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Our purpose with this study was to understand how social welfare board perceive neglect and 

what they consider are unacceptable flaws in parental capacity. The central focus of the study 

is located in the assessment of the social welfare boards when they consider that the parental 

capacity is unacceptable. The study aims to answer the following questions: 

 

How does social welfare board understand neglect? 

How perceive social welfare board unacceptable parental capacity? 

 

Our study is based on a document analysis of fourteen cases from administrative rulings 

where social welfare board applied for LVU 1§ 2§ because of flaws in care. We have used 

hermeneutic interpretation to look at the empirical material. The theoretical framework of the 

study consists systems theory and Bronfenbrenner’s bioecological model with focus on the 

family as the basic system.  

 

The result we found was that the unacceptable parental capacity consisted of  parental 

individual problems. Problems we could identify at the parents were mental illness, disability, 

relationship conflicts, violence and abuse. Social welfare board had payed attention to several 

types of neglect. We identified moral care, emotional care, physical care and fysical violence. 

 

Our conclusion is that it not only was just one specific problem in the family without that it 

were several parallel problems which led to that social welfare board consisted that the 

parental capacity is unacceptable. The study shows that the term neglect is difficult to define 

and is a interpretation question of the social welfare board to assess whether each boundary 

goes where the child is considered to fare badly. 
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1. Inledning 
 

1.1 Problemformulering 
Enligt svensk lag, har barn rätt till liv, hälsa och en gynnsam utveckling. De har rätt till 

omvårdnad och att få växa upp under trygga och goda förhållanden (SFS 1949:381). Det är 

vårdnadshavaren som har huvudansvaret för sitt barn och se till att barnets behov blir 

tillgodosedda. Den grundläggande principen är att barnets föräldrar är de som bäst kan 

företräda barnets intressen. När denna grundläggande princip ifrågasätts och det kommer till 

socialtjänstens kännedom, är det socialtjänstens ansvar att utreda huruvida barnet far illa eller 

kan komma att fara illa och om åtgärder behöver vidtas (SFS 2001:453).  Lösningar och 

förslag analyseras och ska vägas mot varandra, utifrån barnets bästa. Denna bedömning ska 

sedan ligga till grund för det beslut som fattas av socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Samhället har ett särskilt ansvar för barns hälsa och utveckling när deras föräldrar sviktar i sin 

uppgift. Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)(SFS 1990:52) är en 

skyddslag för barn och unga och kan tillämpas då föräldrar inte kan tillgodose barnets behov 

och insatser inte kan ske på frivillig väg. Det är socialnämnden som har befogenhet och 

skyldighet att ingripa till barn och ungas skydd. Socialstyrelsen (2011) menar att det är en 

svår fråga att bedöma och ta ställning till om ett barns behov blir tillräckligt tillgodosett i en 

familj. I bedömningen om ett barn riskerar att fara illa, är föräldrarnas förmåga att kunna ge 

barnet den omsorg det behöver central. Det finns idag inga riktlinjer för vad som anses vara 

oacceptabla brister i föräldrars omsorgsförmåga och det blir därmed en tolkningsfråga för 

socialsekreteraren att bedöma. 

 

Ett barns behov är även relaterat till värderingar, normer och olika teoretiska uppfattningar 

om hur man ska definiera ett barns behov. Sundell och Egelund (2000) menar att 

definitionerna av barns behov är vaga och otydliga och upp till socialsekreteraren att tolka och 

omsätta i praktiken, vilket kan leda till att socialsekreterarnas bedömningar påverkas av deras 

egen moral och uppfattning om vad som kännetecknar en bra förälder. Enligt Socialstyrelsen 

(2011) finns det därför en stor risk att personliga värderingar och fördomar gentemot olika 

riskgrupper som avviker från det normativa får stort utrymme. Familjer som anses tillhöra 

olika riskgrupper är enligt Socialstyrelsen (2011) föräldrar med utvecklingsstörning, psykisk 

och fysisk ohälsa, missbruk eller försörjningsoförmåga. Även Ponnerts (2007) avhandling 

visar att besluten som socialsekreteraren tar styrs av känslor, moral och subjektiva tolkningar. 
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Därför finns det ett behov av systematiska bedömningsmetoder för utredningar i 

barnavårdsärenden för att öka möjligheten till att kunna genomföra rättvisa bedömningar 

(Socialstyrelsen, 2011). Lundén (2004) menar att professionella brottas med bedömningen om 

var gränsen går mellan sviktande men ändå tillräcklig omsorg och omsorgssvikt. 

 

Ibland räcker inte föräldrarnas omsorgsförmåga till. Det finns många orsaker till att en 

förälder inte klarar av att ge sitt barn en tillräckligt god omsorg. När det brister i omsorgen om 

ett barn är det sällan så en förälder önskar att det ska vara, men det blir så ändå. Då måste 

andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge föräldern stöd 

i sin förmåga att vara förälder åt sitt barn (Killén, 2009). Vi anser att tvångsomhändertagande 

av ett barn, är en av socialtjänstens svåraste arbetsuppgift. Det är kunskapsmässigt utmanande 

och resurskrävande att hjälpa familjer där barn far illa . 

 

Med vår studie vill vi rikta vår uppmärksamhet mot när socialnämnden ansett att det 

föreligger omsorgssvikt och bedömt att föräldraförmågan är otillräcklig, i rättsfall som blivit 

föremål för LVU.  Vår förhoppning är att vår studie ger en möjlighet till en fortsatt 

kunskapsutveckling i ämnet om barn som far illa.. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med vår studie är att genom studera rättsfall som blivit föremål för LVU enligt 1 § och 

2 §, förstå hur socialnämnden uppfattar omsorgssvikt och vad de anser är oacceptabla brister i 

föräldraförmågan.   

 

1.3 Frågeställningar 
 

 Hur förstår socialnämnden omsorgssvikt?   

 Hur uppfattar socialnämnden oacceptabla brister i föräldraförmågan? 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Tillräckligt bra omsorg 
Killén (2009) skriver om att föräldraskap är en process där föräldrarna engagerar sig i barnet, 

ger barnet fysisk och psykisk omsorg, näring och skydd. En “tillräckligt bra” omsorg och 

föräldraskap innebär att den fysiska och känslomässiga omsorgen står i relation till de behov 

som barnet signalerar och inte i relation till de vuxnas behov. Killén nämner fyra viktiga 

föräldrafunktioner. Att föräldrarna ser och accepterar barnet som det är, är en viktigt 
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föräldrafunktion. Det sätt som föräldrarna uppfattar sina barn, ser dem och förstår dem på, får 

stora konsekvenser för föräldrarnas attityder och deras handlingar gentemot barnen. Hur 

föräldrarna engagerar sig i barnet känslomässigt, är av avgörande betydelse för barnet. Ett 

övervägande positivt engagemang av föräldrarna överensstämmer med barnets behov av att 

möta en omvärld som är omsorgsgivande, bekräftande, stimulerande, strukturerande och 

gränssättande. Föräldrarna ska visa och hysa empati för barnet då det är av betydelse att 

föräldrarna kan leva in sig i barnets upplevelser och förmedla denna inlevelse, både verbalt 

och i handling. Att visa empati för barnen medför också att föräldrarna kan trösta och dela 

barnens upplevelser som hjälper barnet att styra sina känslor. Det är en funktion som också 

gör att föräldrar undviker att låta vardagslivets frustrationer gå ut över barnet. Föräldrar ska 

ha realistiska förväntningar på vad barnet klarar av. Killén (2009) menar att detta är viktigt 

för barnets utveckling. Förväntningar som föräldrar har på sina barn kan stimulera, utmana 

och bekräfta barnet men de kan även vara alltför stora eller inte tillräckligt stora. Att 

föräldrarna har realistiska förväntningar innebär att deras förväntningar överensstämmer med 

barnets utvecklingsnivå och barnets faktiska och potentiella färdigheter. Realistiska 

förväntningar gentemot barnet hjälper föräldrarna att strukturera livet för barnet, beskydda det 

och sätta de nödvändiga gränserna. Barn som upplever att deras föräldrar har realistiska 

förväntningar behöver inte oroa sig för att inte vara tillräckligt duktiga (Killén, 2009).  

 

2.2 Omsorgssvikt 
Enligt Lundén (2004) ansluter sig omsorgssvikt till den vidare definitionen av begreppet barn 

som far illa, genom att fokus är på om barnets utveckling är i fara eller inte. Det behöver inte 

betyda att det redan finns en konkret skada. För att förstå det hot mot ett barns utveckling som 

omsorgssvikt innebär, menar Lundén (2004) att det behövs en förståelse för barns normala 

utveckling, föräldrarnas aktiva del i barns utveckling och vad som sker när barn utsätts för 

omsorgssvikt. Ofta förekommer olika former av omsorgssvikt tillsammans.  

 

Lundén (2004) menar att omsorgssviktande föräldrar har svårt för att sätta barnets behov 

framför sina egna och svårare att låta barns utvecklingsnivå styra förväntningar på barnet. 

Omsorgssviktande föräldrar har det också svårare med att uppskatta sina barns speciella 

erfarenheter och perspektiv, liksom att uppmuntra öppenheten för nya erfarenheter. Enligt 

Lundén (2004) uppstår omsorgssvikt när föräldrar inte fullgör uppgiften att ge sina barn 

tillräcklig fysisk och psykisk omsorg. 
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Enligt socialstyrelsen (2013) innebär psykisk försummelse att föräldern är känslomässigt 

frånvarande och visar likgiltighet eller okänslighet i samspelet med barnet. Barnets behov av 

uppmärksamhet, bekräftelse, tillhörighet, fostran, vägledning, stimulans och utveckling 

tillgodoses inte på grund av föräldrars bristande omsorgsförmåga.  

 

Psykiskt våld mot barn innebär att ett barn systematiskt och aktivt utsätts för nedvärderande 

omdömen, nedbrytande behandling eller avsiktligt känslomässigt lidande. Oftast sker detta 

under en lång tid, men även enstaka allvarlig företeelse kan betecknas som psykiskt våld 

(Socialstyrelsen, 2013).  

 

Socialstyrelsen (2013) menar att om ett barn tvingas att bevittna eller uppleva våld i sin 

närmiljö, är skadligt och psykiskt påfrestande. Barn som lever i en sådan miljö utsätts för 

psykiskt våld. Att uppleva eller bevittna våld kan vara minst lika skadligt för ett barns 

psykiska hälsa som att själv utsättas för våld. 

 

Fysisk vanvård är enligt Socialstyrelsen (2013), brister i hygien, inklusive mun- och 

tandhygien, kost, omvårdnad eller årstids- och åldersanpassade kläder. Det kan även vara 

underlåtenhet att ge barnet möjlighet till vila och sömn, skydd och husrum samt skydd mot 

olyckor och skadlig exponering. 

