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Previous research has indicated that intellectual disabilities and parenting is not socially 

accepted and compulsory care of children often occurs in families where one or both parents 

have an intellectual disability. This study aims to, thru a document analysis, investigate ideas 

and representations of parents with intellectual disabilities that emerge in Swedish legal cases. 

The legal cases is about children who are taken care of according to LVU § 2, where one or 

both parents have a intellectual disability. The results of the study revealed that people with 

intellectual disabilities are seen as not capable of developing parenting ability, in some cases 

aroused concerns about parenting during pregnancy, these suggesting stereotypes of parents 

with intellectual disabilities. Of the documents reveals that social workers word overrides in 

the decision-making, this leads to a position of power where the parents are at a disadvantage. 
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Förord  

Denna studie har bidragit till vår ökade förståelse för utvecklingsstörning i förhållande till 

föräldraskap, och vilken betydelse socialarbetares kunskap, inställning och attityder har för 

det sociala arbetets praktik. Detta har öppnat upp våra ögon för vår kommande professionella 

roll inom det sociala arbetets fält. Vi tycker att uppsatsprocessen har varit givande och 

intressant. 

Vi vill tacka vår handledare Jesper Andreasson för givande diskussioner, kommentarer samt 

ett stort engagemang. I de stunder när det känts som om vi jobbat i motvind har 

handledningen hjälpt oss att komma vidare i uppsatsprocessen. 

Till sist vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och ständig stöttning. 

 

Hanna Carlsson & Elin Larsson
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1. Inledning 

I Sverige saknas till stor del empiriskt förankrad forskning om livsvillkoren för föräldrar med 

utvecklingsstörning, vilket gör att kunskapen även är begränsad i det sociala arbetet (Ineland, 

2004; Socialstyrelsen, 2005). I denna studie avser vi att genom en dokumentanalys undersöka 

uppfattningar och framställningar om föräldraskap hos personer med utvecklingsstörning i 

samband med tvångsomhändertagande enligt Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om Vård av Unga (LVU). I dokumenten förekommer olika aktörer och deras åsikter i 

rättsfallen. Socialarbetares röster framkommer genom socialtjänstens utredningar samt 

socialnämndens uttalanden, det är främst dessa utredningar och uttalanden som vi kommer att 

studera närmare. Dock kommer vi även att studera fallen som helhet, detta för att få en 

övergripande bild av uppfattningar om föräldraskap och utvecklingsstörning som framställs i 

dokumenten. Därmed kommer vi även att studera vad de andra aktörerna, så som läkare, 

föräldrar och förvaltningsrätten, framför i rättsfallen.  

 

I studien kommer vi att använda begreppet utvecklingsstörning. Valet är baserat på att 

begreppet används inom Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

en rättighetslag för personer med någon form av funktionsnedsättning. Även 

intresseorganisationen Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning 

(FUB) har beslutat att använda sig för begreppet utvecklingsstörning (FUB, 2015). Vi 

kommer av språkliga skäl att skriva personer, individer, människor eller föräldrar med 

utvecklingsstörning för att få variation i texten. 

 

1.1 Problembakgrund och problemformulering 

I alla samhällen finns det och har funnits förväntningar och rådande normer om hur 

föräldraskap bör se ut. Föräldraskap kan förklaras som en utvecklande process där föräldrarna 

bryr sig om barnet genom fysisk och känslomässig omsorg. Barnet ges trygghet genom att 

känna förståelse, tröst och stöd av föräldern. En omsorgsfull omgivning ger barnet möjlighet 

till känslomässig och social utveckling. Detta gynnar barnets lärande och bidrar till språklig- 

och intellektuell utveckling (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Alla som blir föräldrar möts av nya utmaningar. Föräldraskapet påverkas av olika faktorer 

som t.ex. personlig utveckling och social förmåga (Ineland, 2004). Swain och Cameron 

(2003) menar även att materiella villkor, som t.ex. ekonomiska förhållanden, har betydelse för 
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föräldraskapet. Enligt Ineland (2004) och Löfgren-Mårtenson (2003) påverkas många 

föräldrar av det förväntade idealet av föräldraskapet, normativa föreställningar skapar 

uppfattningar om hur saker ”bör” vara. Därmed finns det även uppfattningar om hur ett ”bra” 

föräldraskap bör vara. Det blir dock problematiskt när det gäller bestämmelser om lämplighet 

och kvalifikationer för ett bra föräldraskap. Frågan är hur ett bra föräldraskap ska definieras i 

olika sammanhang och vem som har rätten att definiera.  

 

Normativa föreställningar påverkar hur professionella tänker, handlar och fattar beslut. 

Eftersom uppfattningar om  vad som är ”normalt” inte är klart och konkret uttalat  kan de 

professionellas tolkningar och värderingar få en avgörande betydelse för hur de resonerar om 

vad som är rätt, rimligt och normalt i t.ex. frågor om utvecklingsstörning i förhållande till 

föräldraskap (Ineland, Rehn & Bäckman, 2013). Enligt Socialstyrelsen (2005) och Swain och 

Cameron (2003) kan detta bli problematiskt för personer med utvecklingsstörning eftersom 

det har visat sig att deras förmåga att vara föräldrar ifrågasätts i större utsträckning än hos 

föräldrar utan någon form av utvecklingsstörning. 

 

Alexius (2011) menar att socialarbetare har befogenhet att fatta viktiga beslut och därmed 

rätten att t.ex. avgöra om en person är lämplig som förälder vid bedömningar enligt § 2 LVU. 

LVU finns som ett skydd för att barn och ungdomar ska få trygga uppväxtförhållanden och 

gynnsam utveckling. Vid bedömning att barn eller ungdom riskerar ogynnsamma 

uppväxtförhållanden kan ett tvångsomhändertagande ske. Det innebär en placering av barn 

och unga utanför det egna hemmet, med syfte att stötta, skydda, vårda och fostra barn och 

unga som behöver det och som inte kan tillgodoses goda uppväxtförhållanden av 

vårdnadshavare. Barn och föräldrar kan ges frivilliga insatser av stöd och hjälp enligt 

Socialtjänstlagen (2001:453)(SoL). Det är först när barn eller föräldrar inte samtycker till 

bedömda frivilliga insatser som det blir aktuellt med LVU.  LVU är en tvångslag som innebär 

att samtycke till insats i form av tvångsomhändertagande inte krävs (Lundgren, Sunesson & 

Thunved, 2014).  

 

Enligt Swain och Cameron (2003) har livsvillkoren för personer med utvecklingsstörning 

förbättrats men det är dock fortfarande inte socialt accepterat att personer med 

utvecklingsstörning blir föräldrar. Människors frihet, lika värde och rättigheter framhålls i 

Kap. 1, § 2, 1 st. Regeringsformen (1974:152) (RF) genom normaliseringsprincipen. Detta 

inkluderar även att livsvillkoren för personer med utvecklingsstörning ska bygga på frihet och 
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jämlikhet och därmed bl.a. rätten att bli förälder (Löfgren-Mårtenson, 2003). Detta kan dock 

bli problematiskt då socialarbetare ställs inför svåra situationer där barnets bästa sätts i 

förhållande till att ge människor med utvecklingsstörning möjlighet till rätten att leva som 

andra samt skapa förutsättningar till ett välfungerande föräldraskap.  

 

Ineland (2004) och Swain och Cameron (2003) menar att den vanligaste orsaken till 

tvångsomhändertagande av barn till föräldrar med utvecklingsstörning beror på själva 

diagnosen och utan hänsyn till föräldraförmågan. Däremot visar en betydligt nyare studie av 

Alexius och Hollander (2014) att föräldrar med utvecklingsstörning inte behandlas negativt av 

socialarbetare p.g.a. sin diagnos, utan att bedömningar görs utifrån andra faktorer som t.ex. 

familjesituationen.  

 

Ovanstående komplexitet har inspirerat oss till denna studie och tvetydigheten gör det 

relevant och intressant för socialt arbete att undersöka vilka föreställningar av föräldrar med 

utvecklingsstörning som framkommer i dokumenten. Enligt Likhetsprincipen i 

Regeringsformen (1974:152) (RF) Kap. 1, § 9 ska alla dömas lika inför lagen, vid ett 

tvångsomhändertagande av barn enligt LVU ska förälderns föräldraförmåga och barnets bästa 

beaktas. Enligt Friis (2005) är det inte föräldrarnas problem i sig som ska utgöra en grund för 

ett LVU, utan det är de effekter för barnet som problemet för med sig som ska åberopas. En 

diagnos, som t.ex. utvecklingsstörning, ska inte i sig vara en grund för ett 

tvångsomhändertagande.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka framställningar som finns i dokumenten om 

föräldraskap hos personer med utvecklingsstörning i samband med tvångsomhändertagande 

av barn enligt LVU, att utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv se hur det påverkar 

socialt arbete.  

 

1. Vilka olika aktörer framkommer i rättsfallen och hur diskuteras frågan om brister i 

omsorgen utifrån dessa? 

2. Vilka bilder av föräldraskap och föräldraförmåga i förhållande till utvecklingsstörning 

gestaltas i dokumenten? 

3. Hur framkommer och synliggörs maktförhållanden i rättsfallen? 
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1.3  Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa vår studie till rättsfall som berör tvångsomhändertagande av barn 

enligt LVU § 2, där en eller båda föräldrarna har en utvecklingsstörning. Rättsfallen berör 

hemmiljön och föräldrarnas föräldraförmåga. Studien berörs av rekvisiten; ”brister i 

omsorgen” och ”något annat förhållande i hemmet som utgör en påtaglig risk för att den 

unges hälsa eller utveckling skadas”. Vid läsningen av rättsfallen valde vi att begränsa oss till 

domen i första instans för att göra studien genomförbar med tanke på den begränsade 

tidsramen.  

 

1.4  Disposition 

Denna studie är indelad i sju delar. Först i studien behandlas studiens ämne, ämnets bakgrund 

samt problematiken ämnet innefattar för socialt arbete. En kort presentation av studien görs 

för att läsaren direkt ska få insikt om vad studien handlar om och vad de ska få läsa. Sedan 

presenteras även studiens syfte och frågeställningar samt studiens avgränsning. Det är 

studiens syfte och frågeställningar som utgör grunden och en röd tråd i resten av studien, varje 

avsnitt har en koppling till syfte och frågeställningar.  

 

I den följande delen finns en historisk bakgrund för personer med utvecklingsstörning, vi 

ansåg att detta är en viktig del att redovisa eftersom det ger en tydligare bild av ämnets 

problematik. Det skapar även en större förståelse för den utveckling som skett gällande 

livsvillkoren för människor med utvecklingsstörning.  

 

Som en bärande grund för studien presenteras tidigare forskning som finns inom området 

utvecklingsstörning och föräldraskap. Vår avsikt är inte att redovisa all forskning som finns 

inom området utan vi redovisar den forskning som vi anser vara relevant för studiens syfte 

och frågeställningar. Vi har försökt att skapa en balans i forskningen vi valt ut för att påvisa 

olika aspekter inom området.  

 

Nästa del beskriver de teoretiska utgångspunkter vi valt att anlägga på vår studie.  

Teorierna används som verktyg i analysen av det empiriska materialet. Valda teorier är; social 

konstruktivism, makt, stigma och diskriminering. Närmare beskrivningar av dessa samt 

kopplingen till studien framkommer i denna del.  
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I metoddelen beskriver vi den kvalitativa dokumentanalysen vi tillämpat i studien. Vi 

beskriver även hur vi gått tillväga när vi samlat in det empiriska materialet samt hur analysen 

av resultatet utförts. I denna del redogörs studiens reliabilitet och validitet, alltså studiens 

pålitlighet och om studien besvarar det uttalade syftet. Etiska övervägande som gjorts 

diskuteras i förhållande till Vetenskapsrådets (2015) forskningsetiska principer.  

 

Sedan presenteras en integrerad resultat- och analysdel. Denna del består av tre olika teman; 

Aktörers olika synsätt, Bilden av föräldraskap och utvecklingsstörning samt Beslutsprocessen. 

Dessa teman har kopplingar till studiens syfte och frågeställningar. I slutet av varje tema finns 

en sammanfattning av de slutsatser som framkommit, detta för att skapa en mer konkret 

framställning som underlättar för läsaren.  

