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ABSTRACT 

 
Authors: Jeanette Johansson and Frida Karlsson 
Title: “You can’t trust the parents” How are parents, that neglect their children, represented in 
LVU-legal cases?  
Supervisor: Monica Larsson 
Assessor: Ulf Drugge 
 
The aim of this study was to, with a social constructivistic approach, examine how parents, 
regarded as neglecting their children, are depicted in 12 LVU-legal cases from the Supreme 
Administrative Court in Sweden. By using a document analysis influenced by discourse 
analytical tools, we found that there are repeated descriptions of the parents, which 
constructs an image of parents as shortcoming in the care of their children. The categories 
lack of emotions, mental disorder, substance abuse and physical maltreatment were the main 
reasons for child neglect that the parents were described from. Attitudes towards authority, 
aggression and immaturity, lack of insight, and deficiencies in the home were repeated in 
the description of the parent. We further found that mothers were regarded as more 
responsible of the children compared to fathers. According to Goffman, describing certain 
groups of individuals with discredited words has a stigmatizing effect. It helps to reinforce 
what is considered normal or abnormal. Furthermore, we have found that the language of 
the LVU-legal cases, possess a power in the construction of parents who neglect their 
children, which was analyzed on the basis of Foucault's theory of power. 
 
 
Key words: Parents, child neglect, document analysis, stigma, social constructivism. 



  

 Förord 
 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till alla uppsatskollegor på socionomprogrammet, 
som under dessa tio veckor bidragit med många nödvändiga fikaraster och ännu fler skratt. Ni 
gjorde den skräckinjagade uppsatstiden till den roligaste tiden under utbildningen.  
  
Tack också till vår handledare Monica Larsson för vägledning och kloka ord, Olle Nordlander 
för hjälp med formalia samt våra nära och kära som pushat och stöttat oss hela vägen.  
  
Att skriva denna uppsats har varit en enorm utmaning men framförallt en lärorik och 
utvecklande tid.  
 
Nu är vi redo att möta världen! 
 
Kalmar, december 2009 
 
Frida & Jeanette 
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 PROBLEMFORMULERING 
På en förälder ställs automatiskt vissa förväntningar på hur man i sin föräldraroll ska vara. Ett 

konkret exempel på vad som förväntas av en förälder anges i 6 kap. 2 § andra stycket i 

Föräldrabalken (FB), där föräldrars ansvar för barnets personliga förhållanden och att dess 

behov blir tillgodosedda betonas. Vidare ansvarar man som förälder för att barnet får den 

tillsyn som är nödvändig, med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter. 

FB är en av de lagar som reglerar vilka skyldigheter och ansvarsområden som rör föräldra- 

och familjeförhållanden, vilken med andra ord talar om för oss vad vi som föräldrar ska och 

får göra. 

 

I de fall där det finns misstanke om att föräldrar inte lever upp till de krav som åligger dem i 

egenskap av vårdnadshavare för sitt barn, träder socialtjänsten in för att enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) utreda föräldrarnas förmåga att tillgodose sitt barns behov. Att brista i 

omsorgen om sitt barn, att exempelvis inte tillgodose barnets känslomässiga behov, är något 

som får många att reagera avvisande, fördömande och med avsky och ämnet undgår få 

människor att bli känslomässigt berörda (Killén, 2003:74; Fahlberg, 2006:99). Att brista i 

omsorgen är också ett begrepp som utgör en av grunderna i Lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU), vilket är den lagstiftning som blir aktuell då frivilliga 

insatser enligt SoL inte är tillräckliga, i fråga om ett barns hemförhållanden. Det innebär att 

det dagligen är många yrkesutövare inom socialtjänst och domstolar som ska förhålla sig till 

och fatta beslut utifrån vad som läggs i begreppet brister i omsorgen. 

 

LVU tillämpas när hjälp enligt SoL inte kan ges på frivillig väg, dels när föräldrarna brister i 

omsorgen eller när annat förhållande i hemmet medför en påtaglig risk för att den unges hälsa 

eller utveckling skadas, och dels när den unge själv utsätter sig för en risk eller annat socialt 

nedbrytande beteende (2, 3 §§ LVU). 

 

I rättsfall från Regeringsrätten återges Kammarrättens och Regeringsrättens avgörande av en 

rättslig fråga. De rättsfall som tillkommit i de högsta instanserna, Kammarrätt och 

Regeringsrätt, kallas för prejudikat och används som vägledande avgöranden i bedömningen 

av liknande fall (Domstolsverket, 2009). Gunnarsson och Svensson (2009:175) menar att 

rättsliga texter, genom språket, skapar sociala konstruktioner av verkligheten. Dessa texter är 

diskurser som utövar makt och som avgör vad som ska tillåtas och vad som ska förbjudas 
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genom att ställa upp ramar för vad som kan tänkas och göras. Vidare menar Gunnarsson och 

Svensson (2009:176) att rättsliga diskurser ges statusen att presentera den sanna bilden av 

verkligheten, men att problem uppstår då de är begränsade i sin representation av hur den 

sociala verkligheten är konstruerad. Detta menar de kan bidra till att reproducera och förstärka 

förtryck. 

 

Intressant att förhålla sig till är huruvida det i LVU-rättsfall konstrueras en bild av hur en 

omsorgsbristande förälder är, baserat på socialtjänstens utredningar. Enligt en studie av 

Petersson (2006), publicerad i Socialvetenskaplig tidskrift, kan man i socialtjänstens 

utredningar se att särskilda egenskaper tillskrivs föräldern, beroende på om det är en moder 

eller fader. Modern benämndes exempelvis som mogen och insiktsfull medan beskrivningen 

av fadern handlade om bostadsort och arbete. En dansk studie av Egelund (2003) som studerat 

hur ”farliga” föräldrar konstrueras inom institutioner som socialtjänsten, visar dessutom att 

det finns vissa beteenden som av socialsekreterare anses vara mer önskvärda, och därför har 

möjlighet att påverka ärendets utredning och beslut i en viss riktning. Om föräldrarna har en 

positiv inställning till de insatser som av socialtjänsten föreslås är möjligheten till ett positivt 

beslut störst, och vice versa.   

 

Utgångspunkten i denna uppsats är att vi, likt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, betraktar 

det som skrivs om föräldrar som brister i omsorgen i rättsfallen som en diskurs, vilken vi vill 

undersöka närmare. En diskurs definieras av Winther-Jörgensen och Phillips (2000:7) som ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen, vilket i detta fall rör rättsfallen och de 

beskrivningar av vad som är brister i omsorgen. Det finns inom det socialkonstruktivistiska 

synsättet en idé om att diskurser syftar till att utöva social kontroll, men detta är inget som 

människor normalt tänker på då det ofta är en naturlig del av vår värld som vi helt enkelt inte 

reflekterar mycket över (Burr, 2003:73). Rättsfallen presenterar föräldrar som anses brista i 

omsorgen om sina barn och representerar därmed en social konstruktion av verkligheten där 

viss information valts att tas med och annan uteslutits. Vårt intresse ligger i att se om man 

tillskriver det omsorgsbristande föräldraskapet speciella egenskaper, vilka kan tänkas bidra 

till konstruktionen av vad som inte är ett bra föräldraskap.  
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 Syfte 
Med hjälp av en diskursanalytiskt influerad dokumentanalys har vi analyserat tolv LVU-

rättsfall som rör föräldrar till barn i åldrarna 0-12 som anses brista i omsorgen. Syftet är att 

med en socialkonstruktivistisk ansats belysa hur synen på föräldrar som anses brista i 

omsorgen om sina barn kommer till uttryck i LVU-rättsfall.  

 Frågeställningar 
∞ Hur skildras föräldrar som anses brista i omsorgen om sina barn i LVU-rättsfall? 

∞ Med vilka begrepp beskrivs föräldrar som brister i omsorgen? 

∞ Hur används begreppen i relation till om det är en moder eller fader som beskrivs? 
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 BAKGRUND 
Inledningsvis kommer här en genomgång av de begreppsdefinitioner och områdesfält vi i 

denna uppsats arbetat kring. Vi kommer nedan att presentera vad LVU egentligen innebär, 

vad som enligt lag anses vara brister i omsorgen samt vilket ansvar man som förälder har för 

sitt barn. Vi kommer sedan att avsluta med att beskriva ärendegenomgången kring ett 

omhändertagande enligt LVU, från det att en utredning aktualiseras på socialtjänsten till att 

beslut fattas i Regeringsrätten.  

 

  Lagen (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

 

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).  

 

Sedan den 1 januari 1982 har LVU tillämpats i Sverige. Lagen är ett komplement till SoL och 

ersatte den tidigare Barnavårdslagen som tog form i början av 1960-talet. Tanken med LVU 

har sedan starten varit att skydda utsatta barn som lever i svåra familjesituationer och 

ungdomar med egen svår problematik, så kallade miljöfall eller beteendefall (Flodström-

Nilsson, 2004:5). Miljöfallen rör oftast de yngre barnen medan beteendefallen involverar 

äldre barn och ungdomar. Ett ingripande enligt LVU ska ses som en tidsbegränsad insats med 

en målsättning att den unge ska återvända till sitt eget hem en dag om så är möjligt 

(Socialstyrelsen, 2009). 

 

Den frivillighetsprincip som genomsyrar svensk sociallagstiftning, att vård och behandling 

ska ske under frivilliga former i så stor utsträckning det är möjligt, gäller även vård av barn 

och unga enligt LVU (Fahlberg, 2006:213). Inledande bestämmelser till LVU säger att beslut 

enligt lagen ska avgöras med utgångspunkt i vad som är bäst för barnet, och den första 

förutsättningen för att ett ingripande med stöd av LVU är aktuellt är att samtycke till behövlig 

vård inte ges av föräldrarna. Då ett barn inte får sina grundläggande behov tillgodosedda är 

samhället skyldigt att ingripa. Socialtjänsten i den kommun där barnet är folkbokfört ansvarar 

för att barn och unga ska ges förutsättningar att växa upp under trygga och goda förhållanden 

(5 kap. 1 § SoL). 
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Missförhållande i hemmet enligt 2 § LVU – miljöfallen  

Till grund för ett omhändertagande enligt 2 § LVU måste tre rekvisit vara uppfyllda 

(Flodström-Nilsson, 2004:25; Socialstyrelsen, 2009). Det ska först och främst föreligga 

missförhållanden i den unges hem. Dessa missförhållanden ska medföra en påtaglig risk för 

att den unges hälsa eller utveckling på lång sikt skadas. Med hälsa avses både fysisk och 

psykisk hälsa och den unges utveckling innefattar såväl social som känslomässig och 

intellektuell utveckling. Ett sista kriterium är att den vård som är behövlig inte kan ges på 

frivillig väg. Vidare är de omständigheter som anges i 2 § LVU, fysisk eller psykisk 

misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande vad som 

kan föranleda ett omhändertagande. Av största vikt är att det går att konstatera att risken för 

skada har en sådan inverkan på barnets hälsa eller utveckling att barnet har ett tydligt 

vårdbehov. Det räcker med andra ord inte att risken är övergående eller mindre betydande. 

Missförhållandet eller beteendet behöver heller inte ha lett till någon redan konstaterad skada 

hos den unge, och det är socialtjänstens ansvar och uppgift att visa på de konsekvenser 

missförhållandena eller beteendet kan få för den unge i framtiden.  

 

Brister i omsorgen 

Det som vanligtvis föranleder ett omhändertagande enligt 2 § LVU är att föräldrarna brister i 

omsorgen om sina barn (Socialstyrelsen, 2009). Killén (2003:33) menar att bristande omsorg 

innebär att den som har omsorg om ett barn, vanligtvis föräldrar och således vårdnadshavare, 

tillfogar barnet psykisk eller fysisk skada eller försummar det så allvarligt att dess psykiska 

och/eller fysiska hälsa och utveckling är i fara. Det är enligt Killén (2003:81) dokumenterat 

att bristande omsorg är resultatet av samspelet mellan yttre stressfaktorer och samlivs- och 

personlighetsfaktorer hos både föräldrar och barn, och ju allvarligare och mer genomgripande 

omsorgsbristen är desto starkare är den förankrad i föräldrarnas personlighet och bakgrund.  

 

För att lättare kunna utröna ur vilka aspekter föräldrars omsorgsbrister skildras är det viktigt 

att känna till vilka rekvisit som enligt Socialstyrelsen (2009) bör vara uppfyllda för att LVU 

ska vara tillämplig. Följande omständigheter ligger under begreppet brister i omsorgen, sett 

utifrån barnets behov och viktigt att komma ihåg är att varje fall bedöms för sig och att alla 

rekvisit inte måste vara uppfyllda.  
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Ett barn har rätt att behandlas på ett adekvat sätt i förhållande till sin ålder för att dess 

utveckling inte ska påverkas negativt. Föräldrar brister i omsorgen om sina barn om de 

exempelvis ger ett relativt litet barn för mycket ansvar i hemmet, eller tvärtom, behandlar 

stora barn som om de var mycket små.  

