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Abstract 
Authors: Emma Axelsson och Sarah Brundin 

Title: When the care is no longer flawed. A discourse analysis of good enough 

parenting at the request to withdraw The Compulsory Care of Young Persons Act, LVU. 

[Translated title] 

Supervisor: Peter Hultgren 

Assessor: Kristina Gustafsson 

Swedish authorities have the responsibility to protect children from bad caring. In the 

Swedish welfare system it is possible to take a child out of its original home when there 

is a suspicion about a child being maltreated. The Swedish law regarding The 

Compulsory Care of Young Persons Act, LVU, legalize this intervention. When using 

this intervention, the parents of the child are not seen as giving the child a ”good 

enough” care. The expression ”good enough”, or ”tillräcklig föräldraförmåga” is well 

known and used throughout the social care system, even though there is no actual 

definition of what ”good enough”-parenting entails. Instead it is up to the social worker 

who is in charge of the investigation of a child’s wellbeing to make the decision if 

the”good enough”-parenting exist in every individually case. In this study ten court 

orders have been viewed with the purpose of finding, and examine, a discourse of ”good 

enough”-parenting. In these specific court cases the parents have requested to be 

reunited with their children who have previously been removed from their home under 

the law). In search of this discourse, we found that the complexity of finding a 

definition of what is seen as ”good enough”, are harder than we expected. Even though 

the authorities in Sweden have the same law to build upon, the result of the ten court 

orders shows that the investigators have a big capacity to self-interpret what is ”good 

enough”. The outcome of the investigations that eventually end up in court have all 

distinguished a different definition of what is ”good enough”. This results in different 

kinds of determinations for something that is supposed to be interpreted in a similar way 

to preserve the rule of law. 
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Förord  
Studien tillägnar vi de barn och föräldrar vars öden vi har fått ta del av genom rättsfallen 

vi granskat. Vi ser en enorm styrka hos både barn och föräldrar som går att utläsa 

mellan raderna. Denna styrka har vi inte kunnat lyfta fram i studien, men vi är helt 

övertygande om att alla föräldrar älskar och vill sina barn det bästa, oavsett hur det 

kommer till uttryck.  
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1 Inledning 
När ett barn blir placerat enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser för vård av 

unga (LVU) har föräldraförmågan ansetts vara otillräcklig i förhållande till barnets 

behov. Enligt 21§ LVU ska vården upphöra när den inte längre behövs. Socialnämnden 

ska möjliggöra att den unge återförenas med den eller dem som har vårdnaden över hen.  
 

Ett omhändertagande med stöd av LVU (SFS 1990:52) kan ha två olika grunder. Det 

kan vara på grund av omsorgsbrister med stöd av 1 & 2§§ LVU i de så kallade 

miljöfallen. Det kan även bero på barnets eget beteende enligt 1 & 3§§ LVU, som inte 

behandlas i denna studie. För att ett omhändertagande ska bli aktuellt måste rekvisiten i 

LVU vara uppfyllda. Detta innebär att det inte går att utföra vården genom frivilliga 

insatser samt att det ska finnas en påtaglig risk för den unges utveckling eller hälsa 

skadas p.ga. de förhållanden som finns i hemmet.   

 
1 § Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med den 

unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen 

(2001:453). Insatserna ska präglas av respekt för den unges människovärde och integritet. 

     Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de 

situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan 

ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne 

och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv.      

     (1§ 1 & 2 st. LVU) 

 

2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 

utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig 

risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. 

     (2§ LVU) 

 

För att omhändertagandet ska vara en rättssäker process menar Socialstyrelsen (2009) 

att handläggare inom socialtjänst, socialnämnd och Förvaltningsrätten bör ha en 

liknande syn på vad som är en tillräcklig föräldraförmåga. Detta eftersom samtliga har 

samma lagstiftning att förhålla sig till. Då LVU är den sista utvägen att skydda ett barn 

när föräldraförmågan brister övertar socialtjänsten ansvaret för barnet. Socialnämnden 

ansvarar sedan för att värna om barnets bästa (Socialstyrelsen, 2009, s. 12). 

Ärendegången i en LVU-process börjar med att en handläggare inom socialtjänsten gör 

en utredning för att se om grunderna för 1 & 2§§ eller 1 & 3§§ LVU är uppfyllda. 

Sedan är det socialnämnden som beslutar om en ansökan om LVU ska göras till 
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Förvaltningsrätten. Vid en ansökan om vård enligt LVU är det Förvaltningsrätten som 

beslutar om barnet ska tvångsomhändertas eller inte. I denna studie kommer vi att 

benämna socialtjänst och socialnämnd som samma instans.  

 

När barnet har varit placerat med stöd av LVU i minst 6 månader kan vårdnadshavarna 

begära att vården ska avslutas. Det är socialnämnden som i första hand ska bedöma om 

bristerna i föräldraförmågan har upphört eller förbättrats vid en begäran om att vården 

ska avslutas. Inom socialtjänsten diskuteras begreppet “good enough”, det vill säga 

tillräckligt bra, och vad som gör att något anses vara det. När en föräldraförmåga som 

tidigare dömts ut då barnet omhändertagits genom ett beslut med stöd av någon av 

paragraferna i LVU, är frågan vad som gör att föräldraförmågan kan anses vara “good 

enough” igen. En bestående definition av ”good enough” är något som saknas då en 

handläggare inte har en mall på kriterier av vad “good enough” är (Keddell, 2011, s. 

613). Begreppet blir istället en tolkningsfråga beroende på ärende, handläggare samt 

vilken förändringsbenägenhet det finns hos vårdnadshavarna (Keddell, 2011, s. 613). 

För att vårdnadshavarna ska klara av att genomgå den förändringen som krävs av dem, 

visar det sig att vårdnadshavarnas behov av ärliga och stabila relationer med 

handläggaren är av stor vikt. Samtidigt måste barnets behov av skydd beaktas i första 

hand, vilket gör bedömningen svår och komplex (ibid, ss. 605-606). 

 

Det finns tydliga rekvisit att följa vid beslut om tvångsvård enligt 1 & 2§§ och 1 & 3§§ 

LVU. Det är dock inte tydligt vid en begäran att avsluta vård enligt 21§ LVU, då denne 

enbart säger: 
 

När vård med stöd av denna lag inte längre behövs, skall socialnämnden besluta att vården skall 

upphöra. Nämnden skall noga förbereda den unges återförening med den eller dem som har 

vårdnaden om honom eller henne.   

(Lag 2003:406) 

 

Då vård enligt 1 & 2§§ LVU anses föreligga innebär det att vårdnadshavarnas förmåga 

att ta hand om barnet är så bristande att det inte är att anses vara tillräckligt för ett barn. 

Det anses även således att det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling 

skadas (SFS 1990:52). Vad som sedan anses vara en tillräcklig föräldraförmåga “När 

vård med stöd av denna lag inte längre behövs...” (SFS 1990:52) finns det inga rekvisit 

som talar om hur det ska bedömas. Detta är av hög relevans för socialt arbete då det är 
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något som ska ge en rättssäker handläggning som är lika över hela Sverige. Vi 

eftersökte tidigare forskning angående tillräcklig föräldraförmåga och hur den ska 

bedömas. Vi fann som tidigare nämnt inte någon permanent mall i bedömningen utan 

snarare hur komplex denna process är. Vi ämnar därför undersöka diskursen kring 

tillräcklig föräldraförmåga vid en begäran om att vård enligt 21§ LVU ska upphöra. 

    

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vad som bedöms vara en tillräcklig föräldraförmåga 

vid en begäran om att avsluta vård enligt 21§ LVU.  
 

1.2 Frågeställningar 
 

• Vilka aspekter är betydande i socialnämndens utredning samt i 

Förvaltningsrätten angående tillräcklig föräldraförmåga? 

• Vilka förändringar anses bidra till en tillräcklig föräldraförmåga? 
 

1.3 Avgränsning  
Rättsfallen som används har fått en dom efter år 2006. Detta för att Socialtjänstlagen 

omarbetades avsevärt i förhållande till den tidigare lagen. Syftet med förändringen var 

att stärka barns skydd ytterligare och att ge barnperspektivet en viktigare roll (prop. 

2006/07:129). I och med att stärka barns skydd spelar föräldraförmågan en betydande 

roll. Detta då barns skydd stärks även i en tvångsprocess där LVU-lagen skyddar barnet 

mot sin eller sina vårdnadshavare. Lagen var innan 2006 inte uppbyggd på samma sätt 

vilket innebär att den diskurs som fördes innan dess kan blir missledande då ramarna för 

lagstiftningen har ändrats. I studien undersöks enbart domar från Förvaltningsrätten som 

haft grunder i 1 & 2§§ LVU, de s.k. miljöfallen i en ålder mellan 0-6 år.  

 
1.4 Bakgrund  
I avsnittet görs en kort beskrivning av lagens uppkomst och hur den har utvecklats 

under åren med de viktigaste revideringarna. Fortsättningsvis beskrivs det hur lagen ska 

tillämpas samt hur det är tänkt att socialnämnden ska förhålla sig till vårdens 

upphörande i miljöfallen. 

 
1.4.1 Lagens utveckling  

1982 trädde socialtjänstreformen i kraft som baseras på frivillighet, men det ansågs vara 

legitimt med tvång under vissa förutsättningar. Detta resulterade i lagen med särskilda 
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bestämmelser för vård av unga- LVU. Tvångslagstiftningen utvecklades och 1 juli 1990 

trädde den nuvarande LVU- lagstiftningen i kraft (SOSFS 1997:15 s. 9). Under åren har 

lagstiftningen utökats för att förstärka utsatta barns skydd. Grundpelarna i detta är 

konventionen för mänskliga rättigheter som blev svensk lag 1995 och barnkonventionen 

som antogs 1989. Barnkonvention är, till skillnad från konventionen om mänskliga 

rättigheter, inte svensk lag men den måste beaktas vid all lagstiftning som rör barn 

(SOSFS 1997:15 s. 10). 
 

Under 2002 förstärktes barnperspektivet genom principen om barnets bästa som 

implementerades i såväl socialtjänstlagen som lagen om särskilda bestämmelser om 

vård av unga (prop. 2002/03:53). Diskussionen om barnets bästa utgår från 

barnkonventionens artikel 2 och barnets rätt att komma till tals i artikel 3. Det innebär 

att när det handlar om barn som blir föremål för LVU-lagstiftningen ska det alltid vara 

åtgärder utifrån barnets bästa som är i fokus (prop. 2002/03:53 s. 78). Barnets bästa 

kommer alltid beslutas av vuxna, men för att kunna göra det menar lagstiftarna att 

barnet måste bli lyssnat på. Vad barnet vill och önskar måste finnas med i 

beslutsunderlaget vid ett LVU-beslut (prop. 2002/03:53 s. 80). 
 

2006 utvecklas den sociala barn- och ungdomsvården ytterligare. Detta genom att stärka 

utsatta barns skydd samt för att skapa en sammanhållen vård. Detta ska ske med stöd i 

beprövad erfarenhet och den kunskap som finns inom ämnet (prop. 2006/07:129 s. 1). 

Idag finns en statlig utredning (SOU 2016:19) som förespråkar att barnkonventionen 

ska bli svensk lag. Genom denna utveckling av barns skydd innebär det att barn ska 

betraktas som egna individer som är brukare av samhällstjänst när de tvångsplaceras 

(UNICEF, 2016, s. 13). I UNICEF:s rapport (barn och samhällsvård, 2016, s. 22) 

uppges det finnas en kunskapslucka gällande hur barnen har det efter en tvångsplacering 

och hur det påverkar dem i sitt framtida liv. Att genomgå en LVU-process är 

utelämnande och tar lång tid. Under tiden har de möjliga insatser uttömts innan barnet 

skiljs från sina vårdnadshavare. När socialnämnden tar över föräldraansvaret för barnet 

genom en tvångsinsats går det inte att säga att nivån på omvårdnaden är lika hög hos 

placerade barn, som hos barn som kan bo med sina vårdnadshavare (UNICEF, 2016, ss. 

23-24).  
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1.5 Tillämpning av lagen 
När ett barn är under LVU-vård ska socialnämnden följa vården noga för att bevaka att 

den inte pågår längre än nödvändigt enligt 13§ LVU (SOSFS 1997:15 s. 66). När det 

inte längre finns grund för att vården enligt LVU ska fortgå, ska socialnämnden pröva 

om vården kan upphöra enligt 21§ LVU. I lagkommentaren till LVU ska socialnämnden 

då noga förbereda en återförening mellan barnet och de som har vårdnaden över hen där 

alla parter ska vara delaktiga (Lundgren, Thunved & Sunesson, 2016). För att en 

föräldraförmåga ska gå att bedöma behöver socialnämnden fullgöra sin 

utredningsskyldighet med den information som krävs för att fatta ett beslut. Vad som 

anses vara en tillräcklig utredning är beroende från ärende till ärende och går inte att 

säga något generellt om (HFD 2014 ref. 50). 
 