 

Avslutningsvis i studien kommer slutdiskussionen, där diskuteras resultatet med återkoppling 

till studiens utgångspunkt. Här ges även förslag på fortsatt forskning som kan genomföras 

inom området.  

 

Uppsatsen innehåller även Bilaga 1 (s.43) där korta beskrivningar av rättsfallen återges för att 

ge läsaren möjlighet till en större inblick utan att behöva läsa rättsfallen som helhet.  
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2. Historisk bakgrund 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur den historiska bakgrunden generellt sett ut för 

personer med utvecklingsstörning och hur lagstiftningen utvecklats över tid, för att förbättra 

livsvillkoren för människor med utvecklingsstörning. Denna historiska beskrivning finns med 

i uppsatsen för att det är relevant för läsaren att uppmärksamma att det finns olika aspekter 

inom området.  

 

När man talar om personer med utvecklingsstörning och föräldraskap är det viktigt att känna 

till den historiska bakgrunden. Synen på personer med utvecklingsstörning har skiftat genom 

tiderna. Under 1900-talet uppstod mer negativa föreställningar om människor med 

utvecklingsstörning än vad som förekommit tidigare. Det ansågs att människor med 

utvecklingsstörning inte klarade sig själva i samhället vilket resulterade i utbyggnad av 

anstalter med planering för ”livslång anstaltsvård” (Söder, 2000). Uppfattningar uppstod om 

att individer med utvecklingsstörning var en fara som samhället skulle skydda sig emot. 

Personer med utvecklingsstörning ansågs t.ex. vara en ”arvshygienisk fara” vilket ledde till en 

lag om tvångssterilisering för att förhindra spridningen av ”mindervärdiga” gener i samhället 

(Söder, 2000; Ineland, 2004). 

 

År 1968 kom en ny lag som minskade tvångsregler och ökade rättigheter för personer med 

utvecklingsstörning, bland annat rätten till förskola för barn och dagcenter för vuxna, denna 

lagen hette ”Lagen om omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda”. År 1986 kom en ny 

omsorgslag där antalet särskilda omsorger utökades (Grunewald, 2000). De negativa 

föreställningarna om människor med utvecklingsstörning blev mer optimistiska och positiva i 

samband med stora samhällsförändringar under slutet på 1900-talet. Det skedde en 

decentralisering av den offentliga sektorn som innebar att ansvar och befogenheter flyttades 

från staten ned till direkt berörda kommuner och landsting. Kommuner och landsting fick mer 

frihet att uppfylla måluppsättningar för olika verksamheter, t.ex. handikappomsorgen. En 

tilltro om individens fria val och förmåga till självbestämmande växte fram. En konsekvens 

av dessa nya värderingar var de frågeställningar som uppstod gällande vad som skulle hända 

med de svagare grupperna i samhället.  

 

Det är dessa samhällsförändringar som ligger till grund för införandet av LSS (Söder, 2000). 

Individer med någon form av funktionsnedsättning som omfattas av denna rättighetslag har 
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rätt till de olika insatser lagen erbjuder som ska gynna jämlika levnadsvillkor, full delaktighet 

i samhället och möjligheten att leva som andra. En diagnos som omfattas av lagen är 

utvecklingsstörning som innebär en intellektuell nedsättning av olika grad och i olika miljöer 

medför nedsättningen ett hinder. Utvecklingsstörning orsakas av en skada eller brist som 

inträffat under utvecklingsperioden, innan 16 års ålder (Lundgren, Sunesson & Thunved, 

2014). 

 

Detta avsnitt visar på en positiv utveckling vad gäller synen på människor med 

utvecklingsstörning. Utvecklingen har gått ifrån att stänga ute människor med 

utvecklingsstörning från samhället till att skapa delaktighet i samhället samt en strävan efter 

att alla människor ska ha jämlika levnadsvillkor. Att en människa med utvecklingsstörning 

har samma rätt att leva som andra och ta del av de mänskliga rättigheterna. Dessa rättigheter 

finns i lagtexter (se. t.ex. LSS) men i vår tidigare forskning som presenteras i nästa avsnitt så 

pekar det på en annan bild av hur det fungerar i praktiken. Behandlingen av människor med 

utvecklingsstörning var ett tag diskriminerande och en maktutövning ägde rum mot 

människor som inte alltid hade förmågan att stå upp för sina egna rättigheter. I dagens 

samhällen är målet att alla människor ska ges möjligheten till lika levnadsvillkor, och 

välfärdssystemets olika insatser och tjänster är uppbyggt för att människor som är i behov av 

stöd och hjälp ska få det. Detta visar vikten av att se saker ur olika synvinklar och att 

uppfattningar av hur saker och människor är kan vara föränderliga. 

 

 



 

8 

 

3. Tidigare forskning  

I detta kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning inom området föräldraskap och 

utvecklingsstörning. Vi har inte för avsikt att presentera all forskning som finns inom 

området, utan endast de bidrag av forskningen som vi anser relevant för denna studie utifrån 

syfte och frågeställningar.  

 

3.1 Föräldraskap och utvecklingsstörning 

Det finns motsättningar mellan olika forskare vilken betydelse diagnosen utvecklingsstörning 

har för föräldraförmågan. Det är dock inte bevisat att diagnosen utvecklingsstörning generellt 

påverkar föräldraförmågan negativt. Svårigheter i föräldraskapet behöver inte bero direkt på 

utvecklingsstörningen utan det kan finnas andra påverkansfaktorer. Detta framkommer i en 

svensk kvalitativ studie gjord av Gustavsson-Holmström (2002), där familjelivet har studerats 

i familjer där en av föräldrarna har en funktionsnedsättning.  

  

Swain och Cameron (2003) har gjort en vetenskaplig studie om domstolsprocessen i frågor 

rörande skydd av barn i fall där föräldern har ett funktionshinder. Studien utfördes i 

Australien och författarna kom bl.a. fram till att föräldrar med funktionshinder bedömdes 

hårdare i rättsprocessen, i jämförelse med icke funktionshindrade föräldrar, som oftare gavs 

möjlighet till stödinsatser för att förhindra ett tvångsomhändertagande av deras barn. I en 

rapport framtagen av Socialstyrelsen (2005) som handlar om föräldrar med 

utvecklingsstörning och deras barn, framkommer det dock att precis som normalbegåvade 

föräldrar klarar vissa föräldrar som har en utvecklingsstörning av föräldraskapet tillräckligt 

bra medan andra inte gör det. Socialstyrelsens (2005) rapport utgör inte vetenskaplig tidigare 

forskning, vi har dock valt att använda denna källa här eftersom vi gjort bedömningen att det 

är en tillförlitlig källa och delar av rapportens innehåll stämmer överens med andra 

vetenskapliga referenser vi använder oss av.  

 

Föräldrar med utvecklingsstörning bör inte ses som en generell grupp eftersom 

föräldraförmågan påverkas av individuella faktorer som t.ex. personlig- och social utveckling. 

Detta framkommer i en svensk studie av Ineland (2004) där ett rättsfall om LVU, som väckte 

stor uppmärksamhet i olika medier, har studerats närmare. Människor med 

utvecklingsstörning har ofta svårare levnadsförhållanden än normalbegåvade vuxna. Det är 

inte ovanligt att personer med utvecklingsstörning har begränsad tillgång till 
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arbetsmarknaden, arbeten som erbjuds är dessutom ofta dåligt betalda. Dåliga ekonomiska 

förhållanden leder ofta till sämre boendeförhållanden. Om en person med utvecklingsstörning 

dessutom har barn blir de ekonomiska förhållanden extra ansträngda. Dessa strukturella 

faktorer beaktas sällan vid en bedömning av föräldraskapet och föräldraförmågan (Ineland, 

2004; Socialstyrelsen, 2005; Swain & Cameron, 2003). 

 

3.2 Socialarbetares kunskap och uppfattningar 

Socialarbetares kunskap om utvecklingsstörning är vid bedömningar av om en person med 

utvecklingsstörning är en lämplig förälder eller inte en förutsättning för att kunna göra en 

korrekt och rättvis bedömning (Alexius & Hollander, 2014). Även om det finns professionella 

med specialutbildning om föräldrar med utvecklingsstörning så har de flesta socialarbetare 

bristande kunskaper inom området (Gustavsson - Holmström, 2002). Ineland (2004) skriver 

att avsaknaden av kunskap hos socialarbetare lätt skapar generella uppfattningar som kan leda 

till stigmatisering. Stigmatisering innebär ett tillskrivande av ett avvikande beteende som 

negativt (Lindqvist, 2009). Begränsad kunskap hos socialarbetare kan utveckla särskilda 

uppfattningar och förväntningar om personer med utvecklingsstörning. Utifrån det dras lätt 

förhastade slutsatser om deras förutsättningar att utveckla ett gott föräldraskap (Ineland, Rehn 

& Bäckman, 2013).  

 

Socialarbetare som har synen att föräldrar med utvecklingsstörning är personer med olika 

förmågor, behov och svårigheter kan göra en individuell bedömning i det specifika fallet om 

en person med utvecklingsstörning är en lämplig förälder eller inte. Socialarbetaren kan även 

se eventuella utvecklingsmöjligheter i föräldraskapet. En socialarbetare som har förutfattade 

meningar om att en person med utvecklingsstörning inte är en lämplig förälder p.g.a. 

diagnosen, kan ha svårt att identifiera olikheter mellan olika fall och ser därmed heller inga 

möjligheter att utveckla föräldraförmågan (Socialstyrelsen, 2005). Enligt Ineland, Rehn & 

Bäckman (2013) kan föräldraförmågan hos personer med utvecklingsstörning stärkas genom 

föräldrautbildning och individuellt anpassade stödformer.  

 

3.3 Tvångsomhändertagande 

Enligt Friis (2005) är socialtjänstens mest grundläggande uppgift att hjälpa människor i olika 

utsatta situationer. Barn och ungdomar är en grupp som är högst prioriterad i socialtjänstens 

olika verksamhetsområden.  Barn och ungdomar utgör en utlämnad grupp eftersom de är 

beroende av vård och omsorg från sina föräldrar eller andra vuxna i närheten. Socialtjänstens 
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arbete bygger i första hand på frivilliga insatser, när frivilliga insatser inte räcker till och 

berörda personer inte samtycker till frivilliga insatser finns därför tvångslagsstiftning, i det 

här fallet LVU. Det finns även fall där föräldrarna samtycker till frivilliga insatser men där ett 

tvångsomhändertagande blir aktuellt på grund av att socialnämnden anser att föräldrarnas 

samtycke inte är tillräckligt eftersom föräldrarna inte anses ha menat allvar eller kan komma 

att störa vården av barnet (Friis, 2005).  

  

Ett tvångsomhändertagande av barn sker när barnet befinner sig i en risksituation och barnets 

liv, hälsa eller utveckling är i fara. Ett tvångsomhändertagande görs i syfte att skydda och 

hjälpa barnet, och bedömningen ska grundas på vad som är det bästa för barnet i fråga. En 

optimal barnavårdsutredning bör ske utifrån ett helhetsperspektiv, där både familjens och 

barnets levnadssituation samt relationen mellan barn och föräldrar ska beaktas. I en utredning 

ska både föräldrarnas svaga och starka sidor framgå och alternativa lösningar till ett 

tvångsomhändertagande ska utredas, eftersom socialtjänsten ska sträva efter att barn och 

föräldrar ska leva tillsammans och ge föräldrarna möjlighet att utveckla sin föräldraförmåga 

(Friis, 2005).  

 

Omhändertagande av barn som har föräldrar med utvecklingsstörning upplevs ofta 

kontroversiellt av socialarbetare. Det är inte ovanligt att socialarbetare lämnar över ärenden 

med föräldrar som har en utvecklingsstörning till andra kollegor eftersom frågan om ett 

lämpligt föräldraskap anses problematiskt (Socialstyrelsen, 2005). Gustavsson- Holmström 

(2002) beskriver att socialarbetare ofta känner stor oro och osäkerhet i bedömningar som 

gäller föräldrar med utvecklingsstörning. Socialarbetare anser att det kan vara problematiskt 

att hantera å ena sidan föräldrarnas rätt till självbestämmande och integritet, å andra sidan 

barnets rättighet till god uppväxt. Även Areschoug (2005) menar att det hos socialarbetare 

kan uppstå en inre konflikt mellan föräldrars rättigheter och barnets bästa.  