 

Vidare är ett barn mer eller mindre beroende av sina föräldrar, sett till dess ålder. För att ett 

barns psykiska välbefinnande ska utvecklas på ett sunt sätt krävs en miljö som ger trygghet, 

stimulans och känslomässig näring. De vuxnas inbördes relation och samarbetsförmåga är en 

viktig förutsättning för att detta ska vara möjligt att tillgodose. Missbruk, öppet utlevd 

aggressivitet och psykisk sjukdom hos föräldrarna anses vara brister i omsorgen som påverkar 

barnets psykiska välmående negativt. Barn är känsliga för problematiska förhållanden i 

hemmet – detta innefattar även konflikter mellan föräldrar. Vid konflikter kan barnet riskera 

att hamna emellan, vilket i värsta fall kan leda till beteendestörningar eller psykosomatiska 

symtom som exempelvis aggressivitet, sömn- och matproblem eller inkontinens. Vissa barn 

kan även reagera med depression och isolering från omvärlden. 

 

Fysiska brister i omsorgen kan innebära att barnets hygien, mathållning och säkerhet allvarligt 

eftersätts. Ett barn behöver en regelbunden och trygg livsföring som gör att barnet inte utsätts 

för hälsorisker som innebär negativa konsekvenser för dess viktökning, rörelseutveckling och 

intellektuella utveckling. Närheten och relationen till en vuxen är också av betydelse, så att 

barnet vid svårigheter kan få det stöd det behöver. 

 

Om en förälder motsätter sig nödvändig läkarvård eller medicinering anses brister i omsorgen 

föreligga, då barnets hälsa eller utveckling utsätts för en påtaglig risk. Det kan exempelvis 

gälla om barnet inte får den blodtransfusion som är nödvändig, eller om ett funktionshindrat 

barn inte får den särskilda behandling eller rehabilitering som anses lämplig för att barnets 

framtid och utveckling ska bli så bra som möjligt. 

 

För att få trygghet, kontinuitet och möjlighet att knyta an till en eller flera vuxna behöver ett 

barn en trygg bas – ett hem. Om barnet ofta lämnas till nya och olika miljöer eller utsätts för 

ständiga flyttningar och boenden, riskerar de att hämmas och gå miste om en trygg 

anknytning och det är föräldrarnas ansvar att erbjuda barnen en trygg bas med trygga vuxna. 
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För att ett barn ska omhändertas enligt LVU måste det bevisas att det finns en påtaglig risk för 

att barnet skadas. Bristerna hos föräldrarna ska utifrån en helhetssyn bedömas vara av så 

allvarlig omfattning att barnets behov eftersätts. Vad som är barnets behov ska fastställas med 

hänsyn till dess ålder, utveckling och andra omständigheter, vilket vidare innebär att barn med 

liknande symptom kan ha olika vårdbehov. Insatserna ska därför också beslutas beroende på 

barnets personliga resurser. 

 

De senaste decennierna har kunskaperna kring ett barns behov ökat markant. I takt med att 

samhället förändras och ny kunskap kommer fram ställs också nya och mer omfattande krav 

på barnets förälder (Flodström-Nilsson, 2004:5). Synen på hur en förälder ska vara och 

uppfostra sitt barn varierar dessutom från kultur till kultur och från tid till tid (Killén, 

2003:159). Huvudansvaret för ett barns bästa och välmående har naturligtvis barnets föräldrar 

eller vårdnadshavare, vilket är lagstiftat i FB. I 6 kap. 2 § FB anges att vårdnadshavaren för 

ett barn ansvarar för att barnets personliga förhållanden och behov ska bli tillfredsställda. Som 

vårdnadshavare ansvarar man också för att barnet får den tillsyn som är behövlig med hänsyn 

till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter och att barnets rättighet till utbildning 

och försörjning tillgodoses. 

 

Den senaste tillsynen av lagstiftningen kring LVU skedde i juni 1999 och syftade till att 

stärka barnperspektivet och barnens rättigheter (Flodström-Nilsson, 2004:11). Tidigare 

innebar lagen att barnens talan och upplevelse av gällande omständigheter kom i skymundan 

och i fokus var istället föräldrarna och dess ansvar och förmågor. I Socialstyrelsens Allmänna 

råd (2009) betonas vikten av att varje fall som är föremål för en utredning enligt LVU bör 

särskiljas från andra liknande fall. Främst bör en social bedömning i vid bemärkelse göras och 

föräldrarnas förutsättningar att tillgodose barnets behov, deras möjligheter att erbjuda en 

tillfredsställande hemmiljö samt tillräckligt fysiskt och psykiskt stöd kartläggas 

(Socialstyrelsen, 2009; Fahlberg, 2006:26). Socialtjänstens uppgift i utredningsprocessen är  

att alltid bedöma aktuellt fall i relation till att olika barn kan ha olika behov och resurser samt 

att föräldrar kan ha olika förmågor och tillvägagångssätt att tillgodose sitt barns behov. 

Socialstyrelsen (2009) framhåller dessutom att det är effekterna av föräldrarnas 

omsorgsförmåga i förhållande till barnet som är relevanta att bedöma, och inte exempelvis 

föräldrarnas bristande insikt om hygien i sig. Det innebär således att så länge föräldrarnas 

brister inte innebär en påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling tar skada föreligger 

inte ett LVU-omhändertagande. 
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 Ärendegången från socialtjänst till Regeringsrätt  

Då vi har valt att använda rättsfall från Regeringsrätten som underlag för vår analys vill vi ge 

en beskrivning av hur arbetsprocessen i ett LVU-mål är uppbyggt och vad respektive domstol 

har för betydelse när det gäller ett LVU-måls avgörande. Nedan har vi kortfattat gjort en 

beskrivning av hur ärendegången fungerar från socialtjänst till Regeringsrätt.  

 

Vid misstanke om att det råder missförhållande i ett hem där barn vistas är det socialtjänstens 

ansvar och uppgift att enligt 11 kap. 1 § SoL inleda en utredning. En utredning består 

vanligtvis av samtal mellan personal på socialtjänsten, barnet och föräldrarna där kontakten i 

stor utsträckning kännetecknas av närhet och samarbete (Huddinge, 2009). Utredningen ska 

bedrivas så att inte någon part onödigt utsätts för skada eller olägenhet och den ska inte göras 

mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet (11 kap. 2 § SoL). 

Baserat på utredningen, som ska slutföras inom loppet av fyra månader, ska en bedömning 

och ett beslut avgöra vilka insatser som är aktuella. 

 

I de fall där föräldrarna inte ger sitt samtycke till föreslagna insatser lämnar socialnämnden, 

bestående av förtroendevalda politiker i kommunen, in en ansökan om att den unge ska 

beredas vård enligt 2 § LVU till Länsrätten. Länsrätten fattar efter prövning av målet beslut 

om den unge ska beredas vård eller inte. Om någon av parterna är missnöjd med ett beslut 

avseende LVU så kan denne, utan prövningstillstånd, överklaga domen till Kammarrätten 

som nästa är bedömningsinstans (Domstolsverket, 2009). Överklagan av Kammarrättens dom 

görs sedan i sin tur till Regeringsrätten som är den högsta beslutande instansen 

(Domstolsverket, 2009). 

 

Regeringsrätten är den högsta allmänna förvaltningsdomstolen i Sverige vars viktigaste 

uppgift är att, genom sina avgöranden, skapa prejudikat. Att ett avgörande blir prejudicerat 

innebär att de ger ledning för hur andra liknande fall ska bedömas. I de flesta fall tas 

överklaganden av Kammarrättens beslut inte upp till prövning av Regeringsrätten. 

(Domstolsverket, 2009). 

 Sammanfattning  
Det är alltså utifrån ovan presenterade rekvisit som ett omhändertagande enligt 2 § LVU ska 

avgöras. Såväl barnets fysiska som psykiska behov är föräldrarnas ansvar och det är alla barns 

rättighet att behandlas på ett åldersadekvat sätt. Annat förhållande i hemmet samt föräldrarnas 
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inställning till behövlig läkarvård och medicinering är vidare något som kan skada barnets 

hälsa och utveckling. Som angivet är det vidare viktigt att utifrån en helhetssyn kring 

förhållandena avgöra om föräldraskapet innebär en påtaglig risk för en långsiktig ohälsa och 

skada för barnet. Föräldrars huvudansvar för ett barns bästa och välmående finns lagstiftat i 

FB och de mest väsentliga föräldrafunktionerna anses enligt Killén (2003:160) vara de 

kognitiva och känslomässiga. Enligt Socialstyrelsen (2009) är det effekterna av föräldrarnas 

omsorgsförmåga i förhållande till barnet som är det mest relevanta att bedöma i 

beslutsfattandet om ett LVU-omhändertagande och varje fall ska bedömas enskilt och särskilt 

från liknande fall. En utredning från socialtjänsten är vad som ligger till grund för ett beslut i 

först Länsrätt, sedan Kammarrätt och till sist Regeringsrätt.  
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 TIDIGARE FORSKNING 
I detta avsnitt görs en kort presentation av en del av den tidigare forskning som finns om 

föräldraskap i förhållande till barn som far illa. Genom att söka i databaserna Sociological 

Abstract, PsycINFO och KVINNSAM har vi med hjälp av referenser från artiklar och 

avhandlingar som berör ämnet föräldraskap hittat användbar forskning. Vi har gjort ett försök 

att kortfattat beskriva den forskning som tycks vara mest återkommande och relevant inom 

ämnet. Den forskning som har valts ut handlar just om föräldrar som anses brista i omsorgen, 

hur de presenteras i barnavårdutredningar och om det är skillnad i presentationen utifrån om 

det är en moder eller fader. Detta är relevant för vår studie då vi vill belysa hur föräldrar som 

brister i omsorgen representeras och skildras i rättsfall från Regeringsrätten. Vi har grupperat 

den forskning som valts ut i kategorierna Nordisk forskning och Internationell forskning för 

att lättare kunna se vilket ursprung forskningen har. 

 

 

 Nordisk forskning 
Egelund (2003:61) har i sin danska studie studerat hur ”farliga” föräldrar konstrueras inom 

socialtjänsten. Hon har under ett års tid observerat två olika socialkontor där mötet mellan 

socialsekreterare, barn och familjer varit i fokus (ibid.). Egelund (2003:62-73) skiljer mellan 

konstruktionen av den ovärdige och den värdige klienten där hon menar att det görs en 

åtskillnad i beskrivningen av en klient beroende på om klienten inte kan eller inte vill förlika 

sig med förvaltningens regler eller föreställningar om vad som är det bästa. I studien fann hon 

att om en förälder inte är samarbetsvillig och inte uppfattar barnets problem på samma sätt 

som de professionella så konstrueras de som sämre föräldrar än om de är villiga att ta emot 

socialtjänstens insatser (ibid.). 

 

Egelund (2003:76-77) menar att resultaten i studien tyder på att konstruktionen av föräldrarna 

producerar en så pass avvikande institutionell identitet att den möjliggör för förvaltningen att 

genomföra normaliserande insatser. Hon betraktar konstruktionen av föräldrarna som ett 

redskap för socialtjänsten att legitimera sitt arbete (Egelund, 2003:79). Egelunds (2003) 

forskning är relevant för vår studie då vi ämnar se hur föräldrar som anses brista i omsorgen 

representeras i rättsfall från Regeringsrätten. En intressant aspekt att studera rättsfallen utifrån 

är om föräldrarna, enligt Egelunds (2003) studie, beskrivs som samarbetsvilliga eller inte i 

kontakten med socialtjänsten. 
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En annan nordisk forskning som gjorts är Peterssons (2006:51) studie där hon, i en artikel i 

Socialvetenskaplig tidskrift, analyserat socialtjänstens barnavårdsutredningar. Det hon ämnat 

undersöka är om mödrar och fäder beskrivs och bedöms olika i fråga om omsorg om sina barn 

och vad det i så fall kan bero på. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv har Petersson 

(2006:52-54) i studien analyserat 25 stycken barnavårdsutredningar. Resultat som framkom i 

studien benämner Petersson (2006:61) kortfattat ”osynliga fäder” och ”otillräckliga mödrar. 

 

Petersson (2006:64) kunde i utredningarna se att socialtjänsten tydliggjorde brister i omsorgen 

och behovet av ett omhändertagande genom bilden av den splittrade familjen där modern 

representerade föräldraskapet. Hon kunde även se att modern tillskrevs egenskaper som 

mogen, klok och insiktsfull bland annat genom att vara positivt inställd till socialtjänstens 

åtgärder och erkänna sina brister som förälder (jmf. Egelund, 2003:62–73). I andra fall då 

modern inte varit positivt inställd till socialtjänsten kunde Petersson (2006:63) utläsa en annan 

typ av övertygande text i beslutsunderlaget där bland annat moderns egen uppväxt lyftes fram 

och där moderns omsorg om sina barn belystes i termer av kronisk omsorgssvikt. I de flesta 

utredningarna görs ingående bedömningar av modern både vad gäller fysisk, moralisk, 

emotionell och social omsorg. I de utredningar där fäderna omnämndes handlar det mer om 

anteckningar avseende bostadsort, arbete, aggressivitet, missbruk, hälsotillstånd och 

kriminalitet samt hur kontakten ser ut med barnen. Det fanns ytterst få anteckningar om hur 

fäderna är som omsorgsgivare till skillnad från mödrarna (ibid.).  

