet til hensynet til kultur i barnevernets involvering og håndtering av 

minoritetsfamilier. Under intervjuene kom det opp flere tema og andre opplysninger som 

intervjuguiden ikke dekket. Et tema som jeg ble mer og mer klar over gjennom intervjuene 

handlet om likheter og forskjeller mellom majoritets- og minoritetsfamilier, noe som jeg 

da tok opp flere steder i intervjuene. På denne måten kom informantenes perspektiv mer 

tydeligere frem. 

 

4.5 Gjennomføring, koding og analyse av intervjumaterialene 

Helt fra starten av prosjektet har jeg vært bevisst på at temaområdet for denne oppgaven 

er både politisk sensitivt og aktuelt. Dette kan påvirke kvaliteten på intervjuene ved at det 

kan bli vanskelig å snakke om visse temaer. Det kan hende at informantene har vært 

opptatt av å vise seg fra sin beste side, ved aktivt å fremstille seg på en bestemt måte, i 

«front stage». «Front stage» og «backstage» er begreper utviklet av Erving Goffman 

(1978) som skiller mellom rollesituasjoner i tid og rom, det private og det iscenesette. 

Intervjuene er en «front stage», hvor saksbehandlerne fremstiller seg etter etablerte 

forventninger i situasjonen. Av den grunn har jeg allerede i gjennomføringen av 

intervjuene forsøkt å kombinere ulike intervjuformer. Brinkmann og Kvale (2015: 187) 

beskriver tradisjonelle perspektiver på forskningsintervju som ikke-styrende, med en 

nøytral spørreform. De hevder videre at i konfronterende intervjuformer ligger det en 
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tilnærming til intervjuforskning som aktiverer den narrative produksjonen og retninger. 

Med dette som bakteppe fikk informantene i denne studien snakket fritt om tema, men 

ble samtidig konfrontert med utfordrende spørsmål, og av og til diskursive samtaler om 

ulike syn, meninger, uttrykk, og begrepsbruk.  

Informantene hadde en tendens til å ta opp flere temaer samtidig. Når de fikk et åpent 

spørsmål om et tema, pleide de å svare litt generelt og kanskje «ideelt» om hva som er 

riktigst å gjøre. Dernest reflekterte de rundt disse svarene og belyste dem fra ulike sider. 

Jeg så at det ofte var nødvendig å delta aktivt i samtalen med oppfølgingsspørsmål. Jeg 

anså det som hensiktsmessig for å få informanten (tilbake) på et konkret spor hvor de 

kunne svare mer ut fra hverdagslige erfaringer hvor de faktisk sto overfor et valg. Dette er 

i tråd med Brinkmann og Kvale (2015: 171), som skriver at formålet ved å stille 

oppfølgingsspørsmål er for å be om ytterligere beskrivelser og avklaringer av betydninger 

og følelser. Jeg synes at dette åpnet opp for gode oppfølgingsspørsmål hvor informantene 

nærmet seg fra å svare abstrakt til å svare ut fra arbeids realiteter i hverdagen. På denne 

måten har jeg ved å bruke aktiv intervjuform effektiv fanget opp informantenes «natural 

habitat», for å bruke et begrep fra Holstein og Gubrium (2003: 78), og dermed kan 

analysen vise til en dynamisk relasjon mellom «hva»- og «hvordan»-spørsmål.  

Det har vært stor variasjon i måten informantene uttrykte seg om ulike temaer på, og 

det hendte at nettopp variasjon i svarene åpnet for nye temaer å snakke om. Selv om jeg 

prøvde å få dem tilbake til «sporet», så jeg samtidig på den variasjonen som en styrke. Jeg 

forsøkte å plukke ut viktige temaer som jeg ikke hadde snakket om. Etter allerede 2-3 

intervjuer ble jeg oppmerksom på et mønster av felles forståelser, dominerende 

tankeganger og diskurser om kollektive og rådende virkelighetsoppfatninger (Bratberg 

2014).  

De aller fleste intervjuene ble gjennomført i løpet av to ukers tid. De to siste ble 

gjennomført ca. 14 dager senere. I en månedsperiode ble alle intervjuene gjennomført 

samtidig som jeg transkriberte kontinuerlig. Allerede her brukte jeg i stor grad en induktiv 

tilnærming, som vil si at empirien ble mer avgjørende enn kategoriske temaer basert på 

teoretiske perspektiver. Når det gjelder det praktiske rundt gjennomføringen hadde jeg i 

utgangspunktet stor fleksibilitet med tanke på tid og sted, og det var noe informantene 

kunne bestemme. Foreløpig ble alle intervjuene gjennomført på de respektive kontorene 

de jobber på, enten i arbeidstid eller etter endt arbeidsdag. Ved avtaletidspunkt satte jeg 
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1.5 time, med mål om å gjennomføre intervjuene innen 1 time. I forkant av intervjuene ga 

jeg dem informasjonsskrivet til gjennomlesning. 

Koding og analysering har hovedsakelig foregått på to måter. Først har jeg gjennomgått 

materialene og hatt en induktiv tilnærming til koder og kategorier basert på tema fra 

empirien. Dernest har jeg brukt teoriene til å kategorisere materialet. Dette todelingen 

har gitt en bedre oversikt, og var en fin start på analysearbeidet hvor jeg testet relevansen 

av teorien som skal forklare empirien (Tjora 2012). 

 

4.6 Transkribering 

Alle intervjuene ble transkribert av meg selv. Mitt mål har vært å skrive notater rett etter 

intervjuene om hvordan intervjuene har foregått, inntrykket jeg har fått med tanke på 

sted, tid og andre ting som har gjort inntrykk på stemningen. For min del har det vært noe 

utfordrende å transkribere intervjuene med tanke på å omgjøre talespråk til tekst. Det 

innebar noe praktiske og prinsipielle problemer (Kvale og Brinchmann 2015: 204). De 

prinsipielle utfordringene har oppstått allerede i den fortolkningsprosessen det er å sette 

punkt og koma i riktige tidspunkter.  Jeg har i størst mulig grad forsøkt å transkribere 

intervjuene ordrett for å unngå fortolkning eller mistolkning av ord og begreper. Det har 

vært gode lydopptak, men noen steder har det vært utydelige ord og setninger, som 

heldigvis ikke har hatt stor betydning for meningsinnholdet. Det har blitt brukt flere 

overlappende ord og begreper, noe jeg skal ta høyde for i analysen. Dette er også spesielt 

viktig med tanke på transkribering som fortolkningsprosessen, og den lingvistiske analysen 

(Brinkmann og Kvale 2015: 212).   

 

4.7 Validitet og reliabilitet 

Pålitelighet og gyldighet av de viktige kriteriene er avgjørende for at man i det hele tatt 

kan påstå å ha en god kvalitet på resultatet. Reliabilitet er det samme som pålitelighet, 

hvor man måler i graden av nøytralitet og objektivitet i forskningen (Tjora 2012: 175).  Jeg 

har hele tiden vært klar over hvilken innvirkning mitt valg av problemstilling, metoden for 

datainnsamlingen, og intervjugjennomføringen har for undersøkelsen. Hvor mye kan 

tidligere erfaringer i form av formell arbeidserfaring, rykter og egen «tilhørighet» i 

innvandrermiljøet, lesing av faglitteratur på fagfeltet, eventuelle antagelse og 
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fordømmelser kan påvirke forskningsspørsmål? Hvordan kan jeg forsikre meg at 

spørsmålene sikter eller egner til å gi riktige svar på forskningsspørsmålet? Dette er 

spørsmål jeg har reflektert over helt fra start. 

Før jeg startet intervjuene var jeg veldig bevisst på min rolle som en student med 

innvandrerbakgrunn. Først og fremst med tanke på at min rolle kunne bli tolket som en 

«representant» fra innvandrermiljøene som skal studere «representanter» for 

majoriteten. For det andre kunne også informantene tolke det slik at de blir sett på som 

«representanter» for majoritetens blikk i et hierarki og i en maktrelasjon, som kunne gjøre 

det ekstra utfordrende og svært sensitivt å fortelle om sine opplevelser og oppfatninger. 

Dette ga meg i forkant usikkerheter om troverdighet i svarene, og en frykt for at de svarer 

slik de tror jeg vil høre (Thagaard 2009: 105). Min strategi var å innføre en samtale med 

dem hvor jeg aktivt deltok i praten med oppfølgingsspørsmål på deres begrep og uttrykk, 

refleksjoner og begrunnelser i svarene, uten at jeg var dømmende eller uttrykte egne 

meninger. På denne måten ble jeg mer trygg på at jeg fikk gyldige svar som forhåpentligvis 

kan gi mer gyldige konklusjoner for utvalget. 

Målet med intervjuene var å systematisere saksbehandlernes forståelser, erfaringer, 

vurderinger og opplevelser for å se om det dukker opp, eller fortoner seg, noen mønster. 

Dataene jeg har samlet inn har stor betydning for en systematisk analyse som faktisk kan 

gi svar på mine spørsmål. Derfor er jeg av den oppfatning at resultatet av forskningen er 

til å stole på, altså pålitelig, og gyldig og representativt for utvalget. For å sikre dette på 

best mulig måte har jeg gjennom hele prosessen vurdert de teoretiske forutsetningene 

for oppgaven, stilte relevante spørsmål, og har forsøkt å legge mindre vekt på å realisere 

oppgavens normative mål. 

 

4.8 Forskningsetiske avveininger  

Blaikie og Priest (2019: 247) sier at etiske implikasjoner gjennomsyrer det meste, om ikke 

alt, av forskningsdesignet. Jeg tenker at forskerrollen og bevisstheten om hvordan en god 

forsker skal agere er nøkkelen til en god undersøkelse. Det er avgjørende at forskeren 

reflekterer over etikkproblematikk gjennom hele prosessen. Hvilke konsekvenser 

forskeren «handlinger» kan skape, er et viktig spørsmål å stille seg. Dette kan innebære 

de juridiske reglene forskeren forholder seg til, relasjonelle hensyn til informantene og 

bevissthet rundt egen posisjon, tenker jeg.   
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Brinkmann og Kvale (2015: 97) nevner etiske problemer ved syv forskningsstadier, som 

omhandler tematisering, planlegging, intervjusituasjonen, transkribering, analysering, 

verifisering og rapportering. Målet mitt har vært å finne kunnskap og økt forståelse for et 

tema, men oppgaven skal også være et bidrag på det praktiske feltet. I fase to, altså 

planleggingen, har jeg gitt informert samtykke, sikret institusjonen og informantenes 

konfidensialitet. I denne fasen kan forskeren møte ulike utfordringer med tilgang og 

restriksjoner, noe som heldigvis i denne forskningen har vært mindre av fra barnevernet 

sin side. Jeg har vært så åpent som mulig, imøtekommende for kommentar, 

tilbakemelding og innvendinger gjennom prosessen, særlig i tilgang - og under 

intervjufasen. At de får inntrykk av tillit og seriøsitet har vært viktig for meg både i 

planleggingen og kontakten med barnevernet, men også under intervjuene, at de får en 

følelse av tillit og seriøsitet til prosjektet og min rolle. I avsnittet under skriver jeg litt om 

hvordan jeg har ivaretatt eventuelle bekymringer rundt etikk og personvern.  

I transkriberingsfasen har jeg gjengitt en lojal skriftlig transkribering av muntlige 

uttalelser av informantene. Når det gjelder analysering har det handlet det om å balansere 

mellom behovet for kritisk tenkning mot etablerte rutiner, maktstrukturer, teori og funn i 

forskningen i den normative strukturen (Merton 1942), og informantens opplevelse av 

min forståelse ikke skal virke fremmedgjørende og provoserende (Thagaard 2003: 188).  

Jeg har på denne måten forholdt meg til etiske dilemmaer knyttet til behovet for å 

beskytte informanter, og behovet for forskningsbasert kunnskap (Tangen 2014). I 

«dilemmaet» om å beskytte informantene har jeg i datainnsamlingen og analysedelen tatt 

hensyn til grunnleggende verdier om autonomi, respekt, stemmer og konfidensialitet, 

samtidig som jeg har vært bevisst på at informantene er utsatt for min definisjonsmakt og 

klassifisering i kraft av min forskerrolle.  

Prosjektet bringer opp en rekke etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til 

personvern også. Vurderinger knyttet til dette måttet foretas fortløpende. Informasjon 

om barn og familiesaker, som eventuelt kom opp i intervjuene har blitt behandlet med 

stor varsomhet. All informasjon om deltagere i prosjektet har blitt anonymisert også. 

Prosjektet har blitt meldt inn til Norsk senter for forskningsdata (NSD) og har blitt 

gjennomført i henhold til NSDs retningslinjer. Når det gjelder barnevernet som institusjon, 

har jeg også tatt høyde for organisasjonens interesser og konfidensialitet. I denne 
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forbindelsen har jeg bedt om skriftlig informert samtykke med informantene. Navn på 

kontorene og alle informantene har blitt anonymisert.  

 

4.9 Metodologiske refleksjoner i analysen av datamaterialene 

Arbeidsdagens realiteter for saksbehandlere viste seg å være svært komplisert. 

Barnevernet som en menneskebehandlende organisasjoner er en virksomhet som 

defineres og styres av politiske beslutninger som skal imøtekomme mange ulike 

interesser (Svensson 2008: 136). Det er ulike påvirkninger, motsetningsforhold, hektisk 

hverdag, variasjoner i saker og mange andre sider ved arbeidet som er viktige kontekst 

for å forstå dataene som er produsert.  

Analysen er basert på saksbehandlernes forståelse av sentrale temaer de snakker om, 

samtidig som måten deres grunnleggende forutsetninger, antagelser og overbevisninger 

til uttrykk på er fundamentet i forståelsen av arbeidet. Det vil si at analysearbeidet må ta 

utgangspunkt i en helhetlig forståelse av meningsinnholdet for å klare å gi en «riktig» 

tolkning av dataene. Jeg vil som hovedregel ha fokus på sammenhenger mellom temaet 

og konteksten dataene er produsert i. Den meningen som skapes i relasjonen mellom 

saksbehandlere og minoritetsklienter kan være avhengig av konteksten og tiden, det vil 

si at situasjonen og omstendighet påvirker den relasjonelle meningsdannelsen mellom 

menneskene. Ian Hacking (2004) forklarer at Ervin Goffmans begrep interaksjonisme er 

essensielt for å forstå hvordan mennesker konstruerer sin hverdag innenfor 

institusjonelle og kulturelle strukturer. Personlige interaksjoner er en god måte å tenke 

seg hvordan saksbehandlernes rolle utvikler seg. Foucault mener at det finnes ingen slike 

latente strukturer, virkeligheten skapes gjennom diskurser. Som idealtype finner jeg det 

derfor relevant å identifisere diskurser i undersøkelsens analyse (Dunn og Neumann 

2016: 105), altså saksbehandlernes konstruksjon av verden, og effekten av ulike bestemte 

måter å tenke og definere kultur på i relasjoner med minoritetsfamiliene. For å snakke 

om temaet «oppdragervold» for eksempel, er det meningsfullt å se 

saksbehandlerforståelsen i sammenheng med forutsetninger om kulturforskjeller, makt 

og roller når det gjelder endringsarbeidet og samarbeidet med familiene. Et annet 

eksempel er hvordan saksbehandlere reflekterer rundt kultur, og kulturdefinerte 

problemer, i sine resonnementer. Her må saksbehandlernes kulturforståelser ses i 

sammenheng med kulturell bakgrunn, den faglige kunnskapen og ekspert rollen. Det er 
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også viktig å understreke at datamaterialene illustrer saksbehandlernes syn på 

virkelighetsforståelse, og ikke er en «objektiv» fremstilling av «fakta». Et eksempel er 

temaet frykt, der saksbehandlernes opplevelser av frykt kan forstås, oppleves og vurderes 

ulikt. Analysen kan også ha begrensninger hvor klientenes egne virkelighetsforståelser 

ikke er representert i denne oppgaven, da de er ikke intervjuet.  
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5. Saksbehandlernes kulturforståelser 

Paulsen mfl. (2014) skriver at «barnevernsansattes forforståelse og fortolkninger vil ha 

betydning for hvordan de møter foreldre, både med og uten innvandrerbakgrunn. Enkelt 

sagt vil hvilket perspektiv man har påvirke hva man ser etter, og følgelig hva man ser. 

Hvordan man fortolker en situasjon vil også ha betydning for praksis». I dette kapitlet skal 

jeg se på saksbehandlernes kulturperspektiver, som inngår som en del av deres 

forforståelser og fortolkninger, i møte med etniske minoritetsfamilier. Hva slags syn på 

kultur og kulturforskjeller gir de uttrykk for? Ifølge Rugkåsa (2017: 25-26) har barnevernets 

arbeid med minoriteter i stor grad dreid seg om kulturforskjeller rettet mot «de andre», 

slik som kultur betraktes som noe «de andre» har, og «egen kultur» betraktes som naturlig 

og tatt for gitt. Har saksbehandlere i denne studien en tendens til å operere med et statisk 

og uforanderlige syn på mennesker og kultur? Er det slik at de i møte med minoriteter i 

stor grad legger vekt på kulturforskjeller, eller er det slik at de også tar hensyn til ikke-

kulturelle faktorer? I dette kapitlet skal jeg undersøke hvordan saksbehandlerne snakker 

om kulturell bakgrunn hos minoritetsfamilier, spesielt når det gjelder oppdragelsesstil, og 

deres forståelser og vurderinger av kulturforskjeller i praksis. 

 

5.1 Likhets- og forskjellsbehandling 

Både likhetsbehandling og forskjellsbehandling av minoriteter kan i praksis virke 

diskriminerende. Disse trenger ikke være utelukkende, da noen grupper vil kreve likhet 

som en fordel, og andre vil mene at det går på bekostning av retten til å være forskjellig, 

hevder Eriksen og Sajjad (2015: 87). Hvilket syn saksbehandlere har på dette vil 

sannsynligvis bli påvirket av deres kulturperspektiver i møte med minoritetsfamiliene. Her 

vil jeg se på noen tanker fra saksbehandlere som kom frem i forskjellige sammenhenger 

under intervjuet, og som går på deres forståelser av strategier om likhets- og 

forskjellsbehandling: 
 

Linda ... jeg liker å tro at jeg prøver å møte enhver familie uansett etnisitet 
på en nøytral måte: at her har vi fått en bekymringsmelding, nå skal vi 
snakke litt om den, men også skal snakke om hvordan dere har det 
sammen som familie. Jeg prøver å møte alle på samme måte så lang 
det lar seg gjøre.  

 



 46 
 

Heidi ... Barna må jo behandles likt tenker jeg, ut fra den situasjonen vi lever 
i. Det er jo like skadelig for en toåring som er blond, og en toåring som 
har svart hår ... 

 
Når det gjelder den formelle saksgangen reflekter saksbehandlere rundt at det i stor grad 

ikke er noen forskjell. Denne type likhetsbehandling omfatter også noe mer rutinemessige 

formaliteter når de undersøker en familie, som for eksempel å innhente informasjon fra 

samarbeidspartnere, hjemmebesøk, samtaler med familiene og barna. Dette kan også 

innebære å ta hensyn til barnets stemme. Det er et prinsipp i norsk profesjonstenkning at 

alle skal behandles likt, sier Thorbjørnsrud (2017: 203). På saksbehandlernes beskrivelser 

virker det som de viser til likebehandling som et ideal, forstått som et ønsker om å ikke ha 

et diskriminerende blikk på behandling av minoriteter. Vigdis og Solfrid snakker om dette 

når de i ulike sammenhenger sier henholdsvis følgende: 

 

Vigdis Vi skal forhåpentligvis ta det på akkurat samme måte med spørsmålet 
til barnet, med hva er det som du ikke vil hjem til, hva som skjer hjemme, 
ikke sant, osv. (...) med litt mere spørsmål til en innvandrerfamilie fordi 
det handler om en skjult kontroll der, som ikke synes for oss, ikke sant 
med at noen kanskje får beskjed om at nå er du gammel nok til å ha på 
deg hijab eller nå må du gå tildekket.  

 
Solfrid Vet du hva, jeg tenker at vi skal ikke ha noen forskjell der i forhold til 

norske, men jeg tenker at når vi går inn så skal vi ha på oss, holdt jeg på 
si, åpne briller for det å forstå at vi kan ikke forvente at de kommer, når 
de ikke har vært i Norge så lenge da, at de skal vite normer og regler for 
hvordan, hva som er tillat i forhold til fordi de har jo med seg en annen 
kultur og at de skal på en måte vite det (...) Så tenker jeg det skal ikke 
være noe forskjell, men jeg tenker at vi må forlange, de må få litt mere 
tid på seg til å forstå, skjønner du hva jeg mener? Men altså bankingen 
(vold) må stoppes med en gang, og det må vi være så tydelig (...) Det er 
ikke tillat, å bruke tolk på det og forklare. Også må man være inne, og 
kanskje bruke lenger tid inne. 

 

Når det gjelder å møte minoritetsfamilier i praksis, tyder det på at saksbehandlerne synes 

at det er et dilemma når retten til å være forskjellig kommer i konflikt med retten til 

likebehandling. Samtidig oppfatter jeg at deres syn indikerer støtte for, og er i tråd med, 

etablerte prinsipper om forskjellsbehandling basert på behov og tilgjengelige ressurser, 

for å oppnå likeverdig behandling (Thorbjørnsrud 2017: 203), og en holdning om å 

anerkjenne «de andre» som likeverdige. Det kan være stort avvik mellom ideal og 
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realiteter i institusjonalisert likeverd, sier Uggerhøj (2004). I barnevernets sammenheng 

innebærer likeverdig behandling et tjenestetilbud, som vil si at det skal være like god 

kvalitet, like god tilgang og resultatlikhet for alle brukere uavhengig av bakgrunn til 

brukeren (Berg og Ask 2011: 18).  

 

5.2 Kulturell kategorisering  

Konfliktfri samhandling fremhever likheter, men i situasjoner der det oppstår konflikter 

fokuseres det ofte på forskjeller (Rugkåsa 2017: 70). I barnevernets møte med 

minoritetsfamilier har mye av premisset for diskusjonen vært at konfliktene gjerne 

handler om kulturforskjeller (Berg mfl. 2017). Er det da slik at saksbehandlere i denne 

studien legger vekt på likheter, eller vektlegger de forskjeller?  