 

Fysiskt våld är ett aktivt övergrepp som kan förekomma mellan partner, familjemedlemmar, 

vänner och bekanta, eller mellan människor som är okända för varandra. Fysiskt våld mot 

barn innebär att ett barn tillfogas kroppsskada, sjukdom, smärta eller försätts i vanmakt eller 

annat liknande tillstånd av annan person. Varje form av kroppslig bestraffning, oönskad fysisk 

beröring och fysisk handling som skadar eller orsakar fysisk smärta räknas som fysiskt våld 

(Socialstyrelsen, 2013).  

 

2.3 Barns Behov i Centrum - BBiC 
För att främja ett kunskapsbaserat socialt arbete har Socialstyrelsen, praktiker och forskare 

tagit fram BBiC (Socialstyrelsen, 2015). BBiC är ett system som förser socialsekreterare i den 

sociala barnavården med olika verktyg för att utreda barns behov, föräldrars förmåga och 

faktorer i familj och miljö, den så kallade triangeln. BBiC - triangeln är en modell för att 

utreda och följa upp de behov ett barn har. Genom att väga samman triangelns tre sidor, görs 

en bedömning om vad som är barnets behov. Målsättningen med BBiC är att erbjuda Sveriges 
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socialnämnder en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och 

uppföljning. BBiC syftar till att stärka barns inflytande, förbättra samarbetet med familjen, 

skapa struktur och systematik och bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet. BBiC utgår från 

tre huvudsakliga perspektiv, det första handlar om barnets rättigheter och barnets bästa. Det 

andra perspektivet handlar om att se barnet utifrån ett helhetsperspektiv och att 

förutsättningarna för ett bra socialt arbete är samverkan. Det sista perspektivet lyfter fram 

vikten av att använda sig av kunskap och noga följa upp sitt arbete (Socialstyrelsen,  2015). 

De teoretiska grunderna innefattar olika teorier om barns utveckling och behov, som 

utvecklingsekologi, anknytningsteori, samt teorier om skydd och riskfaktorer, samt sårbarhet 

och motståndskraft (Rasmussen, 2009). 
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2.4 LVU 
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, är en skyddslag och en 

komplettering till Socialtjänstlagen, som är till för att skydda barn och unga från att fara illa. 

Om vare sig föräldrarna eller barnet/den unge samtycker till socialtjänstens förslag kan LVU-

lagen komma att användas för att se till att vården kan genomföras (SFS 1990:52). I ett sådant 

läge får socialnämnden ansöka hos Förvaltningsrätten att genomföra vården med stöd av 

LVU. Vård ska enligt 2 § LVU 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. Enligt 3 § LVU skall vård också 

beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom 

missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt 

nedbrytande beteende. I förarbetena till LVU uttalas att för ett ingripande med stöd av lagen, 

krävs att det inte är frågan om en obetydlig, oklar eller avlägsen risk för den unge, utan om en 

klar och konkret risk för skada på den unges hälsa och utveckling. Det får inte vara fråga om 

subjektiva antaganden, utan det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att risk 

för skada föreligger. Ett omhändertagande får inte grunda sig enbart i problem hos 

föräldrarna, utan det är följderna för barnet som dessa problem medför (prop. 1989/90:28). 

 

3. Tidigare forskning inom området 
Vetenskapliga artiklar och avhandlingar har valts ut, för att ge en relevant koppling till vår 

frågeställning, samt för att belysa vilken tidigare forskning som gjorts inom området. Vi har 

valt tidigare forskning som berör socialsekreterares bedömningar om barn som far illa på 

grund av föräldrars omsorgssvikt och som kan hjälpa oss när vi ska analysera vår empiri och 

som vår studie kan bygga vidare på. 

 

3.1 Att identifiera omsorgssvikt 
I Lundéns (2004) avhandling "Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn" var det 

övergripande syftet att undersöka hur förskolepersonal och BVC - sköterskor identifierar 

omsorgssvikt, utifrån den kunskap de har om barnens situation. Resultatet visade att fysisk 

vanvård var vanligast, därefter känslomässig otillgänglighet. Försummelse var relativt vanligt 

förekommande, medans fysisk misshandel sällan förekom. Lundén (2004) menar att 

avhandlingens resultat är betydelsefulla för socialarbetare, då de ofta samarbetar med 

förskollärare och BVC - sköterskor under utredningsprocessen. Socialsekreteraren inhämtar 
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uppgifter och information för att få en helhetsbild om barnets situation. Det är därför viktigt, 

menar Lundén (2004) att det finns en samsyn gällande omsorgssvikt, en teoretisk referensram, 

en gemensam forskningsbaserad kunskapsbas samt riktlinjer och användbara instrument och 

metoder för att identifiera omsorgssvikt. Forskningsprojektet visade också att det fanns stora 

skillnader i tolkningen av innehållet i anmälningsskyldigheten. Förskolepersonalen 

förknippade anmälningsskyldigheten utifrån ett föräldraperspektiv som till exempel missbruk 

och misshandel. BVC - sköterskorna använde ett barnperspektiv och var bättre på att 

identifiera omsorgssvikt. 

 

Rodrigues, Calheiros & Pereira (2015) menar att i den befintliga forskningen idag, inte 

existerar modeller som är utformade för att kunna visa och förklara hur socialsekreterare fattar 

sina beslut, gällande att ansöka om att placera ett barn utanför hemmet. På grund av att det 

saknas sådana modeller är det omöjligt att förstå och visa varför det tas felaktiga beslut av 

socialsekreterare med tanke på existerande, professionella beslutsprocesser hos socialtjänsten. 

Forskarna utvecklade och använde en egen modell i sin forskning, som kunde visa och 

förklara hur och på vilket sätt socialsekreterare tar sina beslut. Forskarna testade i sin 

onlineundersökning en socio - psykologisk modell om själva beslutsfattandet som är en mer 

integrerad, dualistisk och ekologisk version av “plannedbehavior” teorin. Själva modellen är 

en mer avancerad variant av “plannedbehavior” modellen. Planned behaviour modellen 

används för att kunna förklara människors handlande i olika situationer. Målet med 

undersökningen var att få förståelse för hur besluten fattas och vad som påverkar 

socialsekreteraren, för att placera ett barn utanför hemmet. 195 socialarbetare i Portugal fick 

läsa ett vinjett fall där ett ettårigt barn blir försummat. Deltagarna fick sen svara på hur de 

bedömde fallet och vilken åtgärd de skulle rekommendera. Modellen är utformad för att 

kunna visa socialarbetarens psykosociala process i beslutstagandet av ärenden där barn far 

illa. Modellen beskriver beslutsprocessen genom vilken socialarbetaren tar hänsyn till 

personliga värderingar, attityder, intuition och normer, samt sociala faktorer och 

organisatoriska förutsättningar i beslutsfattandet.  Resultatet visade att bedömningen är en 

psykologisk process och där alla ovan nämnda faktorer spelade in i beslutet. Modellen kan 

tydliggöra och öka medvetenheten och förståelsen kring motiveringen och på vilka grunder 

socialarbetaren ansöker om placering utanför hemmet.   
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3.2 Bedömningsprocessen 
Utredningar som grundar sig i en misstanke om barn som far illa är ingen exakt vetenskap och 

det förekommer ofta flera parallella problem i en familj. Den information som 

socialsekreteraren samlar in består inte bara av objektiv fakta utan har varierande grad av 

tillförlitlighet. Sundell och Egelund (2000) menar att en barnavårdsutredning kan ses som ett 

pussel där socialsekreteraren inte har alla bitar, socialsekreteraren vet inte om bitarna passar 

eller vilken form som pusslet ska forma. Trots alla svårigheter ska socialsekreteraren fatta ett 

beslut, med de bitar hon/han har. Socialsekreteraren måste skapa sig en bild av barnets 

situation och bedöma sannolikheten att barnet ska fara illa. Det saknas idag enhetliga och 

tydliga kriterier för hur en barnavårdsutredning ska genomföras (Sundell & Egelund, 2000). 

Socialsekreteraren har BBiC, lagstiftning, forskning och teorier som vägledning i 

utredningsprocessen. Det ställs allt högre krav idag på att barnavårdsutredningar ska vara 

evidensbaserade, samtidigt som forskning visar att beslut om ett tvångsingripande idag styrs 

av känslor, normer och värderingar. Socialsekreterare måste använda sig av olika 

kunskapskällor för att säkra en god kvalitet i utredningsarbetet (Sundell & Egelund, 2000).  

 

Farmer och Lutman (2014) undersökte hur socialsekreterare över tid hanterade ärenden där 

barn återvände hem till sin familj efter att de varit placerade utanför hemmet. Barnen följdes 

upp ytterligare fem år genom nya aktualiseringar hos socialtjänsten och genom intervjuer med 

socialsekreterare. Forskningsprojektet visade på brister i hur socialarbetare hanterade dessa 

ärenden. Forskarna menar att socialarbetaren delvis inte har varit medveten om hur allvarligt 

vissa situationer varit och missade därför att agera. Som exempel har socialarbetaren vid 

uppföljningen missat kärnpunkten i ärendet och barnet fortsatte fara illa i sin familj efter 

återvändandet hem. I andra ärenden har socialarbetaren identifierat sig med föräldrarna och 

detta ledde till att barnets bästa inte sattes i fokus. Forskarna kunde också se att ärenden där 

föräldrarna gavs flera chanser till att förändra sin situation, inte ledde till att situationen för 

barnet blev bättre. Socialsekreterarna hade i ärenden även svårt för att ändra sin bild av 

familjer, trots nya uppgifter om omsorgssvikt. Socialarbetaren blev mindre känslig för de 

uppgifter som inkom då de hade arbetat med familjerna under lång tid. Följden av detta ledde 

till att tröskeln för att ansöka om placering varierade, samt att flera av socialsekreterarna 

tyckte att de inte hade tillräckliga bevis för att ansöka om vård. I de ärenden som ledde till en 

åtgärd var det en "trigger", exempelvis missbruk, synliga blåmärken eller att barnet blivit 



 

12 

 

övergivit som avgjorde. Farmer och Lutman (2014) menar att i flera av ärendena fanns 

möjligheter till åtgärder men de togs inte av socialsekreterarna.  

 

Ponnert (2007)  menar att socialsekreterarna ansåg att ansöka om tvångsvård var ett 

misslyckande. Tvångsvård väckte en osäkerhet, då det är oklart när det är befogat att ingripa 

med tvång. Socialsekreterarna uttryckte också motvilja till placering utanför hemmet, då de 

var skeptiska till positiva effekter av vård i familjehem. Enligt Ponnert (2007) fanns en 

osäkerhet kring bevisföringen, vilket bidrog till att en rättsprocess undviks och det krävdes en 

inre övertygelse hos socialsekreterarna om att göra det bästa för barnet. Enligt Farmer och 

Lutman (2014) behövs systematiska bedömningsmetoder, rutiner och praktiska arbetssätt för 

att myndigheterna ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.  Farmer och Lutman (2014) 

betonar att utformningen och utförandet av det praktiska arbetet har ett starkt inflytande på 

bedömningen.   

