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Sammanfattning 
 
Studiens syfte var att undersöka ett urval av Kammarrättens LVU-domar jämlikt § 2 utifrån 
rekvisitet brister i omsorgen gällande barn i åldersspannet 0-13 år. Studien har även syftat till 
att identifiera eventuella mönster, i form av likheter och skillnader vad gäller de motiveringar 
som ligger till grund för de aktuella LVU-besluten. I denna dokumentanalysstudie har 18 
LVU-domar avgjorda i Kammarrätten använts och Ad hoc-metoden har använts som 
analysmetod. Det gick att urskilja tre teman i domarna, föräldrar med funktionsnedsättning, 
föräldrar med missbruk samt ospecificerat. Resultatet visade att det fanns likheter och 
skillnader i motiveringen som låg till grund för beslutet om vård enligt LVU. Det tydligaste 
mönstret som framkom i empirin var att dokumenterad missbruksproblematik och/eller 
funktionsnedsättning hos föräldrarna var två faktorer som sågs som tunga argument i 
bevisningen av brister i omsorgen enligt LVU § 2. Motiveringen till vård enligt LVU 
utgjordes ofta av att föräldrarnas problematik snarare än den bristande omsorgen. Resultatet 
visade också att det föreligger bevissvårigheter gällande bristande omsorg när tilltro sätts till 
förändringsförmåga hos föräldrarna och att vård då kan ges på frivillig väg. 
 
Nyckelord: LVU, bristande omsorg, föräldraförmåga 
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Abstract 
 
This study examined a sample of compulsory care court cases in relation to § 2 LVU and the 
criteria for neglect for children ages 0 to 13 years old. The aim of this study was also to 
identify possible patterns such as similarities and differences concerning the justification for 
the basis of current LVU-decisions. This document analysis study using ad hoc methodology 
is based on 18 compulsory care court cases settled in the Swedish court system. Three themes 
were distinguished: parents with disability, parents with drug addiction, and unspecified. The 
findings showed there were similarities and differences in the justification of the compulsory 
care. Parents with drug addiction and/or a parent with a disability, were two clear factors that 
showed that neglect of children existed, according to § 2 LVU.  The justification of 
compulsory care was often due to the parent’s problems and not the neglect itself. The 
findings also displayed that it was hard to prove neglect when big trust were set to the parents 
ability to change and develop and therefore, according to social service, care and help can be 
helped by voluntary care inserts instead of compulsory care. 
	  
Keyword: compulsory care, neglect, parenting skills 
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1. Inledning 
1.1 Problemformulering 
I Sverige idag finns det en gemensam ståndpunkt om att samhället har ett ansvar när det gäller 
att skydda barn som riskerar att fara illa. Denna ståndpunkt uttalas i flera lagrum och 
konventioner och de gäller för både myndigheter och personer i allmänhet. För att 
uppmärksamma barn som far illa har Sverige en anmälningsskyldighet som belyser 
samhällets ansvar angående misstanke om barn som far illa. Anmälningsskyldigheten gäller 
främst yrkesverksamma enligt 14 kap 1 § (2001:453) socialtjänstlag (SoL) men också 
allmänheten genom 14 kap. 1 c § SoL (Socialstyrelsen, 2012a). Vidare har socialnämnden 
enligt SoL ansvar för att se till att barn växer upp under trygga omständigheter, att barn och 
unga utvecklas gynnsamt samt att barnets bästa ska beaktas. Barnet kan också skyddas genom 
(1990:52) lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) vilket är en 
tvångslagstiftning. Detta lagrum ska dock användas restriktivt då tvångslagstiftningar medför 
en inskränkning på individens självbestämmande (Lundgren, Sunesson, Thunved, 2016). 
Vidare återfinns barnets rättigheter i FN:s barnkonvention som syftar till att skydda barn och 
förebygga att de inte blir illa behandlade. I den framförs bland annat att barns bästa alltid ska 
komma i det främsta rummet i beslut som rör dem, att barn har rätt till hälsa och utveckling, 
att barn har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld eller vanvård av föräldrarna. Vidare 
föreskrivs att barns föräldrar har ett gemensamt ansvar för barns uppfostran och utveckling. 
Idag är barnkonventionen ännu inte inkorporerad i svensk lag, dock får svensk lagstiftning 
inte motsäga det som stadgas i barnkonventionen (Unicef, 2009). Utifrån ovanstående text går 
det att utläsa att barn i Sverige har ett utbrett skydd från att fara illa genom ett flertal lagrum 
och konventioner. 
 