På spørsmålet om hvor mye kulturforskjeller har å si, svarer Heidi slik: 

 

Heidi For meg gjelder å finne ut hvilke verdigrunnlag og syn vedkommende 
har med seg og da er det fint å vite for eksempel vedkommende er fra 
Pakistan, og kanskje ok, i Pakistan antar man da at ting er sånn og sånn 
og sånn, så har jeg hypotesen i hodet, også utforsker man de. Eller hvis 
vi for eksempel har klienter fra Sri-Lanka, tamilske, det er ofte 
rusmisbruk, alkoholproblemer, men det er ikke sånn at alle som er 
derfra har alkoholproblemer. Men det er en hypotese jeg har i hodet 
og utforsker, så det hjelper litt sånn å ha ekstra øye åpent for noen 
problemer som kanskje er hyppige i en viss gruppe, men ikke 
generalisere det. 

 
 
Lene Østby (2011) sier at kategorisering er noe vi alle gjør, men det bør skapes bevissthet for 

hvilke kategorier som lages om etniske minoriteter, hvilke fortolkninger det ofte gjøres av 

denne «gruppen» og hvilken betydning kategoriene får for de som kategoriseres som 

«kulturelt annerledes». I denne studien vektlegger flere av saksbehandlere annerledeshet og 

kulturforskjeller som forklaring på «utfordringer» og «problemer» i minoritetsfamilier. Heidi 

snakker om hvordan hun bruker kulturelle enheter i sin forforståelse av enkelte 

minoritetsgrupper. Kategorisering kan for Heidi, i likhet med mange flere saksbehandlere, 

også handle om å jobbe ut fra enkle forklaringer i en hektisk og tidspresset hverdag for å finne 

raske løsninger (Thorshaug mfl. i Paulsen mfl. 2014: 7). Beskrivelsen kan også være et uttrykk 

for en kulturrelativistisk forståelse, hvor hun antyder til forskjeller i «kulturene». Samtidig gir 

hun uttrykk for å se enkeltfamilier fremfor grupper, som er en tilnærming til et dynamisk 
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(kontekstuelt) syn på kulturens betydning for minoritetsfamiliene (Eriksen og Sajjad 2015; 

Skytte 2019; Berg 2010). Jeg spurte Kristin om forskjellen mellom sakstyper i majoritets- og 

minoritetsfamilier:  

 

Kristin Forskjellen er i så fall at ... hva skal jeg si da, at det kan føles 
vanskeligere for familiene at vi forstår det, og det kan oppleves 
vanskelig for oss å forstå dem. Da mener jeg ikke språklige, men at vi 
har forskjellige ståsted og forskjellige verdier og (...) Fordi Norge er så 
lite land, sånn at hvis du er født og oppvokst i Norge så har man ofte 
veldig, det er veldig mye som er likt, nesten alle er middelklasse og det 
er liksom så mye som stemmer sånn sett da, mens om man kommer 
fra et land hvor det er store forskjeller fra fattig og rikt for eksempel, 
eller at det er lite tiltro til staten og det offentlige ... 

 
 

Likhetsstankegangen (Gullestad 2002) kommer frem i Kristins beskrivelse av «nordmenn» 

som en forforståelse av tatt for gitte kulturelle normer og verdier i «majoritetskulturen». 

Det vil si at hennes beskrivelser viser til majoritetsfamilier som en kulturell homogen 

«gruppe» som er forskjellige fra minoritetsfamilier, ved å inkludere «majoriteten» som et 

«forestilt felleskap». Likhetens grenser går mellom «innvandrere» og «nordmenn», hvor 

nordmenn oppfattes som like, og innvandrere konstrueres som forskjellige. Resultatet kan 

bli en dikotomisering av kulturelle forskjeller, altså «de andres» forskjell fra majoritetens 

«normale» kultur, noe som forsterker maktposisjoner og dikotomiske kategoriseringer. I 

samtale med Veronica spurte jeg om hun har hatt (verdi)konflikter med 

minoritetsfamiliene:  

 

Veronica Ikke i mine saker, men jeg føler at vi diskuterer det veldig ofte, egentlig 
annenhver dag diskuterer vi det, fordi det er litt sånn 
individualistisk/kollektivistisk, da vi ikke klarer å sette oss inn i deres 
væremåter, normale verdier da. Det er jo mange (barnevernansatte) 
som reagerer sånn; hvorfor gjør de det, og det er jo det som er deres 
kultur (...) Men ofte er vi nødt til å tenke at det er sånn de er oppdratt 
også, mange har jo med seg deres oppvekst inn i oppdragelsen av sine 
egne barn også. 

 

Veronica snakker om kollektivistiske og individualistiske livssyn som ulike livssyn, som har 

potensial til å få skylden for «problemer» i familien, men også skape misforståelser og 

konflikter med barnevernet. Kollektivistiske og individualistiske livssyn er en av de 
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kulturelle dimensjonene i krysskulturelle analyser som gir grove beskrivelser av 

«kulturer». Kort beskrevet er den mest markante forskjellen mellom livssynene at det 

kollektivistiske livssynet vektlegger tilpasning til andre, men det individualistiske 

fremhever individualiteten. Livssynene er ikke beskrivelser av forskjeller mellom 

majoritets- og minoritetsfamilier, men heller en angivelse av ytterpunkter i 

barneoppdragelse (Skytte 2019: 89). Flere av saksbehandlerne gir uttrykk for lignende 

beskrivelser av majoritets- og minoritetsfamilier, og disse har en tendens til å bygge på 

statiske forståelser om menneskekultur, hvor det også kommer tydelig frem en 

kategorisering av «oss» og «de» som to kontraster. At det bygger på statiske forståelser 

skyldes at det er forenklende enheter som er stabile, og som er forankret i historiske 

tradisjoner. En kan også argumentere for at saksbehandlernes profesjonelle ståsted er 

forankret i en individuell kontekst, som kan være problematisk om man skal bedømme 

andre livssyn uten å ta selvkritikk. Anvendelsen av livssynene kan også gi et uheldig 

analytisk blikk overfor minoritetsfamilier av to grunner: for det første som en følge av den 

enorme variasjonen, og endringene i opprinnelseslandene de siste årene skal ikke 

undervurderes. For det andre innebærer migrasjon også en stor endring både mentalt, 

praktisk og verdimessig, og konteksten kan forklare handlingene bedre enn idealistiske 

modeller om historiske røtter i opprinnelseslandet. 

 

5.2.1 Foreldre-barn-forhold 

«Barn og unge har blitt et nøkkelsymbol på forholdet mellom ́ oss og dem´», ifølge Vike 

og Eide (2009: 22). De hevder videre at når det gjelder forståelsen av autonomi, og 

barnas muligheter for realisering av sin autonomi, går ikke hovedskillene mellom 

såkalte tradisjonelle og kollektivistiske samfunn, og moderne eller individualistiske 

samfunn (Vike og Eide 2009: 22-23). Barnas autonomi, frihet og grensesetting i relasjon 

til foreldrene har vært et fenomen som alle saksbehandlere eksplisitt har snakket om 

som en viktig forskjell mellom majoritets- og minoritetsklienter. Heidi og Sissel snakker 

om dette på denne måten: 

 

Heidi I Norge er det barneoppdragelse sånn at først er det ganske tett 
oppfølging også får de mer frihet jo eldre de blir, mens hos en del 
innvandrerfamilier er det omvendt: masse frihet når du er små, og når 
du blir ungdom, så strammer seg til (...) det er noe vi ofte ser da, mens 
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norsk ungdom mer frihet enn det de hadde før, men det er omvendt 
hos innvandrerungdom.  

 
Sissel For det er jo motsatt av det vi tenker jo i Norge, at vi er liksom veldig 

stramme i starten, også får barna lov til mer, men i mange andre 
kulturer så kan man tenke at i starten får man lov til mye også 
begynner man å begrense. Det blir jo litt krasj, ikke sant. 

 
 
Heidi sier at slike hypoteser kommer som et resultat av gjentagende mønstre i 

minoritetsfamilier. Sissel omtaler forholdet mellom foreldre og unge jenter som 

begynner å få det strammere når ungene kommer i tenårene, som et problem i 

minoritetsfamilier. Hun sier ulikhet i oppdragelsen blir tema for samtalen, og at det er 

vanskelig å få foreldrene med på det. Forskjellen betraktes av henne som en 

utfordring, men sier likevel at grensesetting i seg selv er ikke skadelig. Det handler om 

hvordan man gjør det. I dette ligger det et syn på foreldre-barn-relasjon som en viktig 

forskjell mellom majoritets- og minoritetsfamilier (mer om dette under punkt 5.2.3).  

 

5.2.2 Jentene og mødrenes posisjon – kjønn i et kulturperspektiv  

I sine beskrivelser og forståelser kobler flere av saksbehandlere grensesetting i større 

grad til jentenes oppførsel enn guttenes. Mange snakker implisitt, men noen også 

eksplisitt, om antagelser knyttet til for eksempel andre kulturers kjønnsperspektiv. 

Hanna er blant dem som snakker eksplisitt om kjønnsperspektivet i minoritetsfamilien: 

 

Hanna ... Det som noen ganger kommer opp som et dilemma er det er 
ungdommer, unge jenter, og frihet til å gjøre som de vil, som å være 
med gutter, at det vi verdsetter i vår kultur da. Den er at individualitet 
til å finne seg selv, at jenter skal være lik gutter.  Vi opplever at i noen 
innvandrerfamilier at det blir satt grenser for ungdommene som ikke 
blir satt for norske jenter, spesielt jenter. Det er jo et tema noen 
ganger og som er vanskelig å navigere ikke sant, fordi dette er veldig 
viktige verdier for foreldrene, og det med ære og ikke sant.  

 
 
Hanna snakker i denne sammenhengen spesielt om kjønnsperspektivet, knyttet til 

minoritetsjenter og -kvinner, som tydelige kulturforskjeller det er vanskelig for henne 

å navigere i. I samtale om unge jenters frihet forteller en annen saksbehandler, Sissel, 

at hun snakker med familien om hvordan det er i Norge med tanke på å lære ungene 
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å sette grenser for hva de aksepterer at andre gjør mot dem. Hun forteller at det er 

viktig å lære familiene «den gode verdien», som hun kaller det, det er å ha en tillitsfull 

relasjon til barnet, men beskriver også at det kanskje ligger mye ære hos familien 

knyttet til hva jentene gjør. Hanna tar opp et eksempel der likestilling i forholdet 

mellom mannen og kvinnen i en familie kommer frem: 

 

Hanna ... Jeg tenker på en sak nå med en afghansk familie hvor det for oss ble 
ganske klart at denne mammaen ikke hadde så mye hun skulle ha sagt 
hjemme da ikke sant, hvor hun ikke ble tatt med til møte, vi fikk ikke 
lov å snakke med henne alene. Det har jo vi sett i flere saker at man 
kan tenke at kanskje man kunne fått mammaen med på å stoppe 
volden da, og at for eksempel få barna i barnehage. Men det er ikke 
reelt fordi alliansen er så sterk mellom mor og far, og mor ikke tør å stå 
opp mot far da. Det mener jeg at vi ser noen ganger, og det også har 
vært her i den afghanske familien (...) Jeg vet ikke liksom skal forklare 
det med kultur, med det er jo i større grad tilfelle i minoritetsfamilier 
enn det er i norske familier da.  

 

Hun sier videre at den forståelsen tas med inn i ny familie, og til og med i egne samtaler 

med kvinnene, for å avdekke om det er tilfelle. I sin studie har Kristiansen (2014) funnet 

at kjønnsbegrepet i barnevernet er et viktig nøkkelbegrep for å forstå hvordan 

annengjøring og likeverdiggjøring foregår. Hanna sin uttalelse er i tråd med 

Kristiansens funn, i dette tilfelle annengjøring forstått som kategorisering av 

minoritetskvinner basert på kulturell bakgrunn. Likeverdiggjøring kommer til uttrykk i 

Hannas beskrivelser ved at hun blir bekymret for kvinner og unge jenters 

«universalistiske» rettigheter i minoritetsfamilier. Paradoksalt nok kan en slik 

kategorisering føre familien inn i en avvikerrolle, mot den som har som intensjon å 

hjelpe familien (Skytte 2019). Samtidig kan en si at dette er ikke en «kamp» mellom 

majoritet og minoriteter, da det er tross alt er en del debatter om likhet og kjønn blant 

minoritetsmiljøer så vel som blant majoriteten. I Norge og mange andre liberale 

samfunn har det vært mange kamper for å påtvinge individer og familier 

«universalistiske» rett. Allikevel er poenget at saksbehandlernes kategorisering, som 

en følge av vurderinger basert på bevisste eller ubevisste kulturforståelser, kan få 

betydning for hvordan relasjonen mellom saksbehandlere og minoritetsfamilier 

utvikler seg. 
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5.2.3 Emosjonell omsorg 

Emosjonell omsorg er et uttrykk som vektlegger psykologiske utviklings- og 

tilknytningsteoretiske perspektiver i vurdering av foreldrenes atferd og 

omsorgskompetanse (Hennum 2011; Bredal og Aarseth 2018). Bredal og Aarseth 

(2018) skriver at den er kulturbetinget, og at det er stor variasjon i hvordan den 

uttrykkes både verbalt og ikke verbalt, og det derfor kreves større kultursensitivitet i 

vurderingen. Berg mfl. (2017) finner i sine studie at det finnes ulike standarder hos 

minoritetsforeldre og barnevernansatte for hva som er et godt foreldreskap knyttet til 

emosjonell omsorg. Emosjonell omsorg kan vises på ulike måter. Flere av 

saksbehandlere i denne studien snakker om dette temaet. Eksempelvis svarer Kristin 

og Linda på ulike spørsmål, hvor forståelsen av emosjonell omsorg kommer frem som 

tydelige forskjeller mellom majoritets- og minoritetsfamilier: 

 

Intervjuer Hva er forskjellen mellom majoritets og minoritetsfamilier i din 
beskrivelse av god omsorg? 

Kristin ... med utgangspunkt i de familiene jeg har vært i kontakt med så er 
det nok i de minoritetsfamiliene har det vært lavere emosjonell 
omsorg. Emosjonell omsorg er noe vi bruker da, som handler om dette 
med tilknytning og relasjoner, ikke sant, foreldrenes muligheter å 
forstå barnets følelser da.  

 
 
Intervjuer hvordan generelt opplever du foreldre-barn relasjonen i  
  innvandrerfamilier i motsetning til norske familier? 
Linda  Jeg opplever jo at i innvandrerfamilier så snakker de kanskje ikke like 

mye med barnet, og de har kanskje ikke helt, hvordan skal jeg forklare, 
fokus på den følelsesmessige omsorgen på en måte, for der er det, ja 
hvis man kommer fra krig for eksempel så er jo selvfølgelig de 
grunnleggende behov står dekket på en måte, at man får nok søvn, 
man spiser, man har tak over hodet ikke sant, og har man kanskje ikke 
helt forståelse av den følelsesmessige omsorgen som vi er så opptatt 
av. 

 

Emosjonell omsorg er et av de andre viktige temaene som kommer frem som et skille 

mellom majoritets- og minoritetsfamilier i intervjuene. Det er tydelig at 

saksbehandlere har en tendens til å likestille emosjonell omsorg og foreldre-barn-

relasjon, da de veldig ofte knytter emosjonell omsorg til relasjonen til barnet, eller at 
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de forklarer og definerer emosjonell omsorg ut fra gode og dårlige relasjoner til barnet. 

Ifølge flere av saksbehandlerne er mangelfull emosjonell omsorg noe som preger 

mange etniske minoritetsfamilier. Begrepet, eller rettere sagt klassifikasjonen av 

emosjonell omsorg, kan virke misvisende da den tilsynelatende antyder intuitive 

følelser og kjærlighet overfor barn. Saksbehandlernes definisjoner av gode foreldre-

barn-relasjoner er instrumentelle og rasjonelle forklaringer i henhold til 

faglitteraturen. Etter min kjennskap til enkelte «minoritetsgrupper», inkludert min 

«egen», men også blant «majoriteten», blir emosjonell omsorg forbundet med ren 

kjærlighet, en «irrasjonell» og følelsesmessig tilknytning mellom foreldre og barn, uten 

å ta en bevisst instrumentell tilnærming til barnets følelser og perspektiver, eller at 

foreldre legger mye innsats og investeringer i omsorg for barna. Saksbehandlernes 

instrumentelle, rasjonelle tilnærming til barnets perspektiv, betyr ikke at relasjonen er 

emosjonsfri, men emosjon forbindes her med rasjonalitet. Inspirert av Baumans 

(kritiske) forståelse av det moderne byråkratiet (1996) mener jeg at dette kan forklares 

med at barnevernet er en av velferdsstatens mest funksjonsspesialiserte institusjoner, 

med et makthierarki som er et av de mest fremtredende og fremhevede fremskritt i 

vår rasjonelle samfunn. «Emosjonell omsorg» eksisterer innenfor et paradigme som 

ikke nødvendigvis tar inn over seg andre potensielle former for omsorg. 

 

5.2.4 Vold og «oppdragervold» 

Margarete Aadnanes (2017: 4) hevder at for å forstå hva etnisitet og klasse betyr i 

sosialt arbeid knyttet til overgrep og barnemishandling må vi forstå den relasjonelle 

karakteren til majoritets- og minoritetskategoriene. Det vil si hvordan dimensjoner av 

kulturforskjeller, klassifikasjoner av mennesker og kulturelle praksiser skapes i 

interaksjon mellom majoriteten og minoriteter. I denne sammenhengen er 

majoritetens normer og verdier en del av konstruksjonen av minoriteters 

forskjellighet, som kan føre til at man kan risikere å overse de «normale» 

risikofaktorene i skjæringspunktet med klasse. Vold og «oppdragervold» i 

minoritetsfamilier er et tema som de aller fleste saksbehandlere mener det er en 

overvekt av blant minoritetsfamilier: 
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Linda ... jeg tenker jo at man vil bruke lang tid på en måte snakke om de 
forskjellene da, og at da på en måte uansett hva de tenker kulturelt så 
er det jo på en måte brudd på norsk lov å slå barnet sitt. Også snakker 
om andre verktøy som man kan bruke isteden for å ty til vold. 

 

Linda snakker om at denne oppdragelsesmetoden tydelig står i motsetning til norsk 

lov, og de er nødt til å snakke om, og foreslå, tiltak. For Linda, men også mange andre 

saksbehandlere, er det ingen nyansering av vold: «vold er vold». For saksbehandlerne 

blir volden betegnet som lovbrudd. Bredal og Aarset (2018: 96-98) identifiserer denne 

måten å forstå vold på som en nulltoleransetilnærming i kampen mot bagatelliseringen 

av vold i politikk- og forskningsfeltet. Begrepet «oppdragervold» som betegnelse på 

kulturspesifikke forskjeller, er blitt kritisert for å fungere bagatelliserende. I forsøk på 

å nyansere tilnærmingene har psykologen Judith van der Weele foreslått «vold i 

oppdragelse» som et alternativ. Og det har også, ifølge Bredal og Aarseth (2018), blitt 

hevdet at nulltoleranse kan begrense potensiale til dialog og samarbeid. I denne 

sammenhengen svarer Sissel på spørsmål om verdikonflikter mellom saksbehandlerne 

og minoritetsfamilier, følgende: 

 
Sissel ... Jeg synes det er veldig vanskelig at barn som har foreldre som 

praktiserer oppdragervold, skal vi barnevernet sitte å godta at de skal 
måtte oppleve det isteden for norske barn ... (...) ... det tenker jeg jo at 
det ikke er til barnets beste. I noen kulturer så har jeg forstått at man 
praktiserer det fortsatt sånn. 

 
 
Når jeg tar opp et forestilt eksempel hvor en far med pakistansk bakgrunn slår barnet 

fordi sønnen ikke hørte på han forklarer Hanna volden slik: 

 

Hanna Jeg tenker at det er stort spørsmål som er vanskelig å svare på, men at 
det er kulturelt da, det er kanskje høyere aksept for det. Det er ikke 
forbundet med skam på samme måte som det er her. Så det er høyere 
aksept for å bruke vold i oppdragelsen, så vidt meg bekjent så er det 
ikke straffbart heller i Pakistan å gjøre det. 

 
 
De alle fleste saksbehandlere snakker om at «oppdragervold» er noe som er vanskelig 

å forholde seg til, da det er vanskelig å godta at barn i minoritetsfamilier må oppleve 

det istedenfor barn i majoritetsfamilier, slik som Sissel gir uttrykk for. For henne 
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handler det om hensynet til «barnets beste» og at volden er kulturbetinget. Dette 

betyr ikke det at det er vanskelig å ta stillingen til eventuelle voldshandlinger overfor 

barn i minoritetsfamilier. Poenget er at her gir flere av saksbehandlere kulturen en 

sentral plass som forklaring på volden. De fleste forteller om at det ikke finnes et 

fasitsvar på hvordan foreldre grensesetter, men at de forklarer tydelig hva som er greit 

og ikke greit, og at det ikke er aksept for bruk av vold. Videre forklarer de at det er et 

spenningsforhold som handler mer om at det er vanskelig å samarbeide om saker som 

angår kulturforskjeller. En annen saksbehandler, Marthe, snakker om 

«oppdragervold» i minoritetsfamilier som noe som er forankret i kulturen, og som går 

i generasjoner. Et slik kategorisk syn på voldsutøvelse handler for henne om en 

forståelse av hvorfor etniske minoriteter gjør det som de gjør, men at hun ikke 

aksepterer at «... de slår ungene sine». 

 De fleste saksbehandlerne gir også uttrykk for at «vold er vold», men at de 

bruker ulike begreper for å beskrive ulike voldssituasjoner, slik som Vigdis snakker om: 

  

Vigdis ... Fordi vold er jo vold, men så har du noe som heter oppdragervold, 
hvor som er den forutsigbare vold på en måte barnet vet, når du har 
gjort noe galt så banker det noe klaps enten bak i nakken eller over 
hendene eller et eller annet sånt noe. Den er mer forutsigbar, og den 
er lettere for foreldre å snakke om de gjør, og da kan man bli enige om 
at da må dere på foreldrekurs, også er barna enig at det må dem. Men 
den andre som blir liksom ukritisk, den er like sjelden eller like ofte 
som i etnisk norske familier.  

 
 

Noen kaller det «fysisk grensesetting», andre sier «akseptert vold i oppdragelse», og 

kritisk eller forutsigbar vold. Opp mot dette nevner de også ukritisk og affektiv vold. 