Tyngdpunkten i utredningen måste därmed ligga på de aktuella förhållandena, även om dessa 

också måste bedömas i relation till vad som tidigare förevarit. Om grunden för pågående 

tvångsvård som i detta fall, är omsorgsbrister i hemmet måste utredningen klarlägga om och i så 

fall i vilken utsträckning dessa brister alltjämt kvarstår och hur de i så fall förhåller sig till 

barnets eventuella vårdbehov  

(HFD 2014 ref. 50) 

 

I miljöfallen innebär det att de förutsättningar för att vården ska upphöra måste knyta an 

starkt till de skäl som förelåg vid omhändertagandet av barnet. Förhållandena i hemmet 

måste vara av den karaktär att det inte längre går att motivera vård utanför hemmet. De 

speciella vårdbehov som barnet eventuellt kan ha fått ska även kunna tillgodoses av 

vårdnadshavaren. Socialnämnden måste även se över hemförhållandena i sin helhet 

(SOSFS 1997:15 s. 80). Om det har tillkommit några missförhållanden som inte ansågs 

föreligga när vården påbörjades kan dessa vara ett skäl att fortsätta vården. En av de 

viktigaste delarna är att hemmiljön har hunnit stabiliseras sedan vården påbörjades. 

Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 1997:15 s. 80) är det den unges vårdbehov som ska vara 

avgörande för hur länge vården ska pågå, samt när den ska upphöra. Att flytta hem 

barnet för tidigt kan innebära att en ny placering blir aktuell. Separationer och att flytta 

ofta är vanligtvis skadligt för ett barn och bör således undvikas i så hög utsträckning 

som möjligt (SOSFS 1997:15 s. 80). I ett vägledande avgörande från Högsta 

förvaltningsdomstolen ska dock den risk för skada som kan orsakas barnet vid en 

separation från familjehemmet inte vägas in i bedömningen för om LVU-vården ska 

upphöra eller ej (HFD 2012 ref. 35).  
 



  
 

9 

2 Tidigare forskning  
I kapitlet presenteras relevanta studier som gjorts inom bristande föräldraförmåga. 

Resultatet från tidigare forskning kopplas ihop med den insamlade empirin i analysens 

sista delar gällande diskursen.  

 
2.1 Tillräcklig föräldraförmåga- en tolkningsfråga 
W. Choate & Engström (2014, ss. 370-371) ställer sig frågan hur ett barn på ett säkert 

sätt kan återvända till sina biologiska föräldrar efter att ha varit placerat utanför 

hemmet. Ett föräldraskap bedöms således bristande eller tillräckligt där det inte finns 

någon universal definition på vad som anses vara ”good enough” (ibid, ss. 370-371). Att 

sätta en definition på ”good enough” är också problematiskt då det skiljer sig från var en 

familj bor samt i vilken kontext och normer en familj lever inom (ibid). Detta innebär 

att ett tillräckligt bra föräldraskap kan skilja sig mycket åt, även om en familjs kontext 

bedöms utifrån samma lagstiftning (ibid, s. 369). Kontexten är således av vikt i 

bedömningen i hur föräldraförmågan kan anses vara bristfällig, (W. Choate & Engström 

(2014, ss. 370-371). 
       

Keddell (2011, s. 613) menar att en definition av tillräcklig föräldraförmåga är svår i 

och med att det beror på hur det kan tolkas. En definitionen av tillräcklig 

föräldraförmåga menar även Shields (2016, s. 163) inte existerar. Enligt Keddell (2011, 

s. 613) finns inte en mall att följa i bedömningen om tillräcklig föräldraförmåga. Shields 

(2016, ss. 163-165) menar dock i sin artikel “how bad can a good enough parent be” att 

det finns två sätt att urskilja hur ett barn får en bra uppväxt. Det finns ett barncentrerat 

perspektiv, att ett barn har rätt till en bra uppväxt och inte hur de biologiska aspekter 

bidrar till detta bäst (ibid, ss. 163-165). Detta innebär att det går att jämföra, då det 

centrala är att se hur barnet kan ha det bättre jämförelsevis med en annan uppväxt. Det 

andra perspektivet fokuserar på försummelse och missförhållanden. Detta menar 

författaren är ett icke jämförbart perspektiv. Tanken inom perspektivet är att så länge 

det inte förekommer något missförhållande i form av försummelse eller misshandel 

innebär det att ett barn har bästa möjliga uppväxt (ibid, ss. 164-166). 

 

Shields (2016, ss. 164-165), menar att det finns för- och nackdelar med de olika 

perspektiven för att se vad en “good enough” uppväxt och uppfostran betyder i varje 

enskilt fall. Att se till de praktiska delarna ur ett barns perspektiv till en “good enough” 

uppväxt är minst lika viktigt som att se till föräldrarnas perspektiv. Detta där de ur 
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juridisk synpunkt har rätt att uppfostra sina barn, (Shields, 2016, ss. 170-172). Det är 

genom att jämföra och se ur olika perspektiv vid en närmare utredning som kan 

resultera i hur en “good enough” uppväxt kan komma att se ut (ibid, ss. 170-172). 

 
2.2 Tolkningsföreträde i beslutsprocess 
Forskarna Forkby, Höjer & Liljegren (2015, s. 538) benämner komplexiteten i en 

bedömning av vård enligt LVU och därmed hur en föräldraförmåga är att anses som 

tillräcklig. Detta gällande det faktum att det är lekmän, förtroendevalda politiker, som 

avgör huruvida ett barn ska omhändertas eller inte. De som sitter i socialnämnden går 

oftast inte emot vad socialsekreteraren har kommit fram till, men det är inte enbart en 

person som står för den typen av ingripande (ibid). Deras studie visar att de flesta 

placeringar som görs är i samtycke med föräldrarna, då även socialsekreteraren kan ta 

beslutet själv (ibid). Men i vissa fall finns inget samtycke. Flertalet av besluten behöver 

således gå genom socialnämnden samt Förvaltningsrätten. 

 

Besluten visar sig bero på hur lekmännen är representerade i olika partier (Forkby, 

Höjer & Liljegren, 2015, s. 539). Hur lekmännen resonerar grundar sig ofta i ´sunt 

förnuft´ (ibid, s. 554). Samtidigt har de en stor tillit till den socialsekreterare som utrett 

ärendet menar Forkby, Höjer & Liljegren (2015, s. 554) sammantaget i sin 

undersökning. Forkby, Höjer och Liljegren (2015, s. 539) visar genom sin undersökning 

att socialtjänstens bedömningar och av vad som anses vara en tillräcklig 

föräldraförmåga kontrolleras både direkt, och indirekt av lekmän. Det innebär att 

utredningen om hur ett barn ska omhändertas eller inte kontrolleras av dessa lekmän. 

Författarna menar att en definition av tillräcklig föräldraförmåga är svår att finna för 

professionella. Bedömningarna som görs av förtroendevalda lekmän utan att 

nödvändigtvis ha en insikt eller inneha kunskap inom området kan således anses vara 

något som minskar trovärdigheten i bedömningen om vård enligt LVU (Forkby, Höjer 

och Liljegren, 2015, s. 553). 

 

Khoo, Skoog & Dalin (2012, s. 900) beskriver i sin artikel att ett omhändertagande av 

ett barn är den mest inkräktande intervention som finns i Sverige. Författarna beskriver 

vidare hur Sverige med dess lagstiftning samt socialtjänst är grundad på solidaritet och 

demokrati. Detta för att värna om jämlikhet, säkerhet och möjlighet till att leva ett 

skäligt liv (ibid). Med den beskrivningen så är Sveriges välfärd sedd som positiv i den 

bemärkelsen (ibid). Dock har Sverige fram till 1970-talet den högsta antal 
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omhändertagna barn i västvärlden (ibid). Trots att dessa sjönk i antal på 1980-talet så 

har det sedan 1990-talet stigit markant. Detta menar författarna inte går hand i hand med 

att Sveriges välfärdssystem är att anses som enbart positivt. 

 

Khoo, Skoog & Dalin (2012, s. 905) beskriver tre utmärkande karaktärsdrag i vård och 

skydd för barn i Sverige. Det finns i första hand en utgångspunkt i att vård sker på 

frivillig väg (ibid). Det andra är hur det finns en vilja att bevara familjen (ibid, s. 907). 

Det finns enligt författarna inte någon plan om en permanent flytt för ett barn, men 

oftast en plan om att återförena barn och föräldrar (ibid). Författarna menar att det 

innebär att det finns en strävan efter att ett barn ska återkomma till sin biologiska familj. 

Författarna menar vidare att majoriteten av de barn som placerats med stöd av LVU 

återkommer till sina hem efter sex månader då omprövningen av LVU sker. Dock finns 

det barn som vårdas utanför hemmet i en längre tid (ibid). Det menar författarna talar 

emot den strävan om att bevara familjen. Det tredje karaktärsdraget ligger i utredningen 

(ibid). Utredningen innebär, enligt författarna, att barn som omhändertagits finns i 

systemet sedan innan och har erbjudits ett flertal interventioner innan de blivit placerade 

utanför hemmet. 

 

I vissa fall beskriver författarna hur socialsekreterare haft information om hur ett barn 

haft det under en längre tid. Dock har man istället väntat på en avgörande händelse för 

att sedan omhänderta barnet (Khoo, Skoog & Dalin, 2012, s. 905). Författarna saknar 

dock hur information i utredningen har använts för att se till barnets bästa och barnets 

behov innan ett omhändertagande gjorts. Omhändertagandet har till slut blivit akut och 

ett tvångsomhändertagande eftersom socialsekreterare tidigare varit kluven i sin 

utredning vad gäller barnet (ibid). Författarna understryker att de inte anser att 

socialsekreterare ska agera annorlunda. Dock behövs en medvetenhet av att barn i 

välfärdssystemet oftast har upplevt instabilitet och en oförutsägbar vardag (ibid). Något 

som socialtjänst oftast vetat innan omhändertagandet (ibid). Författarna menar att barn 

rycks upp genom ett akut omhändertagande från den stabilitet och förutsägbarhet som 

finns, bristande eller inte. I och med detta kräver dessa barn desto mer stabilitet och 

förutsägbarhet i vardagen efter ett omhändertagande (ibid). 

 

Khoo, Skoog & Dalin (2012, s. 905) beskriver att barn som får vård utanför hemmet är 

dubbelt så sårbara och i ett underläge i och med det faktum att de är barn. Detta menar 
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författarna är något som lämnar en spricka i ett annars mångsidigt välfärdssystem som 

upprätthålls med solidaritet och demokrati. Detta eftersom det samtidigt finns en vision 

om att utreda barns behov med en stabil och förutsägbar vardag (ibid). Något som 

socialsekreteraren  kan anses göra tvärtemot i och med ett akut tvångsomhändertagande 

(ibid). Författarna ställer sig avslutningsvis frågan om barnets beteende vid och under 

omhändertagandet är på grund av barnets tidigare leverne i den biologiska familjen. Kan 

det istället vara det faktum att de ryckts bort från den stabilitet och förutsägbarhet de 

haft som är en bidragande faktor (ibid)? 

 

2.3 Vårdnadshavarnas behov av stöd   
Keddell (2011, s. 605) menar att det inte går att vänta på att föräldrarna till ett placerat 

barn ska visa upp en perfekt föräldraförmåga innan barnet kan flytta hem. 

Undersökningen som Keddell (2011, s. 613) tar sin utgångspunkt i visar att de 

resonemang som förs i diskussioner om när ett barn kan återgå till sina biologiska 

föräldrar, inte baseras på en objektiv lista med saker som ska vara uppfyllda. Beroende 

på hur gammal barnet är resoneras det olika utifrån vad som är bäst för barnet (Keddell, 

2011, s. 609).  

 

Boursnell (2014, s. 92) beskriver hur föräldrar som lider av psykisk ohälsa anses ha en 

minskad kapacitet i bidragandet till ett tillräckligt föräldraskap. Författaren menar 

vidare att då personer som drabbas av psykisk ohälsa ställs inför en bedömning om hur 

det förekommer risker i och med att de är föräldrar. Denna riskbedömning är något som 

kan komma att begränsa bedömningen i socialt arbete (ibid). Detta då en förutfattad 

mening om föräldrar som lider av psykisk ohälsa och deras begränsade möjlighet till 

god föräldraförmåga ökar förväntningarna på föräldrarna (ibid). Även om föräldrar med 

psykisk ohälsa brister i sin föräldraförmåga behöver det nödvändigtvis inte innebära att 

ett barn ska omhändertas (ibid, s. 93). Riskerna som finns i och med en förälders 

psykiska ohälsa, kan framställas av en allvarligare karaktär. Detta kan således bidra till 

svårigheter för såväl föräldrar som handläggare i bedömningen om föräldraförmåga 

(ibid). Att lida av psykisk ohälsa kan leda till stigmatisering och bidra till att det sätts en 

etikett på aktuella föräldrar (ibid, s.100). 

 

Boursnell (2014, s. 92) menar vidare att den riskbedömning som används för personer 

med psykisk ohälsa inte är en mall som är fullständigt korrekt. Det som en förälder med 
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psykisk ohälsa behöver är en handläggare som visar vilja att förstå (ibid). Detta är något 

liksom W. Choate och Engström (2014, ss. 370-371) beskriver är av stor vikt, att en 

handläggare i socialt arbete ser utifrån vilken kontext ett barn lever i, med allt vad den 

innebär. Detta eftersom en tillräcklig föräldraförmåga är orimligt att bedöma utifrån en 

och samma kontext. Detta då familjeförhållanden är föränderliga och en del av verkliga 

livet (ibid). Kontexten kan således med hänvisning till W Choate och Engström (2014, 

370-371) anses vara det nätverk som omger personen med psykisk ohälsa. Dock 

beskrivs det vid Boursnell’s (2014, s. 100) studie som grundar sig i intervjuer med 

föräldrar som drabbats av psykisk ohälsa, en rädsla om att vara öppen med sitt mående. 

Detta på grund av rädsla av att bli stämplade som dåliga föräldrar och därmed inte anses 

vara tillräcklig i sin förmåga att ta hand om sitt barn (Boursnell, 2014, s. 100).  