 

Christiansen och Anderssen (2009) undersökte i sin studie vilka situationer och förhållanden 

det är som avgör när socialsekreteraren bedömer att barnet behöver placeras utanför hemmet. 

Studien genomfördes genom intervjuer med 83 socialsekreterare och involverade 109 stycken 

barn i Norge. Christiansen och Andersen (2009) identifierade tre centrala motiveringar som 

ledde fram till beslut om tvångsomhändertaganden. Det första steget handlar om att 

socialsekreteraren ansåg att det fanns ett problem som är oacceptabelt och kan innebära en 

risk för barnet. Det andra steget, handlar om erfarenheter och känslor som skapas i relationen 

mellan socialsekreteraren och familjen. Det sista steget i bedömningsprocessen handlar om en 

“trigger”, som avgjorde att det blev ett omhändertagande just då. Utlösande faktorer kunde 

vara, drogmissbruk, barnet blev lämnat ensamt eller att föräldern blev omhändertagen av 

polis. Ofta var det, enligt Christiansen och Anderssen (2009) en bekräftelse på de 

förhållanden som socialsekreteraren redan visste om. Studien visade också att majoriteten av 

socialsekreterarna hade ett föräldraperspektiv och inte ett barnperspektiv under 

bedömningsprocessen.  

 

I betänkandet av LVU - utredningen (SOU 2000:77), menar utredaren att i målen enligt LVU 

utreds föräldrarnas förhållanden i större utsträckning än barns behov. Utredaren menar att om 

barnen själva kommer till tals kan kunskapen om vad barn behöver komma att ändras, då alla 

barn är olika och barns livsvillkor varierar. Vilket också Cederborg och Karlsson (2001) 

menar. De intervjuade barn om hur de har uppfattat socialtjänstens agerande i samband med 
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insatser. Barnens beskrivningar stärker intrycket av att insatser som syftar till att barn ska få 

det bättre, sker över huvudet på dem. Barnen beskrev att de hade ingen möjlighet eller 

rättighet att påverka socialtjänstens handlande. 

 

Enligt Sundell och Egelund (2000) varierar faktorerna som påverkar socialnämndens beslut 

mellan olika studier. Författarna kunde dock urskilja att vissa faktorer var viktigare än andra, 

som att föräldrar som inte visar någon vilja till förändring, att problematiken bedöms som 

allvarlig, att socialnämnden har tidigare kännedom om barnet och familjen, samt att det fanns 

verkliga bevis om föräldrars övergrepp eller vanvård.  

 

3.3 Socialsekreterarnas kunskapsbas 
Petersson (2006) analyserar i sin artikel skillnaderna vid bedömningar av mödrars och fäders 

omsorg samtidigt som hon försöker förstå bakgrunden till de skilda bedömningsgrunderna. I 

frågan om omsorgssvikt skiljer Petersson (2006) mellan tre olika typer av omsorg. Omsorgen 

kan för det första vara fysisk och handla om hemmiljön såsom städning och ordning i 

hemmet, men avser också barnets materiella utrustning samt omsorgen om dess hälsa. För det 

andra kan omsorgen vara moralisk. Med moralisk omsorg avses aspekter som har med barnets 

uppfostran och sedliga utveckling att göra. För det tredje kan omsorgen vara emotionell. Med 

emotionell omsorg avses barnets trygghet, samt ömhet gentemot barnen och hänsynstagande 

till deras känslor. Författaren skriver å ena sidan att det existerar en familjepolitik i Sverige 

som inriktar sig på jämställdhet mellan könen. Å andra sidan menar Petersson (2006) att det 

finns en asymmetri i beskrivningen av mödrar och fäder och att det är lätt att dra slutsatsen att 

omsorg om barnen är något som antas höra moderskapet till och att fäderna betraktas som 

exkluderade både i relation till barnen och familjen. Petersson (2006) menar att de tre olika 

typerna av omsorgssvikt tillsammans, bidrar till att mödrar och fäder behandlas på skilda sätt i 

utredningstexterna. Fokus i utredningstexterna läggs på mödrarnas relation till barnet, 

mödrarna granskades på ett mer utförligt och annorlunda sätt. Betydelsen för barnets 

utveckling var främst förenat med moderns agerande och vilket i sin tur ledde till att det 

 ställdes högre krav på moderns föräldraskap än faderns föräldraskap. I utredningstexterna 

fanns inte beskrivningar av fädernas nära relation med sina barn eller berättelser om vad 

barnen gör tillsammans med fäderna. Enligt Petersson (2006) karaktäriserades en far utan 

kontakt med sina barn som att han inte har funnits där som ett stöd för sin familj, medan en 

mor beskrevs ha övergivit sin familj i samma situation. Peterssons (2006) menar att 

föräldraskapet upprätthålls av en mor och används för att definiera problemet. Fäderna 
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betraktas som marginaliserade både i relation till barnen och till familjen. Föräldrarnas olika 

relation till barnen och deras skilda sätt att agera i förhållande till socialtjänsten gör att det blir 

viktigare att granska och problematisera modern. Detta medför, menar Petersson (2006) att 

det finns andra förväntningar på moderns föräldraskap och hennes omsorg om barnen, än på 

faderns föräldraskap. 

 

Alexius (2013) studerade 29 stycken svenska barnavårdsutredningar och domar, som rör 

tvångsomhändertaganden till följd av föräldrars omsorgssvikt. Hon tittade på hur påståenden 

om barnets bakgrund, prognos för framtiden och vilken kunskapsbas som användes i texterna. 

Studien visade att i beskrivningar av omsorgssvikt framgick sällan vilka måttstockar som 

använts i riskbedömningen. Texterna utgjordes till största del av bakgrundspåståenden, det 

som redan hade hänt bakåt i tiden och i nutid. Prognoser för barnets framtida risk för skada är 

i de flesta fall en bedömning av den konkreta skada som redan uppstått och att skadan i 

framtiden kan förvärras. Enligt Alexius (2013) var anknytningsteorin vanligast som 

kunskapsperspektiv,  men användes på ett övergripande sätt och utan referenser. Endast i åtta 

av de 29 texterna ansökte nämnden om tvångsvård innan konkret skada hade uppstått hos 

barnen, vilket Alexius (2013) menar kan ses som att socialsekreterarna vill ha ordentligt på 

fötterna innan de tar beslutet om LVU. Begrepp som gränssättning, känslomässig stabilitet, 

omsorg och stimulans och dess innebörd för risk i framtiden, redovisades sällan. Domstolarna 

godtog socialtjänstens uppfattning om barnets behov och Alexius (2013) menar att domstolen 

därmed gav tolkningsföreträde åt de professionella experterna.  

 

Nordlanders (2006) studie om socialsekreterares kunskapsanvändning, visade att 

socialsekreterare använder sig av olika typer av kunskap under beslutsprocessen. 

Kunskapsanvändningen är situationsbaserad, vilket menas med att socialsekreterarna valde 

kunskap efter de uppgifter som samlades in under utredningen. Beslut om ett 

tvångsomhändertagande grundade sig i egna erfarenheter och den bild de fått av familjen. 

Studien visade också att socialsekreterarna hade svårt att skriftligt, identifiera och beskriva 

vad kunskapen grundar sig i. 

 

4. Teoretisk referensram 
Svensson (2015) menar att en teori eller något begrepp som utgångspunkt kan hjälpa 

forskaren att tydliggöra vissa aspekter av det insamlade materialet, när man gör sin analys. 

Vårt teorival har styrts utifrån vårt syfte och våra forskningsfrågor.  
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4.1 Utvecklingsekologi 
Idag är synen på barn som far illa ekologisk, enligt Sundell och Egelund (2000). Det mest 

grundläggande för barnet är samspelet med personer som finns i familjen. 

Utvecklingsekologin är enligt Parrish (2012) en mycket användbar teoretisk utgångspunkt för 

att studera familjer. Vi har därför valt att använda oss av denna teori i vår studie för att förstå 

hur socialnämnden uppfattar föräldrar som brister i sin föräldraförmåga. Vår studie behandlar 

endast mikro och mesosystemet. Vi redogör också kortfattat för familjen som system, samt 

för de riskfaktorer som kan innebära en risk för barnets hälsa och utveckling. Parrish (2912) 

menar att kärnan vid en tillämpning av systemteori är att man letar och ser mönster i sitt 

empiriska material.  

 

Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska modell är av betydelse för barn och 

ungdomars lärande och utveckling. Utifrån det utvecklingsekologiska perspektivet ser man 

individen, den unge, som en del i ett system, där alla system påverkar varandra. För att förstå 

helheten studeras sambandet mellan de olika systemen som barnet ingår i. Exempel på olika 

system som individen ingår i är familjen, vänkretsen, skolklassen och arbetsgruppen. 

Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska modell består av fyra system på olika nivåer i 

en individs liv, mikro, meso, exo och makro. 

 

Mikrosystemet utgörs av de olika närmiljöer som omger barnet till exempel föräldrar, syskon 

och det ömsesidiga samspelet mellan dessa medlemmar. För att barnet ska må bra är det 

viktigt att familjesystemet fungerar och är i balans  (Hwang & Nilsson, 2011).  En familjs 

struktur utgör ett nätverk av relationer som är avgörande betydelse för familjefunktionerna.  

 

Mesosystemet  består av kopplingar och förhållanden mellan mikrosystemet, det är ett system 

av ett delsystem. Hwang och Nilsson (2011) menar att de olika mikrosystemen står i kontakt 

med varandra, till exempel att föräldrarna engagerar sig i barnets hälsa och utveckling genom 

att ta barnet till hälsobesök, BVC och engagerar sig i barnets skolgång. Det är ett samspel 

mellan närstående i mikrosystemet. 

 

Exosystemet menas med miljöer där barnet inte själv är delaktig, men som ändå indirekt kan 

påverka barnets livssituation. Hwang och Nilsson (2011) ger exempel som att hur barnets 
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föräldrar har det på jobbet, hur skolans personalsituation ser ut och kommunens utbud av 

stödinsatser, kan indirekt påverka barnets familjesituation. 

 

Makrosystemet handlar om levnadsstandard, familjepolitik, skolpolitik och andra kulturella 

faktorer som lagar, normer och värderingar (Hwang & Nilsson, 2011). 