Denne samsvarer med Van der Weele mfl. (2011) som snakker om instrumentell og 

impulsiv vold. Intervjuene viser at for flere av saksbehandlere blir «oppdragervold» 

(instrumentell vold) nærmest et vanlig kjennetegn ved en kulturell praksis hos 

minoritetsfamilier, i motsetning til den ukritiske volden (impulsiv vold), som er mer 

tabubelagt hos etnisk norske familier. I tillegg til at de lener seg på loven som forbyr 

vold, blir vurdering opp mot skadeomfanget sentralt i den instrumentelle og impulsive 

volden:  
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Hanna «... Den planlagte måten å oppdra barna sine på er jo mindre skadelig 
tenker jeg enn den volden som skjer i affekt, den hvor det blir for mye 
for den voksne, så han eller hun mister besinnelsen og slår barna sine i 
affekt er mye mere skremmende tror jeg, og det er også min erfaring 
med å se på norske barn som blir slått i motsetning til pakistanske barn 
som blir slått.. altså du skjønner hva jeg mener ...». 

 
 

Det tyder på at «oppdragervold» blir forbundet med kultur, og som et tydelig 

kategorisk skille mellom majoritet og minoriteter. I saksbehandlernes forståelse av 

vold og «oppdragervold» blir klasseperspektivet i sosioøkonomisk forstand nærmest 

borte når de snakker om minoritetsfamilier. Det viser seg at saksbehandlernes uttrykk 

om at «vold er vold» ikke helt er tilfellet. De har forenklede forståelser av voldens 

opphav i de ulike «gruppene». Saksbehandlernes syn på vold viser at vold blir 

forbundet med kultur i etniske minoritetsfamilier, i motsetning til majoritetsfamilier, 

der den anses som resultat av familiesituasjon og sosioøkonomiske forhold. Samtidig 

nevnes det av enkelte informanter som Heidi at «... det dreier seg mye om å være 

hjelpeløs, og føle ikke å ha en plass i samfunnet». Hjelpeløshet, lite plass i samfunnet 

og avmakt blir nevnt av få informanter som sosioøkonomiske og transnasjonale 

utløsningsfaktorer på vold. 

En annen interessant innfallsvinkel til dette er at saksbehandlernes forståelse 

ikke nødvendigvis er uttrykk for «diskriminerende praksis», da en kan tenke seg at det 

faktisk finnes ulike kulturelle praksiser for «oppdragervold» i henhold til tradisjonelle 

praksiser, og at lovverket ikke forbyr vold i enkelte land, selv om det ikke er tillatt. I alle 

samfunn, inkludert Norge og andre vestlige land, har det tradisjonelt sett vært brukt 

vold som disiplinering. Men noen samfunn har anvendt enorme ressurser for å 

disiplinere foreldrene og påtvinge nye maktforhold hvor barnas «rettigheter» 

prioriteres (Donzelat 1979). 

 

5.3 Å tilnærme seg «kulturen» 

Barnevernslovutvalget (NOU 2016: 16: 35-36) har anbefalt å fremme forståelse for, og 

hensyn til, den enkeltes og familiens etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn. I 

utvalgets anbefaling står det videre at hvis en familie har en annen språklig, religiøs eller 

kulturell bakgrunn, må barneverntjenesten ta seg tid til å sette seg inn i familiens 
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bakgrunn. Veldig mange av saksbehandlerne i denne studien snakker om hvordan de 

prøver å undersøke omsorgssituasjonen ved å tilnærme seg familiens kultur.  

På spørsmål om hva Camilla legger i å bli kjent med minoritetsfamilier sammenlignet 

med majoritetsfamilier, svarer hun følgende:  

 

Camilla ... Jeg er nok raskere på å forstå, altså min sånn forforståelse overfor 
norske familier. Det kan hende at den prosessen går fortere med dem 
enn det gjør med utenlandske fordi at noen ganger er jeg ikke kjent 
med kulturen i det hele tatt. Altså jeg er nødt til å bli kjent med, ikke 
bare den informasjonen jeg har her på papiret, men også mye mer da 
at det kanskje har tatt lenger tid å bli ordentlig kjent med utenlandske 
familier. 

 

Camilla forteller om sine erfaringer med bruk av kulturtolk, forklarer at det fungerer som 

en brobygger for å skape tillit og relasjon. Hun sier at hun bruker kulturtolk for å få tilgang 

til klienten og ikke på informasjon. Dette er personer som gjerne selv har en flerkulturell 

bakgrunn og fungerer som kulturelle brobyggere eller gjøre en «kulturell oversettelse» 

(Berg mfl. 2017). Det vil si at kulturtolken fungerer som et bindeledd for å få tillit/tilgang 

til å undersøke omsorgssituasjonen. Camilla snakker om sine erfaringer med kulturtolk 

som et verktøy for å forstå minoritetsfamilienes bakgrunn, kultur og foreldrenes tanker 

og refleksjoner da hun mener at tankesettet kan være annerledes. Sissel snakker om dette 

slik: 

 

Sissel ... Jeg har jo tenkt på at jeg har jo med meg at jeg norsk, at jeg ikke 
kjenner, men jeg prøver jo også undre meg en del sammen med for at 
nå har sett det og det, er det vanlig i din kultur? Også har jo skjønt det 
at selv om man er fra samme land så kan man ha helt forskjellige 
måter å gjøre ting på, lever livene sine ikke sant! Så jeg prøver å være 
interessert, og stiller spørsmål som ikke går direkte på at jeg skal finne 
ut hvordan barnet har det, men for å finne litt ut av landet de kommer 
fra, hvordan de gjorde ting og, hva de gjør i Norge, ja, hvilke religioner 
de har, hvordan de praktiserer det. 

 
 

Sissel beskriver betydningen av sin egen etniske bakgrunn som forskjellig fra 

minoritetsfamilier, noe som gjør at hun utforsker kulturforskjellen i vurderingen av 

barnets omsorgssituasjon. Informanten forteller at familiene bærer med seg egne kulturer 

i tillegg til religion, tradisjon og opphavssted. For henne er kulturforskjeller ikke 
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nødvendigvis noe negativt, men noe som åpner for å søke mer kunnskap om familiene. 

Hun sier at det er interessant med forskjellige måter å leve og oppdra barn på. Variasjonen 

blant minoritetsgrupper er også en årsak til å forstå «kulturene» i ulike minoritetsfamilier, 

slik som Marthe sier: 

 

Marthe ... Fordi vi jobber veldig mye med å forstå oppdragerstilen da, hvorfor 
velger den mamma og den pappa oppdra barnet sitt på den måten 
kontra den måten liksom, og der synes jeg det er stor forskjell liksom, 
altså fra noen land og verdensdeler så er det liksom veldig rigide 
strenge, veldig liksom man styrer barnet sitt med veldig sånn sterk og 
tydelig og veldig bestemt mens andre er liksom mye mere varme, 
kjærligere.  

 
 

Marthe nevner dette som et tema på spørsmål om hvordan hun ser på ulike 

minoritetsgrupper og majoriteten i møte- og relasjonsarbeidet. Denne beskrivelsen 

representerer flere andre saksbehandleres forståelse: de setter seg inn i kulturen for å 

kunne ta hensyn til familienes kulturbakgrunn i konkrete saker, og slik forstå relevansen 

av kulturelle forskjeller i vurderingen. Enkelte andre informanter mener at familiekultur 

har mer betydning enn nasjonalkultur eller landbakgrunn. Generelt er det flere av 

saksbehandlere som gir inntrykk av at de er nysgjerrige på og utforskende rundt hva som 

er kulturelt og ikke-kulturelt. Dette er forståelser som åpner for å sette den enkelte 

familien inn i en kontekstuell kulturforståelse, hvor kultur forstås på flere nivåer, påvirket 

av konteksten de lever i. Dette er i tråd med den dynamiske og kontekstuelle forståelsen 

av kulturens betydning for hvordan problemer oppstår, forløper og løses (Rugkåsa 2018).  

 

5.3.1 «Kulturkompetanse» 

Det å tilnærme seg kulturen kan skape tillit, og kan forstås som en måte å innhente 

«kulturkompetanse» som tar utgangspunkt i den enkelte kulturelle familiekonteksten. 

Samtidig kan saksbehandlernes kategorisering av minoritetsfamilier, og deretter deres 

måte å sette seg inn i kulturen på, oppfattes slik at kultur er et aspekt ved 

undersøkelsen som ligger under det profesjonelle rolleansvaret om å utforske 

omsorgssituasjonen. Med andre ord er det en «metode» som både innebærer stor 

kontroll, og som gir de profesjonelle tilgang til informasjon (Svensson 2008).  
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Hanna forteller følgende om sin forståelse av kulturens betydning i sosial 

kontroll i en familiesak: 

 

Hanna ... Han (faren) var flink til å bruke språket, han snakket vårt språk på en 
måte rundt hva vi tenker at det er ungdommenes behov. Så da kan det 
være at vi ble litt lurt, for den ble veldig alvorlig etter hvert den saken 
(...) Men den der sitter jeg fortsatt og lurer på hva som er hva, jeg tror 
vi trenger å lære mye mer om dette, og vite hvordan vi skal jobbe med 
der særlig det der sosial kontroll, og æreskultur vi kan ikke nok om.  

 

Ifølge Rugkåsa mfl. (2017: 80) kan kulturkompetansediskurser være et svar på 

utfordrende erfaringer med minoritetsklienter. Samtidig kan kulturkompetanse også 

bygge på en essensialistisk forståelse av kultur, og kan betraktes som et verktøy for å 

få kontroll over kulturelle minoriteter for institusjonelt formål. I likhet med Hanna har 

flere saksbehandlere generelt gitt uttrykk for mer behov for kulturkunnskap, og 

«kulturkompetanse». Jeg har allerede beskrevet at Veronica har snakket om 

kulturforskjeller som utgangspunkt for konflikter og misforståelser (se side 48), og 

fortsetter slik:  

Veronica ... Det sitter vi kanskje daglig og snakker om faktisk, at vi har så mange 
utenlandske saker her. (kommunenavn) er jo veldig inn og ut av folk i 
hele tiden, veldig mye utenlandske som bor her mens likevel så sitter 
vi her egentlig mangel på kunnskap hver dag. Bare hvordan vi skal hilse 
på folk, mange hilser forskjellig, ja det er så mye vi ikke vet, og det er 
dumt. 
 

At det kan virke mot sin hensikt å inneha for mye kompetanse om en eller annen 

«kultur», kan virke paradoksalt, men det kan føre til at man forklarer enkelte 

situasjoner kulturelt, og føre til at en overfokuserer på kulturelle bakgrunn og etnisitet 

fremfor ikke-kulturelle faktorer. Det er ikke noe galt i å søke kunnskap om kultur, tvert 

imot kan det bygge gode relasjoner i sosialt arbeid, men det som ikke er bra, til og med 

ødeleggende er når de tror generell kunnskap om en gitt kultur gjør at de vet noe om 

enkelte mennesker (Rugkåsa 2018). Slik sett kan det tyde på at Veronica etterspør 

behov for mer «kulturkompetanse» som uttrykk for «ekspertkunnskap» (Rugkåsa og 

Ylvisaker 2018: 210). En slik forståelse av «kulturkompetanse» kan forsterke 
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kategoritenkningen, som er i tråd med Bredal (2009) som tar opp at det er en generell 

forståelse om at det er en etablert praksis å forklare ting kulturelt. Men det som er 

verdt å nevne er at saksbehandlere snakker lite om klientenes egne (sammensatte) 

begrunnelser i forhold til hvilke antagelser de har om minoritetsfamiliene. Det vil si i 

hvilken grad minoritetsfamiliene selv snakker om problemer knyttet til kultur eller 

andre utfordringer. I den grad de gir uttrykk for minoritetenes kulturforklaringer på 

problemer, blir det avvist eller ansett som ikke passende. Mer om dette under punkt 

6.3.2. Men nå skal jeg gå nærmere inn på betydningen av kulturforskjeller i 

vurderingene for saksbehandlerne i denne oppgaven. 

5.4 Kulturforskjeller i praksis – «utfordringer og problemer» 

Majoriteten og minoriteter forholder seg til tre forskjellige integreringsstrategier som 

segregering, assimilering og inkludering, sier Skytte (2019: 160). Hun sier videre at fra 

majoritetens side bruker ofte personer med evolusjonistiske og relativistiske syn på 

kulturforståelse, segregeringsstrategien. I assimileringsstrategien ligger det en holdning til 

«det norske» som noe naturlig og tatt for gitt. Og til slutt er inkluderingsstrategien en 

middelvei med utgangspunkt i pluralisme. Skytte skriver videre at i sammenheng med 

barnevernet argumenterer personer med utgangspunkt i evolusjonistiske og relativistiske 

syn på kulturforståelser, for å beskytte barnet mot foreldrenes verdier og normer. I 

assimileringen er det manglende forståelse for anerkjennelse, intoleranse overfor 

«kulturelle avvik», og innvandrere likebehandles utelukkende som andre. I 

inkluderingsstrategien ligger det dilemma i anerkjennelse av den enkeltes livshistorier 

(Skytte 2019: 160-162). Hvilke kulturperspektiver saksbehandlere opererer med kan 

påvirke hvilke strategier de velger i sine vurderinger og hvordan de definerer problemer 

og utfordringer. Spørsmålet er hva saksbehandlerne i denne studien legger i begrepet 

omsorgssvikt og hvilke betydninger kulturforskjeller har i vurderingen. 

 

5.4.1 Omsorgssvikt  

I svar på spørsmål om hvor grensen for omsorgssvikt, eller beskyttelse for barnet, 

svarer blant annet henholdsvis Heidi og Hanna følgende:  
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Heidi Når barnet ikke sikres en positiv utvikling, at den ikke kan utvikle seg, 
hva kaller man der, utviklingsfremmende. Så et barn utvikler seg uansett 
da men hvis det er sånn at utvikler seg sakte eller har store avvik, så 
tenker jeg da går grensen.  

 
 

Hanna ... Så det er veldig vanskelig å svare på hvor grensen for omsorgssvikt 
går. Men hvis det skader barnets utvikling vesentlig, ikke sant hvis det 
er noe som rammer barnet veldig hard i sitt utviklingsprosjekt så må vi 
jo tenke at det er behov for tiltak. (...) For det finnes ulike måter å 
oppdra barna sine på, ulike måter å gi omsorg på, også må man jo i 
hvert enkelt tilfelle vurdere hvor skadelig det er for akkurat dette 
barnet (...) Også er det så vanskelig å vite når går det over å være 
skadelig da, og der må jeg jo være bevisst på at min måte å tenke på 
rundt mine barn er ikke riktig for alle, ja, det der er vanskelig, men det 
er jo ikke det, det finnes mange måter å gjøre det på. 

 
 

Et generelt mønster hos saksbehandlerne er at de i sine beskrivelser vektlegger 

hvorvidt vurderingen viser at barnet ikke har det bra og går tilbake i utvikling. De 

forteller at grenser for praktisk og emosjonell omsorgssvikt som varier fra barn til barn. 

I intervjuene kom det frem at grenser for omsorgssvikt går når barnet ikke sikres en 

positiv utvikling, at oppdragelsen ikke er utviklingsfremmende, at utviklingen går sakte 

eller at det er stort avvik. Videre beskriver de hvorvidt barnet er trist over lang tid, lei 

seg, om det er mye konflikter på hjemmebanen, vold overfor barna, om problemene 

fortsetter tross hjelpetiltak i familien, og om foreldrene ikke klarer å skjerme barna for 

fysisk og psykisk vold, som faresignaler. Andre nevnte tilknytning til foreldre, at 

foreldrene hjelper med det praktiske, det sosiale, fritidsaktiviteter, og at barna trenger 

å bygge nettverk med klassekamerater og på SFO.  

 

5.4.2 Hensynet til kulturforskjeller vs. «barnets beste» 

Det å definere grenser med omsorgssvikt som målestokk, har ikke gitt noe konkret svar 

på i hvilken grad kultur eller kulturforskjeller påvirker denne grensen. Oppdragelse, 

omsorg og omsorgssvikt skjer i et samspill mellom barnet, foreldrene, samfunnets 

verdier og materielle struktur. Hva en legger i perspektivene og begrepet omsorgssvikt 

påvirker forståelsen. For saksbehandlere har det betydning for skjønnsvurdering og 

beslutninger (Ask og Eide 2018). I praksis kan det betyr at mye av vurderingen i 

minoritetsfamilier ligger i hva den enkelte saksbehandler definerer som «kulturelle» 
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handlingspraksiser som bryter grensen for omsorgssvikt. Men spørsmålet er hvordan 

saksbehandlere selv beskriver sine forståelser, erfaringer og vurderinger av 

omsorgssvikt i minoritetsfamilier? 

 

Vigdis ... Når vi snakker om familie så er det barnet i familien som er det 
primære, hvordan har barnet det, har barnet det bra med den kulturen 
barnet vokser opp i så er det kjempefint, hvis ikke har det bra så er det 
synd da og da må vi begynne å hjelpe det.  

 
Veronica ... men det skjer jo vel ofte at det er også vanskelig for oss å vite om 

det her er bra for barnet eller ikke, og da blir nettopp barnets stemme 
veldig viktig da.  

 
 
Schjelderup, Omre og Martinsen (2005) har skrevet om fokuset på demokratiske 

idealer og brukerorienterte behandlingsmetoder, ikke minst i forbindelse med synet 

på barnet som aktive borgere, og fokus på medvirkning og deltagelse (Gulbrandsen 

mfl. 2012; Skivenes 2015). Et slikt barneperspektivet spiller dermed en viktig rolle i å 

undersøke hva som er skadelig og ikke skadelig, hva som er akseptert og ikke akseptert, 

og hva som er «kultur» og ikke-kultur. Dette har en viktig betydning for 

kulturforskjeller og medfølgende dilemmaer, da den forutsetter å ta utgangspunkt i 

barneperspektivet, altså utgangspunkt i barnets egen forståelse og opplevelse av 

situasjonen. Vurdering og vektlegging av barnets mening er en rettighet i norsk lov, og 

en sentral del i fortolkning av hva barnets beste er – som er basert på en høy grad av 

skjønn og dømmekraft (Bredal og Aarseth 2018: 88; Læret og Skivenes 2016). 

 

Linda  Mitt hovedmandat det er jo på en måte å påse at barnet har en god 
nok omsorgssituasjon og at familiene har det bra sammen (...) det ville 
jo være alltid på en måte forskjeller på hva vi i Norge tenker god 
omsorg og hva en fra et annet land tenker god omsorg, og der vil man 
jo kanskje noen gang krasjer og da er det jo bra at vi har fokus på da, 
for hva kan man på en måte godta av det kulturelle for det anses for at 
omsorgen på en måte ikke er god nok, hvis du skjønner … 

 
 
Flere av saksbehandlere viser en tendens til å vise gode sider av barnevernet, og ofte 

snakket «ideelt» om hva er det «riktig» å gjøre eller å si. I intervjuene betoner de 

kulturforskjeller når de snakker generelt om kulturelt mangfold som anerkjennelse for 
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minoritetsfamilier og kulturforskjeller. Dette kommer også frem når de snakker om 

kulturforskjeller i vurderingene av omsorgssituasjonen, slik som Linda gir uttrykk for. 

Det virker som det er en felles forståelse hvor de mener at de «... er nødt til å akseptere 

at andre gjøre det på annen måte», slik som Heidi også sier. Eller at det er viktig med 

åpenhet for andre syn på oppdragelse. Vigdis sier at hun har jobbet med 

minoritetsfamilier i 25 år, som har ført til at hun har sett hvor ulike familier kan fungere 

og likevel være bra for barnet. Å ta hensyn til forskjellige familierelasjoner, 

anerkjennelse av kultur og livshistorier, bringer opp spørsmålet om dette er 

ensbetydende med en relativistisk fortolkning hvor alle kulturer er likeverdige?  

Som svar på spørsmålet om hensynet til kultur og barnets beste, forteller Sissel 

om en situasjon hvor et spedbarn i fosterhjem ble utsatt for et kulturelt ritual med krav 

fra biologiske foreldre: 

 

Sissel Altså det var kanskje ikke veldig skadelig, men jeg tenker barnet hadde 
ikke veldig bra der og da når det skjedde, så da tenker jeg det da var 
egentlig til foreldrenes beste at det ble gjort. 

 
 
Og Heidi forteller om sin erfaring slik: 

 

Heidi For eksempel hadde jeg flere familier fra Vietnam og da er det bruk 
med å stå i et hjørne eller stå på knærne i en halv time til jeg sier fra til 
du kan leke igjen. Og det tenker jeg, hvis det er kulturen i Vietnam nå 
vet jeg ikke, hvis det er måten å gjøre det på, så tenker jeg det står i 
spenning til barnets beste. Vi tenker jo at det er helt, ja ikke 
utviklingsfremmende for barnet og til og med skadelig å måtte stå på 
knærne og at det er ganske ydmykende da, ja. 

 
 
Men samtidig må det hele tiden vurderes i opp mot barnets beste, altså hvor skadelig 

situasjonen er for barnet. Kulturelle praksiser som avviker fra vurderinger om «barnets 

beste» vurderes opp mot skadeomfanget, risikofaktorer eller «problemer» som kan 

skade barnets utvikling. Saksbehandlernes refleksjoner viser at det råder et stort 

dilemma mellom hensynet til familiens kultur og barnets beste. Til tross for 

barnevernslovens (NOU 2016: 16: 35-36) vektlegging av forståelse for kulturell 

bakgrunn, peker den samtidig på at det er viktig at det ikke oppstår kulturrelativisk 
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forståelse i den forstand at en opererer med ulike standarder for god omsorg, avhengig 

av familiens kulturbakgrunn. Hensynet til kulturelle og religiøse normer skal vike for 

god og forsvarlig omsorg. Videre presiseres det at barnets rett til forsvarlig omsorg skal 

gå foran familiens kulturbakgrunn, og hensynet skal inngå som ett av de momenter 

som skal vurderes når det tas stilling til hvilken løsning som er til barnets beste (Bredal 

og Aarseth 2018: 23, Rugkåsa og Ylvisaker 2018: 202).  

 

5.5 «Barnets beste» – en etnosentrisk tilnærming? 