 

Vad föräldrar med psykisk ohälsa behöver vid kontakt med myndigheter, är ett fokus på 

familjernas styrkor att stärka dessa desto mer (Boursnell, 2014, s. 100). Genom denna 

metod finns en ökad möjlighet till att se till risker samtidigt som det finns en vilja att 

stärka familjer och inte ta barn från sina föräldrar (ibid). Författaren hänvisar i sin 

artikel till en studie där ett flertal föräldrar som intervjuats uppger att bedömningen av 

riskfaktorer inte har gjorts efter vad föräldrarna förklarat om sitt mående (Boursnell, 

2014, s. 101). De har blivit bedömda utifrån de riskfaktorer som skapats i handläggarens 

dagliga arbete allteftersom tiden har gått (ibid). Föräldrar som lider av psykisk ohälsa, 

kan inte alltid vara en perfekt förälder och är något som behöver accepteras. Detta 

tillsammans med att ett föräldraskap är en pågående process som utvecklas över tid 

(ibid). Författaren (Boursnell, 2014, s. 104) skriver avslutningsvis att föräldrar med 

psykisk ohälsa behöver stöd och hjälp, inte minst för att minska stigmatisering, Utan 

också för att minska risken för föräldrar att hamna i ett underläge på grund av sitt 

mående. Föräldrar med psykisk ohälsa riskerar annars att anses vara föräldrar med 

bristande förmåga att ta hand om sina barn (ibid). Detta istället för att ses som personer 

med psykisk ohälsa med allt vad det innebär och inte enbart hur det påverkar deras 

familj (ibid). 

 

Keddell (2011, s. 605) beskriver att det inte är rimligt att avvakta att låta ett 

omhändertaget barn återförenas med sina föräldrar i väntan på att deras föräldraförmåga 

ska vara tillräcklig. Detta eftersom föräldrarna behöver lära sig att leva med de nya 

eventuella krav och förväntningar tillsammans med barnet (ibid). På samma sätt 
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beskriver Oxford, Marcenko, Fleming. B, Lohr och Speaker J. (2015, s. 109) vikten av 

stöd i form av diverse insatser för såväl föräldrar och barn då barnet vårdats utanför 

hemmet. Författarna menar att barn som blivit utsatta för någon form av omsorgsbrister, 

löper en större risk att bli omhändertagna ännu en gång om inte föräldrar för det stöd 

och den hjälp som krävs för att förstå barnets vårdbehov. I artikeln beskrivs en 

intervention i USA som innebär ett antal veckors stöd i hemmet efter ett barn 

återförenas med sina föräldrar. Interventionen innebär ett effektivt sätt för föräldrar att 

kunna möta upp barnets behov, och därmed stärka barnets välbefinnande (ibid). 

Författarna menar vidare att detta minskar att barnet ännu en gång bli omhändertaget. 

 

Något som är av vikt då barnet är i behov av stabilitet och möjlighet att knyta an till 

föräldrarna återigen efter att ha blivit omhändertagna (Oxford, et al, 2015, s. 109). Vid 

ett barns hemgång finns det riskfaktorer, men det går inte att mäta vad dessa riskfaktorer 

har sin huvudsakliga grund i. Det som dock går att mäta är hur föräldraskap och 

relationer är föränderliga och därmed något som går att arbeta med då ett barn 

återvänder hem (Oxford et al, 2015, s. 110). Då ett barn förflyttas från sitt hem 

förhindras risken omsorgsbrister. Dock utsätts barnet för en instabilitet och störning i 

sina relationer vilket är något som kan komma att påverka barnen under tiden de är 

omhändertagna (ibid). Såväl barn som föräldrar är således en sårbar grupp när det 

kommer till tvångsvård (ibid). 

 

För att ett barn ska få återvända hem, erbjuds föräldrarna i regel att gå en föräldrakurs, 

något som författarna menar har en generell läroplan. Denna läroplan tar sällan hänsyn 

till individualitet och/eller huruvida en förbättring sker. I artikeln beskriver författarna 

resultatet av den intervention som pågick i 10 veckor, genom ett hembesök i veckan á 

60-75 min, och var skräddarsydd för varje familj (Oxford et al, 2015, s.111). Det finns 

fyra utgångspunkter i och med denna intervention, där den första innebar en ökad 

förståelse av barnets behov samt känslor och hur föräldrarna är viktiga för sina barn. 

Den andra innebar en hjälp för föräldrarna att känna igen barnets signaler och att möta 

dessa med försiktighet (ibid). Den tredje utgångspunkten är att stärka föräldrarnas 

kompetens och självförtroende i att bemöta sina barns behov och känslor samt genom 

den fjärde och sista utgångspunkten är att förbättra medvetenheten angående 

föräldrarnas egna känslor och hur dessa påverkar relationen med barnet (ibid). 

 



  
 

15 

Studien visade att de 10 veckor som det skulle ta att fullfölja interventionen, tog i vissa 

fall 16 veckor, vilket inte ansågs vara negativt. Föräldrar som ska återförenas med sina 

barn eller som precis fått hem sitt barn har andra åtaganden i och med barnets hemgång. 

Det ansågs tvärtom viktigt att stötta föräldrarna och att flexibilitet var något som 

eftersträvades under (Oxford et al, 2015 s. 114). Att se till föräldraperspektivet i relation 

till barnet ansågs vara av största vikt vid en framgångsrik återförening mellan barn och 

föräldrar (ibid).  

 
2.4 Konklusion tidigare forskning  
I överblicken av den tidigare forskning som finns inom fältet finns det olika resonemang 

och argument vad ett tillräckligt föräldraskap innebär. Det tydligaste är att det inte går 

att definiera ett tillräckligt föräldraskap generellt utan måste utgå från varje enskild 

familjs situation. En intervention som verkar för att stödja en förälder individuellt i sin 

föräldraförmåga så den förbättras, är således svår att finna. 
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3 Diskursanalys som teori och metod  
I detta metodkapitel kommer en redogörelse för val av teori och metod att presenteras. 

Först presenteras den teoretiska utgångspunkt för studien för att sedan ta avstamp i 

Foucault och hans maktteori. Till sist presenteras diskursanalys som metod och studiens 

tillvägagångssätt.  

 
3.1 Socialkonstruktivism och diskursiva praktiker  
Utgångspunkten i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är att samhället är konstruerat 

av människor i samspel med varandra. De begrepp som skapas i interaktionen mellan 

människor är bundna till den tid de skapas i och kan därmed även förändras över tid 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 19). I interaktionen innebär det att några har 

tolkningsföreträde i det som sägs. Detta beror på det spänningsförhållande som sker när 

en diskussion eller argumentation sker. Vem som har mest makt i situationen kan vara 

den som besitter mest kunskap. Foucault var dock av den uppfattning att kunskap inte 

enbart är en avspegling av verkligheten (ibid). Den diskursiva praktiken och vad som 

skapas i den har även stor betydelse för vad som anses vara sant (ibid).  

 
3.2 Utgångspunkter  
Diskursanalys är enkelt sett ett teorival som syftar till att synliggöra olika strukturer i en 

diskurs som förs i ett givet sammanhang. I och med att texter studeras utgör språket en 

viktig faktor, men det är främst de diskursiva relationerna som en diskursanalys 

fokuserar på. Detta innebär att relationerna mellan grupper synliggörs och lägger 

grunden för ramarna (Bergström & Boréus, s. 305). Ett språk är något som formas i en 

social kontext och får olika betydelse för vad som formas i vilket sammanhang språket 

ger uttryck för något. Den sociala kontexten i sin tur får då språket som grundpelare i 

hur identiteter och andra sociala fenomen byggs upp, som exempelvis normer 

(Bergström och Boréus, 2012 s. 326). Beroende på vilken social kontext som en diskurs 

således utgår ifrån, ger diskursen olika betydelse och skapar olika förutsättningar för 

förståelse. Olika tolkningar i språket formar sättet som vi ser kunskap och makt på (ibid, 

s. 326). 
 

Foucault var av den uppfattning att diskursen i sig kan ses som ett regelsystem som gör 

vissa kunskaper legitima, och andra inte. Diskursen pekar även ut vilka som har 

tolkningsföreträde och får rätt att uttrycka sig. Samtidigt är en diskurs föränderlig, 

regelsystemen inom diskursen är dynamiskt och förändras i takt med andra fenomen 
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som påverkar diskursen (Bergström och Boréus, s. 309). Detta kan i vår studie ge en 

förklaring till hur kontexten påverkar utgångsläget och resultatet av diskursen. 

Maktordningen är beroende av kontexten som diskursen förs i (ibid, s. 312). Den 

kritiska diskursanalysen undersöker främst hur förhållandena ser ut mellan diskurser 

och sociala strukturer (ibid, s. 322). 

 

På samma sätt som diskursanalys är den teori som används är det även metoden inom 

kvalitativ analys för denna undersökning. Winther Jörgensen och Phillips (2009, s. 10) 

menar att diskursanalys är en sammanlänkning mellan teori och metod. För att metoden 

ska gå att använda måste den teoretiska utgångspunkten vara förankrad då analysen inte 

går att sätta utanför sitt sammanhang inom diskursanalysen. Vi har applicerat 

diskursanalysen genom att se till de övergripande teman i rättsfallen för att få en 

överblick över materialet. I en diskursanalys menar Winther Jörgensen och Phillips 

(ibid) att det inte går att komma åt vad som förekommer bakom diskursen, med andra 

ord lämpar sig metoden inte för att hitta verkligheten utanför kontexten (ibid). Det 

lämpar sig inte att hitta vad som är sant eller inte, men däremot går det att finna mönster 

i det som sagts och framställts (Winther Jörgensen och Phillips, 2009, s. 28).  

 

Den kritiska diskursanalysen undersöker “relationerna mellan diskursiv praktik och 

kulturell utveckling i olika sociala sammanhang” (Winther Jörgensen och Phillips, 

2009, s. 66) där den diskursiva praktiken är med och konstituerar den sociala världen. 

Samtidigt som detta sker är den även med och speglar andra processer som konstitueras 

inom den sociala praktiken. Olika processer inom samma område påverkar varandra, 

även om själva analysen behöver ske inom den egna kontexten. Det går därför inte att 

blanda ihop processerna, utan empirin måste analyseras i det enskilda sociala 

sammanhanget. En kritisk diskursanalys menar att den står på de mest utsattas sida 

samtidigt som den sägs fortsätta skapa ojämlika maktförhållanden. Uppgiften för en 

kritisk diskursanalys är att blottlägga hur den sociala världen upprätthålls samt 

relationerna inom den för att på så vis kunna bidra till social förändring och en jämn 

maktbalans (Winther Jörgensen och Phillips, 2009, ss. 67-70).  

 
Diskursanalysen i denna studie är uppbyggd på samma sätt som Faiclough & Wodak 

(1997 s. 258) menar med att en diskurs är uppbyggd av en social praktik. Detta på 

samma sätt som den sociala praktiken är uppbyggd av diskursen.  
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4 Metodologiska överväganden  
I avsnittet presenteras en diskussion kring urvalet samt vilka källor vi har använt som 

studiens tidigare forskning och hur vi funnit dessa. Vidare går vi igenom kvalitativ 

metod för att komma in på den kritiska diskursteorin och hur den har tillämpats. 

 

4.1 Urval  
De rättsfall som har valts är enbart utifrån den grupp där vårdnadshavare och 

socialnämnd är oeniga i frågan om barnet ska återförenas med sina vårdnadshavare eller 

inte. Detta innebär att vi endast får del av det material som har överklagats till 

Förvaltningsrätten av vårdnadshavare. Genom urvalet får vi inte tillgång till ärenden där 

socialnämnd och vårdnadshavare är överens om att vården ska upphöra eller kvarstå 

eftersom dessa utredningar inte är offentliga handlingar. För resultatet innebär detta att 

vi inte kan undersöka hur resonemang kring tillräcklig föräldraförmåga förs i de ärenden 

där socialnämnden är enig med vårdnadshavare att barnets vård ska upphöra enligt 21§ 

LVU eller kvarstå. 

 

De rättsfall som gav träff vid sökning utifrån de kriterier som finns i avgränsningen fann 

vi 23 st. Av dessa var det 3 rättsfall där Förvaltningsrätten gav bifall till 

vårdnadshavarna och 20 avslag. Utifrån dessa valdes samtliga bifall, samt 7 av 

avslagsfallen ut genom ett slumpmässigt urval då alla ansågs vara likvärdiga att ingå i 

resultatet utifrån de kriterier som satts upp innan sökningen.  

 

4.2 Tillvägagångssätt diskursanalys  
Den tidigare forskning som presenterats är hämtad från Academic search premier via 

Linnéuniversitetets bibliotekskatalog. Vid sökningen på denna databas, utgick 

sökningen från nyckelord som: upphävt LVU, upphävande av LVU, good enough, 

parenting, social work, decision making process, decision making, och legal frame i 

olika kombinationer. 

 

Empirin är sammanställd från rättsfall som vi har samlat in från databasen Zeteo via 

universitetsbibliotekets databas. Dessa är offentliga handlingar som finns att tillgå, dock 

är vissa delar utelämnade med hänvisning till 26 kap 1§ Offentlighet- och 

sekretesslagen som innebär att den enskilde skyddas i de fall där förhandlingen pågått 

bakom stängda dörrar. Detta innebär att vi inte har tillgång till allt som sagts under 
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förhandlingen. Vid sökning efter rättsfall ville vi finna de som fått en dom efter 2006 

där vård enligt 21§ LVU har begärts upphöra. Kriterierna i sökningen av rättsfall är att 

barnen har omhändertagits med grund i 1 & 2§§ LVU som grundar sig på brister i 

omsorgen. Vi har dock varit medvetna om att omständigheterna och anledningarna för 

ett LVU har sett olika ut. Det har därmed givit oss olika förutsättningar att se hur 

föräldraförmågan förändrats och/eller påverkat resonemanget i huruvida vård enligt 

LVU har upphävts eller inte. 