 

 

 

  

Hämtad från:  

http://slideplayer.se/slide/2008183/ 

 

Utöver de fyra system nivåerna menar Hwang och Nilsson (2011) att kronsystemet är en 

viktig faktor i det utvecklingsekologiska perspektivet. Kronsystemet menas med att individen 

och miljön förändras med tiden. Förändringar kan ske i individen, till exempel att få en 

sjukdom, eller att det sker en förändring i miljön, till exempel att få ett nytt syskon. För att 

förstå hur de olika systemen påverkar individen och dess utveckling, menar Bronfenbrenner 

(1979) att sådana förändringar är viktigt att ta ställning till. 

 



 

17 

 

4.2 Familjesystemet 
Föräldrarnas förmåga att tillgodose sitt barns behov har en avgörande betydelse när 

socialtjänsten utreder och bedömer om ett barn far illa eller riskerar att fara illa 

(Socialstyrelsen, 2011).  Parrish (2012) menar att familjen är den grundläggande institutionen 

som ansvarar för barnets omvårdnad och olika anknytningsmönster. Barn utvecklas i relation 

till sin sociala omgivning och föräldrarna är centrala för barns utveckling. Vidare menar 

Parrish (2012) att familjen är den miljö som fungerar som rollmodell för att barnet i framtiden 

ska lära sig acceptabelt beteende, viktiga normer och olika färdigheter för att hantera problem 

och svårigheter som kan uppkomma under livscykeln. Socialsekreterarens uppgift är att 

bedöma, förstå, och reagera på komplicerade familjeförhållanden, där barns behov och 

utveckling inte tillgodoses. 

 

Familjen är också det system som ska tillhandahålla barnet materiell och emotionell 

omvårdnad. Alla individer i ett familjesystem hänger samman och påverkar varandra. Om 

miljön innehåller otillräckliga resurser kan den fysiska, emotionella och sociala utvecklingen 

försvåras. För familjer som inte har tillräckligt socialt stöd, ökar risken för att individen ska 

komma till skada (Parrish, 2012).  

 

4.3 Riskfaktorer  
Riskfaktorer är förhållanden som ökar sannolikheten för att barn ska fara illa. En trygg 

anknytning till sina föräldrar är nödvändig för barns psykiska hälsa. Brister i anknytningen 

mellan barn och föräldrar kan uppstå utifrån barns individuella egenskaper, egenskaper hos 

föräldrar och familj och egenskaper i den sociala och kulturella omgivning barnet lever i 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

Lundén (2004) menar att föräldrarnas förmåga att utgöra en psykisk och fysisk trygg bas för 

barnet, påverkar kvaliteten på barnets anknytning. Föräldrarnas beteende styrs av 

omsorgssystemet som är det system som utgör grundvalen för föräldrars förmåga och villighet 

att skydda sina barn. När detta system brister uppstår omsorgssvikt. Enligt Killén (2009) är 

riskfaktorer som kan hänföras till föräldrarna bland annat: föräldrar som är både 

känslomässigt och åldersmässigt omogna, föräldrar med psykiska sjukdomar, missbrukande 

föräldrar, föräldrar som lever i våldsamma relationer, föräldrar i obearbetade skilsmässokriser. 

Lundén (2004) menar att föräldrars egna erfarenheter från barndomen kan påverka hur de i sin 

tur möter sina barn. Vidare menar Killén (2009) att föräldrar ofta tillhör mer än en kategori, 
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men understryker att det är viktigt att komma ihåg att förekomsten av en eller flera 

riskfaktorer inte är liktydigt med att barn far illa i de miljöer där riskfaktorerna förekommer. 

Det kan finnas skyddande faktorer som dämpar konsekvenserna som till exempel goda 

relationer i familjen eller ett stödjande socialt nätverk. 

 

Barn föds med olika förutsättningar. Individuella riskfaktorer hos barnet kan enligt 

socialstyrelsen (2013) vara kön, ålder, fysisk hälsa, beteende, utseende, inlärningsförmåga, 

social kompetens, samt fysisk och psykisk utveckling. Barn besitter varierande förmågor att 

hantera omsorgssvikt, barn har olika sätt att utveckla egna strategier för överlevnad. 

Socialstyrelsen (2013) menar att barn som upplevs som utåtagerande, störande och har ett 

destruktivt beteende är lättare att identifiera som barn i riskzon än barn som upplevs vara 

välanpassade och tillbakadragna. 

 

Lundén (2004) menar att alla faktorer på olika nivåer i omgivningen bidrar till vilken riktning 

barnet utvecklas. Systemen ska verka skyddande för barnet samtidigt som systemen kan 

utgöra sårbarhetsfaktorer. Barnets utveckling är i fara då sårbarhetsfaktorerna överväger de 

skyddande faktorerna. Finns det flera riskfaktorer, ökar risken väsentligt, enligt Lunden 

(2004) för att barnet hälsa och utveckling ska skadas. Vissa förhållanden kan göra att en 

individs livslopp förändras dramatiskt.  

 

5. Metod 
 

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats och förförståelse 
Syftet med vår studie är att genom studera rättsfall som blivit föremål för LVU enligt 1 § och 

2 §, förstå hur socialnämnden uppfattar omsorgssvikt och vad de anser är oacceptabla brister i 

föräldraförmågan.  Vi valde att utgå från ett hermeneutiskt synsätt som kunskapsteoretisk 

ståndpunkt och kan hjälpa oss att öka vår förståelse om ett socialt problem (Bryman, 2011). 

Tyngden läggs vid hur socialsekreterarna i skrift uttrycker omsorgssvikt och hur de har 

uppfattat att föräldrarna brister i omsorgen om sina barn. Thomassen (2007) menar att med 

texthermeneutik är texten öppen för att förstås och tolka den mening som ligger i texten. 

Förklaringar av textens struktur kompletteras med en förståelse av vad texten vill förmedla. 

                                      

Vi har genom vår socionomutbildning, praktikplatser och sommarjobb skaffat oss en 

förförståelse kring ämnet och är en viktig aspekt och kräver en medvetenhet då de påverkar 
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studien genom våra erfarenheter och tankar kring vad brister i omsorgen är. Vi har också 

genom tidigare forskning fått förståelse kring ämnet och det påverkar vår förförståelse när vi 

ska analysera vår empiri. Thomassen (2007) menar att man ska reflektera kring, tydliggöra 

och kreativt använda sin förförståelse, då vi i forskningsprocessen kan möta nya och 

främmande meningar,  vår förförståelse kan förändras och ny kunskap kan erövras. 

 

5.2 Val av vetenskaplig metod 
För att svara på våra frågeställningar har vi valt att använda oss av rättsfall från 

Förvaltningsrätten, som empiriskt material. Genom att analysera rättsfall, när nämnden ansökt 

om LVU, kan vi studera hur socialsekreterarna bedömer och beskriver omsorgssvikt, vilka 

riskfaktorer som påverkat socialsekreterarna när de bedömt att föräldraförmågan vara 

otillräcklig i förhållande till barnets behov. Billquist och Johnsson (2007) menar att det finns 

många fördelar och möjligheter med att studera akter. Det är en strategi som rymmer stor 

potential, men kräver, överväganden om vad det är för slags dokument. Genom att läsa texter 

kan vi som forskare göra ett försök att få fram textens mening, utifrån socialsekreterarnas 

perspektiv. Boréus (2015) menar att texter påverkar samhället, texter formar människors 

föreställningar om hur samhället är eller borde vara och är därmed centrala och viktiga 

studieobjekt för forskare. Fokus ligger på den sociala kontext som texten är producerad för, i 

vårt fall då socialnämnden ansöker om tvångsvård. Det är också praktiskt då rättsfall är 

lättillgängliga och de är inte utsatta för samma direkta påverkan som till exempel intervjuer. 

Att studera texter kräver inte heller tid av socialsekreterare som intervjuer hade gjort. Med 

intervjuer kan socialsekreterarna svara det de tror man vill ha svar på och materialet kan 

därmed förändras beroende av vem som intervjuar eller från gång till gång. Däremot får vi å 

andra sidan bara ta del av en sammanfattning av barnens situation och problembild i 

rättsfallen, vilket kan begränsa vår förståelse då vi inte kan ställa följdfrågor om det är något 

vi inte förstår.  

 

Att läsa och analysera dokument kan också påverkas av det vi antecknar och noterar genom 

vår förförståelse. Vi kommer därför att använda oss av ett analysschema (Jönsson, 2010) för 

att undvika att viktig information inte uppmärksammas eller faller bort. En styrka med att 

studera texter är att det största värdet ligger i att studera hur klienter och problem konstrueras. 

Enligt Bryman (2011) har kvalitativ forskning, en induktiv syn på förhållandet mellan teori 

och praktik, man går in i undersökningen med öppna ögon och låter sedan teorin komma 

utifrån de forskningsresultat man fått. Ahrne och Svensson (2015) menar att det finns en 
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större flexibilitet i den kvalitativa forskningsmetoden, då forskaren löpande under sin 

forskning ges möjlighet att anpassa sin forskningsdesign. 

 

5.3 Urval 
Becker (2008) menar att vi inte kan studera varje fall av det vi är intresserade av, vi måste 

göra ett urval. Då vår studie handlar om omsorgssvikt och oacceptabla brister i 

föräldraförmågan, utgick vi från vår frågeställning och valde att göra målinriktade, eller 

målstyrda urval. Det handlar om att välja ut de dokument som bäst kan svara på vår 

frågeställning (Bryman, 2011). 

 

Rättsfallen har hämtats från databasen Zeteo som finns tillgänglig via Linnéuniversitetets 

hemsida. Urvalet består av 14 stycken Förvaltningsrättsdomar, från Förvaltningsrätter runt om 

i Sverige . Studien avgränsas till de så kallade miljöfallen, enligt 2 § LVU, när socialnämnden 

ansökt om tvångsvård, på grund av brister i omsorgen. Samtliga rättsfall har avgränsats till 

avgöranden under 2016. Det undersökta textmaterialet består av 14 familjer och omfattar 

totalt 20 stycken barn, vilket vi bedömde vara ett lämpligt omfång och urval utifrån vårt syfte 

med studien och som kunde svara på våra frågeställningar. Utifrån vårt syfte med studien 

gjordes också en avgränsning gällande barnens ålder. När socialnämnden ansöker om LVU 

enligt 2 §, rör det ofta de lite mindre barnen. I bedömningen om ett barn riskerar att fara illa, 

är föräldrarnas förmåga att kunna ge barnet den omsorg det behöver central (Socialstyrelsen, 

2011). Vi valde därför rättsfall där barnen var mellan 0-10 år. 