 

Tvångsomhändertagande av barn förekommer oftare i familjer där en eller båda föräldrarna 

har en utvecklingsstörning än i familjer där föräldrarna är normalbegåvade (Alexius, 2011; 

Alexius & Hollander, 2014; Ineland, 2004; Socialstyrelsen, 2005; Swain & Cameron, 2003). 

Swain & Cameron (2003) beskriver att föräldrar med utvecklingsstörning som fått sina barn 

tvångsomhändertagna ofta upplevt att de blivit negativt särbehandlade och därmed 

diskriminerade utav socialarbetare p.g.a. sin utvecklingsstörning. Trots att livsvillkor och 

levnadsförhållanden har förbättrats i samhället anses fortfarande inte föräldraskap och 
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utvecklingsstörning tillsammans vara socialt accepterat (Areschoug, 2005; Gustavsson-

Holmström, 2002; Löfgren-Mårtensson, 2003; Swain & Cameron, 2003). Enligt Gustavsson-

Holmström (2002)  upplever föräldrar med utvecklingsstörning att de ofta blir ifrågasatta i sitt 

föräldraskap. 
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4. Teori 

I detta avsnitt presenteras valda teorier som används i studien. Först presenteras perspektivet 

social konstruktivism, vidare följer förklaringar av de teoretiska begreppen makt, stigma och 

diskriminering. Dessa teoretiska utgångspunkter har använts som verktyg i analysen av det 

empiriska materialet. 

 

4.1  Social konstruktivism 

Perspektivet social konstruktivism innebär att människor förklarar och beskriver verkligheten, 

föreställningar uppstår i interaktionen mellan människor utifrån sociala, historiska och 

kulturella kontexter. I interaktionen uppstår sociala idéer som blir en slags verklighet för 

samhällsmedborgarna. Ett problem skapas enligt socialkonstruktivistiskt perspektiv först när 

det generellt av samhällsmedborgare beskrivs och uppfattas som ett problem. Sociala problem 

är i sig inte problematiska, utan de blir först problematiska när de tillskrivs som 

bekymmersamma och oroande. För att klassas som ett socialt problem krävs även någon form 

av ingripande på antingen social eller politisk nivå (Payne, 2008).  

 

Enligt Payne (2008) är socialt arbete med och framställer olika sociala konstruktioner 

eftersom det inte existerar en bestående verklighet och sanning. Sociala konstruktioner är 

föränderliga och skapas med hjälp av idéer, föreställningar, diskurser och handlingar. 

Föreställningar om hur personer med utvecklingsstörning är som föräldrar konstrueras i det 

sociala arbetets praktik genom exempelvis hur socialarbetare framställer och beskriver dessa 

personer i olika skrifter, t.ex. dokumentation. Även handlingar som t.ex. socialarbetare gör i 

praktiken producerar görandet av framställningar av hur individer med utvecklingsstörning är 

i sitt föräldraskap. Bergström och Boréus (2005) skriver att texter återger både medvetna och 

omedvetna föreställningar som människorna som producerat texterna har. 

 

Eftersom det finns normativa uppfattningar om hur ett bra föräldraskap ”bör” vara så kan det 

”det goda föräldraskapet” ses som en social konstruktion. Under uppsatsens gång har vi 

försökt att hitta en tydlig definition av vad det ”goda föräldraskapet” innebär. Det finns inte 

definierat i lagtext och inte heller i de vetenskapliga artiklar vi använt oss. Därmed valde vi 

att anlägga socialkonstruktivism som ett teoretiskt perspektiv då vi ser det ”goda 

föräldraskapet” som en konstruktion som framställs olika i olika kontexter. Då det inte finns 

en tydlig definition påverkar även individuella uppfattningar innebörden av ett gott 

föräldraskap. Denna otydlighet gör det intressant att undersöka vilka framställningar som görs 
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i rättsfallen av föräldraskap i förhållande till utvecklingsstörning. Hur ser den sociala 

konstruktionen av föräldraskap och utvecklingsstörning ut i den aktuella kontexten? 

 

Tidigare forskning visar (se t.ex. Swain & Cameron, 2003) att föräldraskap och 

utvecklingsstörning inte anses socialt accepterat. En tolkning av detta är att om föräldraskap 

och utvecklingsstörning anses ”avvikande” pekar det på att det är ”normalbegåvade” föräldrar 

som utgör det normativa föräldraskapet och att utvecklingsstörning hamnar utanför kriterierna 

av det ”goda föräldraskapet”.  

 

Detta teoretiska perspektiv skapar möjlighet att undersöka vilka framställningar som görs av 

föräldrar med utvecklingsstörning i rättsfallen, och om dessa personer anses ha tillräckligt god 

föräldraförmåga eller om framställningar framkommer att de anses avvikande eftersom de är 

föräldrar och har en utvecklingsstörning. Socialkonstruktivism används i resultat- och 

analysdelen med koppling till den andra frågeställningen som efterfrågar vilken bild av 

föräldraskap och föräldraförmåga i förhållande till utvecklingsstörning som gestaltas i 

dokumenten.  

 

4.2 Makt 

De flesta yrkesgrupper inom socialt arbete berörs ständigt av maktaspekten. Makt kan ta olika 

uttrycksformer; strukturella, intentionella och relationella. Det strukturella maktbegreppet 

innebär strukturella förhållanden som skapar olika positioner för individer som avgör 

maktfördelningen. Det intentionella begreppet handlar om aktörers intentioner och 

handlingar, det är subjektets vilja som betonas. Det relationella maktförhållandet antar att det 

finns makt i alla relationer mellan människor, detta maktförhållande är en kombination av 

strukturell makt och intentionell makt (Swärd & Starrin, 2006). 

 

Välfärdsystemets insatser och tjänster är till som ett skyddsnät för de människor som behöver 

hjälp av olika former, dock menar Swärd och Starrin (2006) att individer som hamnar i en 

ogynnsam position ofta blir beroende av samhällets stöd vilket kan leda till maktlöshet. 

Grunden till maktutövning är möjligheten att fatta ett beslut och få igenom sin vilja, även om 

det strider mot motpartens vilja och intressen. 

 

I det sociala arbetets praktik har professionella befogenheter att utöva ett så kallat 

tolkningsföreträde som innebär rätten att avgöra vad som är sant eller falskt, t.ex. om en insats 
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ska beviljas eller inte. I möten mellan socialarbetare och klient får ofta socialarbetaren insyn i 

klientens tanke- och känslovärld. Detta skapar en sårbar situation för klienten (Swärd & 

Starrin, 2006). 

 

Bergström och Boréus (2005) skriver att texter speglar olika maktförhållanden. Vi anser att 

makt är ett teoretiskt begrepp som genomsyrar det empiriska materialet. I rättsfallen 

framkommer det både synliga och osynliga maktförhållanden. Vid ett 

tvångsomhändertagande av barn enligt LVU finns en tydlig och synlig maktaspekt. Synliga 

maktaspekter är att socialarbetare och förvaltningsrätten har befogenhet att besluta om en 

person är lämplig som förälder eller inte. Vid en utredning om LVU har socialarbetaren 

tolkningsföreträde och klienten blir utlämnad eftersom saken handlar om privata och 

känslomässiga sidor. Den osynliga maktaspekten kan kopplas till vår tidigare forskning, där 

Ineland, Rehn och Bäckman (2013) menar att normativa föreställningar påverkar hur 

professionella fattar beslut, professionellas värderingar är en påverkande faktor vid olika 

bedömningar. Därmed kan det ha betydelse för utfallet av ett beslut beroende på vilken 

socialarbetare som gör bedömningen och vilka värderingen socialarbetaren har. Detta skapar 

en rättsosäkerhet för den enskilde då ett beslut kan bli bundet till vilken socialarbetare som 

fattar beslutet. Detta anser vi problematiskt eftersom det är ett maktförhållande som berörda 

personer har svårt att påverka.  

 

I resultat- och analysdelen kopplas makt till den tredje frågeställningen som berör vilka 

maktförhållanden som framkommer i rättsfallen. Maktbegreppet används för att beskriva 

förhållandet mellan de olika aktörerna som förekommer i rättsfallen, exempelvis vems röst 

som väger tyngst och vems röst som tar mest plats i dokumenten. Begreppet makt är även ett 

komplement till socialkonstruktivismen, när en social konstruktion sker uppstår en 

maktaspekt. I det här fallet handlar maktaspekten om att socialarbetare ges rätten att genom 

sina skriftliga utredningar och muntliga uttalanden som framkommer i rättsfallen, bidra till 

hur framställningen av föräldrar med utvecklingsstörning formas. Begreppet makt är även en 

utgångspunkt i de två följande teoretiska begreppen, stigma och diskriminering.  

 

4.3 Stigma 

Som vi tidigare nämnt kan bristen på kunskap hos socialarbetare leda till att föräldrar med 

utvecklingsstörning lätt stigmatiseras. Begreppet stigma härstammar från grekiskan och 

betyder märke (Scheff & Starrin, 2013). Stigma står för något som anses som en avvikelse, 
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t.ex. en kroppslig åkomma eller ett beteende. Den som är stigmatiserad avviker från 

stereotypa förväntningar på ett negativt sätt. Varje samhälle delar in människor i olika 

kategorier genom vad som uppfattas som normalt och naturligt för människorna inom 

kategorin. Tillskrivande av begrepp och egenskaper skapar föreställningar om hur människor 

tillhörande kategorin är. Bryter en människa i kategorin mot förväntningarna anses denne som 

avvikande och därmed uppstår stigmatisering (Goffman, 2011).  

 

Stigma och makt är sammankopplade på så sätt att en maktaspekt uppstår när en 

grupp/kategori tillskrivs en egenskap av negativ karaktär. Att bli tillskriven en viss egenskap 

skapar maktförhållande, makten tillfaller den/de som tillskriver en människa en negativ 

egenskap och den stigmatiserade hamnar i ett maktunderläge. I studien finns det exempel på 

stigmatisering, detta visar sig exempelvis i tabell 1 (s.26) som vi utformat i resultat- och 

analysdelen. I tabell 1 (s. 26) framkommer uttryck som förekommer i rättsfallen, dessa uttryck 

är av negativ karaktär och kan ses som tillskrivningar av föräldrar med utvecklingsstörning. 

Stigma kan även leda till diskriminering som är vårt nästa teoretiska begrepp, eftersom att den 

stigmatiserande blir avvikande och kan särbehandlas på ett negativt sätt på grund av detta.  

 

4.4 Diskriminering  

Diskriminering sker av både mänskliga och samhälleliga rättigheter, en person blir orättvist 

behandlad p.g.a. en viss grupptillhörighet (Allén & Malmgren, 2003). Det teoretiska 

begreppet diskriminering står för att särskilja eller urskilja. Vanligtvis innefattar 

diskriminering en negativ innebörd, och betyder att någon blir utsatt för ogynnsam eller 

orättvis särbehandling utifrån etiskt oväsentliga egenskaper. Diskriminering av en enskild 

individ grundar sig ofta på kollektivt tillskrivna egenskaper, egenskaper som den enskilde har 

gemensamt med andra människor inom den tillhörande kategorin. Den ogynnsamma 

behandlingen kan jämföras med hur andra grupper och individer behandlas. Därmed görs en 

jämförelse mellan den särskiljande behandlingen och den normala behandlingen (Lindberg & 

Grönvik, 2011).  

 

Diskriminering är ett relevant teoretiskt begrepp i denna studie eftersom vi intresserar oss för 

om bedömningen om LVU grundar sig på den faktiska föräldraförmågan eller om 

bedömningen grundar sig på att föräldern har en utvecklingsstörning vilket i sig inte är en 

grund för LVU (Friis, 2005). Som skrivs i avsnittet för tidigare forskning menar Swain och 
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Cameron (2003) att föräldrar med utvecklingsstörning som fått sina barn 

tvångsomhändertagna enligt LVU upplever ofta att de blir diskriminerade utav socialarbetare 

p.g.a. sin diagnos utvecklingsstörning. Utifrån detta teoretiska begrepp ämnar vi att undersöka 

om föräldrarna uttrycker att de särbehandlas eller om vi i rättsfallen kan utläsa om 

behandlingen av föräldrarna skett på ett korrekt sätt. Om alla faktiskt är lika inför lagen, ska 

bedömningen grunda sig på förmågor och inte på diagnosen som i vår studie är 

utvecklingsstörning. 
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5. Metod 

I detta avsnitt presenteras val av metod, tillvägagångssätt, urval, reliabilitet och validitet, 

analysmetod, analysprocess samt etiska överväganden. Detta för att visa hur vi gått tillväga i 

studien, vilka metodologiska val och överväganden vi gjort.   