 

Genom att tematisera resultatet har vi gjort en selektiv bedömning och placerat dem i 

teman. Det har följaktningsvis problematiseras i resultatet utifrån hur empirin tolkats. 

Resultatet är baserad på tio rättsfall med avgörande från Förvaltningsrätten. Resultatet 

har vi sammanställt med hjälp av ett antal läsfrågor1 till texten (jmf. Silverman, 2016, 

ss. 159-162). Läsfrågorna är framtagna med utgångspunkt i syfte och frågeställningarna. 

Eftersom vi har vår teoretiska utgångspunkt inom socialkonstruktivismen måste 

frågorna ge ett svar som visar på hur diskursen har konstruerats. Frågorna har 

omarbetats ett flertal gånger. Detta då de första frågorna i ett test ansågs vara för breda 

vilket gjorde att vi inte fick ut de specifika svaren som vi ville. I och med att det är ett 

mönster samt själva argumentationen i diskursen vi ämnar finna var det viktigt att hitta 

rätt formulering på frågorna. Läsfrågorna har sitt syfte att vara till hjälp för att begränsa 

sammanställningen av råmaterialet. Ett annat angreppssätt hade varit att samla in ett 

högre antal rättsfall för att få ett större urval och kunna generalisera, eller göra en 

statistisk undersökning. Dock är det som är intressant för studiens syfte hur diskursen 

förs genom kvalitativa frågor till rättsfallen och inte antalet som återfår sitt barn efter en 

hembegäran (jmf. Becker, 2008, ss. 197-198). Något som också är värt att nämna är att 

vissa av de rättsfall som är inkluderade i denna studie har vid skrivandet av denna studie 

enbart fått ett beslut i Förvaltningsrätten. Vi vet således inte huruvida de som fått avslag 

i Förvaltningsrätten har överklagat till Kammarrätten. 

 

Vid granskningen av rättsfallen har resultatet bearbetats ett flertal gånger. Först delades 

rättsfallen in i huruvida vård enligt 21§ LVU har avslutats eller om vården fortfarande 

pågår enligt 1 & 2 §§ LVU. Därefter gjordes en uppdelning om vilka omsorgsbrister 

som ansågs föreligga vården. Med utgångspunkt av vårt syfte och våra frågeställningar 

har vi vid granskningen av rättsfallen sökt efter diskursen gällande tillräcklig 

                                                
1 Se bilaga 1.  
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föräldraförmåga. Denna sökning har med hjälp av Winther Jörgensen och Philips (2009, 

s. 28) resulterat i ett antal huvudsakliga teman i tillräcklig föräldraförmåga. Dessa teman 

har bidragit till en utformning av mönster, inom vilken diskursen av tillräcklig 

föräldraförmåga har blottlagts (ibid). Genom att bryta ned och plocka isär rättsfallen går 

det att finna mönster samt se om de återkommer inom flera rättsfall (jmf. May, 2001, s. 

323). Genom att undersöka domarna kan relationer inom texten undersökas, men även 

relationen till andra skrivna produkter såsom propositioner och andra forskares resultat. 

Att påvisa vilka intressen som har förtur i diskursen gör att tolkningsföreträdet 

framträder genom vem som besitter mest makt (jmf. May, 2001, s. 234).  

 

Kritik mot denna typ av metod grundar sig i att domarna som används lyfts upp från den 

mening de var tänkta att användas i från början. Som forskare är det den skrivna texten 

som är det intressant, samtidigt är det någon annan som har författat det som har 

granskats. Detta innebär att det redan där är en person som har bestämt vad som är 

viktigt och mindre viktigt att ta med. Texten blir på så vis selektiv och är inte en neutral 

beskrivning av en händelse. De som författar texterna är själva en del av en kontext som 

påverkar deras syn på vad som ska ingå eller inte (jmf. May, 2001, s. 236).  Ytterligare 

kritik kan utfärdas om granskningen av dokumenten inte tar hänsyn till hur de har 

producerats och hur sammanhanget som föranlett texten påverkat dem som ingår i 

diskursen (jmf. May, 2001, s. 236). För att se mönster i domarna och hitta diskursen 

som rör tillräcklig föräldraförmåga utgår vi från både bifall och avslag. Detta för att se 

hur diskussionen skiljer sig i de olika domarna. Faiclough & Wodak (1997 s. 258) 

menar med att en diskurs är uppbyggd av en social praktik, på samma sätt som den 

sociala praktiken är uppbyggd av diskursen. Med andra ord skulle socialnämnden och 

Förvaltningsrätten påverkas av varandra då diskursen skapas i vad man skulle kunna 

kalla för ett spänningsförhållande. Den diskussion som förs i utredningarna som skickas 

in till Förvaltningsrätten är resultaten av vilken norm som finns inom socialtjänsten på 

ett specifikt kontor. Handläggarna som jobbar där för diskursen, men är även en del av 

den genom att de befinner sig i kontexten som rör LVU-vårdens fortsatta vara eller inte 

vara. Detta synsätt hittar vi hos Fairclough som har utvecklat den kritiska 

diskursanalysen med Frankfurtskolan som föregångare. En diskurs består av tre 

dimensioner (Bergström & Boréus, 2012, s. 306). En språklig (en skriven text), en 

diskursiv praktik och en social praktik. Den språkliga innebär att en text analyseras för 

vad den säger beträffande ordval. Den diskursiva praktiken och den sociala praktiken i 
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diskursbegreppet är hur texter produceras. Detta parallellt  med allt som har med 

publiceringen att göra, samt relationerna mellan den språkliga diskursen och praktiken. 

Genom att se relationen mellan det språkliga och den diskursiva praktiken är det möjligt 

att bredda diskurs som begrepp. Detta för att sedan använda det i ett sammanhang  som 

knyter an till socialt arbete som fält då det är en komplex process som sker inom 

tvångslagstiftningen (jmf. Bergström och Boréus, s. 307-308) 

 

En kritisk utgångspunkt för diskursteorin är att den inte går att använda på människor 

menar Bergström och Boréus (2012, s. 402). Teorin har inga givna metoder för att 

appliceras, dock kan teorin ge kunskap och förståelse för hur begrepp konstrueras och 

definieras i en given grupp (ibid). Genom att analysera materialet där socialnämndens 

och Förvaltningsrättens bedömningar är för sig kan vi se hur makten fördelas i 

diskursen. Att belysa både socialnämnden och Förvaltningsrättens bedömningar gör att 

vi kan upptäcka om det är samma diskurs eller två olika, samt vad detta i så fall får 

betydelse.   

 
4.3 Mätbarhet och tillförlitlighet  
Beträffande validiteten i studien att det som avser att mätas, blir mätt menar Bergström 

& Boréus (2012, s. 406) måste utgå ifrån det maktperspektivet som studien tillämpar 

samt själva innehållet i texten som granskas. Validiteten för denna studie går att 

diskutera på olika sätt. Dels är maktperspektivet definierat som Foucaults vilket innebär 

att makt är någon som skapas inom en viss kontext. Att det som ska mätas verkligen blir 

mätt är knutet samman i de läsfrågor som är ställda till rättsfallen. Frågorna kan ställas 

på ett annat sätt och det är inte säkert att någon som genomför studien skulle ha uttryckt 

sig på samma sätt.  

 

Gällande reliabiliteten som är studiens tillförlitlighet om samma mätning görs igen går 

det inte att garantera. Bergström & Boréus (2012, s. 405) beskriver även att 

reliabiliteten inom diskursanalys är svår eftersom det inte finns enbart en metod att utgå 

ifrån. Dock förklaras tillvägagångssättet under metodavsnittet för att öka reliabiliteten. 

Bergström & Boréus (2012, s. 406) menar vidare att inom en diskursanalys söker 

forskarna inte efter någon sanning, utan tolkar det som sägs i text. Genom att båda 

författarna har diskuterat innehållet i studien ökar objektiviteten då båda kritiskt 

ifrågasatt texten under arbetets gång och under bearbetningen i resultatet.   
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4.4 Etiska överväganden  
Att någon får sin föräldraförmåga granskad öppet är känsliga uppgifter som ska 

behandlas med respekt. Rättsfall är en offentlig handling men i denna studie ersätts 

namnen på barnen i rättsfallen med bokstäver. Rättsfallen är en skriven text som innebär 

att innehållet ska tolkas med respekt och försiktighet. Detta eftersom de som ingår i 

fallen inte har möjlighet att förklara sin situation mer ingående (jmf. vetenskapsrådet, 

2011, s. 119). Genom studien kan det bidra till att det förs en diskussion om hur en 

föräldraförmåga bedöms och på så vis öka skyddet för det placerade barnet (jmf. 

vetenskapsrådet, 2011, s. 35). För att stärka skyddet ytterligare har rättsfallen även 

avidentifierats gällande kön, etniskt tillhörighet och andra omständigheter som kan 

bidra till att barnen går att identifiera. Vårdnadshavarna kallas i resultatet och analysen 

för mamma och pappa vilket gör att de tilldelas en könstillhörighet. Dock har det inte 

någon avgörande faktor för denna studie. När vi själva granskar hur diskursen 

konstrueras har vi med oss erfarenheter och förutfattade meningar som påverkar hur vi 

väljer att tolka resultatet. Detta tar vi med i beaktning så vår tolkning inte ses som den 

enda sanna. Vi har valt att inte göra någon uppdelning i hur studiens gång har sett ut. 

Båda författarna äger all text och den har bearbetats av båda för att hela tiden ha ett 

kritiskt förhållningssätt till våra egna värderingar.  
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5 Resultat och analys  
I avsnittet presenteras den empiri som samlats in genom granskning av tio rättsfall från 

Förvaltningsrätten och sammanställts i tabeller. Empirin presenteras tillsammans med 

en del av analysen för att i det avslutande kapitlet påvisa diskursen gällande upphörande 

av tvångsvård enligt 21§ LVU och då tillräcklig föräldraförmåga. I de citat som 

presenteras från rättsfallen har vi valt att avidentifiera dem genom att inte benämna 

könstillhörighet utan refererar enbart till vårdnadshavare 1 och 2.    

 

5.1 Teman i rättsfallen 
Av de tio rättsfall som granskats har fall A-G fått avslag och H-J bifall.  

Utifrån dessa har vi kunnat utläsa åtta stycken teman kopplade till tillräcklig 

föräldraförmåga som presenteras i en punktlista nedan. Siffrorna innan de olika teman 

är en kodning för att i nästa led visa hur dessa förhåller sig till varandra i de olika 

rättsfallen. I både bifall- och avslagsdomarna går det att utläsa åtta olika teman. Dessa 

har fått namn efter hur förvaltningsrätten väljer att benämna vad som anses vara en 

fortsatt föreliggande brist i omsorgen eller inte. Teman som har gått att utläsa handlar 

om: 

1. Vårdnadshavares bristande insikt om barnets behov 

2. Samma grund som vid LVU-beslutet kvarstår 

3. Bristande umgänge mellan vårdnadshavare och barn efter LVU-beslut 

4. För kort tid efter LVU-beslutet att se en förbättring hos vårdnadshavare 

5. Konsekvenser av omsorgsbrister har gett ett stort vårdbehov hos barnet 

6. Vårdnadshavare sätter sina egna behov framför barnets  

7. Oförmåga att se att det föreligger brister i sin föräldraförmåga 

8. Går inte att bedöma tillförlitlighet i vad vårdnadshavare säger (frivillig vård, löften 

om ej upprepning, relationer). 

 
5.2 Avslag- vården enligt LVU fortsätter   
Rättsfallen innehåller inte enbart ett tema utan flera angående tillräcklig 

föräldraförmåga vilket går att utläsa i tabellen nedan2. Tabellen tolkas genom att 

rättsfall står horisontellt och teman vertikalt. Exempelvis i rättsfall A finns alla teman 

förutom i nummer sju med vilken är temat om oförmåga att se att det föreligger brister i 

föräldraförmågan.  

                                                
2 Se tabell 2 
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Tabell 2. Föräldraförmåga i avslag  

KODER A B C D E F G 

1 x x  x x  x 

2 x x  x x  x 

3 x x x x x x x 

4 x x x     

5 x x x x x x x 

6 x   x x x x 

7   x  x   

8 x  x x x x x 

 

5.3 Huvudteman 
I följande del av resultatet presenteras de tre huvudteman som går att utläsa i tabell 2. 

Dessa är tema 3, bristande umgänge mellan vårdnadshavare och barn. Tema 5, 

konsekvenserna av omsorgsbristerna innebär ett ökat vårdbehov. Samt tema 8, där det 

finns brister i tillförlitligheten angående vad vårdnadshavarna säger.  

 

5.3.1 Bristande umgänge mellan vårdnadshavare och barn  

Detta tema visade sig vara en stor tyngdpunkt i diskussionen angående tillräcklig 

föräldraförmåga. I majoriteten av rättsfallen har det använts som underlag i domarna. En 

presentation görs om hur umgänget mellan vårdnadshavare och barn ansetts fungera. 

Detta både under umgänget men även hur barnet har reagerat under tiden och efteråt. 