Barneperspektivet, altså å se barnet, er helt grunnleggende for alt barnevernsarbeid. Men 

å gjøre en vurdering av barnets beste i saker som involverer minoriteter, kan være ekstra 

krevende på grunn av tilleggsutfordringer knyttet til språk, kultur og nettverk (Berg mfl. 

2017). Ifølge barnekonvensjonen kan ikke prinsippet om barnets beste tilsidesettes av 

kultur og kulturargumenter så lenge det er i strid og bryter med flere av barnas rettigheter 

(Hoffman 2015: 154). Jeg har i min studie sett at saksbehandlerne vurderer alvorlighet i 

situasjonen med tanke på hvordan barnet har det, og at kulturelle praksiser som anses 

som utfordring, blir vurdert opp mot skadeomfanget for barnet og «barnets beste». 

Faglige argumenter, og hensynet til barnets beste, blir viktige fremfor å bedømme 

praksiser ut fra kulturen. Men hva legger saksbehandlere i utsagnet om «barnets beste»? 

Mange av saksbehandlere gir uttrykk for forestillinger om «normale» hverdagslige 

aktiviteter og rutiner for barn og unge i det norske samfunnet. Marthe har snakket om at 

barnet opplever sorg hvis det det ikke for delta i aktiviteter som barnebursdager. Jeg har 

allerede nevnt kjønnsperspektivet og synet på unge jenters frihet som et eksempel som 

ble beskrevet som «kulturbetinget» forhold, som de synes det er vanskelig å forholde seg 

til. Hanna vurderes disse jentenes omsorgssituasjon slik: 

 

Hanna Det er vanskelig, det har jeg ikke noe godt svar på hva vi tenker i disse 
sakene, men hvor vi kan tenke at her blir den jentas frihet begrenset 
for mye. Hun får ikke utviklet seg på de områdene som vi tenker er 
viktige for ungdommene da. Hun kommer rett hjem etter skolen, får 
ikke delta på aktiviteter der hvor det er gutter ikke sant, alt dette. Det 
er faktisk noen som vi noen ganger kommer opp i og som er vanskelige 
å vurdere i forhold til, fordi da må man veie, det er jo veldig kulturelt 
da. 
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Solfrid forteller følgende om barnas rettigheter i den «norske kulturen» i motsetning til 

«minoritetsforeldres kultur»: 

 

Solfrid  ... Når vi er veldig opptatt i den norske kulturen at barn har store 
rettigheter i Norge og barnet er egentlig en egen person som betyr 
veldig mye. Mens andre foreldrene, eller vår nye landsmenns foreldre 
kan være mer at barnet det er de som bestemmer. De har ikke det 
barneperspektivet som vi har da.  

 
 

Dette viser at det å se barn og ungdom i den norske konteksten blir et viktig utgangspunkt, 

og ikke nødvendigvis å vurdere hvordan minoritetsfamilienes barn har det i familiens 

kultur. Foreldrenes barneperspektiv eller behandling av barna i minoritetsfamiliene blir 

tolket som en innskrenking av barnas rettigheter, mens det er det motsatte i den «norske 

kulturen». Den «norske» oppdragelseskulturen blir i mange tilfeller viktige 

resonnementer rundt hvordan man tilrettelegger for å praktisere «god nok» omsorg med 

tanke på barnets beste. Veronica har også sagt at «... man jo på en måte prøve å forklare 

det norske systemet da at det egentlig bare er sånn det fungerer i Norge». Her er det viktig 

å se hvordan saksbehandlernes tanker rundt hvordan det er å være barn i Norge brukes 

som en av de viktigste tolkningsrammene for å vurdere «barnets beste». Dermed kan 

«avviket» anses som risikofaktorer for «god nok omsorg» og barnas utvikling. 

Kulturforskjeller som krasjer med verdier som ungenes definerte rettigheter, vurderes 

som skadelig for barnet, eller at barnet er utsatt for å ha blitt tatt fra sine rettigheter. Fra 

saksbehandlernes side har de argumentert for å behandle barna likt med tanke på 

rettigheter, og ikke forskjellsbehandle på bakgrunn av kulturell bakgrunn, slik vi så det i 

punkt 5.1 om likebehandling. Solfrid sier følgende i et eksempel hun selv har tatt opp: 

 

Solfrid ... I den ene familien hvor foreldre har gått fra hverandre, så opplever 
jeg den ene praten og gjerne mor er mer opptatt av å forstå barnet og 
tatt vårt perspektiv da enn far for eksempel (...) hvor far da på en måte 
lukker ører, ikke vil høre, enda vi har forsøkt å ha veiledning, vil ikke høre 
og kjører på i forholdet til barn og religion og omskjæring, ja litt sånne 
ting da. 

 
 

Handulle (2013) skriver i sin masteroppgave at det er mye fokus på problemer knyttet til 

kultur og lite brukermedvirkning på grunn av etnosentriske holdninger i barnevernet. Slike 
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holdninger fremtrer når saksbehandlernes skjønn og dømmekraft blir preget av 

samfunnets verdier og normer. Solfrid likestiller det «norske perspektivet» med å forstå 

barnet. Godt integrerte klienter, forstått som de som tar «vårt perspektiv» sett fra Solfrid 

side, er de som aksepterer saksbehandlernes forståelser på problemet, og de som forstår 

barnet – slik som mor (i motsetning til mannen) i eksempelet hennes. Hun sier videre, om 

minoritetsfamilier som ønsker å holde på kulturen, at «... det er fint man skal holde på sin 

kultur men man bor i Norge og skal forholde seg til en del av den norske kulturen også». 

Det fremstilles slik at det «norske» perspektivet innebærer en oppdragelsesstil som 

stemmer overens med «barnets beste», og er en «kultur» for god omsorg. Det er snakk 

om kulturforskjeller eller «kulturer» i et hierarkisk maktsystem hvor «kulturene» ikke er 

like allikevel.  Poenget er ikke å argumentere for å akseptere eller bedømme ulike 

kulturelle praksiser fra ulike «grupperinger». Verken «majoriteten» eller 

minoritetsgrupper er homogene grupper, og derfor kan både forskjells- og 

likhetsbehandling være diskriminerende overfor barna og foreldre, hvis deres «kulturelle» 

praksiser aksepteres eller bedømmes ulikt. Men vurderingene som kommer frem i disse 

intervjuene kan tyde på barnevernets institusjonelle, etnosentrisk funderte ideer og 

praksiser (Skytte 2019), fører til essensialistiske oppfatninger av «de andre», og dermed 

mulighet for diskriminering.  

 

5.6 Om å «leve mellom to kulturer» 

Kravene til god nok barneomsorg i en norsk kontekst innebærer forventninger beskrevet 

som en barnesentrert praksis, i motsetning til minoritetenes familieorienterte praksis 

(Berg mfl. 2017).  Jeg har allerede sett på saksbehandlernes forståelser av hva det vil si å 

være barn eller hvordan de beskriver et barn som har det bra. De har snakket om barnet 

«mellom to kulturer», med «minoriteters kultur» som motsetning til «majoritetskultur». 

Hvis den «norske» måten å være barn på, altså en etnosentrisk tilnærming, legges til 

grunn, vil kulturforskjeller utfordrer diskursen om «barnets beste» som utelukker andre 

måter å tenke rundt det å være barn på. Hanna snakker slik om å «leve mellom to 

kulturer»: 

 

Hanna ... Det blir veldig vanskelig for disse ungdommene også som er sånn, 
som kanskje har vokst opp her som kanskje har mange norske venner 
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som får en helt annen frihet enn de får, og det ser vi jo at veldig mange 
ungdommer strever med, ser at det er vanskelig å skulle tilfredsstille to 
kulturer da. 

 
Når det gjelder ungdommenes frihet i minoritetsfamilier, omtaler enkelte saksbehandlere 

utfordringene som kulturkonflikt innad familien. Slike uttalelser viser til konflikter som 

minoritetsungdom står overfor, i krysspresset mellom majoritetens- og minoritetens 

«kulturer». Eriksen og Sajjad (2015: 105) sier at det å «leve i to kulturer», altså å skifte 

kulturelle koder når man beveger seg i ulike kontekster, er ganske problemfritt, så lenge 

en ikke havner i situasjoner hvor to motstridende identiteter gjøres relevante samtidig. 

Ved å overfokusere på kultur kan situasjonen overforenkles, og resultatet blir at det er 

kun «kulturen» som får skylda. Kristin forteller om et eksempel hvor en jente som har vært 

utsatt for overgrep «... egentlig ville vise følelsene sine, men ikke fikk lov». Hun snakket 

om dette slik: 

 

Kristin  ... så spurte jeg henne før jul liksom hvordan hun tenkte om juleferien, 
så sa hun grudde seg fordi; jeg må være glad hele tiden. Ikke sant hun 
hadde grått masse i den samtalen, var lei seg ikke sant, flashbacks hele 
tiden og panikkanfall og sånn, også liksom og det må jeg skrue meg av 
når jeg er hjemme. Hun liksom sa at det ble en lang ferie da, fordi når 
hun er i en vanlig hverdag så får hun en pause på skolen, men det fikk 
hun ikke når hun var hjemme fra skolen i to uker. 

 
 

Ifølge Rugkåsa mfl. (2017: 56) betegnes problemer i majoritetsfamilier ofte som 

generasjonskonflikter, men de blir til kulturkonflikt i minoritetsfamilier. Fortellingen fra 

Kristin viser at kulturforskjeller og «innvandrerkulturen» har skylden for at jenta må velge 

en identitetsstrategi for å styrke den «opprinnelige kulturen» på bekostning av 

majoritetens «kultur». I dette tilfelle blir den sosiale virkelighetsforståelsen slik at 

«innvandrerungdom» sliter med å «leve mellom to kulturer». Her må også 

minoritetsbarnas kunnskap om hvordan man forholde seg til forskjellige verdensbilder og 

livsformer nevnes. Denne kunnskapen blir aldri eller sjelden anerkjent som verdifull, 

verken av minoritetsforeldre eller «majoriteten», ifølge Gullestad (2002: 250). I denne 

oppgaven har ikke dette kommet frem i saksbehandlernes beskrivelser, men poenget er 

at konstruksjoner av slike virkelighetsforståelser også kan være et produkt av både 
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majoriteten og minoriteters essensialistiske kulturforståelser i en større 

samfunnsrelasjon. 

 

5.7 Oppsummering 

Jeg har i dette kapitlet sett på hvordan saksbehandlere tidlig danner seg et bilde av 

situasjonen til minoritetsfamiliene de er i kontakt med ut fra kulturelle kategorier. Deres 

beskrivelser bekrefter i stor grad konstruksjonen at minoritetsfamilier er forskjellige fra 

majoritetsfamiliene. De snakker om frihet og grensesetting, emosjonell omsorg, og 

spesielt vold i oppdragelse som noe kulturbetinget. «Oppdragervold» forstått som 

instrumentell vold blir et vanlig kjennetegn ved minoritetsfamilier, i motsetning til 

uforutsigbar vold, altså impulsiv vold, hos majoritetsfamilier.  

Samtidig er saksbehandlerne bevisst på kulturforskjeller i undersøkelsen av 

familiesituasjonen. De forsøker å være åpne, nysgjerrige og finne ut av hvilken betydning 

kulturen har for familiesituasjonen. De gir også uttrykk for behov for mer 

«kulturkompetanse». De har uttrykt at de er åpne og positive til kulturforskjeller, men 

samtidig opplever det som et dilemma i vurdering av «kulturelle» praksiser som kan være 

«skadelig» for barnet. Dette er avhengig av hva som blir definert som «god omsorg», og 

hva de legger i utsagnet om «barnets beste». I vurdering av omsorgssituasjonen kan det 

virke som om saksbehandlere lener seg på begrepet om «barnets beste», basert på 

hvordan middelklassebarn i Norge lever, som utgangspunkt for å bedømme barnas 

omsorgssituasjon. Dette perspektivet fungere som en slags løsning på dilemmaet om 

hensynet til kultur og barnets beste, som gjenspeiler diskusjoner om kravet til likhet, og 

retten til å være forskjellig. Paradoksalt nok kan i så fall en kulturrelativistisk forståelse 

(som i utgangspunktet skal være et grunnlag for toleranse og minoritetsrettigheter), spille 

sammen med en evolusjonistisk forståelse, når det gjelder vurdering av 

oppdragelsessituasjonen. At «den norske» måten å være barn på fungerer som 

utgangspunkt for vurderingene kan føre til en etnosentrisk tilnærming til familienes 

«problemer». 

Saksbehandlernes beskrivelse av «kulturkonflikter» mellom foreldre og barn viser at 

de har få refleksjoner rundt egen forståelse knyttet til hvordan de definerer den sosiale 

virkelighetsforståelsen av etniske minoritetsfamilier og deres barn. Saksbehandlernes 
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forståelse tyder på en ide om «kulturer» som er «uforenelig» med hverandre. De beskriver 

«kulturkonflikten» mellom foreldre og barn som omhandler krysspresset mellom å velge 

«innvandrerkulturen» og «norsk kultur». Det vil da være naturlig å stille seg kritisk til 

saksbehandlernes manglende refleksjoner rundt aspekter som majoritetens 

definisjonsmakt og forventninger fra samfunnets dominerende tenkemåte. Disse kan 

være en viktig faktor som påvirker av identitetsvalget knyttet til krysspresset å «leve i to 

kulturer» for «innvandrerungdom». 

Analysen av empirien i dette kapitlet peker mot at flere av saksbehandlernes 

beskrivelser av samhandling med minoritetsfamilier i høy grad reguleres av forestillinger 

og kategoriseringsprosesser, hvor kultur og etnisitet fremheves og klassedimensjonen 

underkommuniseres. Saksbehandlerne vektlegger klassedimensjonen mindre, selv om 

den faktisk kan være viktigst i mange situasjoner. Ifølge Rugkåsa mfl.  (2017: 48) anses 

middelklassestandarder ofte som normen for hva som kan defineres som en god 

barndom. Slike standarder kan være organisering av fritiden, kommunikasjon mellom 

foreldre og barn, sosiale ferdigheter osv. Rugkåsa snakker her om klassedimensjonen, 

men forholdet mellom majoriteten og minoriteten, i dette tilfelle barnevernet i møte med 

etniske minoriteter, kan handle mer om kulturelt hegemoni og maktdimensjon fremfor 

økonomisk klasseskille. Eide og Vike (2009) hevder at i arbeid med minoriteter trenger 

ikke klasseforholdet (forstått som forholdet mellom dominante privilegerte verdier, og 

arbeiderklassen) være gjeldende.  
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6. Saksbehandlernes maktforståelser  

Sosialt arbeid handler blant annet om makt, og sosialarbeidernes maktutøvelse skjer både 

i kraft av deres rolle og posisjon, i tillegg kommer symbolsk makt til å definere klientenes 

behov og løsninger på deres problemer, sier Rugkåsa mfl. (2017: 28).  I majoritet-

minoritet-relasjoner kan maktforskjellene bli ekstra store. Saksbehandlere må utføre 

diagnoser av mennesker og deres problemer, og plassere disse innenfor systemets 

kategorier (Ylvisaker 2014: 86). I dette kapitlet vil jeg se på saksbehandlernes forståelser, 

opplever og beskrivelser av relasjonen til klientene med fokus på makt. Spørsmålet er 

hvordan saksbehandlerne beskriver og opplever det relasjonelle maktforholdet. 

 

6.1 Hjelp og kontroll 

Avhengig av posisjoner kan sosialt arbeid forstås som hjelp eller kontroll (Ylvisaker 2014: 

79). Samtidig kan hjelp og kontrollfunksjonen ikke forstås uavhengig av hverandre, og det 

virker som de implisitt brukes om hverandre. Hva som er «hjelp» og hva som er «kontroll» 

er vanskelig å avgjøre, da både hjelp og kontroll kan innebære maktbruk. Kontrollen kan 

bli maktutøvelse, og den som skal hjelpes eller søker hjelp, kommer inn i barnevernets 

kontrollsfære (Ericsson 1996), som i realiteten handler om maktutøvelse. Med andre ord 

er makten (i form av hjelp) noe som «styrker» den som makten rettes mot versus de som 

«svekkes» av den (Veyne 1997).  Dette er praksiser som utføres i det godes hensikt, i form 

av skjult makt som fremstår som hjelp, støtte og omsorg, basert på «riktig» kunnskap eller 

viten (Hennum 2010). Dette er en forutsetning, eller underforstått side, av 

relasjonsarbeidet mellom informantene og deres klienter. Det gir større mening å se på 

saksbehandlernes makt i lys av deres opplevelser og erfaringer enn å snakke direkte om 

det, samtidig har de gitt uttrykk for bevissthet om makten, og effekten av den når de 

snakker om ulike forhold og i forskjellige sammenhenger:   

 

Marthe ... Vi sitter jo med en vanvittig stor makt, selv om også det er ikke min 
avgjørelse å si at nå må ungene dine bo et annet sted. Det er jeg som 
skal drifte en sånn sak da selv det er ikke liksom til slutt min avgjørelse, 
så må vi vite at vi sitter med en kjempe stor makt og det påvirker jo 
vanvittig. Altså når de kommer hit og skal snakke med meg så vet jo de 
mye om min posisjon da hva jeg på en måte kan, ja fatte vedtak altså. 
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Heidi ... Jeg mener at den makten har jo, da må vi ikke stikke under en stol 
heller det er litt sånn ja vi skal hjelpe til og vi ønsker å hjelpe dere til, 
men vi har den makten med å faktisk si vi må gå til fylkesnemnda og vi 
mener det som ikke kan være omsorg overfor barna. Så må vi også 
tydelig kommunisere og da kan det være vanskelig å få den tilliten og 
relasjonen som man trenger for å jobbe med det, helt klart. 

 
 
Hanna ... Det er et stort dilemma i barnevernet som både driver med hjelp og 

kontroll, for vi kan aldri garantere at ikke vi tenker det beste for barnet 
er å flytte hjemmefra ikke sant, det kan man jo aldri si i starten at det 
kan jeg love deg at vi kommer aldri prøve å ta barna fra deg, det kan 
man jo ikke si. 

 
 

Denne bevisstheten om sin egen makt og effekten av den, kan tyde på at de forstår sin 

makt i møte med klientene i kraft av sin rolle uavhengig av spesifikke sosiale situasjoner 

(Gulbrandsen 1999: 137). Det henger sammen med profesjonsrollen, der de både er 

hjelpere, men også har sanksjonsmuligheter. Saksbehandlerne gir eksplisitt uttrykk for at 

det finnes en stor maktskjevhet, selv om deres ønske er å hjelpe familiene. 

Saksbehandlerne beskriver at deres forståelse for barnets behov og omsorgs kan være 

forskjellig fra familiens, noe som kan føre til at de fremmer forslag om omsorgsovertakelse 

overfor fylkesnemnda, og tar over omsorgen. Ericsson (1996: 26) skriver at det er ingen 

garanti for at barnevernet i første omgang kan ha en annen forståelse av familiens behov 

for hjelp enn klienten, og dermed foreslå tiltak klienten ikke ønsker seg. Kristin og Heidi 

sier følgende om styring og handlingsrom for vurderinger: 

 

Kristin ... Det er absolutt rom for mine vurderinger, jeg jobber mye alene og har 
ansvar for familiene alene, også innimellom så forteller jeg til min leder; 
nå har jeg jobbet med dette en stund, det vet du, nå har jeg lyst å endre 
strategi eller har lyst å gjøre sånt (...) men det er som regel mine 
vurderinger som gjøres, det er vanskelig for meg å gjøre noe jeg ikke er 
enig i. 

 
 
Heidi ... Jeg tror man finner nok en god begrunnelse som passer inn i 

regelverket, begge veier, vil jeg si. 
 
 

Som bakkebyråkrater blir barnevernsarbeidernes forståelse og handlinger vesentlige i 

maktutøvelsen (Christiansen og Kojan 2016: 30). Ansatte i offentlige tjenester som møter 
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borgere direkte i jobben sin, og som har betydelige skjønnsutøvelse i arbeidsutførelsen, 

kalles for bakkebyråkrater (Lipsky 1980: 3-9). Bakkebyråkratenes handlingsrom er 

innenfor rammen av regler, reguleringer, direktiver ovenfra, eller normer og praksiser i 

yrket, som i stor grad er formet av eliter, politikere og det offisielle administrative. I den 

grad saksbehandlerne er profesjonelle, er påstanden om de utøver betraktelig skjønn 

ganske opplagt (Lipsky 1980: 14), slik som Kristin gir uttrykk for. Samtidig, som Lioden 

(2016) skriver i sin studie av skjønnsutøvelse i asylsaker, er det et samspill mellom juridiske 

vurderinger, saksbehandlernes normative verdier og byråkratiske mål og spilleregler. 

Dette kommer også frem i det Heidi gir uttrykk for. 

 

6.1 .1 Forholdet mellom hjelp og kontroll i møte med minoritetsfamilier 

Saksbehandlerne som profesjonelle byråkrater har tette bånd med omgivelsene 

gjennom direkte ansikt-til-ansikt relasjoner med klientene. Med utstrakt bruk av 

skjønn, har de et betydelig handlingsrom og dermed potensielt betydelig makt og 

innflytelse (Svensson 2008; Christiansen og Kojan 2016: 31). I denne sammenhengen 

kan minoritetenes alternative livsstil og atferd bli en begrunnelse for å gripe inn fordi 

svake grupper har behov for omsorg som innebærer å «beskytte dem mot seg selv» 

for å bruke Engelstad (1999: 38). Samtidig kan det tenkes at essensialistiske 

forenklinger som majoritet og minoritetsgrupper er problematisk med tanke på at 

familier kan potensielt bestå av maktposisjoner mellom foreldrene og barna, 

uavhengig av etniskbakgrunn. I møte med minoriteter kan etnosentrisk tilnærming 

betone posisjonen hvor saksbehandlernes makt velger å støtte/beskytte barna mot 

foreldrenes dominansforhold. Dersom en bruker kontekstuell tilnærming vil makten 

styrke familiens situasjon som helhet. Når det gjelder minoritetsfamilier, og 

kompleksiteten som følger med skjønn som maktutøvelse i spenningen mellom hjelp 

og kontroll, blir spørsmål opp om hvordan saksbehandlere forholder seg til familienes 

kultur særlig relevante. 