 

5.4 Bearbetning och analys av materialet 
För att förstå vårt empiriska material utgick vi från våra teoretiska utgångspunkter och den 

tidigare forskning som vi sammanställt. Vi utgick från våra frågeställningar, som sen styrde 

valet av analysfrågor som vi delade in i olika teman. Vi läste igenom alla de 14 

Förvaltningsrättsdomar som valts ut för studien, för att skaffa oss en helhetsbild av barnet, 

familjen och dess problemsituation. Vi antecknade under tiden kommentarer och sorterade 

sedan materialet efter vissa övergripande teman, för att i sista steget kategorisera in dem efter 

våra teoretiska utgångspunkter, det hjälpte oss i läsningen för att få fram det som var relevant 

för vår studie. Rennstam och Wästerfors (2015) kallar detta för öppen kodning, i den första 

kodningen kommenterar man sitt material spontant, för att sedan bli mer begränsad av olika 

aspekter eller kategorier, fokuserad kodning. Vi valde sedan ut olika citat och exempel från 

rättsfallen, som vi använde i vår analys för att tydliggöra och fördjupa vår empiri. I vår 

presentation av resultatet använde vi oss av huvudrubrikerna: riskfaktorer hos föräldern, 
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riskfaktorer i familjen och riskfaktorer hos barnet. Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) är 

det redovisade resultatet ett urval av det material som samlats in och ska återges på ett 

rättvisande sätt. Trots att rättsfallen är offentliga handlingar och öppna för allmänheten att 

läsa, har vi genom hela skrivprocessen varit medvetna om att bakom varje rättsfall finns 

individer med en egen historia och känslor och det var har varit viktigt för oss att hantera och 

presentera informationen på ett rättvist sätt. Enligt Boréus (2015) finns inte några entydiga 

svar och det är viktigt att man argumenterar för de tolkningar man gjort.  

 

5.5 Litteratursökning 
Vår studie har bestått i att bidra med ett kunskapsunderlag. Studien bygger på tidigare svensk 

och internationell forskning inom området. För att samla in material av tidigare forskning har 

vi genomfört litteratursökningar i olika databaser (Academic Search Premier (EBSCO), 

Libris, DIVA) som finns tillgängliga på Växjös universitetsbibliotek. Vi har också sökt på 

Google Scholar efter relevant forskning. I vår litteratursökning har vi använt oss av sökorden 

social service, neglect, abuse, maltreatment, risk assessments, & child protection, samt 

motsvarande sökord på svenska. När vi gjorde våra sökningar kombinerade vi ord på olika 

sätt för att få fram den informationen vi sökte, exempelvis “social service AND neglect OR 

abuse AND child protection”. I vår sökning har vi avgränsat oss i att söka artiklar och 

avhandlingar som är granskade (peer reviewed) mellan 2000-2016. Vi har använt oss av 

referenslistor i artiklar, avhandlingar och böcker för att gå vidare i vår sökning efter 

forskning. Förutom svenska avhandlingar och artiklar har vi också sammanställt forskning 

från internationella artiklar från Portugal, Norge, och Storbritannien. 

 

5.6 Studiens giltighet, tillförlitlighet och generalisering 
Ahrne och Svensson (2015) menar att kvalitativ forskning ställer andra krav på trovärdighet 

och generaliserbarhet, än kvantitativ forskning. Vi har valt att analysera rättsfall, för att 

därigenom erhålla hur socialnämnden uppfattar omsorgssvikt och vad de anser att oacceptabel 

föräldraförmåga är.  

 

Syfte med studien är inte att generalisera till en större population. Vi är medvetna om att ett 

annat urval av rättsfall skulle kunna få ett annat resultat, men vi anser att studien går att 

generalisera till viss del då den överensstämmer dels med tidigare forskning, dels med våra 

teoretiska utgångspunkter. Kritiker av kvalitativ forskning menar att det inte går att 

generalisera forskningsresultatet utöver den situation i vilken de producerades, men resultatet 

ska istället generaliseras till teori och inte till populationer (Bryman, 2011). 
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Vi har haft tydliga analysfrågor till våra rättsfall, samt diskuterat och genomfört analysen 

tillsammans, vilket ökar sannolikheten för att vi tolkat texterna på samma sätt. 

Tillförlitligheten ökar också genom att vi har ett tydligt syfte och tydliga frågeställningar. Vi 

vill dock framhålla att det är i analysen av rättsfallen, våra tolkningar som presenteras. Enligt 

Boreús (2015) är det viktigaste att ge goda argument för och förklara hur man gått tillväga för 

att besvara sina forskningsfrågor.  

 

Ahrne och Svensson (2015) menar att forskningstextens transparens, det vill säga 

genomskinligheten, inverkar på en studies trovärdighet och kvalitet. Författarna menar att en 

egenskap hos bra forskning är att den är möjlig att diskutera och kritisera. Texter som inte kan 

kritiseras eller diskuteras, är ofta texter som inte avslöjar tillräckligt mycket om exempelvis 

forskningsprocessen för att en kritisk granskning ska vara möjlig.  

 

5.7 Arbetsfördelning 
I början av vår studie började vi med att diskutera relevanta sökord och leta adekvat tidigare 

forskning för att få en god kunskapsöversikt om vårt ämnesområde. Vi läste “abstracts” för att 

hitta forskningsartiklar som vi sedan kunde utgå ifrån och använda som tidigare forskning i 

vår undersökning. Under processens gång har vi fört diskussioner och “bollat tankar” med 

varandra. När vi läste rättsfall delade vi upp materialet och förklarade för varandra rättsfallens 

innehåll och innebörd. Vi har tillsammans valt ut och diskuterat relevanta citat som i senare 

skede kom till användning i vår analys. Slutdiskussionen har vi skrivit tillsammans. Även om 

vi har haft ansvar för och delat upp vår studie i olika delar så har vi båda varit delaktiga och 

insatta i varandras arbete. Vi anser att vi har haft en jämn arbetsfördelning under hela 

arbetsprocessen.   

 

5.8 Etiska överväganden 
Lagen om etikprövning av forskning är att den skyddar människor som ska medverka, från 

både skada och kränkning (SFS 2003:460). När det gäller etiska överväganden är de 

forskningsetiska principerna vägledande: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I forskning ställs forskaren inför flera etiska 

frågor och ställningstaganden, särskilt viktigt är en medveten etisk reflektion som ska finnas 

med under hela forskningsprocessen. Forskningsetiska överväganden handlar i hög grad om 

att hitta en rimlig balans mellan olika intressen som alla är legitima. Kunskapsintresset är ett 
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sådant. Ny kunskap är värdefull på flera sätt och kan bidra till individers och samhällets 

utveckling. Vilka forskningsetiska överväganden man behöver ta ställning till avgörs av 

vilken forskningsmetod man använder, för att samla in sin empiri (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Vi har valt textanalys som metod och därmed kan vissa etiska problem undvikas. Studien 

fokuserar på socialsekreterares bedömningar om omsorgssvikt och hur de uppfattar 

oacceptabla brister i föräldraförmågan och inte enskilda individer eller familjer. Det har varit 

väsentligt för oss att överväga om resultaten av vår studie gör mer nytta än skada, då vi som 

forskare har ett moralisk ansvar i vårt kunskapssökande (Ryen 2011). Rättsfallen vi använt 

oss av är offentliga handlingar och inblandade familjer som ingår i vår studie skulle därför 

kunna identifieras. Vi har därför av etiska skäl valt att inte redovisa målsnummer för att på så 

sätt undvika att familjer identifieras. Vi har valt att inte delge några fallbeskrivningar om 

familjernas situation, utan fokus ligger på socialnämndens beskrivningar av omsorgssvikt och 

oacceptabla brister i föräldraförmågan. Vi anser att genomförandet av denna studie kan bidra 

till vidare forskning inom ämnet. Vår förhoppning är att vi kan tillföra ny kunskap till fältet. 

 

6. Resultat 
I vår studie har vi granskat 14 stycken domar från förvaltningsrätten runt om i Sverige. 

Samtliga barn är mellan 0 - 10 år. När vi refererar och redovisar citat/utdrag ur domarna, har 

vi valt på grund av integritetsskäl att inte nämna barn och föräldrar vid namn, utan vi refererar 

till barnet/flickan/pojken eller vårdnadshavare/förälder/mamma/pappa. Efter att allt material 

lästs igenom och kategoriserats kunde olika teman identifieras.  

 

6.1 Riskfaktorer hos föräldern 
Vi kunde urskilja att problembilden/grunden som socialnämnden redovisat i samtliga 14 

rättsfall, grundar sig i föräldrarnas egna individuella problematik, för att beskriva varför 

föräldrarna brister i omsorgen om sina barn. Föräldrarnas oförmåga att tillgodose sina barns 

behov, redovisas omfattande i de flesta fall. Den individuella problematik vi kunde identifiera 

hos föräldrarna var psykisk ohälsa, funktionsnedsättning och missbruk.  

 

I flera fall uppgavs föräldrarna ha en funktionsnedsättning och utifrån sin nedsättning kunde 

de inte tillgodose sitt barns behov.     
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"mamma har en neuropsykiatrisk problematik som påverkar hennes föräldraförmåga 

vad avser känslomässig tillgänglighet, tålamod och struktur i vardagen" (6) 

 

Socialnämnden beskriver i nedanstående rättsfall (5) att mamma har pendlat i sitt mående 

under en lång tid. 

 

"När en förälder lever med ångest, depressivitet och suicidtankar är det inte möjligt 

att lägga fokus på sitt barn i tillräcklig utsträckning varken gällande fysisk omsorg 

eller känslomässig närhet" (5) 

 

I ett fall där det handlade om alkoholmissbruk hos föräldrarna, kretsade det mesta av 

problembeskrivningen kring detta. Socialnämnden beskriver situationer, som kunde knytas till 

missbruket och därmed brister i omsorgen. Beskrivningar av barnets omsorgssituation och 

behov utelämnades. Nämnden anför att flickan, som är ett och ett halvt år har, varit föremål 

för tre tidigare utredningar, utifrån en drog- och alkoholrelaterad problematik, både mamma 

och pappa har en problematisk relation till alkohol. 

 

"Mamma överkonsumerar sedan en lång tid tillbaka receptbelagda mediciner och står 

åtalad för grovt rattfylleri när flickan var med i bilen. Pappa har en dokumenterad 

historia av aggressivitet" (3) 

 

I nio rättsfall har barnen omedelbart omhändertagits på grund av plötsliga, akuta händelser. 

Det handlade om akuta incidenter i hemmet som bråk och konflikter, föräldrar som blivit 

omhändertagna av polisen, samt missbruk. 

 

“På natten har pappa under påverkan av alkohol puttat in mamma i en rosenbuske 

med skador runt hennes öga som följd. Samma natt omhändertogs flickan och pappa 

blev gripen av polisen” (3) 

 

Rättsfall (11) handlar om en flicka som är 10 år som bor med sin pappa som har ett aktivt 

alkoholmissbruk. Socialnämnden beskriver att flickan tar mycket ansvar för sin pappa och att 

hon oroar sig mycket. 