Det har även lagts fokus på i vilken mån umgängena har gått att planera utifrån 

familjehemmet, vårdnadshavare och socialtjänsts intressen. I rättsfall D är 

vårdnadshavare 1 inte i barnets liv och vårdnadshavare 2 har omfattande problematik 

gällande blandmissbruk samt psykisk ohälsa. Vårdnadshavare 2 som begär hem barnet, 

har under de två åren som barnet varit omhändertaget inte gjort någon ansats att 

förändra sitt beteende och leverne enligt socialnämnden. Den kontakt vårdnadshavare 2 

har med myndigheter är enbart med en läkare som ger vårdnadshavaren medicin för sin 

psykiska ohälsa. Vårdnadshavare 2 har inte ansträngt sig för att få till ett umgänge med 

sitt barn vilket i sin tur är inte att anses som att föräldraförmågan är förändrad enligt 

socialnämnden.  
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Socialtjänsten har under hela DS placeringstid upprättat umgängesplaner mellan hen och 

vårdnadshavare med umgängen inplanerade med upp till en träff per månad samt 

telefonkontakt två gånger per vecka. Vårdnadshavare har avbokat i princip alla 

umgängestillfällen och har inte träffat D sedan sommaren 2014.  

(Rättsfall D, s. 4) 

 

I samma rättsfall ges en tydlighet i hur vårdnadshavarna måste agera för att anses ha en 

tillräcklig föräldraförmåga. 

 
Umgängen mellan dem (vårdnadshavarna) och D ska under minst ett år ha varit stabila 

och fungerat.  

(Rättsfall D, s. 4) 

 

Med bakgrund av rättsfallet om barn D, finns det enligt socialnämnden inget underlag i 

hur föräldraförmågan har förbättrats. Dels på grund av bristande försök att få hjälp med 

sin egen problematik, men även p.g.a. de uteblivna umgängestillfällena. De nya 

vårdbehoven hos barnet är även av vikt för att föräldraförmågan ska anses som 

tillräcklig eller ej. Utgångspunkten är situationen i sin helhet och det faktum att 

vårdnadshavare 2 sökt hjälp angående medicinering är inte en tillräcklig förbättring. På 

samma sätt som det resoneras om barn D och umgängestillfällena, resoneras det 

liknande i rättsfall rörande barn G. 
 

Det är således umgänget med G och hur det fungerar som kan föra utredningen framåt 

gällande vad vårdnadshavarna behöver för eventuellt stöd i sin föräldraroll. Det har dock 

inte gått att utreda föräldraförmågan på ett tillfredställande sätt mot bakgrund av de få 

umgängen som har ägt rum under utredningstiden.  

(Rättsfall G, s. 6) 

Diskussionerna skiljer sig i hur en föräldraförmåga kan anses vara tillräcklig. Vad som 

framkommer är hur det i de olika rättsfallen finns en riktlinje om hur dessa umgängen 

ska se ut för att de ska anses vara tillfredsställande. Detta är i det ena rättsfallet (D) en 

önskan om att umgänge ska anses vara fungerande i ett år, för att det ska finnas en 

möjlighet att bedöma föräldraförmågan samt dess eventuella möjlighet att förbättras. 

Vid planeringen av umgängen som inte fullföljs från vårdnadshavarens sida, är även 

något som socialnämnden anser är negativt i bedömningen av tillräcklig 

föräldraförmåga. 

Det har varit svårt att göra en planering av umgänget utifrån vårdnadshavares ständigt 
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ändrade arbetstider och när överenskommelser väl har gjorts har hen ändrats sig.  

(Rättsfall F, s. 4) 

I rättsfall F är det istället planeringen inför umgänget som varit av vikt vid 

bedömningen av föräldraförmågas bättring eller inte. Utifrån rättsfall D och G har 

umgänge uteblivet och föräldraförmågan har således inte kunnat bedömas. Vid rättsfall 

F har umgänge med barnet fungerat, men socialnämnden och familjehemmet har istället 

upplevt att planeringen varit omständlig. Gällande bristande umgänge har barnets 

reaktioner under och efter umgänget noterats vilket sedan kommit att användas som 

underlag i bedömningen. I majoriteten av rättsfallen finns det en uttrycklig oro hos 

barnen efter umgänge med sina föräldrar. Socialnämnden samt familjehemmen har sett 

de reaktioner som något negativt gentemot föräldrarna och deras omsorgsförmåga.  

Det har även varit en oro kring umgänge och A har fått panik efter ett umgänge i mars 

2016.  

(Rättsfall A, s. 5) 

 
Emellertid har hen efter umgänge med vårdnadshavare åter varit nedstämd, avstängd och 

avvisande mot familjehemsföräldrarna. Hen fick kraftiga känsloutbrott, regredierade i 

ålder och fick somatiska reaktioner.  

(Rättsfall B, s. 4) 

Hen har haft strukturerat och planerat umgänge med sin vårdnadshavare två timmar 

varannan vecka. Umgänget är påfrestande för E och hen får starka reaktioner under ett 

par dagar efteråt.  

(Rättsfall E, s. 5) 

5.3.2 Konsekvenser av omsorgsbrister har gett ett stort vårdbehov hos barnet 

Ytterligare en synlig diskussion är hur barnen har ett stort vårdbehov i och med de 

omsorgsbrister de utsatts för. Hur vårdnadshavarna kan ta hand om ett barn med ökat 

vårdbehov är något som tas med i bedömningen. I rättsfall B lider vårdnadshavaren av 

psykisk ohälsa på grund av en uppväxt som har varit av svårare karaktär. 

Vårdnadshavarens känslomässiga tillgänglighet har således varit märkbart begränsad, 

vilket anses ha påverkat barnet. Vårdnadshavaren har gift om sig och har såväl stabilt 

förhållande som stabil vardag. Den nya partnern till vårdnadshavare 1 kan kompensera 

upp för hen när, och om, hen mår dåligt (rättsfall B). Vårdnadshavare 1 har genom 

medicinering samt terapi upplevt att hen mår bättre. 
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I rättsfall C har vårdnadshavare 1 lidit av psykisk ohälsa och till följd av detta vid en 

stressad situation slagit sitt barn framför barnets yngre syskon. Barnen har därmed 

ansetts blivit utsatta för psykisk som fysisk misshandel. Vårdnadshavare 1 lever 

tillsammans med barnens andra vårdnadshavare och de har under de sex månader som 

barnet varit omhändertagna tagit emot samtliga insatser som socialnämnden erbjudit. 

Vårdnadshavare 1 får numera medicin och mår bättre. Samtidigt har vårdnadshavarna 

gått i terapi tillsammans för att lära sig att hantera stress i vardagen. 
 

B har p.g.a. sin anknytningsstörning ett särskilt vårdbehov.  

(Rättsfall B, s. 6) 

Vårdnadshavarna psykiska ohälsa påverkade även barnens mående negativt. Till följd av 

vårdnadshavarnas hälsotillstånd tenderade C att oroa sig över samt ta ett stort ansvar för 

sin vårdnadshavare.  

(Rättsfall C, s. 5) 

Det tas ingen hänsyn i hur ett stöd till vårdnadshavarna kan kompensera för det dåliga 

måendet. I rättsfall C finns det två vårdnadshavare, där den ena kan kompensera upp för 

den andre vid ett dåligt mående, något som dessutom beskrivs vara under kontroll i och 

med medicinering samt terapi (rättsfall C). Ett ökat vårdbehov för barnet ställer högre 

krav på en föräldraförmåga som redan brustit och föranlett ett LVU.  

 
E har utifrån upprepade separationer från för hen viktiga vuxna en sårbarhet, vilket ställer 

höga krav på omsorgspersoners lyhördhet, förmåga till barnperspektiv och förståelse för 

E’s behov. E har fortfarande särskilda behov och är känslig för förändringar, hen har 

behov av trygga och stabila omsorgspersoner. 

(Rättsfall E, s. 5) 

I rättsfall E har vårdnadshavaren upprepande gånger separerat med en partner. Något 

som anses ha påverkat barnet negativt i trygghet och stabilitet. I rättsfall E ansågs det 

även finnas brister i omvårdnaden av barnet, bristerna innebar att lägenheten inte ansågs 

som lämplig för barnet samt att barnet hade smutsiga kläder. Socialnämnden uppger att 

detta har blivit bättre då mamman fått hjälp genom insatser under tiden barnet varit 

omhändertaget enligt LVU.  
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5.3.3 Inte tillförlitligt i vad vårdnadshavarna säger (frivillig vård, löften om ej 

upprepning, relationer) 

I diskussionen angående tillförlitlighet i det vårdnadshavarna säger så läggs det tyngd i 

huruvida föräldrarna anses ha insikt angående barnets behov eller inte. Det som sker i 

majoriteten av rättsfallen är att vårdnadshavarna uppger att de förstår vad barnen 

behöver och att de kan möta dessa behov. Det är finns även argument från 

vårdnadshavarnas sida att vård kan ske på frivillig väg. Det är något som socialnämnden 

i samtliga fall inte anses vara tillförlitligt. Socialnämnden beskriver att vårdnadshavare i 

rättsfallen A-G säger sig förstå barnens behov men i stället anses betyda att 

vårdnadshavarna inte har insikt i sin egen bristande föräldraförmåga.  

 
Vid varje utredning har vårdnadshavare sagt att det nu är sista gången, att hen förstår, att 

hen prioriterar barnen framförallt och att inget ska upprepas.  

(Rättsfall A, s. 4) 

LVU utgör en garanti för att behövlig vård inte upphör i förtid. Vad gäller 

vårdnadshavarnas önskan att ta emot stöd på frivillig grund har detta tidigare inte gått att 

genomföra. Vårdnadshavare har under våren 2015 erbjudits stöd utan ta emot detta. 

(Rättsfall G, s. 7) 

Med bakgrund till rättsfall A, har vårdnadshavare haft fyra utredningar angående sig 

själv och sin föräldraförmåga. Socialnämnden anses således att vårdnadshavares löfte 

inte är att anses som tillförlitligt. Det beskrivs även i socialnämndens utredning att 

vårdnadshavaren erbjudits samtliga insatser utan att det blivit någon tillfredsställande 

förbättring för att vården ska upphöra. Vidare i rättsfall G anses tillförlitligheten inte 

bärande då det till och med erbjudits insatser som inte mottagits vilket är en anledning 

att ifrågasätta hur föräldraförmågan vill förbättras. 

Vårdnadshavarna är emellertid mycket angelägna om att utåt sett visa att de ställer upp på 

vad som än krävs för att barnen ska flytta hem igen. Därutöver är deras nyförvunna 

kunskaper till stor del teoretiska och det är därför inte säkert att de har förmågan att 

omvandla dessa i praktiken.  

(Rättsfall C, s. 7) 

Till skillnad från rättsfall G så har vårdnadshavarna i rättsfall C tagit emot de insatser 

som erbjudits. Samtidigt säger de att dem är införstådda i vad en hemflytt kan komma 
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att innebära. Detta har sedan använts mot vårdnadshavarna och ansetts vara en del av 

deras bristande insikt.  

Med hänsyn till att vårdnadshavare under lång tid har uppvisat bristande förmåga att ens 

få till stånd ett fungerande umgänge med D eller att söka stöd för sina egna psykiska 

besvär, är det dock i nuläget ytterst tveksamt om hen över tid kommer att kunna 

medverka till de extra insatser som D utifrån sin funktionsnedsättning har behov av.  

(Rättsfall D, s. 6) 

Genom att dra paralleller beskrivs det i temat om bristande i umgänge, i rättsfall D och 

G, om oviljan samt oförmågan att ens få till ett umgänge är bristande föräldraförmåga. 

Likaså vad gäller vårdnadshavare i rättsfall F, som ändrat på umgängestider på grund av 

sitt jobb anses som en otillräcklig föräldraförmåga. Vårdnadshavarna i rättsfall C 

uppfyller alla krav i vårdplanen som upprättats vid omhändertagandet och de har ställt 

upp på alla insatser socialnämnden erbjudit. Men där ifrågasätts istället föräldrarnas 

intentioner. Det beskrivs i rättsfall C att de tagit emot stöd och insatser enbart för att få 

hem sina barn. Detta anses sedan inte har bidragit till att inse hur deras föräldraförmåga 

är bristande och därmed otillräcklig.  

Vidare framgår av utredningen att vårdnadshavare så sent som i november 2015 på 

sociala medier har uttryckt sig på ett sätt som medför att det finns anledning att 

ifrågasätta hens förmåga att samverka med socialtjänsten även i samband med 

motgångar.  

(Rättsfall F, s. 6) 

Tillförlitligheten beskrivs som osäker i rättsfall F där det finns en risk att samarbetet 

mellan vårdnadshavaren och socialtjänst inte kommer fungera. Dock föreligger det ett 

gemensamt ansvar i samarbetet mellan socialen samt vårdnadshavare.  

Förvaltningsrätten har härefter att ta ställning till om vårdbehovet kan tillgodoses på 

frivillig väg. Vårdnadshavare har anfört att om det finns behov av insatser kan de ske på 

frivillig väg. Vårdnadshavare har vidare anfört att hen inte vill att E tas ifrån 

familjehemmet direkt utan vill att hemtagningen ska ske stegvis. Förvaltningsrätten 

finner därmed att samtycket till vård utanför hemmet är tidsbegränsat. Med hänsyn till 

detta och mot bakgrund av vårdnadshavaren bristande insikt i E’s behov finner 

förvaltningsrätten att den behövliga vården av E inte kan garanteras på annat sätt än med 

stöd av LVU.  