 

Bangura Arvidsson (2003) har i sin doktorsavhandling utifrån olika perspektiv belyst ämnet 

ifrågasatta fäder. Hon såg att det i utredningar från socialtjänsten inte fanns mycket skrivet 

om fäderna. Hon kunde dock urskilja beskrivningar av olika slags fäder; närvarande elle 

frånvarande fäder, ansvarsfulla eller oansvariga, våldsamma, i konflikt med barnets mor samt 

oroade och hjälpsökande fäder (Bangura Arvidsson, 2003:276). Bangura kunde urskilja tre 

teman som kopplades samman med gott faderskap och dessa var ansvar, gränssättning och 

närvaro. Både Peterssons (2006) och Bangura Arvidssons (2003) studier visar att fäder inte 

representeras i samma utsträckning som mödrar i barnavårdsutredningar. Trots att vi i vår 

studie inte studerar barnavårdsutredningar så blir de relevanta då vi i rättsfallen ämnar 

undersöka vilka begrepp som används i beskrivningen av föräldrarna utifrån om det är en 

moder eller fader. 
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Vår studie skiljer sig från den ovan presenterade forskningen då den studerat 

barnavårdsutredningar och vi studerat rättsfall från Regeringsrätten. Vi har därför valt att 

presentera en svensk studie som belyser vilka kunskaper och föreställningar som genomsyrar 

domstolsförhandlingar i ärenden som rör tvångsvård. 

 

Jacobsson (2006:17) har i sin avhandling bestående av fem olika delstudier studerat 

spänningen mellan den rättsliga och den terapeutiska logiken vid domstolsförhandlingar 

gällande tvångsvårdsärenden utifrån LVM, LVU och LPT. Jacobsson (2006:30) hänvisar till 

Friedland och Alford (1991) som menar att alla betydelsefulla institutioner i samhället är 

genomsyrade av en viss institutionell logik. Jacobsson (2006:30) utgår från detta synsätt och 

menar att socialsekreterare i sin professionella roll representerar en terapeutisk institutionell 

logik baserad på kunskap från utbildning, egna erfarenheter samt normer och värderingar i 

samhället, vars uppgift är att diagnostisera och behandla klienter. På samma sätt menar 

Jacobsson (2006:31) att advokater och domare tillhör en rättsligt institutionell logik där 

rättsliga regler, kunskapsfält och normer och värderingar präglar deras profession. 

 

Jacobsson (2006:60) fann i sina studier att de olika aktörerna socialsekreterare, advokater och 

domare hade en liknande föreställning om den muntliga förhandlingen, vilken betraktades 

som ett led i behandlingen eller disciplineringen av den enskilde. Det betraktades däremot inte 

som en arena där argument för och emot tvångsvård ska vägas mot varandra och få en 

objektiv bedömning. Jacobsson (2006:61–64) fann att det ytterst sällan uppstod någon 

diskussion huruvida rekvisiten för tvångsvård var uppfyllda. Hennes uppfattning är att det är 

den terapeutiska logiken, dvs. myndigheternas argument och logik som är dominerande och 

att möjligheterna för den enskilde att ifrågasätta ett tvångsomhändertagande är små. 

Jacobsson (2006:65-66) tolkar resultatet av studien som att den uteblivna diskussionen mellan 

aktörerna i den muntliga förhandlingen beror på att aktörerna delar samma övergripande 

normaliseringslogik och att de redan delar synen på vad som uppfattas som ett socialt 

problem. Jacobsson (2006:66) menar att den enskilde granskas utifrån moraliska och 

normativa element istället för att granskas utifrån de bedömningar som myndigheterna 

presenterar.  

 

De rättsfall från Regeringsrätten som vi använt i vår studie är producerade både utifrån 

socialtjänstens, Kammarrättens samt Regeringsrättens bedömningar. Det är alltså ytterligare 

instanser som genomför en rättslig bedömning i tvångsvårdsärenden och som enligt 
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Jacobssons (2006) studie inte är helt objektiva. Jacobssons (2006) studie är därför relevant då 

den visar att domstolar, som många ser som objektiva i sina bedömningar, i själva verket 

också är påverkade av olika föreställningar och kunskaper som konstrueras i samhället. 

 Internationell forskning 

Strega och Fleet et al (2007:708) studerade 282 barnavårdsärenden från åren 1997 till 2005 i 

en medelstor stad i Canada. Med hjälp av statistisk analys och ett framtaget instrument i SPSS 

kunde Strega och Fleet et al (2007:708) utläsa i vilken utsträckning fäderna omnämndes i 

dokumenten och vilka beskrivningar som konstruerade bilden av fadern. Strega och Fleet et al 

(2007:712) fann att inte mycket nämns om fäderna i de studerade barnavårdsärendena och att 

mödrar ofta är de som ses som ansvariga för barnens omsorg eller anklagas för brister i 

omsorgen (jmf Bangura Arvidsson, 2003; Petersson, 2006). 

 

Swift (1995) gör en kritisk analys av omsorgssvikt genom att bland annat studera, analysera 

och ge exempel på hur barnavårdsutredningar konstruerar bilden av den dåliga föräldern. 

Swift (1995:12) betraktar omsorgssvikt som en kategori där fattiga familjer, marginaliserade 

familjer och ensamstående mödrar placeras in i. Som exempel nämner Swift (1995:5–13) en 

händelse i USA år 1992 då det var rubriker i de amerikanska tidningarna om en familj där två 

barn, fyra och sju år gamla, blev lämnade ensamma hemma i över en vecka när föräldrarna 

åkte på semester till Mexico. Media och människor ute i samhället reagerade starkt på 

händelsen. Swift (1995:5–13) menar att denna händelse speglar vilken syn på föräldrar som 

brister i omsorgen om sina barn som genomsyrar samhället. Att barn blir övergivna är inte 

något ovanligt fenomen i arbetet med barn som far illa. Det Swift (1995) menar är att det inte 

blir lika stora tidningsrubriker när ett barn blir övergivet om det handlar om fattiga 

marginaliserade familjer. Detta menar hon speglar den kategori som omsorgsbristande 

föräldrar placeras i. Att media och människor rasade över de vita medelklassföräldrarna som 

övergav sina två barn i en vecka menar hon beror på att dessa föräldrar inte passar in i den 

kategori som tillskrivs omsorgsbristande föräldrar (ibid.). 

 Sammanfattning 

 Utifrån den tidigare forskning som presenterats i detta avsnitt går det kortfattat att säga att 

inställningen till, samt samarbetet med myndigheter, har en avgörande roll i bedömningen av 

föräldrars omsorgsförmåga (Egelund, 2003; Petersson, 2006). Det går även att se att forskning 

har visat att fäder representeras i mindre utsträckning än mödrar i barnavårdsutredningar 
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(Bangura-Arvidsson, 2003; Petersson, 2006; Strega & Fleet et al, 2007). Enligt Petersson 

(2006:63) läggs mer vikt vid moderns omsorg om barnen medan fäderna beskrivs mer utifrån 

aggressivitet, missbruk och kriminalitet. Bangura Arvidsson (2003:276) fann temana 

gränssättning, närvaro och ansvar kopplade till faderskap. Swift (1995) fann att fattiga och 

marginaliserade familjer placeras i kategorin omsorgssvikt. Gemensamt för den presenterade 

tidigare forskningen är att samtliga har utgått från barnavårdsutredningar i sina studier. Detta 

skiljer sig från vår studie då vi valt att studera hur omsorgsbristande föräldrar skildras i LVU-

rättsfall från Regeringsrätten. Vi ser detta som en möjlighet att kunna visa på ytterligare 

dimensioner i konstruktionen av omsorgsbristande föräldraskap. Jacobssons (2006) studie 

visade att besluten i LVU-ärenden präglas av en moralisk och normativ granskning av den 

enskilde istället för att objektivt granska myndigheternas bedömningar. Detta resultat tror vi 

kan ha betydelse för att i vår studie kunna belysa eventuell problematik kring domstolarnas 

makt över att definiera den enskilde. I de flesta av de ovan presenterade studierna har fokus 

varit kring skillnaden i representationen av mödrar och fäder. I vår studie har vi delvis valt att 

undersöka eventuella skillnader i representationen mellan mödrar och fäder men fokus ligger 

främst på att se vilken bild av omsorgsbristande föräldrar som kommer till uttryck i 

rättsfallen. 
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 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, Foucaults teori om makt med kopplingar till 

diskursanalysen samt Goffmans begrepp stigma är de teoretiska utgångspunkter vi valt att 

använda i denna uppsats. I följande avsnitt kommer en presentation av dessa vilken följs av en 

sammanfattning där vi redogör för hur vi i vår studie använt oss av dem.  

 

 Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
Socialkonstruktivism som synsätt är influerat av flera olika vetenskapliga discipliner som  

exempelvis filosofi, sociologi och lingvistik (Burr, 2003:2). Burr (2003:2-5) nämner dock fyra 

olika ståndpunkter som är grundläggande för socialkonstruktivismen som synsätt.  

Fyra grundläggande ståndpunkter 

Socialkonstruktivismen är ett synsätt som ifrågasätter självklar kunskap och intar en kritisk 

ståndpunkt till hur vi förstår världen genom att vi konstruerar och delar in den i olika 

kategorier. De kategorier som vi förstår världen genom är enligt socialkonstruktivismen 

konstruerade och behöver därför nödvändigtvis inte vara sanna (Burr, 2003:2-3). Inom 

socialkonstruktivismen existerar inget som objektivitet eftersom all kunskap är ett eller annat 

sätt att betrakta världen (Burr, 2003:6-7).   

 

Socialkonstruktivismen utgår även från att förståelse av världen förändras historiskt och 

kulturellt. Som exempel nämner Burr (2003:4) att synen på hur föräldrar förväntas uppfostra 

sina barn har förändrats historiskt sett. Eftersom förståelsen av världen skiljer sig historiskt 

och kulturellt utgår socialkonstruktivismen från att det inte går att säga att ett sätt att förstå 

världen är bättre än något annat (Burr, 2003:3-4). 

 

En tredje socialkonstruktivistisk ståndpunkt är att kunskap om världen och kategorier som 

styr hur vi uppfattar världen är något som människan själv, genom språket, konstruerar i alla 

mellanmänskliga relationer och sociala processer i det vardagliga livet. (Burr, 2003:4-5; 

Wenneberg, 2001:29-30). Kunskap är alltså en produkt av sociala processer. 

 

Den fjärde ståndpunkten är att det finns en koppling mellan kunskap och handling. Burr 

(2003:5) ger exempel på hur människan tidigare skuldbelade alkoholisten själv för sitt 

missbruk och agerade utifrån den föreställningen genom att låsa in alkoholisten. Idag 
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betraktas alkoholism som en sjukdom vilket medför att människor agerar genom att vilja 

hjälpa och bota alkoholisten med diverse behandlingsmetoder och medikament. Genom att 

människan själv konstruerar förståelse och kunskap om världen i interaktion med andra, så 

menar vissa att förståelsen frambringar ageranden hos människan, däribland hur man 

behandlar andra (ibid.).  

Synen på språket 

Språket har inom det socialkonstruktivistiska synsättet en betydande roll för hur människan 

konstruerar förståelsen av världen. Genom att använda språk och de begrepp som finns att 

tillgå i språket representerar människan sin upplevelse av sig själv och andra. Den man är som 

person, sina upplevelser, identitet och personlighet konstrueras genom språket och språket 

betraktas därför inom socialkonstruktivismen som ett socialt fenomen (Burr, 2003:52–53).  

 

Då språket är det som konstruerar identiteter och förståelse av världen menar 

socialkonstruktivismen att språket också är medlet för förändring. Vissa människor känner sig 

fångade och förtryckta i de identiteter som konstruerats och tillskrivits dem, exempelvis 

identiteten moder (Burr, 2003:55). Språket är en arena för variation då det förändras både 

historiskt och kulturellt och det inbegriper motstridiga åsikter och konflikter, vilket enligt 

socialkonstruktivismen innebär att språk har att göra med maktrelationer (Burr, 2003:54-55).  

 

En diskurs definieras som något som består av både språk och handling och som formar de 

objekt som berörs av diskursen. Diskurser består av olika meningar, metaforer, 

representationer och utsagor som tillsammans skapar en viss föreställning om en företeelse 

(Burr, 2003:64). Det finns inom socialkonstruktivismen en idé om att diskurser syftar till att 

utöva social kontroll. Detta är inget som människor normalt tänker på eftersom det ofta är en 

naturlig del av vår värld som vi helt enkelt inte reflekterar mycket över (Burr, 2003:73). 

Diskurser inverkar på vad vi kan göra och vad vi upplever att vi borde göra. De har även en 

nära anslutning till en institutionell och social praktik som har en betydande effekt på hur vi 

lever våra liv, vad vi kan göra och vad andra kan göra mot oss (Burr, 2003:75).  

 

Socialkonstruktivismen är ett grundläggande förhållningssätt i både teori och metod. Burr 

(2003:157) menar att socialkonstruktivismen därför måste reflektera över sitt eget 

förhållningssätt som en social konstruktion bland många andra sociala konstruktioner. Burr 

(ibid.) nämner att många forskare som utgår från ett socialkonstruktivistiskt synsätt i sina 
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arbeten ofta analyserar sina egna verk för att visa hur de egna slutsatserna och resultaten har 

blivit konstruerade. Ett problem med socialkonstruktivismen som synsätt är enligt Wenneberg 

(2001:128) att det slutar i en kunskapsrelativism som innebär att det inte går att avgöra 

riktigheten i något vetenskapligt påstående. Detta menar Wenneberg (2001:129) är 

problematiskt i förhållande till att vetenskapens syfte är att producera trovärdig kunskap som 

resten av samhället kan ha att utgå från. En vetenskap som inte kan producera tillförlitlig 

kunskap går enligt Wennerberg (ibid) inte att tillämpa. 