 

“Orimligt vuxenansvar och barnet är den vuxna i deras relation” (11) 
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Socialnämnden menar att pappa lämnar flickan ensam eller låter henne bo hos kompisar under 

långa perioder, då han själv ska dricka och att han på så sätt brister i sin föräldraförmåga. 

Skolan känner en stor oro för flickan som börjat må allt sämre och har börjat skolka. 

 

I nedanstående rättsfall (8) argumenterar socialnämnden för vård då mamma har svårt för att 

hantera konflikter och gränssättning gentemot sin dotter. Dottern lägger ett stort ansvar på sig 

själv och har beskrivit att hon känner sig oönskad och att hon upplever att hennes mamma vill 

lämna bort henne. 

 

"Mammas förväntningar är ofta orealistiska när det gäller dotterns utveckling och 

förutsättningar" (8) 

 

I de rättsfall där barnen är lite äldre redovisar socialnämnden att föräldrarna inte har förmåga 

att bemöta barnen utifrån deras ålder och mognad. I en del rättsfall menar socialnämnden att 

föräldrarna belastar barnen med saker de inte är mogna för att hantera, vilket leder till att 

barnen lever för sina föräldrars behov och inte sina egna. 

 

Socialnämnden anförde som grund för sin ansökan att det sedan en lång tid tillbaka funnits en 

stor oro avseende omsorgen om pojken. 

 

"barnets behov av regelbunden stimulans, uppmärksamhet, bekräftelse och 

känslomässig närhet" (6) 

 

Socialnämnden påstår vidare att pojken har anpassat sitt beteende utifrån sin mammas häftiga 

humör och aggressionsutbrott. Socialnämnden menar att mammas egna behov styr på 

bekostnad av pojkens behov.  

                                                        

6.2 Riskfaktorer i familjen  
Barnets ej tillgodosedda behov i förhållande till föräldrarnas oförmåga att tillgodose dem, 

redovisas omfattande i de flesta fall. Begrepp som känslomässig tillgänglighet, 

anknytningsproblematik, grundläggande omsorg, vägledning, gränssättning, stimulans och 

säkerhet används för att beskriva barnens ej tillgodosedda behov. I varje rättsfall har 
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socialnämnden uppmärksammat flera olika typer av omsorgssvikt. Vi kunde identifiera 

moralisk omsorg, emotionell omsorg, fysisk omsorg och fysiskt våld. 

 

I rättsfall (10) är socialnämndens grund för ansökan att barnet utsatts för och bevittnat våld i 

hemmet.  

 

“Pappan har brustit i sin föräldraskap genom att utsätta mamman för grov 

misshandel när sonen och hans syskon bevittnat det samt utsatt sonen för våld” (10) 

 

Av beskrivningen om det våld pojken utsatts för och bevittnat framgår det att pojkens 

utveckling riskerar att påverkas negativt av den situation han befinner sig i. Socialnämnden 

påstår att mamma inte kan skydda pojken och hon har svarat genom att stöta pojken ifrån sig, 

då han uppvisat ett negativt psykiskt mående som lett till ett utåtagerande beteende. 

 

I ett rättsfall (4) ansöker socialnämnden om tvångsvård på grund av att barnens föräldrar 

under många år utsatt dem för deras infekterade konflikter. 

 

"Pojken och flickan har under många år levt i en konfliktfylld miljö där föräldrarna 

inte kunnat sätta deras behov framför sina egna" (4) 

 

Familjerna är i alla rättsfall kända av socialtjänsten sen tidigare och har i de flesta fall fått 

omfattande stöd beviljat under lång tid. Ett flertal familjer har varit placerade på 

utredningshem där de utrett föräldrarnas föräldraförmågor. Samtliga utredningar visar att 

föräldrarna brister i sin föräldraförmåga. I rättsfall (1) menar socialnämnden att mamma inte 

visar någon insikt i sina omsorgsbrister. Trots betydande insatser från socialtjänsten under 

lång tid har mamma svårt att tillgodose barnens grundläggande behov. Ett flertal av varandra 

oberoende personer i familjens professionella nätverk har framfört en allvarlig oro gällande 

deras föräldraförmåga. 

 

“Sammanfattningsvis har de förändringar som skett trots omfattande insatser i 

hemmet under flera år varit mycket små. Familjeteamet som har ansvaret för 

öppenvårdsinsatserna har beskrivit att hon inte kan omsätta den hjälp hon fått till nya 

förhållanden eller oförutsedda situationer och att de ofta känt sig manade att ingripa 

då det tagit lång tid för mamma att besvara barnens signaler” (1) 
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Återkommande i samtliga rättsfall är att socialnämnden menar att föräldrarna inte kan omsätta 

den hjälp de fått praktiskt, att de är negativt inställda till insatserna, visar ingen förståelse för 

deras brister i föräldraförmågan och har ingen insikt i problematiken och hur de påverkar sina 

barn. 

 

I rättsfall (12) uttrycker socialnämnden att 

 

“Stödinsatser har avbrutits eftersom föräldrarna har haft svårt att omvandla vad de 

lärt sig till praktisk handling” (12) 

 

Fysisk misshandel har identifierades i ett fall. Det föreligger en misstanke om att flickan 

utsatts för fysisk misshandel, utöver misstanken om våld finns även andra brister i den 

emotionella omsorgen. 

  

"Flickan hade då blåmärken över hela kroppen av olika ålder och storlekar" (13) 

 

Socialnämnden menar att det finns riskfaktorer i familjen gällande den bristande 

anknytningen och föräldraförmågan. Socialnämndens bedömning är att barnet blivit utsatt för 

misshandel och att det föreligger kända riskfaktorer för fortsatt misshandel. Föräldrarna har 

enligt socialnämnden vittnat om att de själva utsatts för aga som barn och det finns psykisk 

ohälsa och andra sjukdomar i familjen som innebär en risk för barnen.  

 

Barnen har i ett flertal rättsfall levt i problemfyllda hemmiljöer med förekomst av ett flertal 

riskfaktorer. Riskfaktorer som svagt socialt nätverk och ekonomisk problematik. Föräldrarnas 

svårigheter att sätta sina barns behov framför sina egna är en tydlig och genomgående 

beskrivning i alla rättsfall, dock yttrar sig konsekvenserna för barnen i familjerna, på olika 

sätt. En mamma uppgavs själv bo i familjehem och det var familjehemmet som gjorde en 

orosanmälan som handlade om att mamma inte skulle kunna klara av sitt barn på egen hand. 

 

“Bristerna är så pass omfattande att det inte går att kompensera genom andra 

insatser än en placering utanför hemmet” (2) 
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Socialnämnden menar att det inte räcker att mamma får stöd från anhöriga, för att barnets 

behov ska kunna tillgodoses. Socialnämnden beskriver att mormor till barnet har ett 

alkoholproblem och är därför ingen säker och tillräcklig resurs. Mamma uppges ha ett tunt 

socialt nätverk. 

 

I rättsfall (9) framkommer det att det inkommit flera orosanmälningar till socialtjänsten, 

oberoende av varandra angående flickans hemsituation i kombination med mammans 

alkoholmissbruk och psykiska mående. 

 

"Utifrån inkomna uppgifter under utredningen framkommer att det finns allvarliga 

brister i dotterns omsorg avseende hälsa, tandhälsa, närvaro i skolan samt i 

grundläggande omsorg" (9) 

 

Socialnämnden påstår att mamma inte vill delta i utredningen och att mamma inte vill ha 

någon kontakt med socialtjänsten. Utredningen baseras på flera samstämmiga observationer 

och uppgifter från olika källor, vissa professionella, som vittnar om att flickan inte får sina 

behov tillgodosedda. Det framkommer i rättsfallet att mamma håller flickan borta från skolan 

och flickan hålls isolerad från personer runt omkring. Socialnämnden redovisar i flera fall att 

barnen uteblivit från läkarbesök, föräldrar har avbokat möten och inte fullföljt sina åtaganden 

gällande deras barns behov av den grundläggande omsorgen. 

 

6.3 Riskfaktorer hos barnet 
I fyra rättsfall redovisas att barnen har misstänkta eller kända neuropsykiatriska 

funktionshinder, vilket innebär, menar socialnämnden att de barnen har större behov av 

struktur och förutsägbarhet än andra barn, vilket i sin tur medför och ställer högre krav på 

föräldraförmågan. Ett återkommande tema i rättsfallen är att det redovisas att det inkommit 

flera orosanmälningar från både professionella och privatpersoner om barnens situation. 

Orosanmälningar från BVC handlar om att barnen inte följer sin viktkurva eller att föräldrar 

uteblir från besök och följer inte de instruktioner som BVC tilldelat. Från skola handlar det 

om bristande närvaro, försämrade skolresultat och i en del fall förändring i barnets beteende 

och mående. 

 

"Utredningsteamet har slutfört två utredningar och observationer. Utredningsteamets 

bedömning är att pojken sedan en tid tillbaka utvecklat ett oroväckande beteende där 
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han är utåtagerande och gränslös i kontakt med andra. Det kan inte uteslutas att 

pojken är ett barn med särskilda behov" (6) 

 

Pojken uppvisar särskilda svårigheter, även om han ännu inte är utredd för någon diagnos. 

Socialnämndens bedömning är att pojkens problematik innebär att hans behov av trygghet, 

stabilitet, förutsägbarhet och fasta rutiner i vardagen är särskilt framträdande och behöver 

säkerställas. Det framgår i socialnämnden utredning att stödet för LVU utgörs av konkreta 

observationer dels från familjebehandlare vid öppenvården, dels från utredningsteam som 

stöd för att mamma brister i sin föräldraförmåga.  

 

I flertalet av rättsfallen redovisar socialnämnden att barnen redan har tagit både fysisk och 

psykisk skada av föräldrarnas omsorgssvikt. Flera av barnen uppvisar flera beteenden som 

utgör riskbeteenden för framtida ohälsa. Prognoser för barnets framtida risk för skada är i de 

flesta fall en bedömning av den konkreta skada som redan uppstått och att skadan i framtiden 

kan förvärras om barnet inte placeras.  

 

"Det bristande samspelet mellan barn och förälder har lett till att flickan i stort sett 

självförsörjande och har en mycket begränsad talförmåga. Vad gäller pojken har han 

på grund av utebliven stimulans inte utvecklats åldersadekvat, har svårigheter med att 

hålla ögonkontakt och hans muskler och huvudform har påverkats av att han fått ligga 

ner för mycket" (1) 

 

Socialnämndens grund för ansökan i rättsfall (14) är att säkerställa fortsatt vård i familjehem 

samt begränsa barnens umgänge och kontakt med föräldrarna, då de enligt socialnämnden 

brister i omsorgen. Socialnämnden beskriver vad situationen inneburit för barnen i relation till 

föräldrarnas omsorgssvikt.  