(Rättsfall E, s. 8) 
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Tillförlitligheten i ovanstående citat grundar sig i vårdnadshavare anses tidsbegränsa 

samtycket till vård utanför hemmet. Dock är vård enligt LVU med hänvisning till såväl 

socialstyrelsen, socialnämnden samt LVU-lagstiftningen ingen permanent lösning, som 

tidigare nämnts, eftersom syftet är att återförena barn och föräldrar. Att tillförlitligheten 

anses brista på grund av ovanstående argument från socialnämnden kan vara att 

motarbeta deras egna strävan efter en återföreningen.  

5.4 Bifall- vård enligt LVU upphör 
I kodning av bifall har samma teman som gick att finna i avslagen använts. Bifallen av 

överklagan som vårdnadshavare har gjort innebär att Förvaltningsrätten gör 

bedömningen om LVU-vården ska upphöra och barnet ska flytta hem till sin eller sina 

vårdnadshavare igen efter en tid i familjehem eller ej. I detta kapitel kommer fokus vara 

både på resonemang från socialnämnden och Förvaltningsrätten då deras åsikter går 

isär. Precis som i avslagen från Förvaltningsrätten ingår det inte enbart ett tema i 

rättsfallen utan ett flertal som tillsammans utgör diskursen. 

 
KODER H I J 

1 x x x 

2  x x 

3 x  x 

4    

5 x x x 

6    

7  x  

8   x 
Tabell 1 

 
5.5 Huvudteman bifall  
I de tre rättsfall som har granskats gick det att finna fyra huvudteman som är 

återkommande vid bedömningen angående tillräcklig föräldraförmåga. 1 

vårdnadshavares bristande insikt om barnets behov, 2 samma grund som vid LVU-

beslutet kvarstår, 3 bristande umgänge mellan vårdnadshavare och barn samt 5 

konsekvenser av omsorgsbrister har lett till ett stort vårdbehov hos barnet är de 

huvudteman som är tydligast i resultatet.  

 
1. Vårdnadshavares bristande insikt om barnets behov 
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2. Samma grund som vid LVU-beslutet kvarstår 

3. Bristande umgänge mellan vårdnadshavare och barn efter LVU-beslut 

4. För kort tid efter LVU-beslutet att se en förbättring hos vårdnadshavare 

5. Konsekvenser av omsorgsbrister har lett till stort vårdbehov hos barnet 

6. Vårdnadshavare sätter sina egna behov framför barnets  

7. Oförmåga att se att det föreligger brister i sin föräldraförmåga 

8. Går inte att bedöma tillförlitlighet i vad vårdnadshavare säger (frivillig vård, löften 

om ej upprepning, relationer). 

 
 
5.5.1 Vårdnadshavarnas bristande insikt om barnets behov 

Bristande insikt är precis som i avslagen ett förekommande tema i diskussionen om 

tillräcklig föräldraförmåga i de domar där Förvaltningsrätten har dömt till 

vårdnadshavarnas fördel. Den bristande insikten menar socialnämnden innebär bland 

annat att ett förändringsarbete som krävs hos vårdnadshavaren inte är möjligt.  

 
Vårdnadshavaren saknar insikt i vad barnen behöver och förnekar deras hemska 

upplevelser och kan därför inte ge barnen det stöd de behöver.   

    (Rättsfall I, s. 5) 

Att förneka ett barns upplevelser av våld anses därmed av socialnämnden vara en 

bristande insikt om barnets behov av att kunna ge uttryck för känslor, bearbeta vad 

barnet varit med om och söka stöd hos sin vårdnadshavare. Våld är även i rättsfall J ett 

skäl till att LVU-vården påbörjades. Socialnämnden menar att den ena vårdnadshavaren 

är i beroendeställning till den andra vilket är en form av våld eftersom den minskar 

rörelsefriheten för den som är i beroendeställning. Vårdnadshavarna har överklagat alla 

beslut gällande LVU-vården i rättsfall J som i rättsfall H. Barn H var vid 

omhändertagandet väldigt ung och vårdnadshavaren var i olika omgångar placerat 

tillsammans med barnet på utredningsboende samt i familjehem. Trots detta ansåg 

socialnämnden att det inte gav vårdnadshavaren någon insikt i sin situation. 

Vårdnadshavaren har sedan barnet blivit omhändertaget fått ytterligare ett barn men där 

socialnämnden menar att barnen har olika behov och att barn H som varit 

omhändertaget största delen av sitt liv har helt andra vårdbehov än barnet som haft det 

stabilt sedan födseln med två närvarande vårdnadshavare som mottagit stöd utifrån. 

Detta menar socialnämnden inte är att anse som tillräckligt gällande att LVU-vården ska 

upphöra på barn H.   
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5.5.2 Samma grund som vid omhändertagandet kvarstår  

I diskussionen går det att finna ett antal begrepp som socialnämnden bedömer är av stor 

vikt i förhållande till vårdnadshavarnas förändringsbenägenhet. I alla tre rättsfallen 

bedöms det från socialnämndens sida föreligga samma grunder som vid LVU-vårdens 

start då vårdnadshavarna inte har insikt i sin egen föräldraförmågas brister. Att 

vårdnadshavarna begär hem barnet påtalas i alla tre rättsfallen påvisa en bristande 

förmåga hos vårdnadshavarnas att se vad som måste förändras. 

I vårdplanen anges som förutsättning för att vården ska kunna upphöra att 

vårdnadshavaren visar insikt i problematiken, vilket inte är uppfyllt. Barnen har ett 

fortsatt vårdbehov som vårdnadshavaren inte kan tillgodose.   

    (Rättsfall I, s. 5) 

Socialnämnden framför att det är av största vikt att barnen skyddas från att utsättas för 

någon typ av våld och uppger att en ny relation för vårdnadshavaren kan anses vara en 

riskfaktor. 

Det finns också en risk att hen inleder ett förhållande med en annan partner där hot och 

våld kan förekomma.   

    (Rättsfall I, s. 5) 

Skillnaden mot när LVU-vården påbörjades är att vårdnadshavaren har tagit emot stöd 

för sitt agerande. Men enligt socialnämnden är det inte att bedöma som tillräckligt 

eftersom hen inte själv har kommit till insikt gällande sin problematik och hur det 

påverkar barnen (rättsfall I, s. 5). På samma sätt förs diskussionen av socialnämnden i 

rättsfallet som handlar om barn J. Insikten hos vårdnadshavarna finns inte och de anses 

inte ha förmåga att förändra sina beteenden som krävs för att barnen inte ska fara illa 

om LVU-vården upphävs.   

Nämndens uppfattning är att båda föräldrarna måste medge att de har en relation där den 

ena vårdnadshavaren styr och kontrollerar den andra vårdnadshavaren. De måste båda 

visa en vilja att förändra sina beteenden.    

(Rättsfall J, s. 5) 

I rättsfall I och J menar socialnämnden att det inte finns någon vilja i att förändra sig 

och att förståelsen för vad som är fel utgör förändringsbenägenheten hos 

vårdnadshavarna. Där vårdnadshavaren har gjort en förändring och visar på stabilitet 

bedöms det inte i sig självt vara tillräckligt för att vården ska upphöra. 
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Det är positivt att det har skett en förbättring av vårdnadshavarens föräldraförmåga och 

att hemförhållandena nu är mer stabila. Det är dock inte tillräckligt för att vården ska 

kunna upphöra i dagsläget. 

    (Rättsfall H, s 6) 

 
5.5.3 Brister i umgänge efter LVU 

I umgänge mellan vårdnadshavare och barn framgår det i rättsfall H och J från 

socialnämndens sida att umgängena ska fungera bra över tid och vara stabila.  Detta 

menar socialnämnden inte har varit fallet i dessa två rättsfall då vårdnadshavarna inte 

kunnat sätta barnets behov av trygghet först vilket gjort barn H oroligt. 

 

Då umgängena fungerade bra utökades umgänget ytterligare till en och en halv timme 

varje vecka. I samband med detta kom indikationer på att H inte mådde bra och att barnet 

gått tillbaka i sin utveckling. Det framkom även att mamman under oövervakat umgänge 

talat med H om att flytta hem vilket gjort hen orolig.   

(Rättsfall H, s. 5) 

Socialnämnden i rättsfall J bedömer att ostrukturerade umgänge är bister i 

föräldraförmågan och att barnet svarar med ett beteende som inte upplevdes vara 

adekvat utifrån situationen  

Personalens uppfattning är att umgängestillfällena är ostrukturerade och att båda 

vårdnadshavarna brister i sin föräldraförmåga”, samt ”J’s beteende och oro i samband 

med umgängen är oroväckande”     

(Rättsfall J, s. 5) 

 
5.5.4 Konsekvenser av omsorgsbrister har gett ett stort vårdbehov hos barnet 

Omsorgsbrister från vårdnadshavarnas sida kan visa sig som ett ökat vårdbehov när 

LVU-vården påbörjas vilket socialnämnden framför i alla tre rättsfallen. Även om 

vårdnadshavaren har tagit emot hjälp efter att LVU-vården påbörjades för att ett yngre 

barn inte ska omhändertas anses det inte vara tillräckligt utifrån det vårdbehov som 

socialnämnden menar hör ihop med den tidigare bristande omsorgsförmågan. 

  

När det yngsta barnet föddes tog vårdnadshavare tag i sin medicinering och det barnets 

andra vårdnadshavare fanns med i bilden från början. Vårdnadshavaren har fått ett gott 
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stöd i sitt föräldraskap och även tagit emot hjälp utifrån. Så var det emellertid inte med H 

som nu bär med sig trauman och därför har ett större behov av trygghet, kontinuitet och 

förutsägbarhet.     (Rättsfall H, s. 6) 

 

I rättsfall I där barnet har utsatts för att bevittna våld, för socialnämnden ett liknande 

resonemang där vårdnadshavaren förnekar att det förekommit våld, även förnekar 

barnens känslor och upplevelser vilket gör det omöjligt för vårdnadshavaren att kunna 

bemöta barnen utifrån deras tankar och känslor.  

Det är därför omöjligt att skydda barnen från nya upplevelser av våld om barnen flyttar 

hem till vårdnadshavaren. Genom att förneka våld mot barnens ena vårdnadshavare 

förnekar den andra vårdnadshavaren även barnens upplevelser, vilket omöjliggör att hen 

skulle kunna ge det stöd barnen behöver för att förstå sina känslor, reaktioner och 

familjens bakgrund.  

(Rättsfall I, s. 5) 

 
5.6 Förvaltningsrättens skiljemening i bifall 
Till skillnad från resultatet i avslagsdomarna går Förvaltningsrätten mot socialnämndens 

bedömning där LVU-vården upphör. Komplexiteten i dessa ärenden påvisas inte enbart 

i skillnaderna mellan hur socialnämnden och Förvaltningsrätten för sina diskussioner 

utan även inom samma ärende i Förvaltningsrätten. I domen gällande barn H har det 

varit skiljaktigheter, där chefsrådmannen inte ansåg att LVU-vården skulle upphöra 

(rättsfall I s. 10) som grundar sig i vårdnadshavarens bristande insikt i grunderna för 

LVU-vården från början, bristande samarbete med socialnämnden och att 

vårdnadshavarens samtycke inte är att lita på. Chefsrådmannen bedömer att vården bör 

fortgå ytterligare en tid för att utöka umgänget för att påbörja en process där barnet 

sakta kan återgå till sin vårdnadshavare. Majoriteten av beslutsfattarna anser dock att 

vårdnadshavaren visar upp en förståelse för detta.  

/../ har vårdnadshavaren på ett trovärdigt och tillförlitligt sätt uppgett att hen inser att det 

för H’s bästa inte går att flytta hem direkt, utan att det krävs en successiv upptrappning av 

umgänget och stabilitet innan en flytt kan bli aktuell.  

(Rättsfall H, s. 8) 
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Vårdnadshavaren och dennes sambo har även genomgått ett flertal utredningar gällande 

föräldraförmågan vilket inte har kunnat påvisa några brister av allvarlig karaktär 

(rättsfall H, s. 7). 

 

Gällande våld förs även diskussionen i Förvaltningsrätten på ett annat sätt än i 

socialnämnden. Barnen I har varit utsatta genom att bevittna våld mellan de dåvarande 

vårdnadshavarna. Nu har den ena vårdnadshavaren begärt hem barnen vilket 

socialnämnden motsätter sig. Förvaltningsrätten gör bedömningen att det utövade våldet 

var riktat våld mot en specifik person, aldrig mot barnen, vilket gör att det inte ses som 

en avgörande faktor för att LVU-vården ska fortsätta även om det bedöms föreligga en 

viss risk att det kan förekomma våld igen.  

 

Förvaltningsrätten utgår vid sin bedömning från att vårdnadshavaren har använt våld mot 

den andre föräldern. Denna omständighet innebär enligt förvaltningsrättens mening att 

det finns en viss risk för att vårdnadshavaren kan komma att utsätta även andra vuxna, 

t.ex. sin nya partner, för våld som det kan skada barnen att bevittna. /…/   

/…/ Förvaltningsrätten anser emellertid att risken för att vårdnadshavaren skulle utsätta 

sin nya partner, som i nuläget inte bor tillsammans med vårdnadshavaren, eller någon 

annan vuxen, för våld som barnen riskerar att bevittna, är alltför avlägsen och hypotetisk 

för att kunna ligga till grund för vård enligt LVU.    

(Rättsfall I, s. 9) 

Grunden till detta anser Förvaltningsrätten är att vårdnadshavarna till barnen inte längre 

lever tillsammans sedan ett år tillbaka, den ena föräldern har lämnat landet och gett 

enskild vårdnad till vårdnadshavaren som är kvar i landet. Separationen bedöms genom 

detta vara bestående vilket minskar risken för att våld skulle förekomma igen (rättsfall I, 

s. 8).  