 

5.1 Val av metod 

Vi har utfört en kvalitativ studie eftersom vi söker förståelse om framställningen av 

föräldraskap och utvecklingsstörning i dokumenten. Kvalitativa metoder söker förståelse och 

analyseras med hjälp av tolkningar medan kvantitativa metoder tar fram kvantifierbara 

resultat. Forskare som utför kvantitativa studier strävar efter att generalisera resultatet medan 

kvalitativa forskare söker förståelse för t.ex. beteende och värderingar i den aktuella 

kontexten (Bryman, 2011). I vår studie anser vi att det är svårt att generalisera resultatet, vi 

söker dessutom förståelse och vi strävar inte efter mätbara resultat, därför lämpar sig en 

kvalitativ metod bättre än en kvantitativ metod. 

 

Metoden vi använt oss av är dokumentanalys som innebär att vi läst och analyserat dokument 

(Lundström, 2008). Att utföra intervjuer var en metod som först diskuterades. Intervjuer 

kändes dock inte som en lämplig metod i förhållande till syftet och frågeställningarna. Detta 

grundar vi på att föräldraskap och utvecklingsstörning tillsammans inte anses vara socialt 

accepterat (Löfgren-Mårtensson, 2003; Swain & Cameron, 2003; Gustavsson-Holmström, 

2002; Areschoug, 2005). Att ställa frågor till socialarbetare om detta ämne känns därmed som 

ett känsligt område. På grund av detta anser vi att det kan vara problematiskt att få ärliga svar 

i intervjuer om socialarbetares uppfattningar om föräldraskap hos personer med 

utvecklingsstörning. 

 

Det empiriska materialet i denna dokumentanalys består av offentliga dokument i form av 

rättfall för att vi i vår studie söker förståelse för uppfattningar om föräldrar med 

utvecklingsstörning. I rättsfallen har vi till största del fokuserat på nämndens/socialtjänstens 

yttrande och utredning för att analysera deras uppfattningar om föräldrar med 

utvecklingsstörning. Eftersom texter påverkar samhällets medborgare och relationen mellan 

människor är det viktigt att studera olika dokument. Texter bidrar till att skapa föreställningar 

om hur samhället är och hur det bör vara (Boréus, 2011). Vi anser att rättsfall är ett lämpligt 
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empiriskt material att analysera eftersom dokumenten skapar möjlighet att besvara våra 

frågeställningar utan att behöva ställa ”känsliga” frågor direkt till intervjupersoner.  

 

5.2 Tillvägagångssätt 

För att samla in materialet till vår studie, sökte vi på databasen Zeteo.se. Det var svårt att hitta 

fall som innehöll de kriterier vi sökte; ett LVU, att en eller båda föräldrarna skulle ha en 

utvecklingsstörning och att fallen dessutom skulle vara inom tidsramen fem år. För att få fram 

dessa rättsfall användes sökord: ”LVU” tillsammans med ”föräldraskap” och 

”utvecklingsstörning”, men databasen visade även fall där det var barnet som hade en 

utvecklingsstörning och inte föräldern/föräldrarna. Detta gjorde att det var många rättsfall att 

leta bland som inte innehöll de kriterier vi sökte och många av sökträffarna på rättsfall valdes 

därför bort. Vi hittade tillslut nio rättsfall som passade. Ett av rättsfallen var dock förhandlat 

för mer än fem år sedan men vi beslutade att använda fallet ändå för att det var ett fall som 

hade de andra kriterierna och därför ändå lämpade sig bra för studien.  

 

Efter insamlandet av rättfallen läste vi dem från början till slut, för att få en överblick av 

materialet och se hur vi skulle kunna gå vidare, om vi behövde fler rättsfall eller om 

materialet var tillräckligt. Bryman (2011) menar att det i kvalitativa studier ofta genererar i 

mycket material som blir otympligt att hantera och svårt att analysera, vi har därmed försökt 

att begränsa insamlingen av material, för att göra det mer överskådligt. Under denna 

genomläsning upptäckte vi många gemensamma drag i de olika rättfallen. Därefter lästes 

fallen igen och vi gjorde en sammanställning av de viktigaste punkterna i varje fall såsom vad 

saken gäller, avslag/bifall, om en eller båda föräldrarna har en utvecklingsstörning och 

nämndens/socialtjänstens argument, detta blev också grunden till Bilaga 1 (s.43). Nästa steg 

efter ännu en läsning av fallen blev att sammanställa en tabell med olika uttryck som vi såg 

återkom i rättsfallen, detta gjorde det lättare att se i vilka fall de olika uttrycken finns, denna 

tabell är även en del i vårt resultat och vår analys (s. 24). Sedan läste vi materialet igen för att 

få en fördjupad bild och titta närmre på de olika argument som nämnden/socialtjänsten 

använder i rättsfallen och därigenom kunna se mönster, som sedan blivit de teman vi använt 

oss av i studien.  

 

Vi har därefter sorterat dessa teman under våra tre frågeställningar för att resultatet och 

analysen skulle bli så tydlig som möjligt. Vi kom fram till tre huvudteman, ett under varje 

frågeställning som vi gjort analysen efter. Namnen på temana har diskuterats och ändrats 
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under arbetet med framställningen av resultat och analys. Temana blev: Aktörers olika 

synsätt, Bilden av föräldraskap och utvecklingsstörning samt Beslutsprocessen. I vilken 

ordning temana skulle komma skapades genom att vi tänkte från det mer övergripande till det 

mer centrala i studien. Enligt Bryman (2011) finns det inte några raka riktlinjer för hur en 

kvalitativ analys ska genomföras. I denna studie valde vi att skriva resultat och analys 

integrerat för att undvika upprepning och enligt vår bedömning skapa en bättre helhet.  

 

Uppsatsen har som helhet skrivits ihop, vi har gemensamt jobbat med alla delar genom hela 

arbetsprocessen. Vi har dock jobbat självständigt med att läsa in oss på rättsfallen, litteratur 

och artiklar för att sedan diskutera fram hur vi ska skriva och utforma de olika avsitten i 

uppsatsen och få ihop en helhet. Korrekturläsningen av uppsatsen har också skett enskilt för 

att sedan sätta oss och rätta tillsammans. Detta har för oss varit ett lämpligt sätt för att 

genomföra uppsatsprocessen och det har fungerat väl.  

  

5.3 Urval 

Urvalet är ett målinriktat och målstyrt val. Det innebär att vi valt ut dokument, i det här fallet 

rättsfall, som har direkt anknytning till vårt syfte och våra frågeställningar i studien (Bryman, 

2011). Vilket betyder att rättfallen kommer att handla om tvångsomhändertagande av barn 

enligt LVU och att en eller båda föräldrarna har funktionsnedsättningen utvecklingsstörning. 

Vi har valt att göra ett målinriktat urval eftersom att rättsfallen måste innehålla ovanstående 

kriterier för att vi ska kunna besvara våra frågeställningar och hålla oss till studiens syfte. 

 

Vi har använt oss av nio rättsfall, eftersom vi har en tidsbegränsning anser vi att nio rättsfall 

är rimligt. Enligt Boréus (2011) är det viktigt att man gör en realistisk bedömning av hur lång 

tid insamlingen av empirin tar. Rättfallen har vi sökt upp genom databasen Zeteo.se. Vår 

ambition har varit att rättsfallen inte ska vara mer än fem år gamla för att skapa en så aktuell 

bild som möjligt i studien. Dock hittade vi ett rättsfall från år 2008 som vi ansåg passande till 

vår studie och vi valde därför att göra ett undantag. Vi har enbart använt oss av svenska 

rättsfall eftersom det är den svenska kontexten studien undersökt. 

 

5.4 Reliabilitet och validitet 

En studies mätmetod anses valid om den faktiskt mäter det som den är avsedd att mäta. I 

kvalitativa metoder handlar det om undersökningen besvarar den bestämda frågan som 
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undersökningens syftar till (Bergström & Boréus, 2005). Under arbetsprocessen har vi hela 

tiden beaktat studiens syfte och frågeställningar för att inte frångå studiens utgångspunkt.  

 

När frågor om samhällsvetenskapliga studieobjekt ställs är forskaren inte enbart en 

utomstående observatör. Forskaren är med och konstruerar sitt valda studieobjekt och 

förförståelsen genererar svaren på frågan. När en validitetsbedömning görs är det därmed inte 

bara textanalysmetoden som beaktas utan även till exempel forskarens socialt präglade 

förförståelse. Språkets begrepp bidrar till att forma forskarens förståelse av verkligheten och 

samhället (Bergström & Boréus, 2005). Rättsfallen vi analyserar är därmed inte bestående 

fakta utan vår förförståelse och våra val i studien av t.ex. tidigare forskning, teori och metod 

påverkar studiens resultat. Det är därmed viktigt att vara medveten om att hade studien 

genomförts med samma syfte men med t.ex. andra teoretiska utgångspunkter hade säkerligen 

studien fått ett annat fokus och frambringat ett annat resultat.  

 

God validitet försäkrar inte att det blir en god studie, det är viktigt att dessutom ta hänsyn till 

reliabilitetsaspekten. Reliabilitet handlar om studiens pålitlighet, att vara noggrann i hela 

studiens process och t.ex. avlägsna faktorer som kan skapa felaktigheter i studien och dess 

resultat (Bergström & Boréus, 2005). För att skapa en pålitlig studie har vi noggrant beskrivit 

vårt tillvägagångssätt i hela arbetsprocessen. Citaten vi använt för att stärka vårt resultat och 

vår analys med är hänvisade till vilket rättsfall de kommer ifrån, vilket gör att det blir en 

transparens i studien som också ökar pålitligheten.  

 

Enligt Bryman (2011) är det viktigt att forskaren inser att det inte går att uppnå någon 

fullständig opartiskhet i samhällsforskning. Eftersom vi studerat dokument påverkar vår 

tolkning och förförståelse studiens resultat. Vi vill dock framför att vi hela tiden diskuterat 

denna problematik för att vi inte medvetet ska låta våra personliga åsikter påverka studiens 

slutsatser.  

 

5.5 Analysmetod  

För att analysera resultatet används i denna studie kvalitativ innehållsanalys. Detta för att 

kunna besvara syfte och frågeställningar. Vi har sökt bakomliggande teman i vår empiri, vilka 

inte har varit förutbestämda utan dessa har reviderats allt eftersom analysen har fortskridit, 

vilket enligt Bryman (2011) är ett kännetecken för den kvalitativa innehållsanalysen. Dessa 

teman ska också underlätta analysen för att kunna besvara frågeställningarna och syftet. Till 
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varje tema har vi kopplat en av frågeställningarna, för att det ska bli tydligt för läsaren. 

Studiens huvudsakliga teman skapade underrubrikerna i resultat- och analyskapitlet. Vi har 

arbetat utifrån ett induktivt angreppssätt, vilket innebär att vi började med att samla in 

materialet och därefter skapat teorier och slutsatser (Bryman, 2011).  

 

5.5.1 Analysprocessen 
 

Enligt Bryman (2011) finns det ingen närmare beskrivning av hur tillvägagångssättet ska vara 

utformat för att hitta bakomliggande teman och koder i materialet. Efter att ha läst igenom 

samtliga rättsfall flera gånger påbörjade vi analysprocessen av materialet. Vid diskussion efter 

genomläsningen framkom att vissa ord och uttryck användes upprepade tillfällen i många av 

rättsfallen, dessa sammanställde vi i en tabell (s. 26). Dessa ord och uttryck ansåg vi vara 

särskilt intressanta eftersom de skapade en indirekt beskrivning av föräldraskap hos personer 

med utvecklingsstörning, vilket var relevant för vårt syfte och våra frågeställningar. Vid 

genomläsningen av dokumenten såg vi det som att vi ställde frågor till dokumenten som vi 

ville ha besvarade, exempelvis; hur beskrivs föräldraskap och föräldraförmågor?, vem får 

uttala sig och vem lyssnas det på?. Utifrån dessa frågor plockade vi ut de centrala 

innebörderna i det som skrevs om föräldraskap, föräldraförmåga, omsorg, utvecklingsstörning 

och makt, alltså de grundläggande begreppen i vår studie, vårt syfte och våra frågeställningar. 