 

 Foucault och diskursanalysen 
Vi har i vår uppsats haft användning för diskursanalysen som teori, vilken inbegriper en rad 

olika uppfattningar. Diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi är tre 

diskursanalytiska synsätt vilka alla delar tanken om att språket är strukturerat i olika mönster 

som våra utsagor följer när vi interagerar med andra (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000:7). 

Vårt sätt att tala avspeglar inte vår omvärld, våra identiteter och våra sociala relationer på ett 

neutralt sätt utan spelar en aktiv roll i skapandet och förändrandet av dem.  

 

Foucault ses av många som diskursanalysens fader, som i sina arbeten intresserat sig för 

kartläggningen av vilka osynliga regler som finns i skapandet av en diskurs (Winther-

Jörgensen & Phillips, 2000:19). Beroende på i vilket syfte en text har producerats finns 

särskilda regler som sätter ramarna för vilka utsagor och kunskapskällor som accepteras som 

meningsfulla och sanna, och vad som kan betraktas som sant eller falskt (ibid.). Foucault 

menar att det är omöjligt att nå fram till sanningen eftersom sanning i sig är konstruerat 

genom diskurser där olika kunskapsregimer avgör vad som ska betraktas som sant eller inte 

(ibid.). 

 

Foucaults sammankoppling av kunskap och makt leder till att makt kan förbindas med 

begreppet diskurs på så sätt att makten, likt diskursen, skapar den sociala omvärlden och 

avgör vilka möjligheter som ska inkluderas respektive exkluderas (Winther-Jörgensen & 

Phillips, 2000:20). Diskurser bidrar enligt Foucault till att skapa de subjekt vi är och de objekt 

vi vill veta någonting om bland annat genom att namnge och beskriva de objekt som skapas 

(Foucault, 1969:46). Han menar att det är viktigt att beskriva den auktoritet som har makten 

att namnge, avgränsa och dela in samhället i kategorier. Som exempel nämner Foucault 

(1969:46-47) hur samhället, lagen och regeringen har tillskrivit den medicinska professionen 

positionen som ett samhällsorgan, som med sin specifika kunskap och praktik har makten att 
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skapa sina egna regler och diagnostiserande begrepp för att definiera och gruppera in 

människor. Foucault (1969:24) menar att vi måste ifrågasätta de grupperingar och indelningar 

i samhället som vi tar för givna. 

 

Foucault (1969:54, 131) menar att diskurser inte enbart är en gruppering av symboler som 

skapar en viss mening åt ett objekt. Han menar att diskurser också är en praktik som 

systematiskt och historiskt formar de objekt som det rör.  

 Stigma 
Utgångspunkten i Goffmans (1963:11) definition av begreppet stigma är att varje samhälle 

delar in människor i kategorier där varje kategori tillskrivs egenheter som anses vara naturliga 

och normala för just den kategorin. Goffman (1963:11) beskriver hur grekerna myntade 

begreppet stigma kopplat till kroppsliga tecken för att påvisa nedsättning eller något ovanligt i 

en persons moraliska status. Slavar och brottslingar blev till exempel märkta genom att bli 

skurna i handen eller brännmärkta för att tydligt visa för andra att de skulle undvikas. Idag 

menar Goffman (1963:11-12) att begreppet stigma innefattar ytterligare dimensioner men att 

den grundläggande betydelsen för begreppet är att det är en benämning på misskrediterande 

egenskaper som kopplas till en viss typ av individer. Han skiljer mellan fysiskt, psykiskt och 

socialt stigma där personer stigmatiseras utifrån exempelvis en missbildning av något slag, 

psykisk sjukdom, missbruk eller av att tillhöra en viss religion, etnicitet eller samhällsklass 

(Goffman, 1963:14). 

 

Normalisering benämner Goffman (1963:39) som den stigmatiserade individens strävan att 

framträda som en vanlig människa. Alla samhällsmedlemmar har en stomme normativa 

förväntningar gemensamt, däribland identitetsnormer, som upprätthålls genom att de är 

institutionaliserade (Goffman, 1963:132-135). Dessa identitetsnormer menar Goffman 

(1963:134) gör att människor rättar sig efter normen och det konstruerar även vad som 

betraktas som avvikande. Goffman (1963:12) menar att vi inte är medvetna om de krav och 

förväntningar som finns på andra i samhället förrän vi träffar på personer eller situationer där 

dessa krav och förväntningar inte blir uppfyllda. Personer som inte lever upp till 

förväntningarna blir stigmatiserade och betraktas som avvikande.  

 Sammanfattning  
Med utgångspunkt i vårt syfte, att belysa hur synen på föräldrar som anses brista i omsorgen 

om sina barn kommer till uttryck i LVU-rättsfall, har vi valt att med en socialkonstruktivistisk 
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ansats och Goffmans (1963) begreppsbeskrivning om stigma söka besvara våra 

frågeställningar. Vilken bild av omsorgsbristande föräldrar är det som konstrueras i 

rättsfallen, och kan man se återkommande begrepp och egenskaper som bidrar till att 

upprätthålla den bilden? Med ett socialkonstruktivistiskt synsätt kan vi söka förstå 

representationen av omsorgsbristande föräldrar i rättsfallen som en social konstruktion, och 

med Goffmans (1963) begrepp stigma tolka de begrepp och egenskaper som används i 

beskrivningen av den omsorgsbristande föräldern. Den text som återfinns i rättsfallen har vi 

också tolkat besitter en slags makt på så sätt att den antas innehålla sanningen, vilken vi 

önskar kunna förstå utifrån Foucaults (1969) syn på olika maktförhållanden samt på 

rättsfallen som en diskurs. 
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 VAL AV METOD 
I detta avsnitt gör vi en presentation av de metodologiska premisserna vi har valt att utgå från 

i vår analys av LVU-rättsfall. Inledningsvis redogör vi för den metodologiska kopplingen till 

vårt teoretiska val av ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt, vilket lett oss in på 

diskursanalys. Därefter presenteras dokumentanalysen som metod. Vi gör även en 

beskrivning av tillvägagångssättet av datainsamlingen samt en redogörelse över hur vi har 

bearbetat och analyserat materialet. Viktigt att framföra är att vi i uppsatsen inte har för avsikt 

att ta någon ställning till huruvida de beskrivningar som ges av föräldrarna är orättvisa. Vår 

tanke är enbart att belysa vilka skildringar som ges i LVU-rättsfallen, för att få en förståelse 

för vilka konstruktioner av omsorgsbristande föräldrar som utifrån dem skapas.  

 

 Socialkonstruktivism och diskursanalys 
Då syftet med studien är att söka se hur föräldrar som brister i omsorgen om sina barn skildras 

i LVU-rättsfall, utgår vi från en socialkonstruktivistisk ansats som innebär att kunskap och 

föreställningar om olika ting i världen, i det här fallet föräldrar som brister i omsorgen, 

konstrueras av människor genom språket i alla mellanmänskliga relationer och processer 

(Burr, 2003:4-5; Wenneberg, 2001:29-30). En metod som är användbar utifrån en 

socialkonstruktivistisk ansats är diskursanalysen (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000:11). 

Utgångspunkten i en diskursanalys som metod är synen på språket som en aktiv roll i 

skapandet och förändrandet av vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer. Genom 

språket skapar vi representationer av verkligheten som ger betydelse åt den fysiska världen. 

Vårt språkbruk, såväl tal som skrift, fungerar inte bara som en återgivning av våra upplevelser 

och erfarenheter, det konstruerar även den sociala världen, sociala relationer och sociala 

identiteter (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000:15-17).  

 Dokumentanalys  
Vi har valt att använda oss av en dokumentanalys med inslag av just diskursanalys som metod 

i studien. Enligt Winther-Jörgensen och Phillips (2000:10) går det alldeles utmärkt att blanda 

element från olika diskursanalytiska perspektiv såsom diskursteori, kritisk diskursanalys samt 

diskurspsykologi, som alla är tre diskursanalytiska förhållningssätt. Man kan även blanda 

element från diskursanalysen med element från andra icke-diskursanalytiska element, vilket i 

vår uppsats är aktuellt då vi kompletterar vår dokumentanalys med influenser från 

diskursanalysen. Kombinationen av olika element kan vara av värde då det kan skapa en 
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bredare förståelse eftersom olika perspektiv ger olika typer av insikter (ibid.). Med hjälp av 

dokumentanalys har vi möjlighet att analysera innehållet i LVU-rättsfallen då det är en metod 

som kan användas på i stort sett vilken text som helst (Denscombe, 2000:199-200). Dolda 

sidor kan avslöjas i texten genom att det möjliggör upptäckten av oavsiktliga budskap som 

kommuniceras.  

 

Styrkan med dokumentanalysen är att den är enkel att använda, vilket passade oss bra då 

tidsramen för denna uppsats är delvis avgörande för vad som är genomförbart. 

Dokumentanalysen möjliggör även en kvantifiering av innehållet, vilket innebär att den kan 

säga något om vad som framställs som relevant i en text samt vilka värderingar och 

prioriteringar som uttrycks. Svagheten är däremot att dokumentanalysen som metod tenderar 

att lyfta ut texten och de enheter i texten som analyseras ur dess sammanhang (Denscombe, 

2000:199-200). Den har svårigheter att visa underförstådda meningar i texten i den 

bemärkelsen att en text kanske bygger på andra texter eller utsagor eller att vissa saker helt 

enkelt inte nämns alls i texten (ibid.). För att kompensera denna svaghet med 

dokumentanalysen har vi valt att använda vissa inslag ur diskursanalysen som metod, 

modalitet och intertextualitet. Modalitet och intertextualitet är två begrepp från den kritiska 

diskursanalysen som vi, i vår analys av det empiriska materialet, har valt att använda som 

analysredskap.  

Modalitet 

Modalitet är ett redskap som Fairclough använder för att analysera en text, vilket anger med 

vilken säkerhet en producerad text kommuniceras till läsaren (Fairclough, 2003:164; Winther-

Jörgensen & Phillips, 2000:87). Att textuellt beskriva en situation kan göras på olika sätt, och 

genom att analysera texten utifrån modalitet kan man se vad författaren valt att presentera 

som sanning samt vilket ställningstagande det kan grunda sig på. Fairclough (2003:166) 

menar att en författares grad av instämmande är betydande för mottagarens tolkning av texten. 

Om texten är producerad på en institution eller av en person som förutsätts ha en viss expertis 

om ämnet ges den exempelvis ökad trovärdighet.  

Intertextualitet  

Begreppet intertextualitet beskriver hur texters innehåll och element bygger på tidigare texter 

producerade inom samma område (Fairclough, 2003:39). I en text börjar man aldrig om helt 

från början och det är oundvikligt att använda ord som andra tidigare använt. Genom att 
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analysera intertextualiteten i en text får man inblick i vilken roll diskursen spelar i sociala 

förändringsprocesser (Phillips & Winther-Jörgensen, 2007:132).  

Omsorgsbrister som diskurs 

Förutom att kunna kvantifiera innehållet samt söka visa på dolda budskap i rättsfallen vill vi 

också ha möjligheten att säga något om den diskurs som finns om föräldrar som brister i 

omsorgen i rättsfallen. Enligt Winther-Jörgensen och Phillips (2000:7) är en diskurs ”ett 

bestämt sätt att tala om och förstå omvärlden”. Diskursanalys lämpar sig bra när man vill 

kunna analysera hur man talar om och förstår omvärlden, i vårt fall hur man, i LVU-

rättsfallen, talar om föräldrar som brister i omsorgen om sina barn (ibid.). Likt 

diskursanalysen och det socialkonstruktivistiska synsättet delar vi uppfattningen att språket 

spelar en aktiv roll i vår förståelse och konstruktion av världen. Detta är enligt Winther-

Jörgensen och Phillips (2000:10) en förutsättning för att kunna använda diskursanalys som 

metod.  

 Urval  
De rättsfall vi har för avsikt att använda går att finna i Domstolsverkets (2009) databas för 

vägledande avgöranden. Vi har valt ut de rättsfall som finns att tillgå på databasen, med 

utgångspunkt i att de överensstämde med kriteriet att det ska vara LVU-rättsfall där det 

handlar om ”brister i omsorgen” där barnen i rättsfallen är mellan 0-12 år. Det slutliga antalet 

rättsfall som var aktuella och som vi använt i vår studie är tolv stycken, vilka sträcker sig från 

år 1992 till 2008. I rättsfall återges Länsrättens, Kammarrättens och Regeringsrättens 

avgörande i en rättslig fråga, vilket kan komma att användas som argument vid bedömningen 

av liknande fall. De rättsfall som tillkommit i de högsta instanserna kallas för prejudikat 

(Nationalencyklopedin, 2009). Att rättsfall används som vägledande avgöranden i liknande 

fall ger rättsfallen betydelse av att utgöra någon form av ”mall” för vilket beslut som ska 

fattas i en viss fråga och presenterar med andra ord ett exempel av faktorer som utgör en 

”dålig” förälder. Detta menar vi ger viss styrka till vårt val av diskurs då det är rättsfallen som 

blir den dominerande diskursen inom diskursordningen. I rättsfallen återges dessutom delar av 

socialtjänstens utredning vilket gör att även den diskursen blir synlig i rättsfallen. Kort sagt 

skulle man kunna säga att essensen av de olika diskurserna inom diskursordningen finns 

representerade i rättsfallen. 
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 Källkritisk utvärdering 
Scott (1990) och Platt (1981) hävdar i Denscombe (2009:301) att det är viktigt att förhålla sig 

till fyra grundläggande kriterier i utvärderingen av ett dokument. Det första kriteriet handlar 

om att bedöma dokumentets autenticitet vilket innebär att undersöka dokumentets äkthet och 

ursprung. Därefter är det viktigt att bedöma vilken trovärdighet innehållet i dokumenten har, i 

vilket syfte det skrevs samt vem som skrev det. Ett tredje kriterium att reflektera över är 

dokumentens representativitet, det vill säga om dokumentet är fullständigt och innehåller 

sådan information som är typiskt för just den typen av dokument. Det fjärde och sista kriteriet 

är att reflektera över dokumentens innebörd, vilket innebär att se om det finns en viss jargong 

eller undermening i texten som kan läsas mellan raderna.  