Risken för att våldet ska återkomma i barnens liv diskuteras även i rättsfall J där den 

ena vårdnadshavaren har varit utsatt för våld av den andre som barnen bevittnat samt 

ansetts vara i beroendeställning även då de inte längre lever tillsammans. Umgänget 

mellan vårdnadshavare och barn är något som Förvaltningsrätten diskuterar ingående i 

sin bedömning. Socialnämnden anser att umgängena varit ostrukturerade och visar en 

otillräcklig föräldraförmåga hos vårdnadshavare vilket Förvaltningsrätten inte håller 

med om.   
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Underlag från umgängestillfällena har getts in i målet. Av det som kan utläsas av dessa 

finns det enligt förvaltningsrättens mening inte något som är särskilt anmärkningsvärt. 

Förvaltningsrättens bedömning är snarare att umgängena utifrån förutsättningarna 

fungerat ganska bra.    

(Rättsfall J, s. 9) 
 

Socialnämnden menar att barnen har varit oroliga efter umgänge vilket 

Förvaltningsrätten bedömer är helt normalt för små barn som enbart får träffa sina 

föräldrar två timmar varannan vecka (rättsfall J, s. 10). Gällande de omständigheter som 

föranledde att LVU-vård påbörjades gör Förvaltningsrättens bedömningen att det 

fortfarande föreligger brister i föräldraförmågan som socialnämnden har påvisat. Det 

kan dock inte ligga som grund för en fortsatt LVU-vård (rättsfall J, s. 11). 

Vårdnadshavare 1 har numera ordnat upp sin livssituation med eget boende, egen 

försörjning, socialt nätverk samt att vårdnadshavare 2s inflytande har minskat. 

Vårdnadshavare 1 har även tagit emot stöd i hemmet genom att gå med på hembesök av 

socialtjänsten som inte kunnat finna några brister i samband med dessa (rättsfall J, s. 8).  

 
Förvaltningsrätten anser att dessa omständigheter talar starkt för att vårdnadshavarens 

egen föräldraförmåga – i vart fall med rätt stöd – är tillräcklig.  

(Rättsfall J, s. 9) 
 
 
 
5.7 Diskursen gällande tillräcklig föräldraförmåga  
I avsnittet presenteras de mönster och den diskurs som har gått att urskilja i den 

insamlade empirin. 

 

5.7.1 Vad är tillräcklig föräldraförmåga?  

I rättsfallen går det inte att urskilja någon definition gällande vad som är tillräcklig 

föräldraförmåga. Dock går det att se negativa och positiva indikationer på vad som 

anses vara en bristande föräldraförmåga. I rättsfallen som har fått avslag anses de 

negativa aspekterna väga tyngre där det i rättsfall D (s. 4) räknas upp allt som 

vårdnadshavaren inte har gjort för att stärka sin föräldraroll. Vad som har varit positiva 

omständigheter nämns inte alls. Vidare i rättsfall C (s. 9) räknas positiva aspekter upp 

där vårdnadshavarna beskrivs ha förbättrat sin föräldraroll genom att bland annat få 

minskad psykisk ohälsa, ta emot allt stöd de blivit erbjudna samt tagit egna initiativ i 

hur de ska öka sin föräldraförmåga. Förvaltningsrätten uppger att vårdnadshavarna tar 
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emot stödet i fel syfte, att enbart få hem barnen, inte att de ska bli bättre i sin 

föräldraroll. Förvaltningsrätten menar att det inte går att se hur de har fått en bättre 

föräldraförmåga rent praktiskt utan enbart på pappret där alla insatser som de genomgått 

syns. För att förståelsen ska infinna sig krävs tid, vilket Förvaltningsrätten menar inte 

infinner sig bara för att de har tagit emot stöd och insatser. Även här anser 

Förvaltningsrätten att de negativa aspekterna överväger de positiva som 

vårdnadshavarna har uppvisat.  

 

I rättsfall E (s. 7) ser Förvaltningsrätten positivt på vårdnadshavarens ambitioner och 

utvecklingen som skett, samtidigt som bristerna i hemmiljön kvarstår. Genom att barnet 

fått ett utökat vårdbehov som en konsekvens av omsorgsristerna anses inte 

föräldraförmågan ha förbättrats i den mån den måste för att vården ska upphöra. 

Förvaltningsrätten menar att det är positivt att det har skett så många förbättringar men 

bristen på insikt gällande den känslomässiga tillgängligheten är det som är avgörande 

för att föräldraförmågan inte ska anses vara tillräcklig. Omständigheterna i rättsfallen 

påvisa att praktiska förändringar såsom hemmiljö, mottagande av stödinsatser är att se 

som positivt. Dock är det genomgående i de tre rättsfallen ovan att dessa praktiska 

åtgärder inte kan överväga den bristande känslomässiga tillgängligheten hos 

vårdnadshavarna samt insikten om den känslomässiga betydelsen för barnet.  

 
5.7.2 Umgängets betydelse 

I de olika teman som rättsfallen presenterats inom går det att urskilja mönster gällande 

tillräcklig föräldraförmåga. Ett resultat i sig är att det är tre av tio där överklagan har fått 

bifall och vårdnadshavarna får hem barnet/barnen. Detta visar att när en 

föräldraförmåga en gång har dömts ut är det svårt att klara av att nå upp till det som 

krävs för att den ska anses vara tillräcklig igen.  

 

Diskursen utifrån rättsfallen i denna studie kan inte säga vad som behöver göras för att 

vårdnadshavarna ska återförenas med sitt barn. I rättsfall D menar socialnämnden att 

umgänget måste fungera under minst ett år, dock går det inte att utläsa vad som anses 

vara fungerande. I andra rättsfall går diskussionen på liknande sätt att umgänget måste 

fungera, men inte på vilket sätt (rättsfall G och F). I rättsfall F har den ena 

vårdnadshavaren ändrat tiden för umgängen då dessa har infallit samtidigt som hen 

arbetat. Detta har ansetts vara en bristande förmåga eftersom det då inte gått att planera 

träffarna enligt socialnämndens sida. Att vårdnadshavaren får behålla arbete och därmed 
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upprätthålla en stabiliteten i rättsfall F, borde dock vara något som socialnämnden anser 

är bra. Detta kan ifrågasätta huruvida det är utifrån socialnämndens behov att planera, 

eller barnets rätt till umgänge med sina vårdnadshavare (jmf 6 kap. 2a§ FB). 

 

I rättsfall A, B och E har barnen uppvisat oro efter umgängen i form av ändrat beteende 

och regredering i ålder. Det är tydligt att umgänget mellan vårdnadshavare och barn 

måste fungera över tid för att det ska kunna bli en återförening. Om det handlar om att 

planeringen ska fungera eller att barnen inte uppvisar någon oro efter dessa är svårt att 

hitta. I Förvaltningsrättens bedömning i rättsfall J (s. 10) görs bedömningen att det är 

helt adekvat för barnet att uppvisa viss oro. Dock är alla omständigheter olika vilket gör 

att det inte går att dra någon slutsats om hur mycket oro hos ett barn efter umgänge som 

anses vara adekvat.  

 

5.7.3 Återföreningens möjligheter 

Indikationen vi får i vår studie är att barn återförenas med sina vårdnadshavare i relativt 

låg grad då tre av tio fick tillbaka sina barn. Att det skiljer sig i vår studie kan bero på 

det urval som gjorts. Att vi enbart tittar på en specifik grupp där socialnämnden och 

vårdnadshavare är oense, ger inte en generell syn på i vilken grad återförening sker. 

Detta eftersom resultatet i studien enbart grundar sig på empiri hämtat från en specifik 

grupp.  

 

I ärenden där missförhållanden och omsorgsbrister från vårdnadshavarnas sida gör att 

det inte är jämförbart om barnet kan ha det bättre på annat sätt, de måste lyftas ur sin 

situation för att inte riskera deras fortsatta utveckling. De omständigheter som 

föranledde LVU-vården ska noga vägas in i bedömningen huruvida situationen har 

förändrats eller inte. Det ger en dubbelhet i hur vårdnadshavarna ska förhålla sig 

situationen. I rättsfall C har vårdnadshavarna gjort allt de kan för att få tillbaka sina 

barn. Då ställer sig både socialnämnden och Förvaltningsrätten frågande till vilka 

intentioner vårdnadshavarna har och att de saknar insikt i sin föräldraförmåga. 

Socialnämnden har erbjudit stöd vilket vårdnadshavarna har tagit emot samt uppfyllt 

alla krav i vårdplanen som ska vara uppfyllda innan vården kan avslutas. Trots detta 

bedöms inte det som vårdnadshavarna säger vara tillförlitligt (rättsfall C). 

Vårdnadshavare 1’s psykiska ohälsa anses fortfarande vara en risk för barnet. 

Socialnämnden ska verka för att återförena barn och vårdnadshavare på bästa sätt. 
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Föreligger således ett ökat vårdbehov som kräver förutsägbarhet samt lindriga 

förändringar, kan detta anses vara något som är föränderligt. Dock behövs förälder och 

socialnämnden mötas då socialnämnden ska verka för barnets bästa och möta dennes 

behov. I samband med detta som kan ses som ett bakslag mot föräldrarna i rättsfall C 

kan det även vara att anses som en bristande tillit mellan socialnämnd och föräldrar 

 

När ett barn ska återgå till sin sina vårdnadshavare föreligger det alltid en risk för att det 

ska behöva omhändertas igen. Vårdnadshavaren i rättsfall E ansågs brista i sin 

föräldraförmåga då hen inte ansåg att det skulle vara en risk för barnet om hen skulle 

träffa en ny partner. Vid ett sådant argument kan det anses att barnet i rättsfall E aldrig 

kan komma hem, då det aldrig går att förutse om vårdnadshavaren träffar en partner 

igen. I rättsfall I presenterades liknande omständigheter där socialnämnden ansåg att en 

risk fanns för barnen att bevittna våld igen. Detta om vårdnadshavaren träffade en ny 

partner mot vilken hen kan bruka våld mot. Förvaltningsrätten ansåg dock att det var ett 

alltför långsökt argument och ingen tillräcklig grund för att vård enligt 1 & 2§§ LVU 

skulle fortsätta. 

 

5.7.4 Tolkningsföreträde  

I de tio rättsfall som har granskats i studien har sju av tio fått avslag på sin överklagan 

av socialnämndens bedömning i Förvaltningsrätten (rättsfall A-J) där det även finns 

skiljemeningar i Förvaltningsrättens bedömning (rättsfall I). Detta påvisar 

komplexiteten i bedömningarna gällande dessa ärenden. Med utgångspunkt i Foucault 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 309) blir det regelsystem där vissa kunskaper är legitima 

medan andra inte är synliga. Då det i studien framkommer att den kunskap 

handläggaren besitter, ses som legitim eftersom Förvaltningsrätten oftast går på 

socialnämndens utredningar. Utredningen som ligger till grund är den som bedömer hur 

föräldraförmågan har förändrats eller inte och beslutar om vård kan upphöra enligt 21§ 

LVU. Samtidigt tas det slutgiltiga beslutet när vårdnadshavare och socialnämnd inte är 

överens i Förvaltningsrätten som har det sista att säga till om (om beslutet inte 

överklagas till nästa instans). 

 

Foucault påvisar hur diskursen är dynamisk och och förändras i och med andra fenomen 

som påverkar diskursen (Bergström och Boréus, 2012, s. 309). De fenomen som i denna 

studie påverkar diskursen är dels socialnämnden vilken är en praktiskt och en teoretisk 
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institution. Handläggaren formar utredningen som ligger till grund när vårdnadshavarna 

vid oenighet överklagar till Förvaltningsrätten. Lekmän i socialnämnden beslutar i 

första led om ett LVU ska upphävas eller inte. Dessa beslut grundar sig ofta i kunskap 

hos, och en trovärdighet för den handläggare som utför utredningen som presenteras. 

Lekmännen i socialnämnden utgår sedan från vad Forkby et al (2015, s. 538 & ss. 553-

55) menar är sunt förnuft och beslutar utifrån det. Liksom Fouacault beskriver så är 

maktordningen beroende av den kontext som diskursen förs i (Bergström och Boréus, 

2012, s. 312). Kunskapen kan anses vara otillräcklig i och med att förtroendevalda 

lekmän i socialnämnden fattar beslutet. Dock utgår lekmännen i de fall som ingår i 

studien alltid ifrån den legitima kunskapen, dvs utredningen som sker i socialnämndens 

praktiska arbete.  

 

5.8 Diskursen i förhållande till forskning  
Utifrån de resonemang som förts ovan samt i empirin fann vi att den tidigare forskning 

som presenterats kan problematisera diskursen utifrån tanken gällande tillräcklig 

föräldraförmåga. Komplexiteten i ärenden gällande tvångsomhändertagna barn påvisas 

återigen då forskningen och de resultat vi funnit kan gå åt olika håll.  

 

I empirin visade det sig att bristande umgänge ansågs ligga till grund för en fortsatt vård 

av barnet. När umgängen genomförts beskrevs barnen i vissa fall som oroliga och att 

umgänget tycktes ha en negativ inverkan på barnen. Detta då barnen behöver en stabil 

tillvaro, men samtidigt måste förhålla sig till fler vuxna föräldragestalter än tidigare. 