Vi markerade stycken i dokumenten som vi ansåg vara kopplade till frågorna och som kunde 

ses som ett ”svar”. Därefter valde vi ut citat som vi ville belysa i studien och som 

representerade alla rättsfall. Dessa citat analyserade vi och försökte komma fram till dess 

bakomliggande mening. Sedan började vi tänka på våra teoretiska utgångspunkter i 

förhållande till de centrala innebörder och bakomliggande meningar vi plockat ut. Därefter 

sorterade vi in konklusionerna under studiens tre olika frågeställningar för att skapa en 

struktur och en sammanhängande helhet i resultat- och analysdelen.  

 

5.6 Etiska överväganden 

I studien har vi från första planering till den slutliga texten och studiens resultat förhållit oss 

till reflektion av etiska principer som enligt Andersson & Swärd (2008) är en viktig 

beståndsdel i hela forskningsprocessen.  

 

I denna studie har vi beaktat Vetenskapsrådets (2015) fyra forskningsetiska huvudprinciper: 
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 Informationskravet innebär att deltagare i studien ska informeras om studiens syfte. 

Det ska framgå till deltagarna att deras deltagande är frivilligt och att de har rätten att 

bryta deltagandet om de så önskar.  

 

 Samtyckeskravet innebär att deltagare samtycker till sitt deltagande utifrån 

informationen forskaren informerat om.  

 

 Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om personer som ingår i studien ska 

behandlas med största möjliga anonymitet.  

 

 Nyttjandekravet handlar om att materialet som samlas in om enskilda personer enbart 

ska användas i forskningssyfte.  

 

Vår studie berörs varken av informations- eller samtyckeskravet. Vi kommer inte att be 

berörda personer i rättsfallen om deras samtycke i undersökningen eftersom det är offentliga 

dokument som alla som önskar har tillgång till, enligt offentlighetsprincipen i 

Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) Kap. 2 §§ 6,7. Vi har avidentifiera personerna i 

rättsfallen i den mån som det är möjligt genom att inte nämna personerna vid namn i studien, 

vi har bytt ut namnen på personerna i citaten vi använt oss av till exempelvis mamman, 

pappan, föräldrarna eller barnet. Det går att spåra rättsfallens målnummer som finns i Bilaga 1 

(s. 36), vi har gjort ett övervägande mellan anonymitet och studiens pålitlighet, eftersom det 

är offentliga dokument så har vi valt att redovisa målnumren för att öka studiens reliabilitet. 

Vi kommer att analysera material med utgångspunkt i studiens syfte och inte använda 

materialet i något annat sammanhang än i vår studie.  

 

Alla människor har en förförståelse som kopplas samman med att den mänskliga existensen 

som är beroende av den historiska existensen. Människans kunskap och förståelse bygger på 

förförståelse och det går inte att starta från en nollpunkt. Tidigare historiska händelser, tankar 

och levnadsvillkor kommer alltid att finnas, all förståelse är strukturerad av en icke-medveten 

förförståelse (Thomassen, 2007). Innan vi påbörjade läsningen av rättsfallen diskuterade vi 

tillsammans igenom vår egen förförståelse av ämnet för att medvetandegöra vart vi står i 

förhållanden till ämnet. Eftersom vår studie består av att vi tolkar rättsfall får vår egen 

förförståelse att få betydelse för resultat och analys.  
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Som forskare och författare av denna studie är vi medskapare av studiens resultat. Ett 

exempel som förklarar detta är att våra val av datainsamlingsmetod, tillvägagångssätt och 

utformningen av studien påverkar resultatet som det empiriska materialet genererat. Vi har 

valt ut tidigare forskning, metod och teoretiska utgångspunkter, dessa val i sig kan ses som 

enskilda byggstenar som är med och bygger upp och formar det slutgiltiga resultatet. Hade vi 

exempelvis valt andra teoretiska utgångspunkter hade studien fått en annan infallsvinkel och 

kanske hade en annan studie om samma ämne men med andra teorier fått fram en annan bild 

av området. Vi har under uppsatsprocessen varit medvetna om detta och försökt att i 

möjligaste mån ställa oss opartiska till materialet och försökt att påvisa olika sidor som finns 

inom området människor med utvecklingsstörning i förhållande till föräldraskap.  
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet vi kommit fram till. Först görs en kort redogörelse av hur 

det empiriska materialet är uppbyggt och vad det innehåller. Sedan kommer vi att presentera 

tre olika teman som vi analyserat rättsfallen utifrån. Temana är; Aktörers olika synsätt, Bilden 

av föräldraskap och utvecklingsstörning och Beslutsprocessen. Varje tema är kopplat till en 

av frågeställningen, och ordningen temana presenteras i är kopplade till ordningen 

frågeställningarna följer. Temat ”Aktörers olika synsätt” är kopplad till frågeställning 

nummer ett, ”Bilden av föräldraskap och utvecklingsstörning” utgår från den andra 

frågeställningen och temat ”Beslutsprocessen” hör samman med den tredje frågeställningen. 

De delar som presenteras av det empiriska materialet har vi valt med utgångspunkt i vad som 

är relevant för studiens syfte och för att kunna besvara frågeställningarna. I slutet av varje 

tema görs en sammanfattning av vad vi kommit fram till i respektive tema.  

 

Resultatet vi kommit fram till i samtliga teman, underbyggs av citat direkt från rättsfallen. 

Rättsfallen skiljer sig inte markant från varandra, utan är innehållsmässigt relativt lika. 

Urvalet av vilka citat som används grundar sig på att de valda citaten varit målande, väl 

beskrivande och framför allt att de valda citaten representerar en övergripande bild av 

samtliga rättsfall. I vissa delar av resultat- och analysdelen förekommer citat från samma 

rättsfall efter varandra, detta bidrar till att vissa rättsfall framkommer mer i texten, det är dock 

ett medvetet val då vi vill påvisa att det finns meningsskiljaktigheter i ett och samma fall. Vi 

anser det inte relevant att i texten presentera citat från alla rättsfall som säger samma sak men 

på olika sätt. Meningsskiljaktigheterna pekar dock på att ett tvångsomhändertagande enligt 

LVU i många fall inte är ett okomplicerat beslut, det är ett tungt ansvar som läggs på 

socialarbetare i dessa ärenden och vår avsikt är inte att döma socialarbetarna i rättsfallen och 

inte heller avgöra om beslutet är rätt eller fel. Vår avsikt är att belysa komplexiteten i detta 

område inom socialt arbete.  

 

6.1 Beskrivning av rättsfallen 

Vi har använt oss av nio rättsfall som är förhandlade i första instans som är förvaltningsrätten, 

eller motsvarande, av skrivtekniska skäl väljer vi att benämna förvaltningsrätten som rätten. 

Rättsfallen handlar om LVU-omhändertagande av barn vars förälder eller föräldrar har en 

utvecklingsstörning. I den löpande texten har vi valt att numrera fallen 1-9 för att göra det 

tydligare för läsaren. Det empiriska materialet bygger på muntliga förhandlingar och på de 

skriftliga utredningar som socialtjänsten genomfört. I fallen framkommer parternas olika 
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yrkanden och inställning till saken samt domstolens bedömning och skäl till avgörandet. I 

övervägande av fallen fastställs beslut om LVU (8), i ett fall ges avslag och vårdnaden om 

barnet tillfaller föräldern. Det skiljer sig i fallen beroende på om det är en förälder eller båda 

föräldrarna som har en utvecklingsstörning. I de flesta fallen har både modern och fadern en 

utvecklingsstörning (5). Det skiftar även i fallen om barnet är en flicka eller pojke.  

Socialtjänstens utredningar som bedömningarna i rättsfallen grundar sig på har påbörjats 

innan alla barn hunnit fylla ett år. I samtliga rättsfall är det socialnämnden eller motsvarande 

exempelvis arbets- och välfärdsnämnden och stadsdelsnämnden som är en av parterna i fallet. 

I texten kommer vi att använda oss av ”nämnden”. I de flesta fall är nämnden sökande (7) 

men det förekommer även fall där nämnden är motpart (2). Den andra parten i rättsfallen är 

barnens förälder eller föräldrar. Barnet i fråga företräds av en ställföreträdare, hur 

ställföreträdaren ställer sig till saken skiljer sig mellan fallen.  

 

Nämndens yttranden och utredningar är hämtade från Socialtjänsten. I rättsfallen har vi valt 

att fokusera på nämndens yttranden och socialtjänstens utredningar för att hålla oss till vårt 

syfte och för att kunna besvara våra frågeställningar. I texten skriver vi 

nämnden/socialtjänsten i de sammanhang där båda parterna berörs.  Dock har vi även beaktat 

helheten i fallen och granskat de olika aktörernas roller.  

 

6.2 Aktörers olika synsätt  

I detta avsnitt presenteras de olika aktörerna som förekommer i rättsfallen, för att läsaren ska 

få en större förståelse för vilken betydelse de olika aktörerna har. Detta avsnitt är relevant för 

att förstå sammanhanget i de två nästkommande avsnitten. Avsnittet är medvetet mer 

beskrivande än analyserande. Huvudaktörerna är nämnden/socialtjänsten, föräldrarna samt 

förvaltningsrätten. I några av fallen förekommer även läkare, psykologer samt vittnen i form 

av familj eller vänner. I rättsfallen förträds alltid barnet av en ställföreträdare, dock är det en 

passiv aktör som vi valt att inte gå in närmare på. 

 

Olika aktörer utgör exempel på olika synsätt som vi kommer att presentera utifrån exempel 

om hur ”brister i omsorgen” uppfattas och definieras. I samtliga nio rättsfall är det rekvisitet 

”brister i omsorgen” som åberopas för att det anses finnas en påtaglig risk för att barnets hälsa 

eller utveckling skadas om barnet inte omhändertas. Efter att ha läst alla rättsfall 

sammanställde vi de vanligast förekommande uttryckssätten i samband med aktörernas olika 
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uttalanden om föräldrarnas föräldraskap och föräldraförmåga. För att lättare kunna arbeta 

vidare med materialet har vi skapat tabellen nedan, det blev på så vis enklare att se i vilken 

mån och i vilka fall uttrycken förekommer. Efter att ha sammanställt tabellen med uttryck 

valde vi därefter ut citat som visar uttrycken i olika sammanhang, men som även speglar olika 

aktörers synsätt och innebörd av brister i omsorgen.  

  

Uttryck Fall 
1 

Fall 
2 

Fall 
3 

Fall 
4 

Fall 
5 

 Fall  
6 

Fall  
7 

Fall  
8 

Fall 
9 

Summa 

Brister i känslomässig  
tillgänglighet 
 

 
X X X X  X X 

 
6 

Anknytningsproblem 
 
 

X X X X 
     

4 

Icke flexibel/ bristande  
anpassningsförmåga 
 

 
X X  X    X 4 

Oförmåga att tolka och  
reagera på barnets signaler 
och behov 

X  X X X X  X X 7 

Oförmåga till initiativ/ 
passivitet 
 

X   X  X 
   

3 

Bristande insikt i sitt 
föräldraskap och i sin 
utvecklingsstörning 

  
 X  X X X X 5 

Svårt att ta till sig hjälp 
och råd 
 

X X X X  X 
   

5 

      Tabell 1 
 

För att presentera aktörerna använder vi citat från rättsfallen som har koppling till tabellen för 

att spegla olika aktörers synsätt.  

 

I fall 3 framför nämnden följande:  

 

Bedömningen är att bristerna i omsorgen om barnet är omfattande och allvarliga och att barnet 

inte får sina behov tillgodosedda samt att det finns påtaglig risk för att hennes utveckling och 

hälsa skadas på kort och lång sikt. (Fall 3, s.3) 

 

Nämndens bedömning i samtliga fall är att föräldern/föräldrarna brister i omsorgen om sitt 

barn. I rättsfallen finns socialtjänstens utredning samt nämndens skriftliga eller muntliga 
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uttalande, detta gör att rättsfallen består till stor del av nämndens/socialtjänstens uttalanden. 