 

LVU-rättsfallen som används i denna uppsats går att finna i domstolsverkets databas 

(Domstolsverket, 2009) för vägledande avgöranden. Vi har gjort bedömningen att rättsfallen 

som vi använder därför är att betrakta som äkta och ursprungliga i den bemärkelsen att de går 

att finna hos den instans som står för produktionen av dem.   

 

Vad gäller rättsfallens trovärdighet utgår vi från Denscombes (2000:194) reflektioner 

avseende statspublikationer. Rättsfallen har en tendens att vara trovärdiga just för att de 

innehåller data som producerats av det svenska rättsväsendet och de som producerar 

innehållet i rättsfallen är tjänstemän som kan betraktas som opartiska. De som talar om 

föräldrar som brister i omsorgen om sina barn i rättsfallen har ett tolkningsföreträde i 

egenskap av tjänstemän inom dels myndigheter som socialtjänst och dels inom rättsväsendet, 

vilket gör att det som skrivs i rättsfallen är präglat av ett förhållningssätt och språkbruk som är 

förknippat med dessa yrkesområden.  

 

Att döma av de publicerade rättsfallens utseende och innehåll utgår vi från att dokumentet är 

fullständigt och behandlat utifrån dess kontext. Då de presenterar hur resonemang kring 

föräldrar som brister i omsorgen förs i rättssalen anser vi att en typisk representation av den 

företeelse som skildras ges.  

 

Huruvida de rättsfall vi valt att analysera innehåller en viss jargong eller underförstådda 

meningar är något vi i vår slutdiskussion kommer att presentera. Detta för att det ligger nära 

vårt syfte med uppsatsen och för att dessa jargonger som bäst kan komma till uttryck då vårt 

resultat presenterats.  
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 Styrkor och svagheter  
Winther-Jörgensen och Phillips (2000:28-29) menar att det är ett problem i hur man inom 

diskursanalysen ska förhålla sig till sanning. De menar att det är svårt för forskaren att 

argumentera för att den representation man själv skapar om världen är bättre eller mer sann än 

andra representationer. Problemet går aldrig att lösa om man inte accepterar villkoret att all 

kunskap endast är en representation av världen, bland många andra möjliga representationer. 

Vidare menar de att forskaren, så gott det går, ska sätta parentes kring sin egen kunskap för att 

inte överskugga analysen med egna värderingar. 

 

För att kringgå detta problem menar Winther-Jörgensen och Phillips (2000:111) att det är 

viktigt att forskaren är reflexiv i sin studie. Dels genom att betrakta även sitt eget arbete som 

en diskursiv konstruktion, men också genom att vara medveten om sin egen roll i arbetet och 

noga redogöra för och motivera de forskningsmässiga val som görs. Vår förförståelse var vad 

som skapade ett intresse hos oss att göra denna studie. Denna var att det i rättsfallen troligen 

gjordes skillnad i skildringen av föräldrar som brister i omsorgen om sina barn, beroende på 

om det var en moder eller en fader som rättsfallet gällde. Då vi från starten varit medvetna om 

denna har vi i arbetet med rättsfallen sökt öppna våra ögon för andra intressanta delar i 

materialet vilka inte enbart överensstämmer med vårt syfte med studien. Vi är vidare 

medvetna om och vill framhålla att det i vårt resultat och vår analys är våra tolkningar som 

presenteras, vilka också utgör en representation av det material som återfinns i rättsfallen.  

 

Enligt Denscombe (2000:250) innebär reliabilitet, eller som han uttrycker det, tillförlitlighet, 

att en studie präglas av neutralitet så att studien går att upprepa och ge samma resultat vid 

andra tillfällen. Vid en kvalitativ studie är det dock svårt att förhålla sig neutral till det som 

studeras då den som genomför studien är en integrerad del av forskningsinstrumentet (ibid.). 

Det går dock att förhålla sig till tillförlitligheten ändå genom att vara så tydlig som möjligt i 

syfte och tillämpning av teorier, samt genom att tydligt redogöra för genomförandet och 

urvalet i studien. I förhållande till tillförlitligheten har vi i vår studie försökt vara tydliga med 

vårt syfte genom att genomgående i uppsatsen påminna läsaren i de olika avsnitten vad vi 

ämnar undersöka. Vi har även förklarat valet av teorier och på vilket sätt teorierna är bra för 

vårt syfte samt förklarat vårt urval av material.  

 

Enligt Winther-Jörgensen och Phillips (2000:111) är det viktigt att i en akademisk studie göra 

en bedömning av resultatens giltighet, validitet. När det gäller diskursanalysen menar de att 
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det inte går att acceptera de vetenskapliga kraven gällande objektivitet men att det inte 

innebär att det inte förekommer några krav alls beträffande diskursanalytiska studiers validitet 

(ibid.). När det gäller en studies validitet menar Denscombe (2000:251) att det är viktigt att 

bland annat fråga sig om undersökningsenheterna som valts ut i analysen har varit rimliga och 

tydligt redovisade i förhållande till studiens syfte. Vidare menar han att det är viktigt att se 

hur resultatet och slutsatserna stämmer med existerande kunskap inom området, samt hur de 

som genomför studien har påverkat studien (ibid.).  

 

Genom att jämföra vår studies resultat och slutsatser med tidigare forskning inom området 

kan vi se om det överensstämmer med den kunskap som finns inom området. I vår studie har 

vi genomgående försökt vara så tydliga som möjligt med att förklara hur vi analyserat vårt 

empiriska material samt varit tydliga med att vi själva i vår studie konstruerar en förståelse 

som inte är mer giltig än någon annan. Eftersom vi i studien har utgått från ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv är det en förutsättning att vi betraktar våra egna slutsatser 

och resultat som en konstruktion av verkligheten. Burr (2003:157) menar att det i studier med 

en socialkonstruktivistisk ansats är nödvändigt att reflektera över sitt eget förhållningssätt 

som en social konstruktion bland många andra sociala konstruktioner. Burr (2003:157) 

nämner att många forskare som utgår från ett socialkonstruktivistiskt synsätt i sina arbeten 

ofta analyserar sina egna verk för att visa hur de egna slutsatserna och resultaten har blivit 

konstruerade. Vi har i vår studie inte de tidsramar som krävs för en sådan analys.  

 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2009) finns det fyra grundläggande forskningsetiska krav att ta 

hänsyn till i en undersökning av vårt slag. Informationskravet, vilket innebär att berörda 

parter ska informeras om forskningsuppgiftens syfte, är det första. Det andra kravet, 

samtyckeskravet, rör deltagarnas frivillighet att själva bestämma om de ska delta i studien 

eller inte. Konfidentialitetskravet är det tredje kravet, som innebär att uppgifter om enskilda 

som medverkar i en undersökning ska behandlas och förvaras på ett sätt som gör att ingen 

obehörig kan få tillgång till dem. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som innebär 

att uppgifterna som inhämtats om enskilda i en studie endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2009). 

 

Två av de fyra grundläggande kraven, informations- och samtyckeskravet, är för oss inte 

aktuella att ta i beaktning. Det förekommer inte någon kontakt med informanter eller 
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deltagare i vår studie då vi valt att använda oss av rättsfall som är offentliga dokument och 

som finns tillgängliga för allmänheten på internet. Då LVU-domar och rättsfall är offentliga 

dokument så står personernas namn i dokumenten samt en detaljrik beskrivning av deras 

personliga förhållanden. Utifrån kravet om konfidentialitet kommer vi inte att dra paralleller 

eller beskriva händelser kopplat till en specifik person. Även om informationen i rättsfallen är 

offentlig så väljer vi att inte göra vår analys på bekostnad av personerna, dessutom blir det 

inte relevant för oss att lämna ut någon enskild person då studien handlar om att se hur 

omsorgsbristande föräldrar som helhet skildras i LVU-rättsfallen. Vad gäller nyttjandekravet, 

att uppgifter om enskilda endast får användas för forskningsändamål, ser vi inte heller någon 

risk i vår studie då inga uppgifter om enskilda kommer att användas. 

 

 Arbetsfördelning 
Vi valde att dela upp arbetet på så sätt att var och en har skrivit ett första utkast till de olika 

delarna i uppsatsen. Vi har sedan tillsammans formulerat texten utifrån utkasten och bollat 

olika idéer och frågor som har dykt upp under skrivprocessen. Båda har läst in sig på samma 

delar då vi tycker att det är viktigt att kunna diskutera utifrån samma information. Det har 

hänt att vi har tolkat det vi läst på olika sätt, vilket gör att det är intressant att försöka 

diskutera vad det är som vi har uppfattat olika och hur vi ska förhålla oss till det. Vi står för 

hela uppsatsens innehåll tillsammans.  

 Tillvägagångssätt 
Nedan presenteras hur vi arbetat i analysen av vårt material, de tolv LVU-rättsfallen, vilka 

publicerats på Domstolsverkets (2009) databas och sträcker sig från år 1992 till 2008. Vårt 

intresse var att se på rättsfall som rör så kallade miljöfall enligt 2 § LVU, och som behandlar 

föräldrar till barn i åldern 0-12 år. 

 

I arbetet med rättsfallen har vi varit medvetna om att även vi bidrar till att konstruera en bild 

av vad rättsfallen säger (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000:29). Vår förförståelse, våra 

värderingar och vår medvetenhet kring vad vi med vår egen studie vill undersöka har enligt 

Denscombe (2000:207) bidragit till att vi valt ut särskilda delar i materialet vilka vi sedan 

presenterat som relevanta . Med utgångspunkt i vårt syfte och vår frågeställning har vi tolkat 

materialet och bedömt vad som för oss i vår studie är intressant att förhålla oss till. 

  



 27  

I ett första skede läste vi igenom rättsfallen utan några egentliga intentioner för att få en 

översikt över innehållet i materialet och se hur texten var upplagd och skriven. Efter en andra 

läsning sökte vi se om det, med utgångspunkt i vår frågeställning, fanns information som i ett 

undersökningssyfte kunde vara användbar för oss i vår studie, och om det var något i 

rättsfallen som vi reagerade på antecknade vi detta. Detta kunde exempelvis vara särskilda 

beskrivningar av endera fadern eller modern, eller något ord som vi såg var återkommande. 

Detta förfaringssätt skulle Denscombe (2000:248) kalla för öppen kodning med syftet att 

upptäcka och kategorisera företeelser. 

 

För att lättare kunna genomföra en analys av materialet gjorde vi en sammanställning av 

vardera rättsfall, där vi övergripande beskrev vad rättsfallet handlade om, i vilken instans som 

informationen framkom (Länsrätt, Kammarrätt, Regeringsrätt) samt vad som sades om 

föräldrarna. Det underlättar enligt Denscombe (2000:245) att göra en översikt och urskiljning 

av materialet innan genomförandet av analysen. Vi koncentrerade oss i första hand på vad 

andra sade om föräldrarna, vilket inte sällan var läkare, myndighetspersoner eller tjänstemän 

på socialförvaltningen. Med vilka ord beskrevs föräldrarna och deras egenskaper? Hur 

beskrev man att de brast i omsorgen om sina barn? Valet att inte fokusera på vad föräldrarna 

sade om sig själva föll sig mest lämpligt med utgångspunkt i vårt syfte och våra 

frågeställningar. Likt vad vi fann i rättsfallen, att det lades mer vikt vid vad andra sade om 

föräldrarna, är vi medvetna om att även vi, i valet att fokusera på andras utsagor, bidrar till att 

föräldrarnas syn på saken blir underrepresenterad. Dock anser vi att vårt syfte med studien, 

det vill säga hur föräldrarna skildras i LVU-rättsfallen, gör att intresset behöver riktas till de 

utsagor som görs av dem som har befogenhet att i rättsfallen skildra föräldrarna. 