Liksom Khoo, Skoog & Dalin (2011, s. 907) beskriver så har barn till vårdnadshavare 

med bristande föräldraförmågor ett behov av stabilitet samt en förutsägbar vardag. Det 

faktum att barnen (A, B, E) visat tecken på oro några dagar efter umgänge, kan med 

hänvisning till tidigare forskning bottna i olika anledningar. Ett ingripande som ett akut 

omhändertagande kan liksom Khoo, Skoog & Dalin (ibid) menar, förstärka barnets oro 

då dennes redan instabila och oförutsägbara vardag omskakas ytterligare. Precis som i 

fall med psykisk ohälsa går det inte att säga vad oron hos barnen grundar sig i. Är det 

omhändertagandet i sig som har skapat oron, eller går det att härleda till barnens tidigare 

situation tillsammans med vårdnadshavarna. När det kommer till psykisk ohälsa menar 

Boursnell (2014, s. 92) är något som bidrar till ett ifrågasättande av föräldraförmågan. 

Argumenten som socialnämnden framför i rättsfall C kan tolkas som att det är i och med 

med den psykiska ohälsan som föräldraförmågan döms ut. Detta är något som starkt 
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motsätts av Boursnell (ibid). Föräldraförmågan behöver inte, enligt författaren, 

automatiskt innebära en begränsad kapacitet i föräldraförmågan. Det beskrivs av 

socialnämnden hur förändringar gjorts i både rättsfall B och C. Dock hamnar 

vårdnadshavare i det underläge som Boursnell (2014, s. 104) beskriver i sin artikel 

angående föräldrar med psykisk ohälsa. Ett underläge som motarbetar föräldern och 

dennes föräldraförmåga blir definierad för sin psykiska ohälsa. Liksom W Choate och 

Engström (2014, s. 370-371) beskriver så är kontext och sammanhang något som anses 

vara av stor vikt vid bedömningen av en tillräcklig föräldraförmåga. Samtidigt har ett 

barn enligt Föräldrabalken (6 kap 1§) rätt till omvårdnad och god fostran vilket gör att 

bedömningarna måste utgå från barnet och de omständigheter som föreligger hos just 

den familjen. Detta menar även Keddell (2011, s. 605) som anser att en perfekt 

föräldraförmåga inte finns och att det då inte går att vänta på att vårdnadshavare ska 

uppvisa det innan barnet får komma hem. Hur föräldraförmågan bedöms är en komplex 

process utan någon checklista att gå efter (Keddells, 2011, s. 613).  

 

Vid återförening mellan barn och vårdnadshavare har det tidigare visat sig att det finns 

en vilja i Sverige att barn ska återförenas med sina vårdnadshavare och att det mer 

frekvent finns en plan på en återförening än en långtidsplacering (jmf Khoo, Skoog & 

Dalin, 2012 s. 907).  Samtidigt ger vår studie en annan bild vilket, som tidigare nämnts, 

kan bero på det faktum att urvalet är väldigt begränsat i där det finns en oenighet mellan 

vårdnadshavare och socialnämnd. Samtidigt som vårdnadshavarnas förmåga måste 

utredas ska socialnämnden verka för att barnet eller barnen ska hem. Vid en sådan 

bedömning föreligger alltid en risk för barnet om det ska återvända att behöva placeras 

igen. Det går dock inte alltid att säga vad den risken grundar sig i eftersom föräldraskap 

och relationer är föränderliga (Jmf. Oxford et al, 2015, s. 110). 

 

För att vårdnadshavare ska få möjlighet att utveckla sin föräldraförmåga, stärka sin 

relation med barnet och lära sig leva med de krav och förväntningar som finns på dem, 

behöver barnet återförenas med dem (jmf. Keddells, 2011, s. 605). Det som även är en 

viktig aspekt i detta är om föräldraförmågan ska bedömas som något generellt, eller i 

den kontext varje familj befinner sig inom (jmf. W Choate och Engström, 2014, ss. 370-

371). Vad som anses vara tillräcklig föräldraförmåga kan därmed skilja sig åt från 

ärende till ärende vilket ännu en gång påvisar komplexiteten i bedömningen (ibid), 

tillsammans med att det inte finns någon given mall att utgå från (jmf. Choate & 
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Engstrom, 2014, s. 369 och Keddell, 2011, s. 613). Samtidigt så är ett omhändertagande 

av ett barn det mest inkräktande och kränkande interventionen som socialnämnden kan 

göra (Khoo, Skoog & Dalin, 2012, 901). I de fall har socialnämnderna erbjudit stöd till 

vårdnadshavarna ett flertal omgångar innan barnet omhändertagits. Vad som sedan gör 

att barnet upplevs ha ett större vårdbehov efter omhändertaget än innan kan bero på att 

barnet har fått det på grund av de omsorgsbrister som hen levt i. Eller att själva 

omhändertagandet skapade ett trauma som innebär att barnets vårdbehov är större än 

innan (jmf Khoo, Skoog & Dalin, 2012, s. 907). Ett ökat vårdbehov var ett av de teman 

som vi fann i rättsfallen och att barnen då hade ett ökat behov av stabilitet och 

förutsägbarhet än tidigare. Tillsammans med att följa barnets behov, sätta sina egna 

behov åt sidan, skapa rutiner och ge kontinuerlig omvårdnad samt att kunna söka stöd 

och hjälp i sitt nätverk (ibid). Att söka stöd i sitt nätverk är inget som det lagt någon 

tyngd på i de rättsfall vi har undersökt. Även om det tillsammans med stöd från 

socialnämndens sida kan vara något som skulle göra att vårdnadshavarnas 

föräldraförmåga är att anse som tillräcklig, precis som Förvaltningsrätten uppger i 

rättsfall J (s. 9).  
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6 Diskussion  
Avslutande reflektioner och problematisering gällande resultat och fortsatt utveckling 

av forskningsfältet.   

 
6.1 Definition tillräcklig föräldraförmåga  
I diskursen gällande tillräcklig föräldraförmåga har vi funnit att det inte finns någon 

definition att utgå från vid dessa bedömningar. I stället visar det sig vara olika från 

ärenden där omständigheterna som föranledde vård enligt LVU inte beror på enbart en  

bristande förmåga, utan flera olika i kombination med varandra. Med hänvisning till 

Fouacult är kontext i detta fall något som formar diskursen, vilket vi kan se vid 

exempelvis skiljemening i Förvaltningsrätten. Fouacult var av den uppfattning att en 

diskurs är föränderlig och ger olika förutsättningar till förståelse. De olika rättsfall som 

vi tagit del av, påvisar hur diskursen är föränderlig gällande tillräcklig föräldraförmåga 

(Bergström och Boréus, 2012, s. 326). 

 

Tillräcklig föräldraförmåga är en mycket komplex bedömning, precis som W Choate 

och Engström (2014, ss. 370-371) betonar och är en de mest ingripande och kränkande 

åtgärder en familj kan utsättas för (jmf. Khoo, Skoog & Dalin (2012, s. 900). I studiens 

inledning påtalades att det finns tydliga rekvisit som måste vara uppfyllda för att vård 

enligt 1 & 2§§ LVU ska påbörjas. I denna studie ville vi undersöka om det finns lika 

tydliga mål som ska vara uppnådda för att ett upphörande av vård enligt 21§ LVU ska 

ske, vilket inte har gått att finna. Studiens resultat visar liksom Keddell (2011, s. 613) 

skriver att det inte finns någon mall huruvida en föräldraförmåga kan anses vara ”good 

enough” eller inte. 

 

Med hjälp av den empiri vi samlat in, påvisar det inte enbart hur komplext det är att 

bedöma tillräcklig föräldraförmåga och hur den kan skilja sig åt. Den visar även att det 

inte finns någon definition att utgå ifrån.  Den tidigare forskningen har i de flesta fall 

behandlat och beskrivit studier utifrån en utgångspunkt i en tillräcklig föräldraförmåga. 

Problemet i denna studie blir att det inte går att säga vad som bidragit till den bristande 

föräldraförmågan då det är många omständigheter som är av betydelse. Detta i sin tur 

gör det även svårt att se hur föräldraförmågan ska kunna förbättras. Tex. drogar en 

vårdnadshavare pga. sin psykiska hälsa, eller har hen psykisk ohälsa pga. sitt drogande?  
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I tolkningen av LVU-lagen finns en tanke om att barnet ska återförenas med sina 

vårdnadshavare när vård inte längre behövs. Det ska finnas en välplanerad tanke om en 

återförening och en strävan efter att bevara familjen och att verka för att möta barns 

behov. I de rättsfall vi undersökt har vi dock funnit att det inte behöver vara så. Av de 

tio rättsfall så är det tre av de som får återförenas med sina vårdnadshavare och i 

resterande sju talas det inte om en återförening är aktuell inom den närmsta tiden. Dock 

är vi medvetna om att vårt urval angående val av rättsfall har betydelse för detta resultat. 

Detta då en enighet mellan vårdnadshavare samt socialnämnd vid hembegäran av 

barnen innebär att barnen får komma hem och är inga uppgifter som vi haft möjlighet 

att ta del av. 

 

6.2 Framtida forskning 
I och med vår studie anser vi att forskning om interventioner i Sverige vid en 

återförening är svårt att finna. Khoo, Skoog & Dalin (2012, s. 900) menar att det finns 

en tanke om att Sverige är ett land som verkar för barn och unga. Trots detta är det en 

fortsatt del barn som inte återförenas med sina vårdnadshavare när de beretts vård enligt 

LVU. Det behövs mer forskning om varför denna minoritet existerar och hur den kan 

komma att bli ännu mindre. Hur ett barn skadas av att brytas upp från sitt sammanhang 

menar Khoo, Skoog & Dalin (2012, s. 907) att det finns för lite forskning om samt hur 

de påverkas i framtiden av sin historia. Att sträva efter fungerande interventioner vid 

återföreningen kan vara något som minskar antalet barn som befinner sig i vård utanför 

hemmet. Oxford m.fl. (2015, s. 111) beskriver hur interventionen med återförening som 

fokus visar en stor skillnad i hur föräldrar och barn har en lättare övergång i hemmet. 

Det faktum att det inte finns en riktig mall för hur ett barn ska återvända hem säkert 

eller hur det beror på föräldraförmågan kan inte anses vara en grund för att låta ett barn 

vara fortsatt omhändertaget (Keddell, 2011, s. 613). Precis som umgänget var en grund i 

bedömningen gällande föräldraförmågan i våra rättsfall menar Keddell (2011, s. 605) 

även att vårdnadshavare måste få möjlighet att ha sitt barn hos sig. Detta för 

möjligheten att se hur relationen och föräldraförmågan ändras. 

 

Med vårt resultat som bakgrund kunde en vårdnadshavares ansträngning att få tillbaka 

sitt barn komma att användas emot den på samma sätt som mot en förälder som inte 

ansträngde sig att få tillbaka sina barn. Att eftersöka interventioner behöver inte enbart 

ses som en lösning att förbättra föräldraförmågan. Detta även att motverka barns 
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framtida dåliga mående efter ett omhändertagande. UNICEF påtalar att det finns en stor 

kunskapslucka i huruvida barn under vård utanför det egna hemmet faktiskt mår. Detta 

kan problematiseras i allra högsta grad med resultatet av vår studie. Detta då barn 

påvisar ett dåligt mående, oro och får i vissa fall utbrott till följd av att ha haft umgänge 

med sina vårdnadshavare. Detta anses bero på att föräldrarna inte duger i sin 

föräldraförmåga, vilken socialnämnden ämnat att använda som argument för fortsatt 

vård enligt LVU. Studier angående hur barn påverkas att ryckas upp från sitt hem för att 

placeras i familjehem och sedan återförenas med sina vårdnadshavare är av vikt. Inte 

minst för att påverka diskursen angående vad som krävs av föräldrar som vill 

återförenas med sina barn och hur socialnämnden ska förhålla sig till det. Men även för 

att begränsa eventuella trauman för de barn som växer upp med erfarenheten av att ha 

blivit tvångsomhändertagna.  

 

Avslutningsvis menar vi att det inte nog kan påtalas hur komplext detta ämne är. Att vi 

inte har haft tillgång till allt som legat till grund för bedömningen i Förvaltningsrättens 

domar pga. sekretess gör det problematiskt.  Speciellt angående de faktiska förändringar 

som några av vårdnadshavarna har påvisat och det stöd som de själva ansett att de tagit 

emot. En socialnämnd där en enskild handläggare har träffat familjen kontinuerligt och 

lärt känna denne, har så mycket mer kännedom om hur barnen har det än vad som går 

att utläsa i ett rättsfall. Dock är inte detta något som går att plocka fram i en 

diskursanalys eftersom det som ryms utanför diskursen inte är intressant. 

Fortsättningsvis behövs det mer kunskap hos de som jobbar med dessa frågor i hur barn 

påverkas av en LVU-process samt hur stöd för familjer som varit en del i den processen 

ska utformas.   
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HFD 2012 ref. 35 

HFD 2014 ref. 50 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Läsfrågor till rättsfallen  
 

Vid insamling av empiri ställdes följande frågor tillrättsfallen.  

• Vilka omsorgsbrister, i enlighet med 1&2 §§ LVU, ansågs finnas vilket 

föranledde ett LVU?  

• Vad blev domslutet i Förvaltningsrätten, bifall eller avslag? 

• Hur fördes resonemanget om tillräcklig föräldraförmåga vilket gav ett bifall 

respektive avslag om ett upphävt LVU? 

• Hur ställer sig domstolen till ett barns tidigare boendesituation som innefattade 

omsorgsbrister jämfört med hur hen kan komma att få det i samma boende med 

samma vårdnadshavare? 

 

 
 