Nämnden/socialtjänsten gör en bedömning av hur situationen ser ut idag men även hur 

situationen kan komma att utvecklas i framtiden. Nämnden/socialtjänsten fokuserar mycket 

på barnets bästa samt strukturella förhållanden som t.ex. nätverk, bostad, ekonomi och 

sysselsättning som påverkar barnets utveckling. Vår tolkning är att nämnden/socialtjänsten 

fokuserar mestadels på sociala faktorer och barnets sociala utveckling. 

 

Vidare i fall 3 framkommer av ett läkarutlåtande: 

 

Vid dagens läkarundersökning uppvisar barnet ett helt normalt fysiskt status och likaså helt 

normal psykomotorisk utvecklingsnivå och näringstillståndet är gott. Flickan uppvisar heller 

inga tecken till vanvård. (Fall 3,s 5) 

 

I läkarutlåtandet framkommer ingen oro angående barnets hälsa och utveckling. Sätts läkarens 

synsätt mot nämndens synsätt framkommer det tydligt att det finns olika innebörd i begreppen 

i tabellen gällande omsorg beroende på aktör. Läkaren som har ett medicinskt synsätt ser till 

hur barnets status är vid den aktuella undersökningen och utlåtande om framtiden görs inte. 

Läkarens utlåtande är beskrivande utifrån fysisk och psykisk status. Beskrivningen görs 

konkret utifrån aspekter som hygien, näringstillstånd och fysiska åkommor. 

 

I övervägande fall skiljer sig föräldrarnas synsätt i jämförelse med rättens bedömning, vilket 

nedanstående citat visar.  

 

Modern gör följande uttalande: 

 

Barnet har behov av kärlek och omsorg vilket hon kan ge barnet. Hon har behov av stöd i 

hemmet i en omfattning av två tillfällen per vecka. Stödet skulle i så fall vara av karaktären att 

hon har ett ”bollplank” att rådfråga i situationer med barnet. I övrigt klarar hon omvårdnaden av 

barnet på egen hand. (Fall 5, s. 5) 

 

I samtliga fall får föräldrarna möjlighet att yttra sig och föra fram sina åsikter. I några av 

fallen yttrar sig föräldrarna om att de har insikt om sina brister i omsorgen. Det förekommer 

dock aldrig att föräldern anser att bristerna och hjälpbehoven är så stora som 

nämnden/socialtjänsten och rätten bedömer. Föräldrarnas synsätt utgår från kampen om att få 

behålla vårdnaden om sitt barn och därmed framhåller föräldrarna till stor del sina egna 

förmågor, relationen till barnet och hur de skulle kunna uppfylla barnets omsorgsbehov. 
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I fall 5 framkommer följande uttalande av rätten:  

 

Därvid har framkommit att hon i delar kan tillgodose barnets grundläggande behov men även 

känslomässiga behov. Emellertid framgår av utredningen att hon under tiden på 

utredningshemmet har varit i en sådan situation att hon får omfattande hjälp och stöd. Hon har 

därutöver, trots stödet, haft svårigheter att i större sammanhang ge barnet tillräcklig uppsikt och 

känslomässig kontakt. (Fall 5, s. 7-8) 

 

Samtliga rättsfall avslutas med att rätten gör sitt utlåtande och sin bedömning. Rätten 

motiverar skälen till bifall eller avslag utifrån uppgifterna som framkommer från de andra 

aktörerna i fallet. Rätten står för ett mer övergripande synsätt eftersom de som aktör ställer de 

andra aktörernas uppgifter mot varandra för att fatta ett beslut. 

 

Av ovanstående citat framgår tydligt att aktörerna har olika syn och uppfattningar om vad 

brister i omsorgen innebär. Åsikterna om ett LVU är aktuellt eller inte skiljer sig utifrån 

vilken aktör som uttalar sig, vår slutsats är att aktörernas olika synsätt skiljer sig åt beroende 

på vad aktören fokuserar på t.ex. ett socialt- eller medicinskt synsätt. Att synsätten skiljer sig 

åt kan också bero på om aktören fokuserar på hur barnets situation ser ut idag eller i 

framtiden. I rättfallen framkommer att det finns en tydlig uppdelning av vems röst som tar 

mest plats i dokumenten, detta är dock ett maktperspektiv som vi kommer att återkomma till i 

avsnittet 6.4 ”Beslutsprocessen” (s. 32).  

 

6.3 Bilden av föräldraskap och utvecklingsstörning 

I denna del är temat föräldraskap och utvecklingsstörning, det är två begrepp som genomsyrar 

alla rättsfall samt denna studie. Avsnittet handlar om vilka föreställningar som konstrueras i 

rättsfallen om föräldraskap hos personer med utvecklingsstörning samt vilken förståelse av 

utvecklingsstörning som gestaltas vad gäller förmåga, behov och ansvar i föräldrarollen. 

 

I fall 1 framkommer det tydligt att utvecklingsstörning enbart inte är en grund för LVU, 

bedömningen ska grunda sig på vilka konsekvenser förälderns utvecklingsstörning får för 

barnets hälsa och utveckling vilket blir tydligt i citatet nedan. 

 

Det är dock viktigt att framhålla att ett sådant problem hos föräldern inte ensamt kan föranleda 

ett omhändertagande för samhällsvård. Det väsentliga är följder som dessa problem för med sig 

för barnet. (Fall 1, s. 6)  
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Något vi uppmärksammat i fallen är att det står mycket om förälderns brister och oförmågor, 

föräldrarnas starka sidor framhålls i mindre utsträckning. Det står ytterst lite om vad 

konsekvenserna av föräldrarnas brister faktiskt medför för barnet. Det finns få konkreta 

exempel av vad förälderns brister innebär och hur barnet är påverkat, det står inte någonstans 

att barnet t.ex. är försenad i sin utveckling, är vanvårdad eller lider av näringsbrist. När 

konkreta exempel utelämnas blir det svårt att få en förståelse och tydlig bild av hur 

familjesituationen faktiskt ser ut, hur föräldrarna är och hur barnets livssituation ser ut. Detta 

är anmärkningsvärt då Friis (2005) framhåller att det är följderna för barnet som ska beaktas 

vid bedömning av om ett tvångsomhändertagande enligt LVU blir aktuellt. 

 

I några av rättsfallen grundar nämnden/socialtjänsten sina beslut på gamla utredning som 

gjorts på tidigare födda barn och andra omständigheter (3). Det framkommer att 

nämnden/socialtjänsten ansett att nya utredningar inte behöver göras eftersom föräldrarnas 

utvecklingsstörning är bestående och de anses därmed inte kunna utveckla sina 

föräldraförmågor. Detta uttalande gestaltar en statisk syn på individer med 

utvecklingsstörning. Då nämnden/socialtjänsten uttalar att nedsättningarna 

utvecklingsstörning medför är bestående kan det visa på stigmatisering och en hämmad chans 

för individer att utvecklas och ges därmed inte möjlighet att träna och förbättra sina förmågor. 

Att inte få möjlighet att utveckla sina förmågor kan anses som ett fråntagande av sina 

rättigheter vilket leder till ogynnsam behandling och diskriminering (Allén & Malmgren, 

2003).  

 

I fall 2 anför modern följande om nämndens/socialtjänstens utredning: 

 

Dessa uppgifter baseras på en två år gammal process gällande ett annat barn och under helt 

andra omständigheter. Hur deras föräldraförmåga ser ut idag borde vara okänt för nämnden. 

(Fall 2, s. 7) 

 

Här lyfts rimligheten i att föräldrarna får chansen till en ny och fristående utredning som visar 

hur deras aktuella föräldraförmågor ser ut eftersom individer förändras och utvecklas. 

Nämnden/socialtjänsten har rätt i att en utvecklingsstörning är bestående men att ge diagnosen 

som ett skäl till att personer med utvecklingstörning inte kan utvecklas kan anses 

stigmatiserande. Genom att tillskriva individer tillhörande samma grupp som oförmögna att 

utveckla sina förmågor skapas föreställningar om gruppen. Människor med 
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utvecklingsstörning tillskrivs i rättsfallen egenskapen icke utvecklingsbara vilket enligt vår 

tolkning är en faktor till det Goffman (2011) benämner som stigmatisering. 

 

I vissa av fallen har bedömningar gjorts av andra yrkesprofessioner än nämnden/socialtjänsten 

att föräldern kan utveckla sina förmågor genom stöd och träning i sitt föräldraskap.  

 

Ett exempel som påvisar detta framkommer i nedanstående läkaruttalande: 

 

I de observationer som gjorts på utredningshemmet framgår att hon har svårigheter att förstå 

och tolka barnets signaler och behov. Hon har svårigheter att se och bedöma behoven men kan 

lära sig detta med ständig vägledning av personalen. (Fall 5, s. 4) 

 

Av citatet ovan framgår att modern med stöd och hjälp kan utvecklas i sitt föräldraskap även 

att hon har en utvecklingsstörning. I nämndens/socialtjänstens uttalanden i rättsfallen kan det 

utläsas mellan raderna att personer med utvecklingsstörning inte förmår att utvecklas vad 

gäller föräldraförmågan. Alexius och Hollander (2014) och Socialstyrelsen (2005) skriver om 

hur stor betydelse kunskap, attityder och föreställningar har för den professionella 

socialarbetarens bedömningar vad gäller att se t.ex. utvecklingsmöjligheter hos en person med 

utvecklingsstörning. Eftersom nämnden/socialtjänsten i fallen pekar på att diagnosen är 

bestående kan det tolkas som om nämnden/socialtjänsten inte ser personen individuella 

förmågor utan tar mer hänsyn till diagnosen. 

 

I vissa rättsfall har oro kring föräldraförmågan p.g.a. utvecklingsstörningen uppstått redan 

innan födseln vilket bl.a. framkommer av nedanstående citat: 

 

Redan under graviditeten väcktes oro kring hennes föräldraskap utifrån hennes funktionshinder 

(måttlig utveckligstörning). (Fall 1, s. 6) 

 

I dessa fall framträder en stigmatisering av personer med utvecklingsstörning som blir 

föräldrar. En tolkning av detta är att personer med utvecklingsstörning i dokumenten 

framställs som olämpliga och icke ”godtagbara” föräldrar eftersom de bedöms som 

bristfälliga och otillräckliga redan innan de blivit föräldrar. Detta sätt att resonera 

framkommer även i avsnittet tidigare forskning som säger att föräldraskap och 

utvecklingsstörning tillsammans fortfarande inte anses vara helt accepterat (Löfgren-

Mårtensson, 2003; Swain & Cameron, 2003; Gustavsson-Holmström, 2002; Areschoug, 

2005). 
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I rättsfall nummer 3 uttrycker nämnden/socialtjänsten:  

 

Barn till utvecklingsstörda föräldrar utgör en riskgrupp[…] (Fall 3, s. 9) 

 

I fall 3 framkommer vidare att föräldrar med utvecklingsstörning generellt sätt behöver 

massiva insatser och stöd i det vardagliga livet i allt vad det innebär att vara förälder. Detta 

kan skapa en generell bild av föräldraskap hos personer med utvecklingsstörning vilket även 

ovanstående citat pekar på då det kan tolkas som att alla barn till föräldrar med 

utvecklingsstörning utgör en riskgrupp på grund av förälderns diagnos. Dessa uttalanden om 

det generella är farliga genom att alla föräldrar med utvecklingsstörning dras över en kam, 

vissa föräldrar kan behöva stöd i vissa moment men kanske inte i allt. Detta är ett resonemang 

som även framkommer i vår tidigare forsking, enligt Ineland (2004) är alla människor olika 

beroende på den sociala kontexten och föräldraförmågan påverkas av många olika faktorer.  