 

Utifrån dessa sammanfattningar kodade vi ut vad som övergripande beskrev omsorgsbristen, 

det vill säga på vilka grunder socialtjänsten ansåg att ett omhändertagande enligt LVU var 

nödvändigt. Vi antecknade också huruvida ärendet gällde en ensam mamma, en ensam pappa 

eller två föräldrar. Om det rörde en ensam förälder noterade vi också om och hur den 

frånvarande föräldern omnämndes. Vi skapade sedan följande fyra kategorier, under vilka alla 

tolv rättsfall placerades; känslomässiga brister (fem stycken), psykisk sjukdom (ett), missbruk 

(två stycken) samt psykisk och fysisk misshandel/vanvård (fyra stycken). Vi fann också att 

det i rättsfallen fanns återkommande mönster i beskrivningarna av föräldrarna, bortsett från 

ovanstående kategorier, av vilka vi skapade underkategorier. Dessa teman rörde föräldrarnas 

egenskaper i sin omsorg om sitt barn och ett av dem var inställning gentemot myndigheter. 
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Huruvida föräldrarna uppvisade aggressivitet och omognad (dock oberoende av varandra) var 

också återkommande inslag i rättsfallen, likaså om de hade bristande insikt eller uppvisade 

brister i hemmiljön.  Denscombe (2000:247) menar att när man ska genomföra en analys av 

kvalitativ information så ska man bryta ner informationen i kategorier och olika 

analysenheter, vilket han kallar för analytisk kodning. Han menar vidare att det är viktigt att 

försöka identifiera mönster och gemensamma drag men även skillnader när man genomför 

analyser av kvalitativ information. 

 

Efter att ha kategoriserat rättsfallen och skapat teman för återkommande 

egenskapsbeskrivningar av föräldrarna tyckte vi oss se att en särskild bild av föräldrarna 

faktiskt konstruerades i rättsfallen. För att kunna påvisa vår uppfattning av denna bild och 

presentera den i vårt resultat sökte vi sedan hitta stycken, citat och enstaka meningar i 

rättsfallen som underbyggde vår förståelse. 

 

I ett tidigt skede valde vi att avpersonifiera alla inblandade i rättsfallen och endast benämna 

dem som moder, fader, son eller dotter. Då en tjänsteman eller myndighetsperson uttalat sig 

benämnde vi dem med deras titel, exempelvis överläkare, socialsekreterare eller behandlare. 

Detta för att vi i arbetet med materialet lättare skulle kunna se vem som sagt vad. Vi har heller 

inte lagt någon vikt vid att behandla vilken ålder modern, fadern eller barnen har, då vi anser 

att den utredning som socialtjänsten gjort, samt de utlåtanden som av sakkunniga gjorts i 

rättsfallen redan är med hänsyn till barnens ålder. Det har med andra ord redan gjorts en 

bedömning utifrån vilken ålder barnen har, och det är utifrån den som föräldrarnas 

omsorgsbrist beskrivs. Vidare valde vi att inte lägga någon vikt vid huruvida beslutet om ett 

LVU-omhändertagande fick bifall eller avslag, med motiveringen att det inte var aktuellt att 

undersöka för oss i denna studie. Vi ansåg att våra frågeställningar och vårt syfte kunde 

besvaras utan att ta det i beaktning, samt att det inte påverkade vilka beskrivningar som getts. 
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 RESULTAT 
I följande avsnitt kommer vi att presentera resultatet av vår bearbetning av materialet, 

rättsfallen. Vi har valt att utifrån våra tidigare formulerade huvudkategorier, känslomässiga 

brister, psykisk sjukdom, missbruk samt psykisk och fysisk misshandel/vanvård, redogöra för på 

vilka underlag föräldrarnas omsorgsbrister skildras i rättsfallen. Under dessa fyra 

huvudkategorier kommer vi med hjälp av citat ur varje rättsfall att presentera hur 

omsorgsbristerna beskrivs, kopplat till de underkategorier vi uppmärksammat varit 

återkommande; inställning gentemot myndigheter, aggressivitet och omognad, bristande insikt 

samt brister i hemmiljön. 

 

De citat vi nedan använder har anpassats efter vår avpersonifiering av berörda i rättsfallen och 

kommer därför inte att vara till fullo korrekt angivna. Istället för att ange namnen har vi skrivit 

hon, han, hennes, hans, de, föräldrarna, modern eller fadern. Vi har vidare numrerat rättsfallen 

(1-12) för att läsaren, vid intresse, ska ha möjlighet att i domstolsverkets (2009) databas 

undersöka rättsfallet i sin helhet. Vilket rättsfall siffran tillhör anges i uppsatsens bilaga I. 

 

 Känslomässiga brister 
Vad vi i ett rättsfall (1) rörande två föräldrar och deras två barn kunde se var att föräldrarna på 

grund av känslomässiga brister i omsorgen om sina barn inte uppfattades vara lämpliga 

föräldrar. Såväl moderns som faderns känslomässiga brister beskrevs ligga i att inte kunna 

tolka barnens behov och att de ställde orimliga, ej åldersadekvata, krav och förväntningar på 

barnen. Den kontakt som föräldrarna har med barnen har också noterats ske med beröring och 

inte med ord. Föräldrarnas inställning gentemot myndigheter beskrivs utifrån deras personliga 

läggning: 

 

Vad gäller föräldrarnas personliga läggning har framhållits deras bristande uthållighet när 

de skolat medverka till stödåtgärder som satts in av de sociala myndigheterna 

 

Varken modern eller fadern framstår emellertid, trots de begränsningar som noterats ifråga 

om insikter och emotionell förmåga, till sin personliga läggning som markant avvikande 
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Vidare beskrivs i rättsfallet att socialtjänstens hjälpinsatser försvårats på grund av föräldrarnas 

bristande insikter om vad som är fel samt av faderns aggressivitet. Hos fadern har också en 

konfliktbenägenhet observerats: 

 

Väl kan det konstateras att föräldrarna när hjälp i hemmet har prövats eller diskuterats inte 

oreserverat har godtagit vad socialtjänsten har förordat. Istället har de fört fram egna 

synpunkter på formerna för hjälpen och detta har säkerligen skett på ett sådant sätt och med 

sådana villkor att en konstruktiv diskussion i ämnet försvårats 

 

I ett rättsfall (2) där en moder uppges brista i omsorgen om sin dotter betonas även här den 

personliga läggningen, som i detta fall är av aggressiv och omogen karaktär: 

 

Modern har alltid varit aggressiv till sin läggning och har ofta kommit i konflikt med 

personer i sin omgivning 

 

Hennes uppträdande mot barnavårdspersonalen var negativt, aggressivt och omoget 

 

…har hon avvisat alla råd beträffande dotterns skötsel samt förslag om hjälp och 

stödinsatser 

 

Kontakten mellan modern och dottern uppges vara av ambivalent slag och modern sägs ha en 

påtagligt labil läggning och en dalande sinnesstämning. 

 

Ett annat rättsfall (3) där omsorgsbristen beskrivs vara känslomässigt anknuten rör en moder 

och en fader som inte är trygga i sina föräldraroller gentemot deras dotter. Fadern har tidigare 

haft kontakt med psykiatrin och uppges svikta i sin psykiska hälsa, styrka och 

inlevelseförmåga och saknar därför insikt om dotterns behov. En anledning till faderns 

bristande omsorgsförmåga anses också vara moderns aggressivitet, vilken främst yttrar sig på 

nätterna: 

 

Kvälls- och nattetid har modern visat stark aggressivitet gentemot fadern och dottern. 

Därvid har fadern varit mycket pressad och orolig och inte kunnat ta ansvar för dottern 

 

Moderns aggressioner är oroande 
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Det är främst i det känslomässiga samspelet moder – dotter som modern brister. Hon uppges 

ha begränsade resurser att ta emot stöd som socialtjänsten erbjuder och visar bristande insikt 

för omsorgen om dottern då hon sätter sina egna behov främst. Inställningen gentemot 

myndigheter skildras med beskrivningen: 

 

Anledningen till moderns aggressioner är att hon blir arg på socialnämnden 

 

De klarar sig utan stöd från socialnämnden och vill inte ha socialnämnden springande hos 

sig 

 

Två föräldrar beskrivs i ett rättsfall (4) ha ”hemska problem” med sina funktionshinder. 

Modern är lindrigt mentalt retarded och lider av en CP-skada och fadern är också han CP-

skadad och därför rullstolsbunden. Modern uppges vara mycket egofixerad och ha bristande 

insikt om dotterns behov. Vidare beskrivs hon sakna empatisk förmåga och tålamod vilket 

bidrar till bristande omsorg om sin dotter. Trots omfattande hjälpinsatser i hemmet visar inte 

modern vilja att lära sig nya saker, och ställer sig kritisk till råd och stöd. 

 

Modern till två barn har under ett nu avslutat äktenskap med och av fadern vägrats den hjälp 

hon varit i behov av i sitt föräldraskap, vilket uttrycks i ett rättsfall (5), som vi placerat under 

kategorin känslomässiga brister. Modern har sedan födseln haft ett funktionshinder i form av 

en hjärnskada vilket gör henne stresskänslig, omogen och orkeslös. Hon har också 

koordinationsstörningar och begränsade intellektuella resurser. Att modern inte kan göra 

åldersadekvata bedömningar, sätta gränser och prioritera barnens behov framför sina egna 

följs av beskrivningen: 

 

Hon är långsam. Hon har svårt att förmedla kärlek och saknar naturlig fysisk kontakt med 

barnen 

 

Sedan separationen mellan föräldrarna har modern vårdnaden om barnen och fadern har 

regelbundet umgänge med dem i barn- och familjesektionens lokaler. I övrigt nämns han inte. 

 Psykisk sjukdom 
Ett av de tolv rättsfallen (6) rör brister i omsorgen hos en moder som lider av en allvarlig 

psykisk sjukdom. Enligt utredningar har modern till en dotter total avsaknad av sjukdomsinsikt 

och vägrar att söka vård samt ta emot den vård som erbjuds henne: 
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Hon har en orubbligt negativ inställning till medicinering 

 

Moderns syster är orolig och uppgav till socialtjänsten att modern är psykiskt sjuk och i behov 

av socialbidrag: 

 

Socialförvaltningen kunde dock inte åstadkomma någon kontakt med modern som vägrade 

samröre med förvaltningen 

 

 Fadern till dottern nämns inte i rättsfallet och modern uppges sakna ett socialt umgänge. Av 

personalen på öppna förskolan uppges att: 

 

Man har uppfattat modern som annorlunda, eventuellt psykiskt sjuk… 

 

Att modern vägrat att söka vård för sina problem anses ligga i bristande insikt då problemen 

är av sådan omfattning att de påverkar hennes förmåga att tillgodose dotterns grundläggande 

behov av fysisk och psykisk omvårdnad. 

 Missbruk 
Omsorgsbrister som rör föräldrarnas missbruk återfann vi i två av de tolv rättsfallen. Ett 

rättsfall (7) rör en fader som trots gemensam vårdnad med modern har huvudansvaret för 

deras två gemensamma barn. Fadern misstänks ha alkoholproblem men det är främst i barnens 

hemmiljö som brister anses föreligga, vilken präglas av missbruk och konflikter och kan ses 

som alltför provisorisk och instabil då den inneburit många separationer för barnen. Fadern 

beskrivs vara väldigt mån om barnen och har gjort flera försök för att ge dem erforderlig 

omsorg. Han har dock inte räckt till i sammanhanget då han inte förmått sätta barnens behov 

främst och att han: 

 

…inte kunnat sätta gränser och skapa trygghet och stabilitet för barnen 

 

Modern behandlas för sitt missbruk och har därför enligt egen utsago varken orken eller 

förmågan att ta hand om barnen. Rätten menar trots det att modern brister i omsorgen om 

barnen, då hon:  
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…inte i någon större utsträckning deltagit i barnens vård. Hon för heller inte talan i målet 

och är inte part 

 

…har del i gemensam vårdnad och således har både möjlighet och skyldighet att ingripa… 

 

I ytterligare ett rättsfall (8) anses modern till tre barn brista i omsorgen till följd av sitt 

missbruk. Angående hemmiljön visar utredningen att barnen i moderns vård levt: 

  

I en kaotisk, konfliktfylld och oförutsägbar tillvaro med många uppbrott 

 

Modern uppges vara omogen och ha svårt att kontrollera sina humörsvängningar. Hon är även 

självcentrerad och begränsad i sitt samspel med barnen, samt har bristande insikt i 

problemens omfattning, vilket försvårar de stödinsatser som erbjuds: 

 

Vidare visar hon missbrukarbeteende genom att hålla sig undan och utebli från avtalade 

möten 

 

De tre barnens fäder omnämns men då två av dem är aktiva heroinmissbrukare anses de inte 

vara potentiella vårdnadshavare. Den tredje har kontakt med sin son vilket uppges fungera 

mycket bra, trots att han tidigare haft missbruksproblem. 

 Psykisk och fysisk misshandel/vanvård 
Ett rättsfall (9) rör förutom brister i den känslomässiga omsorgen, fysisk misshandel. En 

moder uppges inte ha möjlighet att ge sin son den vård han behöver, och hon: 

 

… har även tagit stryptag på sonen, hon har slagit honom och kallat honom för idiot 

 

Vid besök på det barnhem där sonen vistas har hon ägnat sin son lite tid, och enligt 

barnhemspersonalens iakttagelser är sonen rädd för modern. I moderns tre, nu avslutade, 

äktenskap har misshandel förekommit. 