Veronica har tatt opp et eksempel der hun har vært i konflikt med en familie 

om «livstilen» og vanskelige boforhold. På spørsmål om hvordan hun håndterte 

situasjonen i familien, forklarte hun slik: 
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Veronica Det er også veldig vanskelig fordi at de har jeg fått en grei relasjon, 
også skal jeg plutselig være den strenge, så da har jeg gitt dem en 
tidsfrist da om at når jeg kommer på tirsdag så skal de to sengene 
være på soverommet, ingen polakker skal sove i huset, og ikke 12 
senger på stua med igjen gardiner ... og ja det var helt forferdelig der 
egentlig. Så jeg ga en del krav. Det ble oppfylt men de var også hissig 
og lurte på hvorfor i alle dager skulle jeg ha noe å si på det.  

Intervjuer Men skjønte du hvorfor situasjonen var sånn eller? 
Veronica Nei, 
Intervjuer Tok du de avgjørelsene uten å forstå situasjonen? 
Veronica Ja fordi jeg bare tenkte det her går ikke på barnas beste, det lå en 

skitten seng midt på gulvet, jeg spurte alle barna hvem er av alle barna 
som sover rundt der, da sa alle barna vet ikke. Også så jeg en polakk 
som kom ut av et soverom og da tenkte bare det her kan umulig være 
bra. Når barna selv ikke visste hvem de personene var så klarte ikke å 
tro på at alle var familie heller. 

 
 
I dette tilfelle griper saksbehandleren inn ved å være streng, og stiller krav overfor en 

familiesituasjon som beskrives som preget av aggresjon og frustrasjon, som har nær 

sammenheng med følelser av avmakt (Norvoll 2017:81). Det er vanskelig å si noe om 

familiens reaksjon handler om avmakt eller ikke, da jeg ikke har tilgang til deres syn. 

Men det er lett å tenke at saksbehandlerens intensjon er å beskytte barna mot 

familiens «truende livstil». Fylkesnes mfl. (2015) tar i sin studie opp dilemmaet mellom 

hjelp og kontroll med utgangspunktet i at det står mellom barnas rettigheter og 

foreldrenes anerkjennelse. I dette tilfellet er «barnets beste» i fokus for 

saksbehandleren uavhengig av om situasjonen er en konsekvens av kultur eller ikke. 

Når det gjelder ungenes frihet sier Solfrid følgende i denne sammenhengen om 

anerkjennelse og aksept: 

 

Solfrid Det høres så fælt ut men vi aksepterer ikke det og hvis jeg som 
saksbehandler ikke gjør noe med det så gjør jeg ikke jobben heller da, 
for det er klart at et barn skal ikke lede et barn eller ha ta ansvar på 
barn, sånn er det ikke i vår kultur og da har jeg jo en jobbe å gjøre det 
da med å forklare denne familien det. Og hvis familien fortsetter å 
gjøre det så må man jo kanskje tenke, altså man setter inn råd og 
veiledning og prøver å vise denne familien det, så man gjør sin ytterste 
for at familien skal forstå, så klart hvis dette fortsetter så må man jo 
tenke i større baner. 
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I forbindelse med «oppdragervold» sier Marthe følgende: 

 

Marthe ... Det er noe vi driver med også klarer å forstå at sånn dette her er 
dere er vokst opp med på en måte. Sånn har mammaen, pappaen, 
besteforeldre, oldeforeldre ... det er dems historie. Så vi må på en 
måte også lære å forstå hvorfor de gjør som de gjør ikke sant, for vi 
aksepterer det ikke, vi aksepterer det ikke at de slår ungene sine.  

 
 

Ifølge barnekonvensjonen og barnevernloven er ikke alle former for omsorg juridisk 

akseptabelt selv om det er kulturelt akseptabelt. Det finnes holdninger og handlinger 

som vurderes som avvikende og i strid med barnas utvikling og rettigheter, uansett 

kultur (Hoffmann 2015: 157). Saksbehandlernes beskrivelse aktualiserer forholdet 

mellom hjelp og kontroll, da hjelp for dem ikke alltid innebærer forståelse for familiens 

(kulturelle) situasjon.  

 

Intervjuer ... så på en måte dere går inn for å uansett endre oppdragelsesstilen til 
familien selv de ikke vil? Altså dere er ute etter dem?  

Marthe  Neei ...  
Intervjuer Forstår at det kan liksom ...? 
Marthe ja, ja og ikke sant, det her er jeg så innmari redd for å på en måte ...  

for jeg vil ikke være den som sier at den måten du gjøre det på det er 
feil, men det likevel så er jo det man egentlig sier ikke sant ... 

Intervjuer Så målet helt til slutt de skal på en måte endre oppdragelsesstil til det 
som er akseptert i Norge? 

Marthe Ja, ikke alltid endre så mye men kanskje tilføre noe da, at liksom de 
familiene som er veldig lukka, veldig skjerma om seg og sine hvor man 
ser at ungene blir på en måte isolert fra alle i klassen, aldri er med på 
noe, får aldri ikke sant, og det er en sorg da for ungen. Kanskje da få de 
med på at ja men kanskje han kan få lov til å være med på den 
bursdagen, kanskje han kan få lov til å være med på den 
fotballtreninga, kanskje han kan få lov til å liksom være en del av 
klassen sin også da, og ikke bare innafor huset firevegger hjemme hos 
dere men åpne opp for ... 

 

Marthe uttrykker for at hun ikke ønsker å endre mye på kulturen men at hun forsøker 

å hjelpe ved å tilføre noe. Det pekes på at det jobbes med avvik med tanke på 

oppdragelse, livsstil og kulturelle praksiser som står i motsetning til (eller er risikofaktor 

for) «god nok omsorg». Ifølge Kriz og Skiviens (2015) blir aksept av 

minoritetsfamilienes kulturelle uttrykk i USA og England sett på som problematisk hvis 
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foreldrenes atferd setter barna i fare. Mens den norske løsningen på kulturelle 

forskjeller oppfordrer sterkt til å støtte foreldrene med å integrere barna i den norske 

samfunn. Saksbehandlernes forståelser og erfaringer bekrefter i stor grad det faktumet 

at forholdet mellom hjelp og kontroll er et vanskelig dilemma med tanke på 

minoritetsfamilier. Dilemmaet i seg selv er ikke typisk i minoritetssaker, da en 

inngripen nødvendigvis vil innebefatte en krenkelse av foreldrenes identitet. Men når 

kultur blir vurdert som avvik, kan hjelpefunksjonen bli et manipulerende middel for å 

påtvinge majoritetens «makt», som ikke aksepterer alle «kulturelle» uttrykk. Med 

andre ord det er ingen forskjell mellom manipulasjon og hjelpefunksjoner, slik som 

Laclau (2014: 13) uttrykker det: «Notions such as ´distotion´ and ´false represantation´ 

lose all meaning as any extra-ideological viewpoint becomes unreachable, insofar as 

discourses organize all social practices and viewpoints».  

 

6.1.2 Samarbeid: Vilje til endring 

Saksbehandlernes beskrivelse viser til det sterke skillet mellom saksbehandlernes makt 

og minoritetsfamilienes avmakt. Thomas Mathiesen (1982) beskriver avmakt som en 

situasjon preget av handlingslammelse til å motsette seg andres maktutøvelse. 

Avhengighetssituasjonen til den mektigste forsterker avmaktsfølelsen. I dilemmaet 

mellom hjelp og kontroll har jeg sett at på den ene siden bygger saksbehandlerne 

relasjoner og tillit, som på den andre siden blir utfordret av kontroller-rollen. Denne 

motsigelsen er ikke alltid lett å håndtere, og de møter ofte følgende reaksjoner: 

 

Kristin ... Hvis vi oppleves veldig invaderende eller påtrengende så gjerne blir 
vi skjøvet lenger unna, også blir vi mer bekymret fordi vi blir skjøvet 
unna, ikke sant. Det kan blir lett en negativ spiral der da at vi blir mer 
og mer på, og da dyttes vi mer og mer unna, ikke sant, også blir vi mer 
bekymret ...» 

 
 
Marthe Da er man jo gjerne i en sånn dårlig spiral da for da er det absolutt ikke 

trivelig fra den familien sin side å ha noe med oss å gjøre, og veldig 
mange viser jo veldig tydelig kom dere vekk, vi vil ikke snakke med 
dere, vi vil ikke ha noe med dere å gjøre.  
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Saksbehandlernes opplevelser av minoritetsfamilienes distanse og mistillit henger 

sammen med maktforskjellen i samarbeidet. En kan tenke seg en annen effekt dersom 

«... en lar perspektivene avgjøre: den som søker hjelp, har rett til å definere hva som 

er hjelp», for å bruke Ericssons formulering (1996: 26). En kan likevel argumentere mot 

at et slikt utgangspunkt vektlegger foreldrenes perspektiv fremfor barnets, og det er 

barnet som er i fokus hos barnevernet. Men det å involvere familien i defineringen av 

barnet beste og behov for hjelp, kan redusere noe av maktforskjellen og dermed skape 

mindre distanse. I intervjuene har jeg spurt saksbehandlerne om gode og dårlige 

samtaler i samarbeid med minoritetsfamiliene, noen av svarene er gjengitt under:  

 

Veronica Gode samtaler er jo når de åpnet seg også, at vi kan sitte å ha en god 
dialog om kanskje hva som er utfordringene, hva er det som går bra, 
hva er det faktisk de trenger hjelp til at de kan bidra litt til da, at vi får 
et innspill fra dem. Men dårlige samtaler det går jo på at de absolutt 
ikke er samarbeidsvillige, de har ikke lyst å snakke med oss, de åpner 
ikke dørene når vi kommer dit, vi kommer ikke helt i dialog da, og vi 
klarer ikke helt å få til båndet vi burdet hatt for at det her egentlig skal 
fungere fremover. 

 
 
Kristin Altså en familie du samarbeidet godt med, I det å samarbeide så 

tenker jeg at familien klarer å prøve nye ting som kanskje kan bedre 
omsorgen, at de prøver på den endringen, at man også kan se en 
endring (...) En familie som da sier at; hører hva du sier, men vi har 
faktisk tenkt å gjøre ting akkurat som vi gjør det nå for alltid, så jeg har 
ikke tenkt å samarbeide med deg, så blir jo det noe helt annet. 

 
 
Linda ... Gode samtaler er jo der man føler på en måte at klienten er kanskje 

åpen og forteller om seg og sitt og, fordi vi er veldig interessert i 
hvordan de har det hjemme, hvordan er de med barnet sitt g noen 
ganger så er vi nødt til å gå inn i deres egen barndom og 
omsorgserfaringer. Så de må jo dele ganske mye med oss. Og dårlige 
samtaler er jo det er da på en måte der man opplever at det er låst, at 
man på en måte ikke kommer noen vei, fordi klienten er i 
forsvarsposisjon, ikke vil samarbeide, ja det er vel det som betegne 
som dårlige samtaler. 

 
 

Czarnecki (2018) skriver om eksempler med polske foreldre som har kommet i kontakt 

med barnevernet. Han skriver om en fortvilet mor som kontaktet Nina Witoszek 
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(forsker ved UiO), etter at hun i 2012 skrev om en polsk familie som ble fratatt sin sønn 

av barnevernet i Stavanger. Hun ga følgende råd til den fortvilte moren: «Svelg en 

valium før du går inn til forhandlingsmøtet slik at du gir inntrykk av å være rolig og 

tilregnelig (...) prøv å oppføre deg som en rasjonell person, en som er i stand til å lære 

av sine feil, en som har kontroll over livet og er i stand til å samarbeide» (Czarnecki 

2018: 74). Saksbehandlernes forståelser av gode og dårlige samtaler i denne studien 

handler tydeligvis om hva de mener med gode og dårlige samarbeid. Dårlige samtaler, 

slik som de beskriver det, er først og fremst tegn på familiens reaksjoner, som blir 

tolket som uvilje til samarbeid og endring. I krysspresset mellom sosialt anerkjente 

verdier og begrensede muligheter til å oppfylle forventningene, kan man reagere med 

forskjellig reaksjonsatferd i bestemte situasjoner, og kan skille seg fra øvrige 

personlighetstrekk (Skytte 2008: 75). 

Bredal og Aarseth (2018:93) hevder at det å omtale mistillit som en egenskap 

ved foreldrene kan medføre at man legger ansvaret over på foreldrenes manglende 

samarbeid. Mange av informantene beskriver familienes motstand mot handlinger 

som uvilje til samarbeid. Camilla sier at «det er dessverre sånn da at i noen av disse 

familiene så har det vært total benektelse, og det å skulle gi veiledning på noe de ikke 

erkjenner at de gjør er ganske utfordrende». Det er flere saksbehandlere som snakker 

om at de får mistanker når noen av minoritetsforeldrene endrer forklaringen eller 

benekter det som har skjedd. Det er helt avgjørende for dem at de får erkjennelse fra 

klientene. Ellers blir de betraktet som ikke-veiledbare foreldre som ikke ønsker å endre 

på noe de mener er riktig å gjøre. Sissel forteller at «det er jo har man prøvd mye 

hjelpetiltak, man ser at det nytter ikke, at foreldrene er ikke veiledbare». 

 I temaet om vold har de fleste av saksbehandlerne gitt uttrykk for at samarbeid 

betyr voldserkjennelse, og endring av praksis. I sine studie finner Bredal og Aarseth 

(2018: 103) også kjennetegn på at barnevernet ofte har et kategorisk syn på 

erkjennelse som kriterium for endring. De skriver også om saker om samvær under 

akuttplassering, manglende effekt av hjelpetiltak, hvor foreldrenes reaksjoner og 

atferd blir et sentralt grunnlag for vurderingen av omsorgskompetanse og 

veiledbarhet. 
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6.1.3 Kort om tiltak – frivillig og ufrivillig tvang 

Saksbehandlernes beskrivelser viser at mot den enkelte klients ønsker, kan 

bakkebyråkrater ta avgjørelser om folk som påvirker deres livsvilkår, som for eksempel 

hjelpetiltak. Hjelpetiltak er i utgangspunktet frivillig og i stor grad samtykkebasert, men 

barnevernet kan pålegge foreldrene noen former for tiltak etter vedtak hos 

fylkesmannen dersom det vurderes nødvendig (Berg mfl. 2017: 91). Slik snakker Heidi 

og Hanna om påtvunget tiltak ved behov: 

 

Heidi Hvis det er en sak vi tenker her burde vi hatt et hjelpetiltak men 
kommer ikke i posisjon nå, så kan vi gjenåpne etter 6 måneder for å 
komme i kontakt med familien på nytt og snakke sammen hvordan 
barnet er nå. Det beste er jo å at man klarer å bygge en relasjon hvor 
de føler det er ikke farlig å ta imot veiledning 

 
 
Hanna først så prøver vi med frivillig hjelpetiltak, så hvis ikke det går så går an 

å pålegge. Tidligere kunne vi pålegge barnehage at barn skulle gå i 
barnehage og urinprøve, men nå kan vi også pålegge liksom 
omsorgsendrende tiltaksmøter da. 

 

Veldig mye av barnevernets intervensjon tar sikte på å endre verdier, forståelser og 

relasjoner via dialog og samarbeid (Skytte 2008: 27). Saksbehandlere jobber etter 

samtykke, hvis ikke situasjonen vurderes som alvorlig nok for å fatte tvangsvedtak, når 

de ikke «kommer i posisjon». En kan også si at samtykke er organisert etter en mykere 

form for makt enn for eksempel tvang. I de sakene saksbehandlere ikke «kommer i 

posisjon» til å få samtykke til hjelpetiltak, henlegger de sakene med bekymring hvis de 

ikke har noe håndfast eller noe konkret. Allikevel forsøker de å gjenåpne etter en 

stund. I 2016 fikk barnevernet utvidet tilgang til å pålegge familiene hjelpetiltak uten 

samtykke fra foreldrene (Christiansen og Kojan 2016) dersom saksbehandlere ikke 

«kommer i posisjon» til å hjelpe familien med frivillig hjelpetiltak. Å påtvinge tiltak, 

som i utgangspunktet kunne vært samtykkebasert, er først å fremst et tvangstiltak for 

omsorgsendrende praksis fremfor omsorgsovertakelse.  
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6.2 Frykt og makt 

Saksbehandlerne i denne studien sier at for dem handler det om å være åpen og formidle 

hjelp, skape en form for tillitsbasert samarbeid, og vise at de ikke har en skjult agenda. 

Berg mfl. (2017: 67) beskriver hvordan forholdet mellom saksbehandlere og foreldre 

utvikler seg fra frykt i retning av relasjoner preget av tillit, men også til relasjoner preget 

av skepsis og antydninger om mistillit. Med utgangspunkt i tidligere forskning kan 

minoritetsfamiliers frykt for barnevernet deles inn i to perspektiver. Den ene 

tilnærmingen knytter frykt til krenkelse, (opplevd) diskriminering og stigma på grunn av 

etnisitet og kultur (Fylkesnes mfl. 2015; Handulle og Vassenden 2020; Czarnecksi 2018), 

og den andre knytter frykten til språklig misforståelse, frykt for konsekvenser, manglende 

forståelse for kulturen og systemet (Berg mfl. 2017; Haugen mfl. 2017; Erdal mfl. 2019). 

Spørsmålet er hvordan saksbehandlerne i denne studien forklarer frykt hos 

minoritetsfamilier. Er det slik at den forklares ut fra makt eller ut fra andre utenforliggende 

faktorer?  

 

Linda Jeg tror det kommer mest av media egentlig, for i media så fremstilles 
jo som om da barneverntjenesten bare kommer og tar barn, og 
spesielt da kanskje i forhold til innvandrerfamilier. Også tenker jeg 
også handler litt om mangel på kunnskap om hvordan systemene her 
fungerer da.  

 

Medias fremstilling og klientenes mangel på kunnskap har vært viktige faktorer for å 

forklare frykten. Mange beskriver at frykten hos innvandrerfamilier skyldes manglende 

kjennskap til det norske systemet og lite kunnskap om barnevernet, som utvikler seg til 

fordommer. Vigdis forteller også om minoritetsfamilienes redsel og nervøsitet for at 

barnevernet kommer og tar barna, og forklarer at «... noen har dessverre opplevd å være 

en del av politistat». Marthe forteller at de opplever at noen familier tror at 

saksbehandlernes intensjon bak å snakke og være sammen med barna og familien er at 

de skal samle nok dokumentasjon til at de kan få lov å ta ungene deres. De forstår frykt 

som en konsekvens av rykter om at «barnevernet kommer og tar barn». Berg mfl. (2017) 

finner i deres studie ut at frykten for barnevernet knyttes til forestillinger om at 

barnevernet som tar barn fra foreldrene, som er en følge av manglende kjennskap til 

systemet, og erfaringer med offentlige myndigheter i hjemlandet. Det er viktig for 
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saksbehandlere at minoritetsforeldre forstår at barnevernet ønsker å hjelpe, og er åpne 

gjennom hele prosessen. Hanna, som jobber med undersøkelser, forteller følgende om 

minoriteters frykt: 

 

Intervjuer Hvordan forbereder du deg til samtaler med innvandrerfamilier? Og 
hva er viktig for deg å formidle i de samtalene? 

Hanna ... Jeg er veldig oppmerksom på hvor redde disse familiene og 
foreldrene er når de kommer hit, så bruker ganske mye tid på det, 
spørre om hva har du hørt om barnevernet, hvordan er det for deg å 
være her. Også sier mange at barnevernet tar barn, også gjennomgå 
hvordan vi jobber fordi det er jo ikke så skummelt som mange har den 
oppfatningen. Noen tenker vi uten grunn kan komme å ta barna deres 
ikke sant, og det er absolutt ikke det vi jobber mest med. Så bruker 
kanskje 20 minutter i starten på å snakke om hva familien har hørt om 
barnevernet før og prøver å korrigere det inntrykket eller nyansere det 
inntrykket da ...  

 
Hanna forsøker å nyansere «bildet» hos etniske minoriteter med å fokusere på 

hjelpefunksjonen. Kristin, som jobber i hjelpetiltak med familiene, gir også uttrykk for at 

saksbehandlere bruker tid på å fremsnakke hva de kan bidra med, og at de først og fremst 

er en hjelpeinstans. Haugen mfl. (2017: 105) finner også ut at å minske frykten for 

barnevernet er et viktig forebyggende arbeid for barnevernansatte. I forbindelse med 

temaet frykt ble saksbehandlere også spurt om forskjellen mellom majoritet- og 

minoritetsfamilier. På spørsmål om det er noe forskjell mellom majoritets- og 

minoritetsfamiliers frykt svarer Hanna og noen av saksbehandlerne som følgende: 

 

Hanna ... kanskje skammen er større for norske familier, og redselen større 
for innvandrerfamilier. Fordi de som er født og oppvokst i Norge har 
kanskje bedre innsikt i hvordan det norske barnevernet fungerer, og 
hvor mye som skal til før vi utgjør en reel trussel for familien ... 

 
 
Veronica Ja, med tanke på at nordmenn er flinkere på å si nei faktisk. 

Utenlandske familier er veldig pliktoppfyllende egentlig og mest er 
redd kanskje ... 

 
 
Solfrid ... Noen innvandrere på en måte er takknemlige og glad for den 

hjelpen de får og noen føler vel kanskje det er unødvendig, kanskje 
ikke helt forstår hvorfor de at man ser på det slik at de skal måtte ha 
hjelpe barneverntjenesten, og andre er redd barneverntjenesten også. 
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Svarene deres bekrefter mønsteret beskrevet tidligere – at frykt og redsel hos etniske 

minoritetsfamilier kommer av mangel på forståelse og kjennskap i møte med barnevernet, 

og at dette er en tydelig forskjell fra majoritetsfamilier. Dette kommer frem ved det å vise 

til sammenhengen mellom botid og innsikt i det norske barnevernsystemet, redsel for 

konsekvenser ved å være pliktoppfyllende, og manglende forståelse for innblanding fra 

barnevernet. Når det gjelder manglende kunnskap, sier Berg mfl. (2017) at dette synes 

implisitt eller eksplisitt å vise til betydningen av å forstå̊ barnevernet som en tjeneste som 

primært yter hjelp og støtte, og som det slik sett ikke er grunn til å frykte. Denne 

forståelsen synes å være gjeldende for saksbehandlerne i min studie også. Tross felles 

forståelse for hva flere av saksbehandlerne beskriver som årsak til minoritetenes frykt, 

kommer det også frem andre beskrivelser som kan tyde på frykt hos minoritetsfamiliene: 

 

Solfrid ... Vi har jo noen grupper som på en måte smiler og sier ja alltid også 
går det så skjønner man kanskje det er vedkommende ikke forstått 
det. Sier ja men har ikke forstått allikevel.  