 

Av ovanstående redovisning vill vi nu summera framställningarna av föräldraskap och 

utvecklingsstörning som framkommer i dokumenten. Som vi nämnde i avsnittet 3.1  

”Föräldraskap och utvecklingsstörning” (s. 8) hävdar Gustavsson-Holmström (2002) att det 

inte är bevisat att diagnosen utvecklingsstörning generellt sett har en negativ inverkan på 

föräldraförmågan. De bilder som gestaltas av föräldraskap och utvecklingsstörning i 

dokumenten pekar på en generalisering av föräldrar med utvecklingsstörning, då det framhålls 

i de olika fallen att diagnosen utvecklingsstörning medför samma brister i föräldraskapet. I 

likhet med Paynes (2008) resonemang om att socialarbetare i sitt arbete bidrar till sociala 

konstruktioner ser vi att de bilder som framställs av föräldraskap hos personer med 

utvecklingsstörning i dokumenten samt nämndens/socialtjänstens handlingar under 

utredningstiden bidrar till att skapa en social konstruktion av föräldrar med 

utvecklingsstörning. De återkommande uttrycken om föräldrarna i fallen, som finns i Tabell 1 

(s. 26), kan bidra till en gestaltning av föräldraförmåga hos individer med 

utvecklingsstörning. Av dokumenten framkommer bilden av att föräldrar med 

utvecklingsstörning har stora brister i sin omsorgs- och föräldraförmåga. Föräldrarna i fallen 

framhålls även som icke kapabla till att utveckla sin föräldraförmåga. Dessa bilder skapar en 

social konstruktion av föräldraskap och utvecklingsstörning.  
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6.4 Beslutsprocessen 

I detta avsnitt fokuserar vi på maktförhållandena vi uppmärksammat under granskningen av 

rättsfallen och hur de tar sig i uttryck.  

 

I rättsfallen förekommer olika begrepp i utlåtandena som nämnden/socialtjänsten gör, i de 

skriftliga utredningarna från nämnden/socialtjänsten samt i rättens bedömningar. Dessa 

begrepp tillskrivs föräldern i fråga och begreppen har en negativ koppling. Begrepp som 

förekommer är: oförmåga, otillräcklig, bristfällig, svårigheter och avsaknad. Att som 

professionell ha rätten att benämna en annan människa som otillräcklig eller bristfällig i sitt 

föräldraskap försätter den professionella i en maktposition som ger den professionella rätten 

att definiera och säga sista ordet. Genom att säga att en person brister i sin föräldraförmåga, 

tillskrivs personen egenskaper som anses negativa och avvikande från det ”normala” och det 

förväntade, detta benämns enligt Goffman (2011) som stigmatisering. Vi tolkar detta som att 

föräldrarna i rättsfallen stämplas som avvikande eftersom det finns normer som säger hur ett 

bra föräldraskap är. Dock framkommer det inte i varken tidigare forskning eller i rättsfallen 

vad det normativa föräldraskapet innebär, däremot framställs hur det bristfälliga 

föräldraskapet ser ut. I majoriteten av fallen samtycker föräldrarna till frivilliga insatser i form 

av stöd och hjälp i sitt föräldraskap. I rättsfallen förekommer dock motstridiga uppgifter 

gällande om ett samtycke till frivilliga insatser finns från föräldrarnas sida. 

Nämnden/socialtjänsten kan skriva att samtycke inte finns medan föräldrarna faktiskt har bett 

om hjälp. 

 

De har hela tiden medgett att de har vissa svårigheter och sagt att de vill ha stöd men nämnden 

har fått uppfattningen att de inte är villiga att sammarbeta. (Fall 7, s. 3) 

 

En förklaring till detta kan vara det Friis (2005) skriver, att nämnden kan besluta att ett 

samtycke från föräldrarna inte är tillräckligt om bedömningen görs att samtycket inte anses 

uppriktigt och allvarligt. Denna befogenhet nämnden har syftar till att sätta barnets bästa i 

främsta rummet.  

 

Ofta yrkar nämnden/socialtjänsten på familjehemsplacering medan föräldrarna vill ha stöd i 

form av insatser i hemmet. Detta kan vara ytterligare en orsak till att motstridiga uppgifter om 

föräldrarnas samtycke förekommer i rättsfallen. Då nämnden/socialtjänsten bedömt att 

hjälpbehovet är för stort för att tillgodoses med frivilliga insatser har nämnden/socialtjänstens 
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bedömning blivit mer tongivande i beslutet. Detta visar sig genom att omhändertagande av 

barnet enligt LVU blivit aktuellt i övervägande fall (8). Vidare framhäver detta socialtjänstens 

tolkningsföreträde som Swärd och Starrin (2006) menar skapar maktlöshet hos föräldrarna 

vilket också visar sig i de två följande citaten. 

 

Föräldrarna vill ha stöd i sin föräldraroll. De känner sig kränkta av att deras barn togs ifrån dem. 

De medger att de kanske inte är perfekta föräldrar men har känt att varje gång de gjort något fel 

i deras föräldraroll så har detta dokumenterats och sedan åberopats som stöd för att deras barn 

behöver vård. För det fallet att vården upphör är föräldrarna beredda att ta emot behövlig vård 

från kommunen för att klara sitt föräldraskap. (Fall 7, s. 3) 

 

Citatet pekar på att föräldrarna har insikt i sina brister och att de är villiga att ta emot hjälp 

och stöd för att klara sin roll som föräldrar. Föräldrarna uttalar sig om att de kände sig kränkta 

när deras barn togs ifrån dem, föräldrarna känner sig med andra ord orättvist behandlade 

eftersom de inte erbjuds hjälp- och stödinsatser, därmed kan föräldrarnas känsla kopplas till 

diskriminering (Lindberg och Grönvik, 2011).  

 

I fall 2 framkommer följande: 

 

Familjeteamet gjorde då bedömningen att det inte fanns resurser till det mycket stora 

hjälpbehovet som ansågs nödvändigt. (Fall 2, s. 5) 

 

I nämndens/socialtjänstens utredning i fall 2 framkommer det enligt citatet ovan att 

bedömningen gjorts att resurserna som behövs till hjälpbehovet inte finns. Här synliggörs en 

maktaspekt då föräldrarna ifrån tas sitt barn på grund av att resurser inte finns. Föräldrarna 

hamnar i en maktlöshet eftersom de inte kan påverka situationen. Även om de skulle bedömas 

kunna träna upp sin föräldraförmåga är det inte en möjlig lösning i detta fall. Detta kan tolkas 

som att kommunens bristande resurser i detta fall orsakar ett omhändertagande av barn enligt 

LVU.  

 

I rättsfallen framkommer det inte om gemensamma lösningar har diskuterats så att föräldrarna 

och nämnden/socialtjänst kunnat hitta en lämplig lösning tillsammans. På grund av detta blir 

det svårt att avgöra i vilken mån nämnden/socialtjänsten arbetat för att hitta alternativa 

interventioner. Som Friis (2005) menar innehåller en optimal utredning bland annat strävan 

efter att familjen ska ges möjlighet att leva tillsammans, vilket vi inte tycker framkommer i 

dokumenten.  
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Det framkommer tydliga maktförhållanden mellan de olika aktörerna, nämnden/socialtjänsten 

har tolkningsföreträde och vi ser ett mönster med att nämndens/socialtjänstens röst och 

utredning väger tyngre i domstolsförhandlingarna än föräldrars och övriga vittnens yttranden. 

Denna tolkning grundar sig på att det är nämnden/socialtjänsten som upptar ett stort utrymme 

av texten i dokumenten. Eftersom socialarbetare har rätten att besluta om omhändertagande av 

barn så hamnar makten hos nämnden/socialtjänsten. Föräldrarna hamnar i en 

beroendeställning eftersom nämnden/socialtjänsten och rätten ska bedöma om de är lämpliga 

som föräldrar vilket skapar ett förhållande av underordnad och överordnad. Som Swärd och 

Starrin (2006) menar är grunden till makt de professionellas befogenhet att fatta ett beslut som 

motstrider föräldrarnas vilja. I fall där det råder motsättningar gällande uppgifter om t.ex. 

föräldrarnas förmågor att ta hand om sitt barn så går domstolen på nämndens/socialtjänstens 

utlåtande. I empirin synliggörs samtliga aktörers uttalande, dock framkommer det inte på 

vilket sätt rätten i beslutsprocessen har vägt de olika aktörernas röster mot varandra. I rättens 

bedömning synliggörs dock främst nämndens/socialtjänstens uttalanden, vilket har bidragit till 

vår tolkning att nämnden/socialtjänsten har ett maktövertag i rättsfallen.  
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7. Slutdiskussion 

Återigen vill vi framhålla att vår mening i denna studie inte är att bedöma om rättens beslut är 

korrekt eller felaktigt eller på något sätt hänga ut socialarbetare. Däremot vill vi synliggöra 

vilka bilder av föräldraskap och utvecklingsstörning som gestaltas i dokumenten, vilka 

maktförhållande som framkommer i beslutsprocessen samt hur föreställningar om vad som 

anses normalt påverkar det sociala arbetets praktik. Vi har tagit i beaktning att det i 

dokumenten kan förekomma utelämnade uppgifter, som t.ex. fullständiga utredningar från 

socialtjänsten. Våra tolkningar och slutsatser är grundade på det faktiska materialet i 

dokumenten. 

 

I empirin framträder tydligt att socialtjänsten har ett tolkningsföreträde både i förhållande till 

klienter och till andra professioner, vilket visar på en maktfördelning där socialtjänsten har 

övertaget. Det kan anses rätt att socialtjänsten har ett tolkningsföreträde eftersom de 

professionellas utbildning ska ha genererat kunskap om lagar och dess tolkning. 

 

En av socialtjänstens uppgifter är att skydda och verka för att barn ges möjlighet till goda och 

trygga uppväxtvillkor (Friis, 2005). I ärenden som rör barn är det barnets bästa som ska 

prioriteras, därmed är det av vikt att socialtjänsten har detta tolkningsföreträde för att kunna 

uppfylla uppdraget i möjligaste mån. Vi anser att det är bra att det finns en hjälpande hand för 

barn som befinner sig i utsatta situationer och som inte kan ta sig ur situationen på egen hand 

på grund av sin beroendeställning till föräldrar och andra vuxna. Att se till barnets bästa enligt 

LVU kan ställas i relation till LSS -lagstiftningen för personer med funktionshinder och deras 

rätt att leva som alla andra. När LVU och LSS ställs mot varandra kan ett dilemma uppstå för 

socialarbetare angående förhållningssättet till de båda lagstiftningarna. Detta gör 

socialarbetares arbete komplext och i vissa fall problematiskt. 

 

Utifrån studiens empiri framkom det att beslutsgrunderna för ett LVU var mer eller mindre 

motiverade i de olika rättsfallen.  I samtliga rättsfall förekom samma begrepp och uttryck som 

t.ex. brister i omsorgen, det finns dock ytterst få konkreta exempel på vad förälderns brister i 

föräldraskapet innebär i det specifika fallet och vad bristerna medför för barnet. Eftersom det 

finns få konkreta exempel är det svårt att förstå den bakomliggande orsaken till varför ett 

tvångsomhändertagande yrkas. En tolkning av detta är att bedömningarna till stor del kan ha 

grundats på föreställningar och okunskap om föräldrar med utvecklingsstörning. Eftersom 

samma begrepp och beskrivningar om föräldrarna förekommer i samtliga rättsfall kan det 
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spegla att det finns en generell förutfattad bild av vilken inverkan utvecklingsstörning har på 

föräldraskap och föräldraförmåga. Reflektionen av detta är hur viktig kunskap, inställning och 

förståelse hos professionella faktiskt är för personer som på något sätt kommer i kontakt med 

välfärdsystemet och olika interventioner.  

 

Vidare visar detta på vikten av individuella bedömningar i det specifika fallet, för att 

förhindra att bedömningar grundar sig på föreställningar och förutfattade meningar som kan 

ha bidragit till skapandet av den sociala konstruktionen om föräldrar med utvecklingsstörning. 

Under arbetsprocessen har vi reflekterat och diskuterat huruvida LVU-lagstiftningen är 

utformad. Vi anser att lagstiftningen är relativt ospecificerad och att det kan skapa en 

otydlighet för socialarbetare samt en rättsosäkerhet för berörda klienter. Vad ”brister i 

omsorgen” innebär är inte klart definierat vilket bidrar till att bedömningarna kan skilja sig 

beroende av vilken socialarbetare som gör utredningen. Om lagstiftningen skulle vara mer 

konkret och specifik och om utredningarna i dessa fall skulle innehålla mer exempel på hur 

bristerna visar sig och vilka konsekvenser de medför, skulle det kunna skapa en större 

konsensus hos socialarbetare och rättssäkerheten skulle kunna höjas. Detta pekar på ett 

problem som vi anser borde ses över på en organisatorisk och politisk nivå.  