 

Föräldrarna till fyra barn uppges i ett annat rättsfall (10) ha misshandlat två av sina barn såväl 

psykiskt som fysiskt. Den yngsta sonen har troligen utsatts för shaken baby syndrome då han 

varit i föräldrarnas vård, och den äldste har vid minst två gånger kommit till skolan med 

blåmärken i ansiktet. Enligt utredningen har pappan gett olika förklaringar till uppkomsten av 
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skadorna vilka alla framstår osannolika, dock kan de inte uteslutas.  Utredningarna visar 

vidare på föräldrarnas inställning gentemot myndigheter: 

 

Föräldrarna har genom att försvinna med barnen förhindrat att nämnden kunnat ytterligare 

utreda förhållandena kring barnen med bl. a samtal med barnen och läkarundersökning 

 

Samarbetet mellan distriktsnämnden och föräldrarna fungerar undermåligt eftersom 

föräldrarna har en sådan negativ inställning till myndigheter 

 

Att föräldrarna vägrat den äldsta sonen att träffa sina släktingar anses vara bristande omsorg i 

form av psykisk misshandel, då det lett till psykiska problem hos honom. Omsorgsbrister 

härleds också till hemmiljön, var man menar att föräldrarna, oavsett hur sönernas skador 

uppkommit, inte försatt sina barn i en trygg miljö. 

 

Fysisk misshandel har uppmärksammats i ett fall (11) rörande en asylsökande moder och 

hennes son. Modern har hotat att ta livet av sig själv och sonen och hon har enligt personal på 

migrationsverket: 

 

…slagit sin son med handflatan när sonen ville amma 

 

I samtal med socialtjänsten har modern vidare vid två tillfällen uppgett att hon tänker döda sin 

son och att hon har planer för hur det ska genomföras. Kontakten med myndigheter och den 

familj där sonen placerats har inte fungerat: 

 

De flesta punkterna i genomförandeplanen är uppfyllda men det är familjehemsföräldrarnas 

förtjänst och inte moderns 

 

Modern uppges som helhet ha bristande insikt om vad ett barn behöver, och hon avvisar alla 

erbjudanden om hjälp i hemmet med föresatsen att hon inte vill ha någon som spionerar på 

henne: 

 

Det råder tämligen låsta positioner mellan modern och socialnämnden 

 

Det sista rättsfallet (12) rör en fader som på grund av fysisk vanvård och psykisk försummelse 

brister i omsorgen om sin dotter.  Stora omsorgsbrister föreligger i hemmiljön, som enligt 
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utredningen innehåller bland annat mögel, kyla, begränsade hygienutrymmen samt lager av 

smuts och damm som är otjänlig för ett barn att leva i. Fadern uppges inte anpassa sin 

fostrargärning åldersadekvat och dottern har ända upp i skolåldern fått dela rum och säng med 

fadern. Han har en bristande insikt om dotterns behov och hans inställning gentemot 

myndigheter är av reserverat slag: 

 

Han har en orubblig uppfattning om hur samhället och världen fungerar och har valt att 

ställa sig utanför dess lagar och normer. Han är hatisk mot myndigheter och hans dröm är 

att flytta ut på landet, långt bort i skogen… 

 

Dottern har en säregen tillvaro hos fadern till följd av hans isolerade och avvikande sätt att 

leva 

 

Modern är frånvarande och anser sig inte lämplig att ta hand om dottern. Dock menar rätten 

att det får anses bristande omsorgsförmåga från hennes sida då hon låtit dottern växa upp 

tillsammans med fadern, särskilt då det är tydligt att dottern har ett tydligt behov av närhet till 

en varm och pålitlig kvinna, som kan ge henne mycket uppmärksamhet. 

 Övrigt  
Utöver ovanstående beskrivningar har vi i rättsfallen stött på beskrivningar av föräldrarna och 

deras egenskaper vilka vi reagerat på. Dessa är inte, likt de formulerade underkategorierna 

ovan, återkommande i rättsfallen men ändå anmärkningsvärda då de säger något om hur vissa 

skildringar av omsorgsbristande föräldrar kan se ut. I rättsfall (3) görs följande uttalande om 

föräldrarna: 

 

Det går inte att lita på föräldrarna 

 

Beträffande faderns psykiska skick så har han på ett anmärkningsvärt sätt stabiliserat sig 

från ett mycket hämmat och osäkert uppträdande till ett mera moget och samlat och ger, 

jämfört med tidigare, god kontakt emotionellt och allt bättre intellektuellt 

 

Föräldrarna uppges vara opålitliga. Dock anges inte i vilket sammanhang det gäller, förutom 

att det är kopplat till deras omsorgsförmågor om sina barn.  Enligt rätten har faderns 

förhållningssätt till barnen på ett anmärkningsvärt sätt förändrats från omoget till mer samlat 

och moget. Även hans intellektuella förmågor uppges ha förändrats över tid. 
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 Sammanfattning  
Vad vi under kategorin känslomässiga brister fann var att föräldrars omsorgsbrister många 

gånger handlade om att inte på ett åldersadekvat sätt kunna tolka barnens behov vilket lett till 

ambivalenta och otrygga relationer dem emellan. Oavsett om det rört en förälder med ett 

funktionshinder eller en förälder som av andra skäl brister i omsorgen uppges bristande 

insikter om barnets behov vara främst förekommande. De bristande insikterna handlar om att 

inte inse problemens omfattning då inställningen mot stödinsatser från socialtjänsten tas emot 

med bland annat skepsis, samt att föräldrarna sätter sina egna behov framför barnens. 

 

Under kategorin psykisk sjukdom kunde vi se att inställningen gentemot myndigheter 

påverkade en moders förmåga att tillgodose sin dotters grundläggande behov, vilket även här 

innebar att modern hade bristande insikt då hon inte tog tillvara på socialtjänstens råd och 

förslag på insatser. 

 

Jämfört med övriga rättsfall fann vi att de två rättsfall som rörde missbruk var relativt 

kortfattade i de olika instansernas beskrivningar av föräldrarna. De omsorgsbrister som 

anfördes ansågs främst föreligga i hemmiljön vilken på grund av missbruket är otrygg och 

olämplig för ett barn att leva i. På grund av omognad och bristande insikt om problemens 

omfattning bedömdes föräldrarna vidare inte vara tillräckliga i sitt föräldraskap. En moder 

ansågs dessutom brista i omsorgen då hon inte tagit sitt ansvar för barnen som bott hos deras 

fader när hon behandlats för sitt missbruk på ett behandlingshem. 

 

Brister i omsorgen i form av psykisk och fysisk misshandel/vanvård beskrevs i rättsfallen 

bland annat handla om våld i hemmet. Fysisk misshandel i form av stryptag, slag och ett 

eventuellt så kallat shaken baby syndrome föranledde yrkan på ett omhändertagande enligt 2 

§ LVU, detsamma gällde psykisk misshandel i form av föräldrarnas vägran att låta barnet ha 

kontakt med släktingar. Föräldrarnas inställning gentemot myndigheter beskrivs inte sällan 

vara negativ och ofta uppges de visa aggressivitet och bristande insikt om barnens situation. 

Även här uppges en moder som inte anser sig själv lämplig som förälder, brista i omsorgen 

om sitt barn då hon inte ingripit och sökt förändra situationen för sitt barn. 

 

Vidare har vi, med utgångspunkt i de sedan tidigare formulerade underkategorierna, i varje 

rättsfall mer eller mindre funnit beskrivningar av föräldrarnas inställning gentemot 

myndigheter, aggressivitet och omognad, bristande insikt samt brister i hemmiljön. 
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 ANALYS  
Vi kommer nedan att med utgångspunkt i våra tre frågeställningar analysera det resultat vi 

funnit, kopplat till den tidigare forskning vi presenterat, samt de teoretiska utgångspunkter vi 

redogjort för. 

 

 Den omsorgsbristande föräldern 
I rättsfallen har vi sett att det finns ett bestämt sätt att tala om och förstå omsorgsbristande 

föräldrar, vilket innebär att det finns en rådande diskurs (Winther-Jörgensen och Phillips, 

2000:7). Kopplat till Egelunds (2003) studie har vi i rättsfallen funnit att det görs en åtskillnad 

på klienten, i detta fall föräldern/föräldrarna, beroende på om denne inte kan eller inte vill 

förlika sig med socialtjänstens regler och föreställningar om vad som är det bästa. Detta 

uttrycks tydligt i rättsfallen då föräldrarnas inställning gentemot myndigheter beskrivs 

djupgående, och ofta i beskrivningar av att föräldrarna uppvisat en bristande insikt om vad 

som är rätt och fel i sammanhanget. Huruvida de ställt sig positiva till de hjälp- och 

stödinsatser som socialtjänsten förordat och erbjudit har också dokumenterats, ofta med 

fortsatta beskrivningar av att de inte är samarbetsvilliga. Vad vi däremot inte kunnat se i 

samma utsträckning är om föräldrarna ställt sig positiva till stödinsatser, eller visat på god 

samarbetsvilja med socialtjänsten. Vidare har vi, likt Egelund (ibid.), funnit att om föräldrarna 

uppvisat bristande insikt om problemens omfattning och eventuella konsekvenser av det, samt 

om de inte uppfattar barnets behov och problem på samma sätt som socialtjänsten, så skildras 

de som sämre föräldrar. Risken att betraktas som olämpliga föräldrar är med andra ord större 

om föräldrarna inte är införstådda med socialtjänstens regler, rutiner och tankar kring 

situationen. I de fall där föräldrarna själva fört fram synpunkter och förslag på insatser har 

dessa mottagits med skepsis, och i ett fall till och med ansetts försvåra samarbetet med 

socialtjänsten. 

 

Goffman (1963:12) menar att personer som inte lever upp till de förväntningar som av 

samhället anses vara normaliteten blir stigmatiserade och betraktas som avvikande. I 

rättsfallen har vi i flera beskrivningar av föräldrarna uppmärksammat citat som säger att 

modern eller fadern upplevs som avvikande och därför inte är lämpliga föräldragestalter. Vi 

tolkar det vidare som att de konstruktioner av föräldrarna som socialtjänsten framställer, sett 

till vilka beskrivningar av dem som presenteras samt till de hjälp- och stödinsatser som 

erbjudits dem, möjliggör genomförande av normaliserande insatser. De ger skildringar av 
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föräldrar som brister i omsorgen, vilka de menar grundar sig på negativa och avvikande 

beteenden och egenskaper. Genom att erbjuda hjälp- och stödinsatser eller yrka på ett 

omhändertagande enligt 2 § LVU ger de uttryck för en strävan att normalisera familjen så att 

de ska passa in i de kategorier som anses normala och accepterade (jmf Egelund, 2003:79). 

 

Enligt Swift (1995: 90-91) så genomsyras samhället av en viss syn på föräldrar som brister i 

omsorgen om sina barn. Marginaliserade grupper i samhället ligger nära till hands att placeras 

in i kategorin omsorgsbristande föräldrar då socioekonomiska egenskaper som fattigdom ofta 

associeras med omsorgsbrist (Swift, 1995:89). I två rättsfall (2, 6) beskrivs föräldrarnas 

ekonomiska situation som ansträngd och ett behov av ekonomiskt bistånd och stöd för att 

hushålla med sina pengar påtalas. I resterande tio rättsfall förekommer inga beskrivningar 

som direkt kan härledas till föräldrarnas ekonomiska situation. Detta skiljer sig från det Swift 

(1995:89) menar om att fattigdom ofta är förknippat med omsorgsbristande föräldrar. 

 Återkommande beskrivningar 
Aggressivitet och omognad samt bristande insikt är tre egenskapsbeskrivningar som vi funnit 

förekommande i alla rättsfall. Detta menar vi tyder på att innehållet och texten i rättsfallen 

bygger på intertextualitet (Fairclough 2003:139). Det är omöjligt att aldrig återanvända ord 

och meningar, men att alla föräldrars inställning gentemot myndigheter samt deras 

aggressivitet mer eller mindre alltid omnämns menar vi tyder på att en särskild jargong är 

förekommande. I Socialstyrelsens Allmänna Råd (2009) anges att barnets psykiska hälsa 

löper risk att skadas om föräldrar uppvisar en öppet utlevd aggressivitet, vilket kan vara en av 

anledningarna till det ständigt återkommande valet av begrepp. 

 

Att som förälder uppvisa ett aggressivt beteende gentemot såväl myndigheter, tjänstemän och 

personer inom familjen är vad vi främst funnit återkommande i rättsfallen. Aggressiviteten 

yttrar sig på olika sätt och det behöver nödvändigtvis inte vara någon specifik händelse som 

föranleder uttalandet, det kan exempelvis räcka med att en person i förälderns omgivning 

upplever föräldern aggressiv. Att återkommande beskriva omsorgsbristande föräldrar som 

aggressiva, eller att som i ett rättsfall (1) beskriva en förälders personliga läggning som 

aggressiv, konstruerar bilden av att aggressiva egenskaper är typiska hos föräldrar som anses 

brista i omsorgen om sina barn. Sett ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv så används 

begrepp som finns att tillgå i språket för att representera andra och skapa identiteter, och i 

vissa fall kan språket konstruera identiteter och egenskaper som vissa personer kan känna sig 
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fångade och förtryckta i (Burr, 2003:52-55). Att återkommande beskriva en förälder, som 

anses brista i omsorgen om sina barn, som aggressiv och till och med som aggressiv till sin 

läggning skulle därför kunna betraktas som ett led i att försöka konstruera en samlad 

föreställning om omsorgsbristande föräldrars identitet och personlighet. 