 
 

Heidi ... Så har man møte med klienter som er veldig redde for at de gjør feil, 
fordi man tror at man gjøre alt som gjøres i Norge, hvor man har heller 
den utfordringen å si; men hva gjør at du tror at din måte å gjøre på er 
feil? at man er ydmyk på det at det finnes faktisk mange ... hvordan 
man kan gjøre det, så da har man veldig redde, altså klienter som ikke 
tør å gjøre det de egentlig mener, de har med seg hjemmefra, ja.  

 
 

Disse uttalelsene viser at saksbehandlernes opplever minoritetsfamilienes redsel for 

konsekvenser, fører til at de ikke tør å snakke om vanskeligheter, og blir forsiktige og 

pliktoppfyllende. Som jeg har vært inne på viser flere av saksbehandlernes beskrivelser at 

dette handler om en usikkerhet basert på manglende forståelse, det kan altså handle om 

et møte med spesialiserte kontekster de ikke forstår (Eriksen og Sajjad 2015: 127). På den 

andre siden, med utgangspunkt i funnene til Vassenden og Handulle, kan det også handle 

om frykten for hvordan de skal reagere for å ikke bli dømt og vurdert ut fra kulturell 

oppførsel og handling. Saksbehandlere i min studie anser ikke frykten til minoriteters 

møte med barnevernet som «etnosentriske» eller «diskriminerende». Slik sett viser 
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beskrivelsene lite kritiske selvforståelser, men samtidig er det grunn til å stille seg kritisk 

til Handulle og Vassendens funn da minoriteters opplevelser kan være formet av sosiale 

prosesser de ikke kjenner til, slik som Fylkesnes mfl. (2015) fant ut at rykter og antagelser 

er vanlige blant minoriteter. Andre forskningsrapporter (Berg mfl. 2017; Paulsen mfl. 

2014) tilsier også at minoriteter er overrepresentert i hjelpetiltak i barnevernet. Samtidig, 

når Berg mfl. i deres studie kontrollerer for sosioøkonomisk forhold, reduseres forskjellen. 

Det vil si at sosioøkonomiske forhold sannsynligvis spiller en større rolle enn 

stigmatiserende og forskjellsbehandling, for å komme i barnevernets søkelys. 

Saksbehandlernes beskrivelser viser også til at redselen generelt kan handle om en frykt 

for at opplysninger skal bli brukt til kontrollformål (Ericsson 1996: 26). 

 

6.3 Disiplinering og makt 

Inspirert av Foucault (1975, 1999) beskriver Norvoll (2017: 110-112) ulike teknikker for 

sosial kontroll og disiplinering som brukes innenfor helse- og sosialsektoren. Disse 

teknikkene er innesperring, bruk av diagnoser og klassifiseringssystemer, kartlegging og 

observasjon av virkelighetsforståelsen – og dermed normalisering av de sosialt avvikende. 

Det kan tenkes at barnevernet pålegge etniske minoritetsfamilier ulike former for 

normalisering og disiplin. Foucault beskriver makt som et allestedsværende og relasjonelt 

forhold, som individet verken kan være i full besittelse av, eller være bevisst. Med andre 

ord undersøker Foucault mikroaspekter ved makten, det vil si i det relasjonelle. Dersom vi 

skal anvende Foucaults forståelse av makt kan en si at saksbehandlerne aktiv bruker et 

system av kunnskaper, et «sannhetsregime» (Sandmo 1999; Foucault 1980), som redskap 

i disiplinering av familiene. Dermed blir spørsmålet: hvordan utøves makten i det 

relasjonelle arbeidet? 

 

6.3.1 Hjemmebesøk og observasjoner 

Ifølge barnevernloven § 4-3 er barneverntjenesten pålagt å undersøke forholdet 

dersom det er rimelig grunn til å anta at en situasjon kan gi grunnlag for tiltak etter 

kapittel 4. Fristen er snarest innen 3 til 6 måneder jf. § 6-9 (Collin-Hansen 2019: 401). 

Det er mye fokus på å få og å gi informasjon hele veien, særlig i undersøkelsesfasen. 

Det å gi informasjon handler om å dele kunnskap, skape tillit og fjerne frykt.  Dette er 

«liberale» maktformer – ideen om at individer skal få opplysninger og føringer som 
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«frie» mennesker. Det er en ny form for makt som er det motsatte av disiplin (Foucault 

2008a). Å få informasjon handler om å kartlegge situasjonen. Kartleggingen består av 

innhenting av informasjon via møter og samtaler. Møter og samtaler er ekstra viktige i 

det relasjonelle aspektet fordi de veldig ofte har formål som går ut over det å innhente 

og utveksle informasjon (Christiansen og Kojan 2016), og avdekke omsorgssvikt og 

omsorgskompetanse (Bredal og Aarseth 2018: 175). Saksbehandlerne bruker også 

flere instanser for informasjonsinnhenting, som for eksempel skole og barnehage, men 

«... også er det selvfølgelig det ikke skriftlig materiale, nemlig hjemmebesøk, observere 

foreldre og barn sammen», som Vigdis sier. Før jeg skal gå nærmere inn på 

maktutøvelsen i det relasjonelle arbeidet, vil jeg legge frem informantenes egne ord 

om hva som skjer på hjemmebesøk og hva det handler om:  

 

Heidi  ... Min strategi er vanligvis å se på den helhetlige familiefungeringen, 
hvordan er stemning mellom dem, hvordan de møter barnet når hun 
gråter eller noen har behov eller et ønske, hvordan foreldre setter 
grense for barnet ... 

 
 
Marthe ... Jeg ser etter blikk, ser etter åssen de tar på hverandre, åssen de 

snakker til hverandre, hvilken tone pleier man ... (usikker pga utydelig 
opptak), når søker barna pappaen eller mammaen sin. Når unger 
detter og slår seg søker de mamma eller pappa med en gang? Hvis 
ungen gjør et eller annet som kan ikke er lov, mister et glass i bakken 
for eksempel, hva skjer med ungen da? Blir den stiv og skrekk eller blir 
den ... ja, skjer ikke så mye, ikke sant? Sånne små ting da som må man 
observere og se, og da må man være der inne på en måte med dem. 

 
 
Solfrid  ... På hjemmebesøk ser vi hvordan det er, tar innover atmosfæren 

hjemme, vi har samtaler med barnet, vi har samarbeid med barnehage, 
skole og du får jo alt dette tilbakemelding ... 

 
 
Langsrud mfl. finner i sin studie at det er vanligere for barnevernsarbeidere å forbinde 

godt nok foreldreskap med foreldrenes evne til å gi barna emosjonell omsorg. 

Barnevernsarbeidere forklarer dette med ulike psykologiske faguttrykk (Langsrud mfl. 

i Aarseth og Bredal 2018: 53). Når det gjelder minoritetsfamilier nevner flere av 

saksbehandlerne at emosjonell omsorgs er et av de bekymringsforholdene det er mer 

av hos minoritetsfamilier enn majoritetsfamilier. De forteller om at det handler om den 
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følelsesmessige biten, og hvordan foreldre trygger barna sine. Hjemmebesøkets formål 

er å skaffe informasjon om foreldrenes mentaliseringsevne, det vil si evnen til å se 

barnet, ta barnets perspektiv, og forstå barnets behov (Aarseth og Bredal 2018). 

Camilla snakker også om sine erfaringer fra et hjemmebesøk i en situasjon hvor det var 

snakk om mulige omsorgssvikt fra far sin side: 

 

Camilla  ... Jeg var en del hjemme der og snakket med henne (datteren) og vi 
lagde på en måte familieregler som hun var komfortabel med og ... jeg 
fikk ikke så mye tilgang på han (farens) innerste refleksjoner og tanker, 
men jeg fikk lov å snakke en del med dette barnet, faktisk. Det er ikke 
alltid man får lov til, dessverre. 

 
 
Hun forteller videre om sin erfaring med å bruke videopptak: 
 

 
Camilla ... Og akkurat i den familien der så har jeg brukt film og har fått 

samtykke til å filme hvor det har vært konkret situasjoner hvor barnet 
har til og med uttaler under filming at barnet blir redd, og hvor jeg i 
etterkant hatt diskusjoner med foreldrene om hun var redd eller ikke 
og hva det kommer av at, hva er det hun er faktisk redd for. Og det var 
et tema vi brukte masse tid på å forstå følelsesuttrykk. 

 
 

Det brukes observasjoner og hjemmebesøk for å avdekke den emosjonelle omsorgen, 

som deretter blir gjenstand for diskusjon om problemdefinering og eventuelt 

hjelpetiltak. Dette kan med utgangspunkt i Foucaults (1994) ideer individualisering og 

differensiering av individet, ses på som kunnskapsproduksjon hvor familien er én 

enhet. Det vil si at siden minoritetsfamiliene, som klienter, ikke er i et fengselsaktig 

rom, men blir observert i ulike situasjoner, gis det mulighet til å beskrive og lage en 

type kunnskap om familiene. De er under vitenskapelig granskning som bidrar til å 

regulere minoritetsklientenes handlingspraksis (Hennum 2010). Informasjonen og 

kunnskapen fra observasjoner hjemme er viktig «faktakunnskap» for en diskusjon hvor 

målet er å bli enige om definisjon av forholdet i familien: 

 

Linda «... Jeg bruker å ta opp spesielt observasjonene da i det siste møtet 
med foreldrene om på en måte, gjennomgår undersøkelsen, for da 
snakker vi gjennom hva som fremkom i observasjon, hva vi så, også får 
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foreldrene på en måte komme med sin opplevelse av da, og samtidig 
går vi også gjennom samtale med barnet.» 

 
 
Her er det viktig at saksbehandlere har konkludert i undersøkelsen, gjerne i samarbeid 

med familiene. I samarbeidet og samhandling kan partene påvirke rammebetingelsene 

gjennom det som kalles «definisjon av situasjonen». Aktørene må være enige om hva 

slag situasjon de befinner seg i, og hvilke forventninger, normer, rettigheter og krav 

som gjelder der (Engelstad 1999: 24) 

 

6.3.2 Om å «forene perspektivene» 

Berg mfl. (2017) skriver at barn og foreldres brukermedvirkning forutsetter god 

samhandling, og viser til andre studier (Sandbæk 2002; Juul 2010; Sandberg 2008; 

Haugen mfl. 2012) hvor foreldre og barn ofte ikke involveres aktivt i beslutninger, til 

tross for at brukermedvirkning er et uttalt mål i barnevernet. Brukermedvirkningen har 

stadig fått mer oppmerksomhet, og er prioritert som en del av den velferdsstatlige 

diskursen om klientens autonomi (Kristiansen 2014; Christiansen og Kojan 2016). Det 

er to ulike tilnærminger til medvirkningsbegrepet. Den ene er en rettighet i forbindelse 

med beslutninger, og den andre medvirkning som prosess (Schrøder 2018: 95). 

Hvordan forholder saksbehandlerne seg, i denne konteksten, til familienes 

perspektiver på situasjonen, herunder hensynet til kulturforskjeller og klientenes egne 

kulturforklaringer? 

I intervjuet med Camilla fortalte hun om en situasjon hvor en mor med 7 barn 

bodde på krisesenteret. Hun kalte situasjonen en krisesituasjon for moren og familien, 

og beskrev samtalen med moren på denne måten:  

 

Camilla ... Jeg hadde en samtale med den mammaen, hvordan er det det for 
deg å porsjonere deg ut? Og da husket jeg at hun lo litt av meg 
(informanten ler litt), fordi at; Hallo hadde jeg bodd i hjemlandet mitt 
hadde jeg kanskje hatt tretten barn, dette er jo ingenting. ikke sant! 
(Jeg og informanten ler litt), i forholdet til hva det kunne ha vært, dette 
her fikser jeg. 

 
 

I spørsmålet om hvordan informanten begrunner beskrivelsen av «krisesituasjonen», 

svarer hun med litt omtanke og selvrefleksjon; «... at det var vår krise på en måte», 
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som jeg forstår som uttrykk for to uforenlige perspektiver i situasjonen. Hun har sagt 

at hun har prøvd å få familien til å forstå at hun går inn med det utgangspunktet i at 

barnevernet går inn i vurderinger om hva som er god omsorg. Derfor mener hun at det 

er viktig med en felles forståelse av situasjonen som er nødvendig for å «forene 

perspektivene», for å bruke hennes formulering. Hun bruker argumenter om 

stimulering og lek, men likevel føler hun at hun ble opplevd som en som misbrukte 

makten: 

 

Camilla  ... Jeg opplevde at jeg kom i dialog, at vi fikk på mange måter en 
respektfull tone overfor hverandre. Men det der å forene 
perspektivene, det sitter igjen som litt sånn; aahh.. nesten litt som 
klump. De følte nok veldig på at vi var veldig; misbrukte makten vår og, 
det ble jo litt sånn nemndsbehandling.  

 

I ettertid opplevde hun at hun brukte makten til å overbevise familien til å være enige 

i definisjon av problemet eller problemområdet. Maktforskjellene gjør det at den ene 

parten med lite makt og få ressurser må godta betingelsene som kan dikteres av den 

mektige motparten, eller at den avmektige har feil kunnskaper og liten 

tolkningskompetanse innenfor majoritetskulturen (Engelstad 1999). I et annet intervju 

med Marthe begrunner hun uenighetene slik når jeg spør om: 

 

Intervjuer Og hvis de ikke kjenner seg igjen i den beskrivelsen som du sier, 
hvordan vil du begrunne det du sier at du har rett på en måte at ...? 

Marthe Ja det er det som er vanskelig da i den jobbingen vår, fordi vi kommer 
fra så ekstrem forskjellig verdener ikke sant, at jeg har jo min sannhet, 
dette er sant for meg, dette er riktig for meg ikke sant, dette har jeg 
lært på skolen, dette lærer vi på jobben, sånn skal det være. Mens du 
har på en måte lært noe helt annet og det kan også være greit. Og det 
snakker vi mye om på jobben må vi ha en åpenhet for at det vi tenker i 
Norge det trenger ikke være det riktige i det hele tatt, men jeg tror nok 
at når vi på en måte ser at det er omsorgssvikt da så da klarer jeg ikke 
på en måte å gå inn der å se at ok du kommer fra den kulturen i dette 
landet da er det greit at du bare kjefter på ungene dine, bare slår og 
bare ... ikke sant! Men det er vanskelig noen ganger å klare på en måte 
få formidlet det da hvorfor jeg har riktig ikke sant (ler litt) 

 
 
Her handler det for informanten om et møte mellom to individer fra forskjellige 

verdener, med hver sine «sannheter». Dette viser at for henne er kulturforskjeller et 
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viktig underliggende tema som utfordrer og vanskeliggjør relasjonsarbeidet. Hun 

prøver å ikke rangere barneoppdragelse i Norge med etniske minoritetsfamiliers 

oppdragelsesstil, ved å si at barnevernet er åpen for andre måter, og at «norsk» måte 

ikke nødvendigvis har forrang.  Dette viser til at prinsippet om brukermedvirkning i 

samarbeidet (riktignok i dette tilfellet i forhold til kulturelt hensyn) utfordrer 

saksbehandlerens paternalistiske tilnærming til klientene (Kristiansen 2014: 41). Det 

virker også som om hun forholder seg til kultur som en privatsak som skal skilles fra 

barneoppdragelse, hvor hennes «sannhet» om den «norske» barneoppdragelse 

handler om fag og kompetanse. Videre forklarer hun uenigheter med 

minoritetsfamiliene om situasjonsdefineringen med deres forståelse og praktisering av 

barneoppdragelse som kulturbetinget. Dette kan forklares med at det er gitt at 

«sannhet» er ikke frakoblet fag og kompetanse. Hennes «norske sannheten» er per 

definisjon fag, vitenskap og kompetanse. Hennes «sannheten» er koblet opp mot 

kunnskapsregimer som per definisjon er «faglige» og henger sammen med 

«kompetanse», mens motpartens «sannhet» bygger på «hverdagskunnskaper» fra 

tradisjonelle kontekster. Det kan tenkes at det ikke bare er et «majoritet-minoritet»-

møte, men et møte mellom tradisjonelle perspektiver og «vitenskapen». Kristin 

forklarer seg slik om forhandlingssamtaler hvor det er spenning mellom hensynet til 

barnet og familiens kultur: 

 
Kristin ... Det er jo typisk kanskje at man bruker forskjellige måter å sette 

grenser på da, at noen bruker ved å skremme enten ved å slå eller å bli 
veldig sint eller å kalle barnet sitt veldig nedsettende ting da; du er 
dum som ikke får til dette eller sånn da. At da kan veldig ofte familiene 
trekker det kulturkortet å si at det er vår kultur. Dere skjønner ikke, 
det er sånn vi setter grenser for barna våre, hvor selvfølgelig da liksom 
egentlig er svaret vårt at ja vår kultur er sånn at man ikke gjør det. 
Men den diskusjonen kommer veldig ofte i møte med familier hvor de 
sier at det her er vår kultur som vi oppdrar barn på, ferdig snakket. 
Men hvor da igjen har lyst å trekke fokuset på dette barnet; men nå 
fortalte barnet ditt at det hadde vondt fordi sånn og sånn, og er redd 
for deg og kan snakke liksom om hva den relasjonen mellom deg og 
barnet ditt. 

 

I intervjuet med Heidi forteller hun om en familie hvor mor er norsk og far indisk, hvor 

faren rettferdiggjorde sine handlinger med utgangspunktet i kulturen: 
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Heidi Jeg ville si saken under overskriften på psykisk vold, og var helt lukket 
for seg selv. Ungene fikk ikke lov å gå noe sted, uten at pappa var med.  
Og de slet også veldig mye med språk, alle barna, de hadde flere barn 
og alle sleit og det viste liksom samme vansker. Og da var det liksom 
veldig sånn; jamenn vi snakker bare norsk med de, og vi ga opp det 
med de skal lære seg far sitt morsmål. Også det var mye tema med indi 
selv om det var egentlig ikke det som var utfordringen. Så jeg følte 
liksom det kortet de brukte som ga ikke mening i den sammenhengen. 

 

Bredal og Aarseth (2018: 177) skriver at det er etablert et polarisert 

motsetningsforhold mellom «barneperspektivet» og «foreldreperspektivet» i 

debatten om barnevernet. I sin studie oppdaget de at når foreldrene ikke aksepterte 

barnevernets definisjon av situasjonen, tolket barnevernet det dithen at foreldrene 

ikke evnet å ta barnets perspektiv. For Heidi handlet det om en kontrollerende mann 

som utsetter barna for omsorgssvikt og sosial kontroll. For Kristin handler det om 

barnet og barnets relasjoner, og at familiene bruker «kulturkortet» som 

ansvarsfraskrivelse for å trekke fokuset vekk fra barneperspektivet. Saksbehandlernes 

beskrivelser viser at for minoritetsfamiliene handler det underliggende problemet 

egentlig om «kulturforskjeller». Allikevel ser de barneperspektivet fremfor foreldrenes 

perspektiver, som de tilsynelatende begrunner med kulturforklaringer. Å bearbeide 

kompetanse ved å ta foreldrenes perspektiv handler om et forsøk på å forstå hva 

foreldrene ønsker å formidle. En slik kompetanse står ikke i motsetning til å ta barnets 

perspektiv, hevder Bredal og Aarset (2018: 178). Poenget for saksbehandlere er at i 

vanskelig situasjon som tilsynelatende undergraver foreldrenes omsorgsevne, blir 

barneperspektivet brukt i dilemmaet mellom hensynet til kultur og «barnets beste». 

Et slikt perspektiv trenger ikke nødvendigvis være «galt», eller kun gjeldende i 

minoritetsaker. Det kan også argumenteres for at «barnets beste» kan stå i kontrast til 

«foreldrenes beste» uavhengig av majoritet- eller minoritetsbakgrunn. Det 

kritikkverdige oppstår når saksbehandlernes definisjon av situasjonen undervurderer 

foreldrenes perspektiv på hva de anser som det beste for barnet. Å ikke akseptere 

noen kulturelle forklaringer fra familien, kan virke mot sin hensikt, på lik linje som å 

akseptere alle kulturelle forklaringer som legitime. I eksempelet til Heidi virker det som 

om det er snakk om farens bekymring for såkalt «fornorsking» av barna, som også i 

eksempel til Solfrid (se side 65) er det antydninger til. Jeg skal ikke si med sikkerhet at 
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det er familienes oppfatninger, da jeg ikke har tilgang til dem, men gitt at det er tilfelle, 

bør saksbehandlerne åpne for å ta slike «kultursamtaler» på alvor, da det kan handle 

om mye mer enn rent automatiske kulturelle praksiser.  

 

Kristin ... I jobben så baserer jo det på forskning; hvilke mennesker er det som 
har best psykisk helse som klarer å holde en jobb, få utdanning, bli 
liksom skattebetalere, dårlig å si det da (med litt lavere stemme), men 
liksom klarer å være en del av samfunnet, det er de barna som har 
trygg tilknytning til foreldrene sine ...  

 
 

Heidi ... Det er å snakke større, ok det er viktig at barnet føler seg trygg, hva 
gjør du for å vise at du er glad i ungen din, hva er viktig for deg i 
oppdragelsen, hva ønsker du å gi videre til barnet ditt? ... 

 
 

I arbeidet med å «forene perspektivene», opplever flere av saksbehandlerne 

minoritetsfamilienes perspektiver som forankret i kulturen, mens de tar utgangspunkt 

i barneperspektivet som er basert på og begrunnet i fag/vitenskap. I barnevernet blir 

en stor del av problemet i økende grad tolket innen utviklingspsykologiens 

forståelsesrammer, og «det dominerende fokuset blir lagt vekt på barnets behov og 

hvordan mor og /eller far skal møte og oppfylle disse» (Hennum 2016: 50). 

Saksbehandlernes strategi er å snakke «større» om barnas trygghetsfølelser og 

kjærlighet, og foreldrenes fremtidsønsker. I denne sammenhengen blir det lagt stor 

vekt på relasjonen mellom foreldrene og barnet. Det brukes særlig fagkunnskap fra 

forskning på konsekvenser av dårlig relasjon til barnet. I likhet med Kristin snakker 

Vigdis også om at hun lener seg en del på fag og forskning i sine vurderinger. Flere av 

informantene snakker med familiene om konsekvenser og risikofaktorer ved 

situasjonen for å overbevise familien om å innse at det finnes et «problem». 