 

I rättsfallen uppmärksammar vi också en problematik när aktörer har olika uppfattningar om 

en person är lämplig som förälder eller inte, det blir synligt att det finns olika bilder av vad ett 

bra och lämpligt föräldraskap innebär. Slutsatsen är att avgörandet om en person är lämplig 

som förälder eller inte, påverkas av individuella uppfattningar om vad som är normalt. Frågan 

är hur en bedömning av vad som är normalt görs, eftersom det inte finns några konkreta 

anvisningar om det normativa föräldraskapet. Detta visar på ytterligare en anledning till 

varför lagstiftningen med fördel kunde vara mer tydlig och konkret.  

 

Något vi anser anmärkningsvärt i dokumenten är de fall där nämnden/socialtjänsten menar att 

kommunen inte har tillräckliga resurser för att kunna tillgodose det stöd- och hjälpbehov 

föräldrarna har. Frågorna vi ställer oss är om det är kommunens resurser som ska avgöra om 

en person med utvecklingsstörning ges möjligheten att stöttas i sitt föräldraskap? Kan ett barn 

omhändertas för att kommunen inte anser sig har råd att stötta föräldrarna? Vi ifrågasätter att 

kommunens resurser tas upp som ett argument till ett omhändertagande, eftersom det då kan 

skilja sig åt om ett LVU blir verkställt beroende på vilken kommun man är bosatt i. Är detta 

ett ekonomiskt perspektiv som är dolt i ett socialt perspektiv? Ett tvångsomhändertagande 
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enligt LVU görs ur ett socialt perspektiv för att skydda barnet, i dessa fall verkar dock 

orsaken till det aktuella tvångsomhändertagandet bero på att ekonomiska resurser inte finns 

men det framställs mer som att det är föräldrarna som inte är lämpliga, och att frivilliga 

hjälpinsatser i hemmet inte skulle vara tillräckliga på grund av kommunens bristande resurser. 

Detta kan tyda på att ett tvångsomhändertagande enligt LVU görs för att dölja det ekonomiska 

perspektivet. 

 

Enligt Likhetsprincipen (RF, Kap. 1, § 9) som vi nämnde i inledningen ska alla människor 

bedömas lika inför lagen, vi frågar oss dock i vilken utsträckning denna princip efterföljs om 

vissa människor ges möjlighet till t.ex. en ordentlig individuell utredning medan andra döms 

utefter föreställningar och stigmatiseringar om gemensamma egenskaper en viss grupp 

människor har, att t.ex. betraktas som icke kapabel att utveckla sina förmågor. Dessa 

påståenden handlar om individer som redan utvecklat andra förmågor som t.ex. språklig- och 

social kompetens samt förmågan att genomföra sexuella handlingar. Det finns forskning på 

området som visar att föräldraförmågan kan tränas upp genom träning och individuella 

stödinsatser (se t.ex. Swain & Cameron, 2003; Ineland, Rehn & Bäckman, 2013). I rättsfallen 

har det även gjorts bedömningar av andra professioner som menar att föräldrarna i några av 

fallen kan utveckla ett tillräckligt gott föräldraskap. Detta gör att uttalanden i rättsfallen blir 

komplexa då det finns motsättningar gällande utvecklingsförmågan hos personer med 

utvecklingsstörning.  

 

Slutsatserna vi kommit fram till är att bedömningarna i fallen kan vara grundade på generella 

föreställningar samt att individuella åsikter hos professionella kan påverka utfallet. Att 

tvångsomhändertagande sker i större utsträckning i familjer där en eller båda föräldrarna har 

en utvecklingsstörning (Swain & Cameron, 2003), kan undvikas om lagstiftningen vore mer 

konkret och om socialarbetare hade större kunskap om människor med utvecklingsstörning. 

Generaliseringar, stereotypa uppfattningar och okunskap är inte enbart sammankopplade till 

föräldrar med utvecklingsstörning i samband med LVU. Denna problematik kan även 

härledas till andra grupper i samhället som har någon form av utsatt position och kommer i 

kontakt med myndighetsutövning. Det kan röra sig om t.ex. försäkringskassan eller 

migrationsverket. Även i denna typ av myndighetsutövning kan tillskrivande av egenskaper 

och stigmatisering ske vilket bidrar till sociala konstruktioner och generaliseringar. Detta gör 

denna studie intressant för olika typer av verksamheter inom socialt arbete.  
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Förslag på fortsatt forskning inom detta område skulle kunna vara att studera om det finns 

några riktlinjer för bedömningar av tvångsomhändertagande enligt LVU när det gäller 

föräldrar med utvecklingsstörning, genom att intervjua t.ex. samordnare eller enhetschefer för 

handläggare inom området. Precis som i denna studie, anser vi det komplicerat att ställa 

frågor direkt till socialarbetare som arbetar med detta eftersom det är ett känsligt ämne. 

Därmed tror vi det är mer gynnsamt att ställa frågorna till professionella som inte har direkt 

anknytning till utredningsprocessen.  
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Bilaga 1 

 

Fall 1 – målnummer 4438-13 

Saken: Nämnden yrkar på beredande av LVU, mamman bestrider.  

Beslut: Bifall LVU, beslutet gäller omedelbart. 

 

Mamman har en måttlig utvecklingsstörning, oro kring hennes föräldraskap väcktes under 

graviditeten. Mamman och barnet placerades tillsammans på ett HVB-hem för utredning av 

mammans föräldraförmåga under en kort period. Enligt nämndens utredning framkommer det 

att mamman inte är tillräckligt uppmärksam, behöver handledning i barnets mest 

grundläggande behov och har svårt att knyta an till barnet. Svårigheter med att ta till sig hjälp 

och råd, omsätta detta i nya situationer. Mamman anser att hon inte behöver stöd och hjälp. 

 

Fall 2 – målnummer 1457-15 

Saken: Omedelbart om händertagande enligt LVU, föräldrarna bestrider. 

Beslut: Fastsällande av LVU/omedelbart omhändertagande.  

 

Mamman har en lindrig utvecklingsstörning och pappan ligger på gränsen mellan lindrig 

utvecklingsstörning och svagbegåvad. Orosanmälningar har kommit in under graviditeten. 

Nämnden grundar sin utredning på en gammal utredning gällande ett tidigare barn, de nekas 

där för placering på ett utredningshem. Nämnden menar att man inte ser några positiva 

förändringar i föräldrarnas förmåga att ta hand om sitt barn och att föräldrarnas diagnoser är 

bestående. Nämnden anser att det inte finns resurser att uppfylla vårdbehovet. Föräldrarna 

anser att det inte behövs vård enligt LVU.  

 

Fall 3 – målnummer 1202-08 

Saken: Beredande av LVU, mamman bestrider. 

Beslut: Avslag LVU 

 

Mamman lider av en lindrig utvecklingsstörning. Hon brister i sin anknytning och kan inte 

tillgodose barnets behov. Barnets mormor och hennes sambo har erbjudit att mamman och 

barnet får bo hos dem, men nämnden bedömer att det inte är tillräckligt för att kompensera för 

mammans brister. Efter stöd i 7 månader så bedöms mamman inte utvecklats tillräckligt för 
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att kunna tillgodose barnets behov. Nämnden menar att barn till personer med 

utvecklingsstörning utgör en riskgrupp. Mamman är beredd att ta emot stöd och hjälp för att 

få vara med sitt barn.  

 

Fall 4 – målnummer 542-14  

Saken: Beredande av LVU, föräldrarna motsätter sig.  

Beslut: Bifall LVU, beslutet ska gälla omedelbart. 

 

Mamman lider av kontaktstörning och pappan har en lindrig utvecklingsstörning. 

Socialtjänsten blev inkopplad när föräldrarna kontaktade dem under graviditeten. I 

utredningen som nämnden gjort beskrivs föräldrarna som valhänta och osäkra i sin 

föräldraroll och i kontakten med barnet. De är i behov av stöd och vägledning i hur de ska 

hantera barnet och de har svårt at ta till sig information och omsätta den i praktiken. 

Föräldrarna är medvetna om att det behöver stöd och hjälp i sitt föräldraskap.  

 

Fall 5 – målnummer 2972-14 

Saken: Beredande av LVU, mamman bestrider.  

Beslut: Bifall LVU – Beslutet ska gälla omedelbart. 

 

Mamman har en lindrig utvecklingsstörning. Mamman behöver praktiskt stöd med städ, tvätt 

och matlagning. Mamman kan tillgodose barnets behov gällande grundläggande behov och 

känslomässig närhet. Dock menar nämnden att hon har svårt att läsa av signaler kring t.ex. 

sömn och mat. Hon har svårt att se barnets behov när hennes fokus ligger på något annat. Hon 

kan i stressade situationer brista i uppsikt över barnet. Mamman anser att det stöd och den 

hjälp hon behöver kan tillgodoses i hemmet, med besök av socialtjänsten.  

 

Fall 6 – målnummer 6213-12 

Saken: Beredande av LVU, föräldrarna motsätter sig ansökan.  

Beslut: Bifall LVU. 

 

Båda föräldrarna lider av en lindrig utvecklingsstörning. De har svårigheter med insikt och 

förmåga till ansvarstagande och omsorg i föräldraskapet. En gammal utredning av ett tidigare 

barn som vårdas enligt LVU ligger till grund för den nya utredningen. I denna utredning 
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framkommer att de har en oförmåga att läsa av barnets signaler och bristfällig 

initiativförmåga. Nämnden menar att barnets säkerhet och omsorg inte kan tillgodose genom 

annat än placering i familjehem. Föräldrarnas omsorgsbrister är så omfattande att de inte kan 

utöva ett gott föräldraskap. Föräldrarna vill ha stöd och hjälp i sitt föräldraskap i hemmet.  

 

Fall 7 – målnummer 1285-13 

Saken: Upphörande av beslut enligt LVU, nämnden bestrider.  

Beslut: Överklagandet avslås, vård enligt LVU fortsätter. 

 

Föräldrarna har en utvecklingsstörning enligt psykologutlåtanden, detta menar föräldrarna 

dock bara är ett påstående. Nämndens utredning bygger på tidigare dokumentation, kännedom 

samt aktuella iakttagelser och observationer. Nämnden menar att föräldrarnas förmåga inte 

har utvecklats sedan beslutet togs, dock några små framsteg. Föräldrarna bedöms inte kunna 

tillgodose barnets grundläggande och känslomässiga behov i tillräcklig omfattning. Nämnden 

menar att föräldrarna har dålig insikt i sin föräldraförmåga. Föräldrarna vill att en ordentlig 

utredning av deras förmågor göra och de vill även ha stöd i sitt föräldraskap.  

 

Fall 8 – målnummer 4768-12 

Saken: Upphörande av LVU, nämnden bestrider. 

Beslut: Överklagan avslås, fortsatt vård enligt LVU. 

 

Mammans tre barn är omhändertagna sedan länge och har befunnit sig i familjehemsvård 

sedan det var små. Mamman kunde inte tillgodose barnens behov av skydd och daglig 

omvårdnad. Mamman anses ha svårigheter med att bejaka barnens känslomässiga behov av 

bekräftelse, närhet och dela känslomässiga upplevelser. Nämnden beskriver att mamman inte 

förmår att utveckla sitt föräldraskap. Det saknas fortfarande omsorgsförmåga, hon behandlar 

inte sina barn åldersadekvat. Mamman säger sig kunna ta hand om sina barn och menar att 

barnen kan bo hos henne. Barnen har själva sagt att de vill bo kvar i sina nuvarande familjer.  

 

Fall 9 – målnummer 1331-13 

Saken: Beredande enligt LVU, föräldrarna är motstridiga.  

Beslut: Överklagan avslås – Vård enligt LVU fortsätter.  
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Mamman har diagnosen lätt utvecklingsstörning, pappan har ADHD. De har under 7 veckor 

bott på ett utredningshem tillsammans, där framkom brister i föräldrarnas omsorgsförmåga 

och att de inte kan tillgodose barnets behov. De hade svårt att fokusera på barnet, t.ex. när 

barnet skulle äta slutade de ge honom mat när de själva tröttnat. Föräldrarna hade inte heller 

en fungerande dygnsrytm. De hade svårt att leka med barnet på ett åldersadekvat sätt. Pappan 

anser att de inte kan ta hand om sitt barn och det bästa är familjehemsplacering. Mamman 

anser att barnet kan bo hos henne och att hon inte brister i sin föräldraförmåga.  

 

 

 