 

"Barnen har under hela sin uppväxt levt i en miljö där de utsatts för kränkningar, 

psykisk misshandel och där våld förekommit" (14) 

 

Socialnämnden beskriver att barnen påvisar betydande men, utifrån den situation de befinner 

sig i. Flickan har gått tillbaka i sin utveckling, har ett självskadebeteende och hon är kraftigt 

utagerande i skolan mot elever och lärare. Pojken har också svårigheter i skolan och upplevs 

som ledsen och orolig. Familjehemmet har påtalat att barnen har svårt att få någon kontinuitet 
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där då alla helger spenderas med föräldrarna och menar att vården störs av umgänget med 

föräldrarna och deras påverkan på barnen. 

 

Rättsfall (7) handlar om en ensamstående mamma med fyra barn. Familjen har varit aktuell 

hos socialtjänsten i flera år. Under åren har det inkommit ett flertal orosanmälningar från 

BUP, skola, BVC och privatpersoner gällande barnens situation. 

 

“Flera av barnen har övervikt/fetma och sömnsvårigheter. Hemmet har varit i ett 

sådant skick att utredare har bedömt att det varit direkt olämpligt för barn att vistas 

där" (7) 

 

Socialnämndens bedömning är att barnen uppvisar flera beteenden som utgör riskbeteenden 

för framtida psykosocial ohälsa.  

 

7. Analys 
Nedan presenterar vi vår analys av det resultat vi funnit, med utgångspunkt i våra 

frågeställningar, kopplat till den tidigare forskning vi sammanfattat och till våra teoretiska 

utgångspunkter. 

 

7.1 Riskfaktorer hos föräldern  
Gemensamt för flera rättsfall är att socialnämnden redovisar barnets situation utifrån ett 

föräldraperspektiv. I betänkandet av LVU - utredningen (SOU 2000:77), menar utredaren att i 

målen enligt LVU utreds föräldrarnas förhållanden i större utsträckning, än barns behov, 

vilket också vårt resultat visar.  

 

Enligt den utvecklingsekologiska teorin påverkas barnet av sin miljö på olika nivåer. För att 

barnet ska må bra är det viktigt att familjesystemet fungerar och är i balans  (Hwang & 

Nilsson, 2011). Vårt resultat visar att socialnämnden beskriver föräldrarnas oförmåga att 

tillgodose sina barns behov utifrån föräldrarnas individuella problematik. Vi kan koppla de 

riskfaktorer vi identifierade till Killéns (2009) beskrivning av de riskfaktorer som kan 

hänföras till föräldrarna bland annat: föräldrar som är både känslomässigt och åldersmässigt 

omogna, föräldrar med psykiska sjukdomar, missbrukande föräldrar, föräldrar som lever i 

våldsamma relationer och föräldrar i obearbetade skilsmässokriser. Bronfenbrenner (1979) 

menar att en viktig dimension att ta hänsyn till utöver de fyra systemen är kronsystemet, när 
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socialnämnden ska bedöma ett barns situation. På grund av egna individuella svårigheter 

menar socialnämnden att föräldrarna brast i omsorgen om sina barn. 

 

Vi kunde också identifiera att det förekom flera parallella problem i familjerna, vilket 

stämmer väl överens med den utvecklingsekologiska teorin som menar att man ser individen, 

den unge, som en del i ett system, där alla system påverkar varandra. För att förstå helheten 

studeras sambandet mellan de olika systemen som barnet ingår i (Bronfenbrenner, 1979). 

Killén (2009) menar att föräldrar tillhör ofta mer än en kategori, men understryker att det är 

viktigt att komma ihåg att förekomsten av en eller flera riskfaktorer är inte liktydigt med att 

barn far illa i de miljöer där riskfaktorerna förekommer. Det kanske är en mamma med 

psykiatrisk sjukdomsproblematik, men å andra sidan kanske hon medicinerar och har god 

sjukdomsinsikt. 

 

Socialnämnden beskrev utförligt i samtliga rättsfall att familjerna beviljats omfattande stöd 

under lång tid för att kompensera de brister som fanns i föräldraförmågan. Föräldrarna 

beskrevs av socialnämnden ofta som motvilliga till insatsen, de visade ingen insikt i 

problematiken och trots stöd och hjälp, var föräldrarnas förändringspotential liten eller ingen 

alls, vilket sågs som, enligt socialnämnden oacceptabla brister i föräldraförmågan. 

Misslyckanden relaterades till föräldrarnas oförmåga att tillgodose den hjälp de fick och 

omsätta den i praktiken. Sundell och Egelund (2000) menar att faktorer som att föräldrar inte 

visar någon vilja till förändring, att problematiken bedömts som allvarlig, att socialnämnden 

hade tidigare kännedom om barnet och familjen, samt om det fanns verkliga bevis om 

föräldrars övergrepp eller vanvård påverkade beslutet om ett omhändertagande, vilket 

stämmer väl överens med vårt resultat. Utifrån det utvecklingsekologiska perspektivet förstår 

vi det som att det sker en förändring i barnets och familjens system, när stödinsatser beviljats. 

Hwang och Nilsson (2011) menar att kommunens utbud av stödinsatser indirekt kan påverka 

barnets familjesituation. Plötsligt ska två socialsekreterare bli involverade i barnets system. 

Det blir en obalans i systemet och familjen kommer inte i ett stabilt läge, för att insatsen ska 

ge en positiv förändring. Utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv kan det ses som att 

samspelet mellan myndigheter och familjerna inte fungerar.  

 

Vi kunde identifiera att de omedelbara omhändertaganden skedde utifrån akuta händelser i 

familjerna, kopplat till tydliga situationer, till exempel misshandel, konflikter och att föräldrar 
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blev omhändertagna av polisen. Christiansen och Anderssen (2010) menar att det ofta är en 

trigger som uppstår och som leder till att det blir ett omhändertagande just då. 

 

7.2 Riskfaktorer i familjen 
Genom vår analys kunde vi se att barnens ej tillgodosedda behov och relationen till sina 

föräldrar spelar en stor roll för hur socialnämnden uppfattar omsorgssvikt. Som tidigare 

beskrivit utgörs barnets välbefinnande av att själva familjesystemet fungerar och är i balans 

(Hwang & Nilsson, 2011). Vi kunde precis som Pettersson (2006) identifiera tre olika sorters 

omsorgssvikt. Dessa är emotionell omsorg, moralisk omsorg och fysisk omsorg. I två fall 

fanns det också misstanke om fysisk misshandel. Det framgår tydligt i rättsfallen att 

socialnämnden anser att de mest centrala bristerna i föräldraförmågan är att vara 

känslomässigt otillgänglig och att inte kunna sätta barnets behov framför sina egna, den 

emotionella omsorgen. Den fysiska omsorgen handlar om hemmiljön som socialnämnden ofta 

beskriver som sanitär olägenhet och kaosartad, samt att föräldrarna inte tar barnet till läkare, 

BVC och val av kläder. Med moralisk omsorg avses aspekter som att det saknas rutiner, 

gränssättning, barnen har lämnats utan tillsyn samt att barnet få ta för stort ansvar. Parrish 

(2012) menar att familjen är den grundläggande institutionen som ansvarar för barnets 

omvårdnad och olika anknytningsmönster. Barn utvecklas i relation till sin sociala omgivning 

och föräldrarna är centrala för barns utveckling.  

 

Familjesystemet påverkas av föräldrarnas förmåga att engagera sig i barnets hälsa och 

utveckling genom att ta barnet till hälsobesök, BVC och att de engagera sig i barnets skolgång 

(Hwang och Nilsson, 2011). Socialnämnden beskriver i samtliga rättsfall att föräldrarna inte 

har tillräckliga resurser, i form av svagt socialt nätverk för att klara av sina barn och deras 

behov. Om miljön innehåller otillräckliga resurser kan den fysiska, emotionella och sociala 

utvecklingen försvåras. För familjer som inte har tillräckligt socialt stöd, ökar risken för att 

individen ska komma till skada (Parrish, 2012). Socialnämnden beskrev i flertalet rättsfall att 

föräldrarna brast i denna grundläggande omsorg om sina barn. Lundén (2004) menar att 

föräldrarnas beteende styrs av omsorgssystemet som är det system som utgör grundvalen för 

föräldrars förmåga och villighet att skydda sina barn. När detta system brister uppstår 

omsorgssvikt. Lundén (2004) menar att föräldrars egna erfarenheter från barndomen kan 

påverka hur de i sin tur möter sina barn, vilket var något som socialnämnden refererade till i 

några av rättsfallen. 
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Samtliga rättsfall vi analyserade präglades av att socialnämnden enbart redovisade och 

fokuserade på negativa händelser inom familjen. Det beskrevs sällan det som varit bra, om det 

nu har varit det i rättsfallen. Christiansen och Andersen (2009) menar att en motivering för ett 

omhändertagande kan vara att socialnämnden ansåg att det fanns ett problem som är 

oacceptabelt och kan innebära en risk för barnet. Enligt Rodrigues, Calheiros & Pereira 

(2015) tar socialarbetaren hänsyn till personliga värderingar, attityder, intuition och normer, 

samt sociala faktorer och organisatoriska förutsättningar i beslutsfattandet. När ett 

omhändertagande övervägs, måste man noga värdera de omständigheter som ska ligga till 

grund för beslutet (Rasmussen, 2009), vilket skulle kunna vara ett svar på varför 

socialnämnden fokuserade på sådant som inte fungerat i familjerna. 

 

I vår studie beskrivs olika och flera riskfaktorer i familjerna. Vi kunde se vissa mönster i vårt 

empiriska material. Vi uppmärksammade att vissa problem orsakades av andra problem i 

systemet och att det parallellt förekom flera problem samtidigt i familjerna, vilket är i linje 

med den utvecklingsekologiska teorin, som menar att det inte finns orsak - verkan utan det är 

samspelet mellan de olika nivåerna som har betydelse i en individs liv, olika händelser och 

förhållanden i ett system har en direkt påverkan på andra system  (Hwang & Nilsson, 2011). 

Vi kunde identifiera riskfaktorer, såsom svagt socialt nätverk och ekonomisk problematik. 

Finns det flera riskfaktorer i systemen, ökar risken väsentligt, enligt Lunden (2004), för att 

barnets hälsa och utveckling ska skadas. Vissa förhållanden kan göra att en individs livslopp 

förändras dramatiskt. Lundén (2004) menar att alla faktorer på olika nivåer i omgivningen 

bidrar till vilken riktning barnet utvecklas. Systemen ska verka skyddande för barnet 

samtidigt som systemen kan utgöra sårbarhetsfaktorer.  