Saksbehandlernes beskrivelser viser at diskusjonen reduseres fra å snakke om 

«kulturer», til å snakke om barnet og foreldrenes relasjon til barnet. Fokuset på 

psykologisk kunnskap om barnrelasjon og «kunnskapskortet» blir et mer «effektiv» 

argument fremfor diskusjoner om «kultur» mot «kultur». 

 

 

 



 91 
 

6.4 Oppsummering 

I dette kapitlet har jeg først sett på saksbehandlernes forståelser med å jobbe i 

krysspresset mellom å ha så stor makt knyttet til å kontrollere sider ved oppdragelsen, 

men samtidig forsøke å hjelpe familiene. Spørsmålet blir dermed hvordan 

saksbehandlerne forstår sin egen makt. Analysen av intervjuene viser at for 

saksbehandlere har dilemmaet mellom hjelp og kontroll med profesjonalitetsrollen og 

maktposisjonen å gjøre. Saksbehandlernes beskrivelser tyder på at dilemmaet mellom 

hjelp og kontroll ikke kun kan forståes i sammenheng med kulturell bakgrunn og 

minoritetsfamilier, men at kulturforskjeller nok kompliserer sannsynligvis forholdet 

ytterligere. Med andre ord blir majoritetens «kultur» dominerende i møte med etniske 

minoriteter. Saksbehandlere representerer ikke bare middelklassen, men også 

«majoriteten», som kontrollerer både ressurser og symbolsk makt til å definere klientenes 

behov og ønsker. Maktutøvelsen kan med andre ord sies å være en selvgenererende 

forståelse i form av en normativ (hjelpe)praksis der de underlegne skal endres, justeres og 

korrigeres (Ylvisaker 2014). 

Flere av saksbehandlerne beskriver gode som når foreldrene har fokus på barnet, og 

innrømmer at de har gjort feil. Dårlige samtaler derimot handler om minoritetsfamiliene 

som kommer i forsvarsposisjon, og ikke er samarbeidsvillig. Saksbehandlernes tilnærming 

til godt samarbeidet forutsetter minoritetsfamilienes innrømmelse og endringsvilje, altså 

en tilnærming til foreldrenes «endringspotensiale», «veiledbarhet» og «erkjennelse» 

(Bredal og Aarseth 2018).  Her handler det om å «komme i posisjon» for å få samtykke til 

tiltak, eventuelle påtvunget tiltak, og tilslutt endringsarbeidet.  

Saksbehandlerne plasserer minoritetsfamilienes frykt gjennom andre, utenforliggende 

årsaker. Frykten oppleves hos saksbehandlere utelukkende som en konsekvens av frykt 

for systemet, eller minoritetsfamilienes manglende kjennskap til systemet, rykter og 

myter blant minoritetsfamilier. Mens deres erfaringer med minoritetsfamilienes oppførsel 

kan også tyde på at frykten kan ligger dypt i andre potensielle forklaringsmekanismer: 

frykt for krenkelse, diskriminering og manglende anerkjennelse i kraft av deres vurdering- 

og definisjonsmakt. Denne måten å forstå frykt på har en nær sammenheng med frykt for 

barnevernets makt på personnivå (Skau 1996), det vil si den enkeltes saksbehandlers egne 

holdninger, skjønnsmessige vurderinger, motiver og verdier i relasjonen. For Foucault er 
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den mest styrende for maktutøvelsen i relasjoner strukturelt makt. Foucault (1994) 

beskriver et personale som utøver makt, men også selv er underlagt maktstrukturer. 

Saksbehandlere skaffer seg mye kunnskap og innhenter informasjon fra flere instanser, 

men også via samtaler, observasjon og hjemmebesøk. Flere av saksbehandlernes 

uttalelser innebærer bruk av brukermedvirkende tilnærming til den videre prosessen og 

for samarbeidet mellom familien og barnevernet. I situasjonsdefinisjonen har jeg sett at 

kulturforskjeller får skylden for to uforenelige «perspektiver». I tråd med Sommerfeldt 

mfl. viser materialet at det er krevende å realisere brukermedvirkning, siden relasjonen 

preges av en normativ majoritetsdominans om hva som betraktes som god omsorg og 

riktig ivaretakelse av barn og unge (Sommerfeldt mfl. i Aarseth og Bredal: 77). I en slik 

kontekst vil uttalelser som for eksempel «dette er ikke godt nok» handler om en 

definisjonsmakt i kraft av rollen og posisjonen til den som sitter med «sannheten». Selv 

om uenighet fra saksbehandlernes side forklares med kulturforskjeller, oppfatter jeg deres 

erfaringer slik at kulturforskjeller nedtones i relasjonsarbeidet med klientene. Til forskjell 

fra saksbehandlernes bruk av en «kulturfritt» og faglig kunnskap om barneoppdragelse, 

beskriver de samtidig at minoritetsfamilier bruker «kulturkortet» aktivt som 

forsvarsmekanisme. Saksbehandlerne vektlegger heller å snakke om foreldrekompetanse, 

barnas utvikling og omsorg, altså faglige kunnskaper og diskurser om «barnets beste» 

fremfor kulturforskjeller. På denne måten forholder saksbehandlere seg til den 

kunnskapsbaserte forventningen til barnevernets praksis. Kunnskapsbasert praksis består 

av forskning, erfaring og brukerkunnskap, hvor den forskningsbaserte kunnskapen synes 

å ha forrang, ifølge Ask og Eide (2018: 21). Dermed skjer det en avkulturalisering av 

problemene, hvor man forstår et fenomen gjennom et tilsynelatende fravær av kultur. Det 

vil si det motsatte av kulturalisering. Med andre ord erstatter man en endimensjonal 

tilnærming med en annen (Bredal 2009). 
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7. Diskusjon og konklusjon 

Temaet i denne oppgaven har vært barnevernet i et majoritet-minoritetsperspektiv. Det 

overordnede forskningsspørsmålet har vært å identifisere saksbehandlernes ulike makt- 

og kulturforståelser i møte med minoriteter. Det omhandler saksbehandlernes kultur- og 

maktperspektiver i relasjon med minoritetsfamilier i barnevernssaker. Jeg har forsøkt å 

undersøke dette gjennom å svare på følgende forskningsspørsmål: 1) Hvilke 

kulturforståelser operer et utvalg av saksbehandlere i barnevernet med? og 2) Hvordan 

beskriver og forstår de det relasjonelle maktforholdet? Gjennom spørsmål om hvilke 

kulturforståelser saksbehandlere operer med i denne studien har jeg undersøkt flere 

aspekter som har berørt flere underspørsmål i analysen.  

Disse dreiet seg rundt om saksbehandlere legger vekt på likheter, eller om det er slik 

at de vektlegger forskjeller, dernest hvordan dette påvirker defineringer av 

kulturforskjeller i vurderingen av omsorgssvikt. Et annet spørsmål har vært at hvordan 

saksbehandlere beskriver sine forståelser, erfaringer og vurderinger av omsorgssvikt i 

minoritetsfamilier. Til slutt har jeg sett på hva saksbehandlerne legger i utsagnet «barnets 

beste» som de ofte vektlegger fremfor å bedømme praksiser utfra kulturen. 

Hovedspørsmålet knyttet til maktforståelser har vært hvordan saksbehandlerne beskriver 

og opplever det relasjonelle maktforholdet. Dette har jeg undersøkt ved å se på ulike 

forhold i saksbehandlernes beskrivelser. Først og fremst ved å se på dilemmaet mellom 

hjelp og kontroll, og bruk av skjønn i maktutøvelsen i saker hvor saksbehandlerne 

forholder seg til familienes kultur. For å sette lys på frykt har jeg undersøkt om at det er 

slik frykt forklares ut fra makt eller ut fra andre utenforliggende faktorer. Inspirert av 

Foucaults maktforståelse har jeg også sett på om saksbehandlerne pålegger etniske 

minoritetsfamilier ulike former for disiplin. Herunder ligger hvordan makten utøves i 

hensyn til kulturforskjeller og klientenes egne kulturforklaringer i defineringen av 

omsorgssituasjonen. I det følgende vil jeg presentere hovedfunnene, før jeg diskuterer de 

viktigste teoretiske implikasjonene denne empiriske undersøkelsen har. Til slutt vil jeg si 

noe om svakheter og styrker ved oppgaven. 
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7.1 Presentasjon av funnene 

Flere av saksbehandlerne var opptatt av å forstå mennesker som enkeltindivider fremfor 

å bedrive gruppetenkning, og ideelt ha lite fokus på kultur som forklaring på problemer. 

Paradoksalt nok ble kultur et viktig begrepet når de beskrev jobben og eksemplene med 

minoriteter som utfordrende. Flere saksbehandlere i denne studien har en tendens til å 

kategorisere minoritetenes utfordringer i kraft av sin forskjellighet og kulturelle bakgrunn, 

som for eksempel når de snakker om «oppdragervold», frihet og grensesetting av barna. 

De legger vekt på etnisitet og kultur, og toner ned eller utelater sosial klasse eller andre 

faktorer og er dermed lite fokusert på sosioøkonomiske perspektiver eller forklaringer. 

Minoritetsfamiliene beskrives som utfordrende, vanskelige å samarbeide med om 

«avvikende» praksiser i oppdragelse og omsorgsidealer.  

Saksbehandlernes forståelser av «god omsorg» er fyldig, mangfoldig, og inkluderer 

andre oppdragelseskulturer og måter å oppdra barn på. For saksbehandler handler 

kulturelle forskjeller om balansen mellom nysgjerrighet, forståelse og aksept på den ene 

siden, og ikke-akseptable praksiser på den andre siden. Med andre ord oppfattes 

kulturforskjeller som både positive og mindre positive, og som akseptable og ikke-

akseptable praksiser. Utfordringer ved minoritetsfamilier beskrives ved at kulturforskjeller 

ofte blir sett på som «tilleggsproblemer». Derfor siktes det ofte på endring av praksiser. 

Det er klare forventninger om hva som kreves i med tanke på kulturforskjeller som står i 

motsetning til den pedagogiske oppdragelsesstilen, foreldre-barn relasjon, og den 

«norske» måten å være barn på. I tillegg blir loven en rettesnor som setter krav om hvilke 

kulturforskjeller som er tillatt. Det gis også uttrykk for at forskning og kunnskap har en stor 

betydning i forklaringen og legitimeringen av endringsarbeid knyttet til ulike «kulturelle» 

praksiser som er skadelige for barnet.  

Analysen viser også at flere har tendenser til å operere med enten etnosentriske eller 

kulturrelativistiske perspektiver og resonnementer. Det vil si at de enten fokusere for mye 

eller å for lite på kulturforskjeller. Dette kommer frem når de fleste saksbehandlerne, i 

vurderingene av omsorgssituasjonen, ofte definerer minoritetsfamilienes kultur som 

avvik, eller at de beskriver sider ved minoritetsfamilienes oppdragelse som kan skade 

barnet, slik som Kristin fortalte. For flere av dem handler det om manglende 

«kulturkompetanse» i den forstand at de ikke har «ekspertkunnskap» om andre kulturer 

(Rugkåsa og Ylvisaker 2018). Det vil si en forestillinger om å inneha nøytral 
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«kulturkompetanse», eller kunne få opplæring på «kulturkompetanse», for å avgjøre 

hvordan personlige, sosiale og kulturelle forskjeller får betydning i minoritetssakene.  

Dette står i motsetningsforhold til den kontekstuelle forståelsen der en vil analysere 

betydningen av kultur og kulturelle komponenter som verktøysett for å løse ulike 

problemer i ulike situasjoner (Swidler 1986).  

Løsningen for flere av saksbehandlerne i denne studien blir at de hele tiden må gjøre 

avveininger mellom hensynet til kultur, og diskurser om «barnets beste». Med andre ord 

blir «avvikende» kulturforskjeller ansett som skadelig for barnet når det gjelder lov- og 

normbrudd. Vold eller «oppdragervold» er ulovlig, mens andre «avvikende» praksiser blir 

ansett som risikofaktorer for «barnets beste» dersom det strider mot normer i den 

«norske» barneoppdragelsen. I så fall er tendensen at saksbehandlere ofte ender opp med 

en «etnosentrisk» vurdering av «barnets beste». Det er verdt å merke seg at det ikke er 

dermed er gitt at «barnets beste» i fagterminologien er et uttrykk for «etnosentrisme». 

Sammenhengen her går ut på defineringen og forståelsen av «barnets beste» hos 

saksbehandlernes. Tross den nye konkretiseringen og mer presis definisjon av «barnets 

beste» (se punkt 2.2 i oppgaven), har vi sett at saksbehandlernes bruker skjønn når de 

vurderer hva som er barnets beste. Det skjønnsmessige definisjonen av «barnets beste» 

er vanskelig for saksbehandlere i arbeidet, særlig i møte med andre kulturer. I denne 

studien har analysen vist at for saksbehandlerne handler om å balansere mellom 

kunnskap, juss og kultur (Rugkåsa 2011, Gjedrem 2018).  

I materialet kom det frem at saksbehandlerne er klar over maktforskjellen mellom dem 

selv og klientene, og de sanksjonsmuligheter de har, noe som skaper et dilemmaforhold 

med tanke på hjelpeaspektet ved tjenesten. Et mønster hos de fleste saksbehandlernes 

beskrivelser av minoritetsforeldrenes problemer handler om relasjonen til barna, og 

forventningen om at foreldrene skal ta barnas perspektiver som individer med rettigheter. 

Mange av saksbehandlernes forståelse av minoritetenes «avvikende» kulturforskjeller 

handler om å få foreldrene til å innse problematiske oppdragelsespraksiser, slik at 

foreldrene endrer praksis i retning av saksbehandlernes kulturelle, moralske, politiske og 

faglig teoretiske forestillinger om foreldreskap. Dette handler om endringsarbeid mot 

standardisering av «normal barneoppdragelse», men samtidig gis det uttrykk for 

forståelser som omfavner aksept av kulturer som bryter med «den norske kulturelle» 

standarden. 
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7.2 Diskusjon av funnene 

Når saksbehandlerne i denne studien forklarer forskjellighet ved visse former for 

kulturforståelser som ytterpunkter – som «ekstremt» forskjellige verdener – oppfatter jeg 

det først og fremst slik at de er noe preget av kategoriske forestillinger. De har gitt uttrykk 

for at de har slike forforståelser før de skal møte en minoritetsfamilie, som kan gi utslag i 

det relasjonelle arbeidet. Samtidig er ikke kulturelle kategoriseringer spesielt utpreget hos 

saksbehandlerne i denne studien. I byråkratiet og forvaltningen som danner rammene for 

barnevernets saksbehandling, er det nødvendig med kategorisering og klassifisering av 

klientens behov, ifølge Østby (2011: 66). Mye av det praktiske relasjonsarbeidet, fra 

saksbehandlernes perspektiv, handler om kommunikasjon mellom dem og familiene. I 

denne sammenhengen har kultur betydning i den forstand at flere av saksbehandlerne i 

denne studien forstår kultur som en generell kunnskap, opplevelser, følelser og holdninger 

man har om minoriteter som «de» ikke deler kulturelle felleskapet med.  

Flere av saksbehandlerne reflekterer tidvis rundt sine kulturelle kategoriseringer, og er 

åpne for andre måter å oppdra barn på. Samtidig er de fleste lite kritiske til hva de tilbyr 

av tjenester og statlige målsettinger, og hvordan de definerer den sosiale 

virkelighetsforståelsen. I saksbehandlernes sammenligning av forskjelligheter mellom 

majoritets- og minoritetsfamiliene blir kulturbegrepet i større grad en bestemmende 

faktor for minoritetenes handlinger, og i liten grad for majoritetsfamiliene. Når de snakker 

om forskjellene ved minoritetenes kultur som utfordringer, snakker de sjelden eller nesten 

aldri om majoritetens praksiser som «kulturelle» utfordringer. Gullestad (2002) skriver at 

det offentlige samfunnslivet har utviklet en moralisme i forståelsen av innvandreres liv, 

hvor forholdet til innvandrerkvinner, og ifølge Vike og Eide (2009: 22) også forholdet til 

barn og unge, er en sentral dimensjon i konstruksjonen mellom «gruppene». Denne 

dikotomiseringen, som også kommer frem i saksbehandlernes beskrivelser, fokuserer mer 

på forskjeller enn likheter. I min studie kommer ikke alltid slike ensidige kategorier frem. 

Det er variasjoner hos den enkelte saksbehandler. Det vil si at det også gis forståelser for 

institusjonelle diskurser om mangfold (Nilsen 2017: 24) som aksepterer annerledeshet når 

det gjelder kulturelle minoriteter. Likevel er det tendenser i kategoriseringen som 

selvfølgeliggjorte forestillinger om forskjellighet i minoritetsfamilier fra majoritetsfamilier. 

En kan også argumentere for at det norske barnevernets «sannhetsregime» er bygget på 
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vitenskap med tanke på hvordan makrokulturelle utfordringer mellom ulike større 

«kulturer» forstås.  

Som konsekvens av kategorisering på bakgrunn av kulturforskjeller, slik som Rugkåsa 

mfl. (2017: 32) hevder, risikerer saksbehandlere å overse personer og deres virkelighet, 

og i stedet opererer med systematiserte klassifikasjoner. I delen om «oppdragervold» har 

vi sett hvordan saksbehandlere som deltok i denne studien har en tendens til å skille 

mellom vold i majoritets- og minoritetsfamilier, hvor minoritetene ble kulturalisert og 

majoriteten avkulturalisert. Kulturen får en sentral rolle i saksbehandlernes forståelser, 

dels på grunn av et mønster de ser i minoritetsfamilier, men også basert på faglig 

«bagatelliseringer» av vold knyttet til oppdragerstil i ulike kulturer. Dersom kultur blir 

brukt som styringsredskap, kan det tenkes at det fører til avkulturalisering eller 

kulturalisering av minoriteter i den hierarkiske majoritet-minoritetsrelasjonen. Begrepet 

kulturalisering er det samme som å sette minoriteter i kulturkontekst. Ifølge Rugkåsa mlf. 

(2017: 55) er dette en reduksjonistisk tilnærming til sosiale problemer, det vil si en prosess 

der gitte situasjoner eller problemer fortolkes, forklares og behandles på grunnlag av 

generaliserte og kategoriserte forståelser av kultur. Kultur vektlegges til fordel for andre 

faktorer. Et vesentlig aspekt ved kulturalisering er en statisk og homogeniserende 

kulturforståelse. Avkulturalisering vil si det motsatte av kulturalisering, at man forklarer 

et fenomen med utgangspunkt i et tilsynelatende fravær av kultur. Med utgangspunkt i 

kulturforskjeller blir majoritet- og minoritetsfamiliene i stor grad konstruert som 

forskjellige «grupper» med ulike virkelighetsoppfatninger. 

Det var sjeldent saksbehandlerne nevnte økonomiske forhold, og når de gjorde det ga 

de uttrykk for at det ikke er markante forskjeller på de sosioøkonomiske forholdene 

mellom majoritet og minoritetsfamilier som kommer i kontakt med barnevernet. Dette er 

også i tråd med Kriz og Skivenes (2010; 2015) som fant at de norske barnevernansatte, 

sammenlignet med britiske og amerikanske, i liten grad nevner fattigdom og økonomi. 

Dette kan bety at kulturforskjeller overskygger klasseproblematikk, men det kan også bety 

at det er små økonomiske skiller mellom majoritets- og minoritetsfamilier som er i kontakt 

med barnevernet. Uansett forklaring viser tidligere forskning og statistikk at økonomi 

spiller en stor rolle, all den tid innvandrerbefolkningen representerer en sosial og 

økonomisk underklasse i Norge (Paulsen mfl. 2014; Berg og Ask 2011: 15). Da kommer 
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forholdsmessig flere med innvandrerbakgrunn i kontakt med barnevernet, og det er mer 

dokumentert frykt og mistillit blant minoriteter.  

Til tross for tendenser i saksbehandlernes kulturforståelser om at det er klare skiller 

mellom «majoritets- og minoritetskulturene», med sin egen logikk og sine egne premisser, 

var det flere av saksbehandlere som sa at de ikke gjorde forskjell, eller ikke så forskjell, på 

majoritet- og minoritetsfamiliene. Samtidig har flere av saksbehandlerne gitt uttrykk for 

forståelse for minoritetsfamilienes kulturbakgrunn, og meninger om at også andre 

oppdragelsesstil kan være gode nok. Allikevel har det vært vanskelig for saksbehandlerne 

å få støtte for likeverdige forståelser av kulturrelativisme i hensynet til aksept for 

forskjeller, innenfor faglige og barnevernstjenestens mandatforståelse. Dette kan 

forklares med at barnevernloven (NOU 2016) utelukker kulturrelativisme i vurderinger av 

«barnets beste» og erstatter det med likhetsorienterte og rettighetsbasert vurderinger. 

Dette bekrefter at det flerkulturalistiske prosjektet som veldig ofte er bygget på 

relativistiske og essensialistiske forståelser av kultur, har vært problematisk knyttet til 

institusjonalisert praksis, som står for en likhetsfremmende politikk, slik som det felles 

lovverket gir uttrykk for (Eriksen og Sajjad 2015: 115).  