 

Ett annat begrepp som vi också kunde se var återkommande i rättsfallen var omognad. Likt 

begreppet aggressivitet används också begreppet omognad för att beskriva hur föräldrarna i 

rättsfallen upplevs brista i omsorgen om sina barn. Även omognad skulle kunna betraktas 

utifrån en socialkonstruktivistisk syn på språkets användning för att kategorisera och 

konstruera identiteter. I ett rättsfall (3) görs en beskrivning av en fader vilken ger ett tydligt 

exempel på att omogenhet betraktas som en negativ egenskap. Fadern beskrivs ha stabiliserat 

sig genom att uppträda mer moget och samlat jämfört med tidigare då han beskrevs uppträda 

hämmat och osäkert. Här blir tydligt vilka egenskaper som värderas som positiva respektive 

negativa i förhållande till hans föräldraskap. Sett utifrån Goffmans (1963:11-12) begrepp om 

stigma så innebär begreppet stigma just att misskrediterade egenskaper tillskrivs en viss typ 

av individer. Vidare menar han att stigmatiserade personer inte anses leva upp till samhällets 

förväntningar och därav betraktas som avvikande (ibid.) Att aggressivitet och omognad ofta 

används i skildringen av omsorgsbristande föräldrar skulle utifrån Goffmans (1963) stigma 

kunna betraktas som en stigmatisering, då båda begreppen används för att skildra föräldrarnas 

negativa sidor. 

 

Då vi i denna studie har en socialkonstruktivistisk ansats utgår vi från att kunskap om världen 

och kategorier som styr hur vi uppfattar världen är något som människan själv, genom 

språket, konstruerar i alla mellanmänskliga relationer och sociala processer i det vardagliga 

livet (Burr, 2003:4-5; Wenneberg, 2001:29-30). Därav betraktar vi också representationen av 

omsorgsbristande föräldrar som en social konstruktion och inte som en sanning. Foucault 

(1969:46) menar att det är viktigt att beskriva den auktoritet som har makten att namnge, 

avgränsa och dela in samhället i kategorier. För att socialtjänsten i ett tidigt skede av 

utredningen ska få möjlighet till en helhetsbild av situationen använder de ofta sakkunniga för 

en bedömning och ett utlåtande (Huddinge, 2009). Det rör sig inte sällan om psykiatriker, 

läkare och behandlingspersonal. Vad vi efter att ha läst och analyserat rättsfallen kunde se var 

att det så gott som alltid var andras, de sakkunnigas, utlåtanden om föräldrarna som utgjorde 

underlag för rättens beslut. De utsagor föräldrarna själva uppgav om sina omsorgsförmågor 

om barnen samt deras upplevelse av situationen gavs inte samma tyngd. Dels visar detta att 
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myndighetspersonerna och socialtjänstemännens utsagor har mer makt och modaliteten, 

sanningsenligheten, anses vara högre jämfört med föräldrarnas. 

 

Det faktum att de sakkunniga anses besitta en specifik kunskap som ger dem rätten att utlåta 

sig om föräldrarnas lämplighet som föräldrar bidrar till att de också har makt att avgöra vilka 

som ska inkluderas respektive exkluderas i kategorin av lämpligt föräldraskap.  Detta 

stämmer väl överens med den tidigare forskningen på området (Jacobsson, 2006:61-64), 

vilken visar att det sällan uppstår någon diskussion kring huruvida det som 

myndighetspersoner presenterar är att betrakta som felaktigt. Det är myndigheternas argument 

och logik som är dominerande och möjligheterna för den enskilde att ifrågasätta uttalandena 

är små. 

 

De prejudicerade rättsfallen bidrar dessutom till en skildring och konstruering av föräldrarna 

så som omsorgsbristande, vilken av samhället och berörda kan uppfattas som rådande sanning 

och korrekt återangivning av verkligheten då den kommer från en auktoritär källa, 

Regeringsrätten. Att exempelvis uttala sig om att det inte går att lita på föräldrarna ger uttryck 

för att föräldrarna i alla avseenden är opålitliga, vilket dels har en stigmatiserande effekt, men 

också symboliserar vilket mandat en auktoritär källa har (jmf. Foucault, 1969:46). LVU-

rättsfallen är offentliga dokument vilka alla har tillgång till. Det medför att föräldrarna, vars 

namn eller initialer är utskrivna, också kan identifieras och exempelvis riskera att få ett rykte 

om sig som opålitliga. 

 Mödrar och fäder – föräldrar 
Vad gäller skillnaden mellan synen på och skildringen av föräldrars omsorgsansvar beroende 

på om det är en fader eller en moder har vi i funnit tydligt framstående i två av rättsfallen (7, 

12). Trots att modern i båda fallen avsagt sig ansvaret med föresatsen att hon själv inte anser 

sig lämplig som moder eller har möjlighet att ta hand om sitt barn på grund av missbruk, har 

rätten ansett att hon borde ta ansvar för sina skyldigheter och möjligheter att ingripa då barnet 

varit i behov av det. I båda dessa fall har modern och fadern haft delad vårdnad, men där 

fadern av olika anledningar haft den faktiska vårdnaden. Detta överensstämmer med 

Peterssons (2006), Bangura Arvidssons (2003) och Strega och Fleets et al (2007) resultat, 

vilka alla kom fram till att mödrar ofta är de som ses som ansvariga för barnens omsorg eller 

anklagas för brister i omsorgen och att fäderna inte omnämns i samma utsträckning som 

mödrarna. 
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Vidare är det intressant att belysa varför och på vilket sätt moderns frånvaro och 

omsorgsbrister uppmärksammas i de fall där fadern haft det huvudsakliga ansvaret för barnen. 

I de fall där modern står som ensamstående förälder nämns inte faderns frånvaro i samma 

utsträckning, och i värsta fall omnämns han inte alls. Detta anser vi tyder på att mer vikt läggs 

vid moderns omsorg och ansvar. Goffman (1963:134) menar att samhället har en stomme av 

gemensamma identitetsnormer. Då en person inte lever upp till de normer som tillskrivs en 

viss typ av identitet, i det här fallet en moder som anses brista i omsorgen om sina barn, 

konstrueras vad som ska betraktas som avvikande. Ett sätt att se på det skulle därför kunna 

vara att mödrar som inte lever upp till de normer och förväntningar som gäller i samhället 

avseende moderskapet blir betraktade som avvikande och skuldbeläggs mer än exempelvis en 

fader som brister i omsorgen om sina barn då det finns olika normer för moderskap respektive 

faderskap. 
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 DISKUSSION 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur föräldrar som brister i omsorgen om sina 

barn skildras i LVU-rättsfall som nått högsta instans, Regeringsrätten. Vi intresserade oss för 

om man kunde utröna återkommande begrepp i beskrivningen av omsorgsbristande föräldrar, 

samt om dessa skilde sig åt i relation till om det rörde en moder eller en fader. Genom att 

använda dokumentanalys med inslag av diskursanalys som metod för att söka besvara syftet 

med studien blev det möjligt att urskilja mönster i rättsfallen genom att belysa begrepp och 

viss information om föräldrarna som var återkommande i beskrivningen av föräldrarna. 

Genom diskursanalysen hade vi även möjlighet att analysera den kontext i vilken rättsfallen är 

producerad och vilka sanningar och synsätt på föräldrarna som gjorde sig gällande. 

 

Det vi upplevde som svårt med att använda dokumentanalys som metod var att till en början 

kunna urskilja de mönster i texten som vi så gärna ville hitta. Efter en första genomläsning 

fick vi intrycket av att beskrivningarna av föräldrarna var så olika eftersom det handlade om 

så vitt skilda livssituationer och händelser att vi därför inte skulle kunna hitta återkommande 

mönster och föreställningar. Vi har reflekterat över att en möjlig orsak kan ha varit att vi 

själva inte har reflekterat tidigare över språket som används då vi själva är så vana vid att det i 

samhället finns olika sätt att uttrycka sig inom exempelvis olika yrkesområden. Då vi själva är 

del av det samhälle vi lever i upplevde vi det problematiskt att ställa oss utanför och betrakta 

det med nya ögon. Genom att läsa rättsfallen många gånger så märkte vi för varje gång hur ett 

visst mönster framträdde i texterna. Vi kunde urskilja begrepp och egenskaper som 

återkommande användes för att beskriva föräldrarna. 

 

Genomförandet av denna studie har väckt funderingar kring den betydelse i beslutsfattandet 

som socialtjänstens utredning faktiskt har. Intressant att förhålla sig till är vilka personliga 

värderingar och åsikter som socialtjänstemännen som ansvarar för utredningen lagt i 

bedömningen av föräldrarnas förmågor att ta hand om sitt barn. Trots att det finns lagstadgade 

riktlinjer att utgå från är det omöjligt att bortse från personliga värderingar i bedömningen av 

huruvida det föreligger brister i omsorgen. Vad som för en socialsekreterare anses vara grov 

vanvård i hemmiljön kan för en annan bara upplevas som dåliga städrutiner. Vår uppfattning 

är att det i flera rättsfall presenteras information som i sammanhanget kan anses vara 

irrelevant, samtidigt som det får anses vara av vikt då det tas med i rätten. Mest 

anmärkningsvärt är de fall där modern inte varit närvarande och där rätten betonat att hon inte 
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är part i målet, men trots det beskriver hennes uppväxtförhållanden och tidigare kontakter 

med psykiatrin och olika behandlingsinstanser. 

 

Att föräldrarna ofta agerar aggressivt och reserverat i kontakten med myndigheter tänker vi 

kan förstås på olika sätt. Vår tanke är att det torde kunna anses vara mer normalt än avvikande 

att reagera med aggressivitet, som också kan vara ett uttryck för rädsla, då man ifrågasätts 

som förälder och riskerar att mista vårdnaden om sitt barn. Att, som det beskrivs i rättsfallen, 

uppvisa en negativ inställning gentemot myndigheter borde också kunna ses som ett sätt att 

försvara sin personliga integritet och rätt till självständighet. 

 

Genom denna studie har vi ökat vår medvetenhet om tänkbara konsekvenser som kommer av 

att det är experter och yrkesverksamma personer inom socialtjänst och domstolar som har 

befogenheten att skildra omsorgsbristande föräldrar i prejudicerade LVU-rättsfall. De ord som 

återkommande används i beskrivningen av omsorgsbristande föräldrar kan enligt oss vid en 

första anblick verka neutrala. Som läsare av rättsfallen reagerar man förmodligen inte över 

ordvalen i rättsfallen. Vad vi dock med denna studie kan belysa är faran i att använda samma 

begrepp återkommande i beskrivningar av omsorgsbristande föräldrar. I vår studie var dessa 

begrepp aggressivitet och inställning gentemot myndigheter. Att återkommande använda 

dessa begrepp konstruerar en bild av att omsorgsbristande föräldrar har bristande insikt och är 

aggressiva, vilket analysen visar har en stigmatiserande effekt. Vi tänker oss även att det kan 

betraktas utifrån en omvänd ordning. Om omsorgsbristande föräldrar tillskrivs egenskaper 

som aggressivitet och bristande insikt så kan kanske uppvisade av samma egenskaper i sig 

leda till att föräldrar per automatik placeras i kategorin omsorgsbristande föräldrar. 

 

Vi har genom att genomföra denna studie lärt oss att språket och orden i språket som ter sig så 

självklara för oss i själva verket kan stigmatisera och definiera människor som avvikande eller 

normala vilket i sig medför konsekvenser för den enskilde individen. Vår förhoppning är att 

vår studie ska bidra till att öka medvetenheten hos läsaren om den makt språket har när det 

gäller att definiera andra och placera in människor i olika kategorier som betraktas som mer 

eller mindre normala eller avvikande.  

 

Vi tänker att man i arbetet med människor ständigt bör reflektera över hur man omnämner 

och talar om andra för att undvika att reproducera och upprätthålla stigmatiserande 

föreställningar om vad som är avvikande. Med utgångspunkt i vad som framkommit i vår 
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studie menar vi att det finns en motsättning i hur socialtjänst och domstolar talar om och 

beskriver omsorgsbristande föräldrar. Vi ser att en strävan efter att normalisera föräldrarna 

finns, samtidigt som man bidrar till att reproducera en stigmatiserande bild av dem, då man 

använder återkommande beskrivningar som framställer föräldrarna som avvikande.    

 

Med utgångspunkt i vårt syfte och våra frågeställningar ansåg vi att beslutet i rättsfallen inte 

var aktuellt att ta i beaktning. Intressant skulle dock vara att i kommande studier undersöka 

om man kan se att beskrivningar och skildringar av omsorgsbristande föräldrar påverkar 

beslutsfattande i någon riktning. Kan man se att avslag oftare baserar sig på en viss 

beskrivning av föräldrarna? Är det några av egenskapsbeskrivningarna som tycks väga tyngre 

och anses mer omsorgsbristande än andra?  
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 Bilaga I 

 Rättsfall från Regeringsrätten 

 
Känslomässiga brister 

(1) - RÅ 1995 ref 39 

 
(2) - RÅ 1992 ref 6 

 
(3) - RÅ 1995 ref 38 

 
(4) - RÅ 2003 not 202 

 
(5) - RÅ 1995 ref 64 

 

Psykisk sjukdom 

(6) - RÅ 1995 ref 46 

 

Missbruk 

(7) - RÅ 1996 not 98 

 
(8) - RÅ 2003 not 102 

 
Psykisk eller fysisk vanvård/misshandel 

(9) - RÅ 1992 not 640 

 
(10) - RÅ 1996 ref 91 

 
(11) - RÅ 2008 ref 55 

(12) - RÅ 1999 not 83 

 