 

7.3 Riskfaktorer hos barnet 
Barn föds med olika förutsättningar. Individuella riskfaktorer hos barnet kan enligt 

socialstyrelsen (2013) vara: kön, ålder, fysisk hälsa, beteende, utseende, inlärningsförmåga, 

social kompetens, samt fysisk och psykisk utveckling. Bronfenbrenner (1979) menar att en 

viktig dimension att ta hänsyn till är kronsystemet, som innebär viktiga händelser inom 

individen eller i miljön. Det framkom i vårt resultat att fyra barn hade konstaterade 

funktionsnedsättningar, vilket medförde enligt socialnämnden större krav på föräldrarna för 

att kunna tillgodose barnens behov. Det beskrevs också i några av rättsfallen att det fanns 

misstänkt problematik hos barnen.  
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Lundén (2004) menar att om man har ett barnperspektiv är det lättare att identifiera 

omsorgssvikt, en annan viktig förutsättning är att det finns en samsyn gällande omsorgssvikt, 

en teoretisk referensram, för att identifiera omsorgssvikt. Barn besitter varierande förmågor 

att hantera omsorgssvikt, barn har olika sätt att utveckla egna strategier för överlevnad. 

Socialstyrelsen (2013) menar att barn som upplevs som utåtagerande, störande och har ett 

destruktivt beteende är lättare att identifiera som barn i riskzon än barn som upplevs vara 

välanpassade och tillbakadragna, vilket också vårt resultat speglar, då flera av barnen visade 

konkreta fysiska och psykiska symtom på grund av omsorgssvikt och socialnämnden menade 

att detta kunde härledas direkt till föräldrarnas oförmåga att tillgodose sina barns behov. Men 

det kan också vara som Alexius (2013) menar, att det kan ses som att socialsekreterarna vill 

ha ordentligt på fötterna innan de tar beslut om ett tvångsomhändertagande. Även Ponnert 

(2007) menade att tvångsvård väckte en osäkerhet hos socialsekreterarna, då det är oklart när 

det är befogat att ingripa med tvång och det krävdes en inre övertygelse hos socialsekreterarna 

om att göra det bästa för barnet.  

 

En “tillräckligt bra” omsorg och föräldraskap innebär enligt Killén (2009), att den fysiska och 

känslomässiga omsorgen står i relation till de behov som barnet signalerar och inte i relation 

till de vuxnas behov.  Barn utvecklas i relation till sin sociala omgivning och föräldrarna är 

centrala för barns utveckling. Det framhålls tydligt i rättsfallen att det är föräldrarna som är de 

viktigaste personerna för barnen och att de brister inom flera områden om sina barn. Lundén 

(2004) menar att föräldrarnas förmåga att utgöra en psykisk och fysisk trygg bas för barnet, 

påverkar kvaliteten på barnets anknytning. Enligt den utvecklingsekologiska teorin är 

familjen den miljö som fungerar som rollmodell för att barnet i framtiden ska lära sig 

acceptabelt beteende, viktiga normer och olika färdigheter för att hantera problem och 

svårigheter som kan uppkomma under livscykeln (Parrish, 2012).  

 

8. Sammanfattning resultat 
Studiens syfte och frågeställningar har varit att undersöka hur socialnämnden förstår 

omsorgssvikt och hur de uppfattar oacceptabla brister i omsorgen. I detta avsnitt diskuteras 

studiens huvudsakliga resultat i relation till våra frågeställningar. 

 

Resultatet visar att socialnämnden uppfattar oacceptabla brister utifrån föräldrarnas 

individuella problematik, som psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, missbruk, våld och 
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relationskonflikter. Detta medför, enligt socialnämnden att föräldrarna inte har förmågan att 

tillgodose sina barns behov. 

 

Socialnämnden har också under lång tid arbetat med familjerna och beviljat omfattande 

insatser för att kompensera för de brister som fanns. Socialnämnden menade att insatserna 

inte gav någon effekt och härledde detta i relation till föräldrarnas oförmåga att omsätta den 

hjälp de fått praktiskt, att de var negativt inställda till insatserna, visar ingen förståelse för 

deras brister i föräldraförmågan och har ingen insikt i problematiken och hur de påverkar sina 

barn.  

 

I nio rättsfall hade barnen blivit omedelbart omhändertagna på grund av plötsliga, akuta 

händelser. Det handlade om akuta incidenter i hemmet som bråk och konflikter, föräldrar som 

blivit omhändertagna av polisen, samt våld och missbruk. 

 

Socialnämnden förstår omsorgssvikt utifrån emotionell omsorg, fysisk omsorg, moralisk 

omsorg samt fysiskt våld. Resultatet visar att socialnämnden anser att de mest centrala 

bristerna i föräldraförmågan är att vara känslomässigt otillgänglig och att inte kunna sätta 

barnets behov framför sina egna, den emotionella omsorgen. När vi analyserade vårt material 

kunde vi se att det förekom olika former av omsorgssvikt i familjerna. Det framhålls tydligt i 

rättsfallen att det är föräldrarna som är de viktigaste personerna för sina barn.  

 

Socialnämnden redovisade att flera av barnen hade tagit psykisk och fysisk skada på grund av 

föräldrarnas omsorgssvikt. I fyra av rättsfallen fanns dokumenterade funktionsnedsättningar 

hos barnen, vilket enligt socialnämnden ställer högre krav på föräldrarnas omsorgsförmåga. 

 

9. Avslutande diskussion 
Rasmussen (2009) menar att forskning, teorier och lagstiftning ger vägledning i bedömning 

om barns behov och föräldrars omsorgsförmåga, men det är ändå mycket som överlämnas till 

den enskilde socialsekreteraren att förstå och ta ställning till. Enligt Rasmussen (2009)  

speglar det, den komplexitet som råder när socialsekreteraren ska bedöma det bristande 

föräldraskapet.  

 

Det var till viss del svårt att analysera vår empiri då det ofta förekom flera parallella problem i 

familjerna och det var svårt att se vart gränsen går när socialnämnden bedömt att föräldrars 
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förmåga är oacceptabel, vilket också Lundén (2004) menar, de professionella brottas med 

bedömningen om gränsen mellan sviktande men ändå tillräcklig omsorg och omsorgssvikt. 

Vårt resultat visar att socialnämnden lägger stor vikt vid föräldrarnas förmåga att vara 

känslomässigt tillgängliga för sina barn. Killén (2009) menar att en “tillräckligt bra” omsorg 

och föräldraskap innebär att den fysiska och känslomässiga omsorgen står i relation till de 

behov som barnet signalerar och inte i relation till de vuxnas behov. Vi ställde oss också 

frågan, vad det egentligen innebär att vara en bra förälder enligt socialnämnden, när är 

föräldrarna fortfarande “godkända” för att vara omsorgstagare om sina barn? När anser 

socialnämnden föräldrarnas omsorg som “tillräckligt bra”. 

 

Att flera barn blev omedelbart omhändertagna bekräftas av Farmer och Lutmans (2014) studie 

som visade att socialsekreterarna hade i ärenden svårt för att ändra sin bild av familjer, trots 

nya uppgifter om omsorgssvikt. Socialarbetaren blev mindre känslig för de uppgifter som 

inkom då de hade arbetat med familjerna under lång tid. Följden av detta ledde till att tröskeln 

för att ansöka om placering varierade och ett omhändertagande utlöstes i form av en trigger.  

 

Samtliga familjer i vårt urval av rättsfall hade beviljats omfattande insatser och varit föremål 

för flera utredningar. Det blev tydligt att föräldrar gavs flera chanser till att förändra sin 

situation, men att föräldrarna inte lyckades, deras oförmåga till insikt om deras barns behov 

var centrala aspekter i bedömningen om föräldraskapet. Det är också en integritetsfråga, det 

vill säga hur mycket samhället ska tvinga familjer att ta emot insatser eller bli utredda. Hur 

effektiva är de öppenvårdsinsatser som beviljas? Ska man dela på barn och föräldrar eller 

finns det andra alternativ? Det är många svåra avvägningar och ett enormt krävande jobb. 

Rasmussen (2009) menar att det aktuella området är präglat av många komplexa 

frågeställningar, som det inte går att finna svar på. 

 

En slutsats vi kan dra, utifrån våra studerade rättsfall är att det ställs höga krav för att man ska 

kunna omhänderta ett barn. Det rör sig ofta om en omfattande problematik och allvarliga 

situationer som varit under lång tid. Socialnämnden tvångsomhändertar inte barn bara för att 

de inte tycker föräldrar är lika bra som du eller jag, utan vårt resultat visar att det krävs 

allvarliga situationer och det förekommer flera parallella riskfaktorer i familjerna. Det finns 

idag ganska omfattande forskning gällande riskfaktorer för att barn far illa. Men det är svårt 

att göra den individuella bedömningen (Lundén, 2004). Flera rättsfall visade att 

socialnämnden väntar tills det uppstått skada hos barnen, innan de ansöker om ett 
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tvångsomhändertagande, på grund av föräldrarnas bristande omsorg. Väntar socialnämnden 

för länge innan de tar beslut om ett LVU? Det ställs allt högre krav idag på att 

barnavårdsutredningar ska vara evidensbaserade, samtidigt som forskning visar att beslut om 

ett tvångsingripande idag styrs av känslor, normer och värderingar. Socialsekreterare måste 

använda sig av olika kunskapskällor för att säkra en god kvalitet i utredningsarbetet (Sundell 

& Egelund, 2000). Barn har olika mycket behov, vilket kräver individuella bedömningar och 

kunskap om barns motståndskraft. Enligt Farmer och Lutman (2014) behövs systematiska 

bedömningsmetoder, rutiner och praktiska arbetssätt för att myndigheterna ska kunna utföra 

sitt arbete på bästa sätt, de betonar att utformningen och utförandet av det praktiska arbetet 

har ett starkt inflytande på bedömningen.   

 

Vår förhoppning är att denna studie har skapat en förståelse för den komplexitet det innebär 

att bedöma oacceptabla brister i föräldraförmågan. Killén (2009) menar att vi idag vet mer om 

dessa förhållanden än vad som tillämpas i praktiken. "Vi måste ha kunskap för att kunna se, 

sedan måste vi ha mod och kompetens att agera" (Killén, 2009, s. 233). 

 

9.1 Vidare forskning 
Inom ramen för denna studie har vi fokuserat på familjesystemet och dess innebörd för barnet, 

men det går inte undvika att undra hur de mer övergripande systemen spelar roll i 

socialnämndens bedömning, vilket skulle vara en vidare forskningsfråga. Ett annat intressant 

forskningsområde skulle vara att studera gränsen mellan föräldrarnas frivillighet till insatser 

och LVU. 
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