I artikkelen «Mangfold versus forskjellighet» setter Eriksen (2007) et kritisk søkelys på 

måten kulturforskjeller håndteres i norsk offentlighet. Han hevder at det i spennet mellom 

forskjellighet og mangfold finnes en banalt uttrykt sympati for mangfold, mens forskjell i 

økende grad blir betraktet som hovedårsak til sosiale problemer, som forbindes med 

innvandrere og deres etterkommere. Ifølge Eriksen omtales mangfoldet som estetiske, 

politiske og moralske uttrykk for kulturell variasjon, mens forskjellsbegrepet viser til 

diskutable praksiser og oppfatninger hos en minoritet. Blant flere av saksbehandlernes 

anses kulturforskjeller som mangfoldet så lenge det forenes med rådedne normer og 

verdier, men så fort forskjellene utfordrer grunnleggende verdier, er de ikke harmløse 

lenger, for å buke Berg (2010: 93). Berg kaller dette for skjult hierarkisering av akseptable 

og mindre akseptable verdier og praksiser. Saksbehandlernes beskrivelser, historier om 

erfaringer gjenfortalt i denne studien viser at de opererer med et kulturelt hierarki, hvor 

majoritetens kultur ligger på toppen. Et eksempel er da Solfrid tok opp eksempelet med 

moren, som i motsetningen til mannen, ikke ønsket å praktisere kulturelle og religiøse 

verdier. Kvinnen løste seg fra «egne» verdiorienteringer og ble sett på en mor med 

foreldrekompetanse som tar «det norske perspektivet». 
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I krysspresset mellom hjelp og kontroll, oppfattet jeg at skjønn ble et viktig aspekt i 

saksbehandlernes beskrivelser av møtene med minoritetsfamilier og deres kulturelle 

bakgrunn. Kojan og Christiansen (2016:21) skriver at barnevernets beslutninger bør ha 

basis i vitenskapelig kunnskap, og ikke moralske reaksjoner, personlige preferanser og 

tilfeldigheter. I hvor stor grad beslutninger i barnevernet er entydig basert på 

vitenskapelig grunnlag avgjøres av to forhold. På den ene siden vet vi at barnevernet som 

en velferdsstatsinstitusjon er underlagt politiske og juridiske bestemmelser, og politikk 

handler om verdivalg, samtidig som den skal være kunnskapsbasert, ifølge Ask og Olsen 

(2018: 41). Saksbehandleres klassifisering, gjennomføring og behandling i møte med 

minoritetsfamiliene, kjennetegnes av politiske og ideologiske begrunnelser, men også 

saksbehandlerens egne verdier, moral og identitet (Svensson 2008: 137). Dette er 

interessant, men det har vært vanskelig å undersøke hvordan og hvorvidt 

kulturforståelser, i samspill med rådende verdier og normer, kan påvirke vitenskapelige 

kunnskaper i saksbehandlernes skjønnsutøvelse.  

Til forskjell for kontrollfunksjonen, som blir fremstilt av saksbehandlerne som en form 

for statlig makt de har i kraft av profesjonen og de gjeldende lover og regler, blir 

hjelpefunksjonen fremhevet som hensikten med tjenesten. Dette gjelder spesielt med 

hensyn til minoritetsfamilies «kulturelle» problemer. På den ene siden kan en tenke seg 

at når saksbehandlerne i denne studien gir uttrykk for å endre eller ikke akseptere 

praksiser, har deres skjønnsmessige vurderinger og begrunnelser blitt påvirket av 

hegemoniske hverdagsforståelser og etnosentriske ideer, i samspill med faglige diskurser, 

som utelukker et nøytralt syn på kulturforskjeller. Saksbehandlerne referer ofte til faglig 

kunnskap og rettslige prinsipper om barnas rettigheter for å veilede familiene mot «god 

oppdragelse». Det kan med andre ord forstås som at de underkjenner anerkjennelse av 

forskjeller, for å forhindre stor pluralisering av samfunnet, for å bruke Hennum sin 

formulering (2011:140). Det som igjen er viktig å nevne er at saksbehandlernes kritikk og 

endringspraksiser oppstår i møte med majoritetsfamilier også, men forskjellen er at i 

minoritetsfamilier kan hegemoni og dominans eksistere på det kulturelle plan. På den 

andre siden har jeg sett at saksbehandlernes beskrivelser viser at også de gir uttrykk for å 

løse, hjelpe, og forstå utfordringene. Her kan det tenkes at den enkelte ikke nødvendigvis 

underlagt maktstrukturene, men at den enkeltes individuelle holdninger, motiver og 

verdier står sentralt i skjønnsmessige vurderinger, uavhengig av omgivelsenes 
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påvirkninger. Samtidig råder det en ambivalent holdning til kulturforskjeller og 

minoritetsfamilienes problemer. Det er nesten umulig å unngå et (legitimt) dominant 

forhold, men det er mulig å bruke en kontekstuell vurdering av situasjonen for å unngå 

potensielle problemer med kulturalisering og avkulturalisering.  

De individuelle beslutningene belyser allikevel spørsmålet om betydningen av egne 

verdier, normer og holdninger innenfor i en større samfunnsmandatsforståelse. I den 

forstand skjer maktutøvelsen ved at saksbehandlere anvender den rettighetsbaserte og 

individuelt barnesentrerte oppdragelse, som symbol på «norskhet» og «det norske» 

systemet. I tillegg utgjør teoriene innenfor spesifikke fagfelt som utviklingspsykologi, som 

Hennum (2010: 8) påpeker, en hegemonisk referanseramme både for profesjonene og 

majoritetens kulturelle normer. I oppgaven har dette kommet til uttrykk gjennom 

saksbehandlernes beskrivelser, men også mer direkte, eksempelvis da Heidi svarte at det 

er mange gråsoner, men at «... man finner nok en god begrunnelse som passer inn i 

regelverket, begge veier» på spørsmål om forholdet mellom styring og individuelle valg og 

vurderinger. Fra et maktperspektiv blir også hjelpen og løsningen et uttrykk for 

rekonstruksjon av minoritetsfamiliene, slik at de styres mot å bli «normale» 

omsorgspersoner. Slik blir hjelpefunksjonen ubevisst en selvregulerende maktutøvelse 

gjennom normaliseringsprosesser, eller for å bruke Foucault (2008a): styring gjennom 

frihet. 

Saksbehandlernes beskrivelser viser at samtaler, og særlig observasjoner, 

systematiseres for å innhente kunnskap, og dernest gjøre familiene til et objekt for 

vurderingene. Makten kommer til uttrykk i den dominerende posisjonen som inntar et 

tilskuerperspektiv (Skjervheim 1996) som leder til objektivering av den andres 

subjektposisjon. Med dette utgangspunktet, at blir kulturforskjeller ansett som 

problemet, har saksbehandlerne sagt at kulturforskjeller nedtones i direkte 

relasjonsarbeid med klientene. I sin artikkel «barnevernsamtalen som 

integreringsverktøy» skriver Hennum (2011: 157) at problemer blir definert først med 

kulturforskjeller som problemårsak, altså integrasjonsproblemer, og deretter tilhørende 

kjernebarnevern. Slik som saksbehandlerne i denne studien, som har uttrykt at de heller 

vektlegger å snakke om foreldrekompetanser, barnas utvikling og omsorg, altså faglige 

kunnskaper og diskurser om «barnets beste», fremfor kulturforskjeller. I denne 

sammenhengen har et interessant funn vært at barnet og foreldrene får en særegen 
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«subjektposisjon». Saksbehandlerne synes å skille tydelig mellom «barneperspektivet» og 

«foreldreperspektivet». Det vil si at kultur (som diskutert ovenfor) forblir noe som tilhører 

foreldrene, noe saksbehandlere ikke vil snakke om, og heller vektlegger å fokusere på 

barnets rettslige og universalistiske rettigheter. Foreldrene i sin «kulturalisert posisjon» 

veiledes til å realisere den vitenskapelig skapte versjonen av barnet (Hennum 2016). 

Derfor, i tråd med Hennum (2011) som tar utgangspunkt i Foucaults maktforståelse, 

handler saksbehandlernes perspektiver i møte med «avvikende» kulturforskjeller, om en 

vitenskapeliggjøring av omsorgssituasjonen, og «barnets beste».  

Møter mellom saksbehandlere og minoritetsfamilier er tilsynelatende et mikroaspekt 

av relasjonelle møter, som i utgangspunktet kan være strukturelt fremkalt eller påvirket. 

I det relasjonelle maktperspektivet viser saksbehandlernes perspektiver tendenser til å 

anse «norske normer og verdier» som naturlige og gode, og likestiller det med 

velferdsstatens diskurser om barnas rettigheter og barneoppdragelse som naturlige og 

selvfølgeliggjorte i møte med minoritetenes kulturforskjeller. Hennum (2011: 144) hevder 

at samtale med minoritetsfamilier i det relasjonelle arbeidet «... må ses i sammenheng 

med hvordan voksne og barn sosialiseres innenfor sine respektive roller ved hjelp av 

politiske tiltak i form av incentiver, lover, veiledning, osv. Videre må de ses i forhold til 

rollen velferdsprofesjoner har fått i moderne styring». Et generelt mønster i 

saksbehandlernes beskrivelser er at deres bestemte måter å tenke og handle på blir ansett 

som naturlige. Det skjer ved å styre familiene ved hjelp av rådene normer, 

«kunnskapsregimer» og definisjonsmakten. I en slik kontekst blir det vanskelig for 

saksbehandlere å akseptere andre oppdragelsesidealer, men også å samarbeide om å bli 

enige om å «forene perspektivene». Særlig kommer dette frem i saksbehandlernes forsøk 

på å få minoritetsfamilienes medvirkning til definering av situasjonene, hvor det har 

kommet frem at minoritetenes perspektiver på situasjonen ikke er naturlige og passende 

innenfor saksbehandlernes perspektiver.  

Ifølge Paul Michael Garrett (2010) har anerkjennelsesteorier en tendens til å fokusere 

eksklusivt på mikro relasjoner og mindre på nyliberale staters rolle. Ved å se bort fra den 

enkelte saksbehandlernes «egne» vurderinger i en mikrorelasjon, vil vi se at deres 

tolkningsrammer og handlinger er konstruert av velferdsstatlige diskurser, understøttet 

av en konstruksjonistiske perspektiver. Det vil si at saksbehandlerne besitter «sannheter» 

i kraft av ureflekterte tolkningsrammer som kulturelt hegemoni, i tillegg til faglige 



 103 
 

diskurser. De er altså både «sannhetsprodusert» og «sannhetsproduserende», med andre 

ord er de med på å produsere rådende diskurser innenfor en vestlig kontekst som garantist 

for barnas rettigheter (Fylksness 2015: 93). Dermed utøver saksbehandlerne makt 

innenfor bestemte diskurser og meninger knyttet til en rettighetsbaserte og individuell 

barnesentrert oppdragelse. Når saksbehandlerne beskrivelser ulike dilemmaer mellom 

hjelp og kontroll, anerkjennelse og forakt, «kulturen» og barnet osv., kan det bety at de 

ikke alltid tenker i retningen av diskursens mål, nemlig at det selvfølgelige blir tatt for gitt. 

Samtidig tilsier deres forståelser i møte med minoritetsfamilier tilsier at tross den enkelte 

saksbehandlers meninger og tanker, blir de stort sett formet av bestemte diskurser i sin 

samhandling med minoritetsfamiliene. Med det utgangspunktet kan jeg si at 

saksbehandlernes beskrivelser i stor grad tilsier at ulike diskurser i forskjellige kontekster 

bidrar til å bestemme både deres og minoritetsfamiliens roller, former og plasser. Det er 

nærliggende å anta at diskursenes makt er svært avgjørende for å skape et «sant» 

verdensbilde, hvor man snakker og handler på en bestemt måte. Med utgangspunkt i 

Dunn og Neumann (2016) kan jeg påstå at effekten av diskursene hadde blitt annerledes 

dersom diskursene omhandlet, eller inkorporerte, andre standarder som akseptable for 

god nok omsorg. 

 

7.3 Konklusjoner 

Saksbehandlerne i denne studien har i teorien vært reflekterte i sine svar, hvor de har 

beskrevet jobben som en allsidig og ikke svart-hvitt, hvor deres forståelser på det praktiske 

arbeidet har vært preget av motsetninger. Det har vist seg de ikke operer med kun én 

bestemt kulturforståelse i sine bevisste og ubevisste tolkningsrammer. Saksbehandlernes 

antagelser og forforståelser viser hvordan de utvikler relasjoner i møte med 

minoritetsfamilier. Det har vist seg at deres kulturforståelser er en grunnleggende 

oppfatning som de tar med seg i samhandlingen for å fortolke situasjonen. I dette ligger 

det bevisste holdninger, men også ubevisste, selvfølgeligheter og tatt-for-gittheter. 

På spørsmål om hvilke kulturforståelser de operer med har det vist seg at det handler 

først og fremst om hensynet til kultur gjennom ulike prosesser i arbeidet. Med 

utgangspunkt i Bredal og Aarseth (2018) kan saksbehandlernes kulturforståelser deles inn 

i tre posisjoner.  For det første den evolusjonistiske kulturforståelsen, som handler om 

kulturhensyn som dårlig standard. Så har vi den relativistiske kulturforståelsen, som 
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handler om å bruke kulturhensyn som aksept for forskjell. Den tredje posisjonen, 

kontekstuell kulturforståelse, handler om kulturhensyn som analytisk blikk. Det er også en 

fjerde posisjon, kulturalisering, som vektlegger kulturforklaringer av minoritetsfamilienes 

praksiser fremfor hensynet til aksept eller ikke-aksept av forskjellene. Ingen av de tre 

første kulturforståelsene eller kultursynene har vært ensidig brukt av saksbehandlere i 

denne studien. I den fjerde posisjonen har det vist seg at både relativistiske og 

evolusjonistiske kulturforståelser er dominerende, da slike forståelser har vært med på å 

bygge essensialiserende forståelser av «minoritetenes kultur», særlig i kategorisering av 

minoritetsfamiliene. 

I denne studien har de relativistiske og evolusjonistiske kulturforståelsene vært 

viktigere enn kontekstuelle kulturforståelser, som i stor grad kan forklares med at 

politikken og ulike «sannhetsregimer» utelukker, og ikke inkorporere, andre standarder 

som akseptable for god nok omsorg.  I mindre grad har de operert med kontekstuelle 

forståelser som åpner for innsikt i minoritetenes tilknytning til ikke bare etnisitet og 

kulturell landbakgrunn, men også migrasjonsprosesser, identitetsutfordringer og ulike 

normkulturer som for eksempel klasse, alder, kjønn, religion, bosted og så videre, for å 

bruke Kojan og Chrisitansen (2016: 23). Dette betyr ikke det samme som å argumentere 

for flerkulturalisme hvor kultur blir et politisk styringsredskap (Eriksen 1993), som vil si at 

man vurderer en person på bakgrunn av gruppers kulturelle bakgrunn, noe som ikke er 

forenelig med de individuelle rettigheter det moderne samfunn er byget på. 

Saksbehandlernes maktforståelse handler om at barnevernet som en offentlig instans 

setter politikken og dens målsettinger ut i livet. For saksbehandlerne handler makt og 

kontroll om ansvaret som springer ut av reglene som gjelder for institusjonene; de 

pliktene og rettighetene hvis hensikt er å hjelpe minoritetsfamiliene (Engelstad 1999: 

311). Det er slik at staten hele tiden justerer sitt forhold til minoritetenes «kultur». I 

anvendelsen av Foucaults maktforståelse vil integreringsdiskurser som politiske 

ideologier, fagspesifikke og psykologiske teorier, og andre standarder selvsagt være et 

effektivt bidrag til å tenke på, omtale og behandle minoritetene på én bestemt måte. Slik 

sett har saksbehandlere, i regi av barnevernet som system og dens klienter, stort sett blitt 

formet av en bestemt måte å tenke aktør-struktur-relasjon og samhandlingen på. Samtidig 

det det moderne byråkratiet preget av en instrumentell rasjonalitetskultur der det er 

umulig å ha en sosial orden uten å ha en forestilling om en vitenskapelig, interiørmessig 
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holdning til kunstig sosial orden. Det vil si forutsetningen for gjennomføring av det 

moderne fenomenet som skal skje i et viderekommet stadium av moderniteten (Bauman 

1996). Med utgangspunkt i Bauman kan man si at saksbehandlere, som del av det 

rasjonelle byråkratiet, er underlagt dens makt og evne til å definere minoritetenes 

særegne karakter: kulturforskjeller, ulikhet og «forstyrrende elementer» knyttet til sosial 

orden, og likhetsidealet. 

 

7.4 Avsluttende refleksjoner 

Min anvendelse av kategoriene «majoritet» og «minoriteter» i denne oppgaven er en 

forenkling, hvor jeg bruker en definisjon av kultur som er lærte tanker, kunnskaper og 

ferdigheter man opparbeider seg som medlem av et samfunn. Det kan snarere virke som 

at det finnes mange kulturer i det norske samfunn med hvert sitt sett av roller og 

relasjoner (Eriksen og Sajjad 2015). For meg som forsker, har det vært viktig å fokusere på 

og gi oppmerksomheten til denne kulturelle dikotomien, og sammenligne «gruppene», 

hvor kulturforskjeller får en sentral plass i saksbehandlernes forståelser. Dermed blir 

rammen rundt saksbehandlernes forståelser avgrenset som en konsekvens av min 

tematiske avgrensing. Derfor viser denne oppgaven kun en side av mange andre måter å 

forstå forholdet på. Når det er sagt har intensjonen min med dette vært å finne ut hvilke 

kulturperspektiver de operer med, og hvordan de vurderer kulturforskjeller i den grad de 

vektlegger forskjeller. På denne måten har de vært ganske frie i sine forståelser innenfor 

rammen av det maktrelasjonelle forholdet mellom «gruppene».  

I anvendelsen av kulturteorier, i henhold til undersøkelsens problemstilling, kommer 

det frem hvilke forståelser som er dominerende. Allikevel har saksbehandlernes 

forståelser innenfor rammen av barnevernet som institusjon vært utfordrende. Det er 

derfor en kan stille seg spørsmålet om deres forståelser er et uttrykk for rådene 

standarder i form av lover, normer og fag. Teorier om kulturelt hegemoni og 

disiplinerende maktforståelser kan ensidig pålegge ansvaret til majoriteten i det 

problematiske forholdet. Ansvarsplassering kan i «majoritet-minoritets»-problematikken 

diskuteres, men undersøkelsen teoretiske implikasjoner bidrar til å forklare at det 

tilsynelatende primære fokuset på «majoritet-minoritetsproblemet» i barnevernet 

handler om den karakteristiske politikken som realiseres gjennom barnevernet som 

bakkebyråkrati.  
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Når det gjelder saksbehandlernes perspektiver på makt er et aspekt at de inngår i en 

maktrelasjon med klientene, det vil si at makten er til stede i relasjonen. Et annet aspekt 

er at de selv er utsatt for maktstrukturer ovenfra. Fra et sosiologisk perspektiv handler 

dette om diskusjonen av metodologisk individualisme og kollektivisme. Det vil si at 

saksbehandlernes beskrivelser i denne oppgaven handler om splittelsen mellom å 

oppfatte maktstrukturene, men også se seg selv som en fritt handlende aktør med egne 

verdier, mål og frie alternativer i makt og skjønnsutøvelsen. Dette står i opposisjon mot 

følelsen av å bli styrt av noe større, noe gitt, som påvirker dem og setter rammer for 

mulighetene og handlingene deres. En kan også argumentere mot at saksbehandlere som 

iverksetter eller forvalter demokratiske og politiske lovgivninger muligens er nøytrale i 

kraft av sin profesjonalitet, men kanskje ikke alltid ureflekterte mennesker som enten har 

makt eller ikke har makt, det vil si medium for maktutøvelse slik jeg har argumentert for i 

oppgaven.  
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Appendix 
 
 
 
Intervjuguide  
 
Bakgrunn 

• Hva er din utdanning? 
• Hva slags arbeidserfaring har du? 
• Hvor lenge, og hvilke minoritetsgrupper (landbakgrunn) jobber du med nå? 

 

Saksprosessen 

• Fortell om prosessen med undersøkelser og saksbehandlingen? 
(hvilke dokumenter vektlegges, skaffe informasjon, forberedelser til samtaler) 

• Hva er viktig for deg å formidle i samtaler? 
• Hvordan vil du beskrive gode og dårlige samtaler med klienter? 

 

Beslutninger  

• Kan du redegjøre for gangen i beslutningsprosessen? 
• Føler du at dere blir styrt eller er det rom for egne vurderinger?  
• Hvor stor betydning har retningslinjene, anbefalinger, rutiner, rundskriv, osv. når du 

tar beslutningene om klienten eller familien?   
 

Profesjonalitet og definisjonsmakt 

• Hva tenker du om når går grensen for at et barn trenger beskyttelse?  
• I hvilken grad opplever du at din posisjon og bakgrunn har betydning i møte med 

minoriteter? (etnisitet, kjønn, alder, osv.) 
• Kan du fortelle om en situasjon du opplevde at det er kultur og verdimessig konflikt, 

mellom deg og en klient? (ulike forståelser av barneoppdragelse) 
 

Fordommer og stereotypier 

• På bakgrunn av dine erfaringer, hva tror du gjør at minoriteter kommer i kontakt med 
barnevernet? 

• Husker du ditt første møte med minoriteter med ikke-vestlig bakgrunn? (Hva gjorde 
du? Hva tenkte du?) 

• Har måten du arbeider på, endret seg noe siden den gangen?  
• Hvilke betydninger har klientenes kulturbakgrunn i arbeidet ditt?  
• I hvilken grad mener du at andre saksbehandlere gir uttrykk for generelle 

stereotypier om hvordan en bestemt gruppe er, og hvordan de skal møtes? 
• Hva er ditt inntrykk av omtale av barnevernet og minoriteter i offentligheten og 

media, og hvordan blir du påvirket av det i ditt daglige arbeid? 



 117 
 

 

Kulturforskjeller 

• Hva vet familier om barnevernet før dere kommer i kontakt med dem? 
• Kan du fortelle om situasjoner hvor det er en spenning mellom hensynet til barnets 

kulturbakgrunn og det å beskytte barnet? 
• Har du opplevd situasjoner der du synes klientens løsningsforslag til problemer, og 

alternativ til tiltak var gode? Og dårlige? (gi eksempler).  
• Hvordan opplever du kommunikasjonen med minoritetsklienter? I hvilken grad 

kulturforskjeller har noe å si for god og dårlig kommunikasjon? 
 

Sammenligning med majoriteten 

• I hvilken grad (eller i hvilke tilfeller) skiller bekymringsmeldings grunnlag (antagelser 
om omsorgssvikt, vold og andre forhold) som angår barneoppdragelse i 
minoritetsfamilier, fra majoriteten?  

• Hva tror du forskjellen skyldes av? (meningen med spørsmålet er å finne ut av om at 
kultur brukes til å se likheter og forskjeller) 

• Opplever du å jobbe med innvandrere (relasjonsarbeid) krevende (mer enn etniske 
nordmenn)? På hvilke måter? 
 

Avslutning 

• Har du vært enige eller uenige i debatten og diskusjoner om kulturforståelse og 
kultursensitivitet i barnevernet? (Her vil jeg vite om informantens mening om det bør 
være for lav eller høy terskel for barnevernets involvering (inngripen), og det bør være 
for lite eller mye hensyn til kultur i involvering og håndtering av minoritetssaker).  
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