Barns rättigheter och barns bästa kan skilja sig åt i olika rättssystem, vilket Ryrstedt och 
Mattson (2007) lyfter i sin studie. Författarna tar upp skillnader och likheter mellan 
lagstiftningen i Sverige kontra England samt hur detta påverkar den nationella socialtjänstens 
utformning i länderna. Författarna menar att barns bästa i svensk lagstiftning är formulerad så 
att barns bästa i många fall får ge vika till förmån till föräldrarnas vilja samt att det i svensk 
lag framställs som föräldrars rätt till sina barn. I engelsk lagstiftning talas det snarare om att 
föräldrar har ett ansvar gentemot sina barn (ibid). Andra studier på området visade att 
Sveriges socialtjänst är mer familjeorienterad i jämförelse med Kanada och Sverige har en 
större beredskap med resurser och åtgärder vid insatser. Barnskyddet i Kanada har istället 
fokus på att skydda barnet och varaktig planering (Khoo, Hyvönen och Nygren, 2002). Det 
familjeorienterade arbetssättet stadgas i SoL där det föreskrivs att socialtjänsten ska värna om 
den enskildes självbestämmanderätt och ta vara på individens och familjens egna resurser. 
Lisbeth Pipping (2010) skriver i sin självbiografi om hur det var att växa upp med en 
utvecklingsstörd mamma och i citatet nedan uppmärksammar hon socialtjänstens värnande 
om individens självbestämmande: 
 

Man lät oss barn bo kvar med vår mamma för att “Margit gör så gott hon kan efter sina 
förutsättningar”. Självklart kan man aldrig begära mer av en människa. Men det minsta 
ett barn ett till en mamma med lindrig utvecklingsstörning kan begära är att någon 
annan fyller på och lägger till, så att barnet får ett drägligt liv och är lika förberedd som 
andra barn. det räcker inte för barnet Lisbeth att mamma gjorde så gott hon kunde. Inte 
på långa vägar (Pipping, 2010 s. 153). 
 



	   2	  

Trots att Sverige globalt sett är ett bra och tryggt land för barn att växa upp i finns det många 
barn som inte får sina rättigheter tillgodosedda och växer upp under otrygga 
levnadsförhållanden. Det kan handla om såväl fysisk och psykisk misshandel som 
försummelse av ett barn. För att skydda barn som far illa kan socialnämnden bevilja barnet 
och dess familj stöd i form av insatser, dessa insatser ska helst beviljas på frivillig väg i 
enlighet med SoL. I de fall där frivilliga insatser inte är tillräckliga eller uttömda kan 
socialnämnden bereda barnet vård enligt tvångsvårdslagstiftningen LVU. Detta lagrum ska 
dock användas restriktivt då socialtjänsten strävar efter att erbjuda familjer hjälp på frivillig 
väg utifrån lydelsen i portalparagrafen i SoL. Portalparagrafen belyser även att myndigheter 
ska värna om människors självbestämmanderätt samt ta vara på personers och gruppers egna 
resurser (Lundgren m.fl., 2016). År 2014 beviljades 22333 barn i åldrarna 0-20 år vård på 
frivillig väg enligt SoL vilket går att jämföra med de 6983 barn som vårdades enligt LVU 
samma år (Socialstyrelsen, 2015). 
 
Det finns flera anledningar till att barn kan behöva omhändertas med stöd av LVU. Det kan 
exempelvis röra sig om psykisk eller fysisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, samt 
bristande omsorg eller något annat förhållande i hemmet som utgör en påtaglig risk för 
barnets hälsa och utveckling. Brister i omsorgen är det rekvisit i lagtexten som är svårast att 
identifiera (Lundgren m.fl., 2016). Killén (2009) benämner bristande omsorg som vanvård 
och hävdar att anledningen till att den är svår att upptäcka beror på att den inte tar sig uttryck i 
enstaka handlingar som kan uppmärksammas av omgivningen, utan är en destruktiv typ av 
misshandel som pågår under lång tid utan att något iögonfallande inträffar. Därför är det svårt 
att uttala sig om hur många barn i Sverige som utsätts för bristande omsorg i hemmet. 
Socialstyrelsen (2011) framför dock undersökningar som visar att vart tionde barn kan 
befinna sig i riskzonen. Anledningen till att det är svårt att uttala sig om någon ungefärlig 
siffra kan bero på flera faktorer. Dels att begreppet bristande omsorg är diffust och kan skifta 
beroende på vilka normer som råder i samhället och dels för att bedömningen av bristande 
omsorg bygger på utredarens subjektiva uppfattningar om svårighetsgrad, föräldrarnas 
förmåga samt förändringsmöjligheter. En studie visar att det kan finnas en begräsning hos 
sociala myndigheter att identifiera och ingripa vid fall av bristande omsorg och psykisk 
misshandel. Detta på grund av att dessa typer av misshandel är svårupptäckta och att 
resurserna främst läggs på de fall där det förekommit fysiska- och sexuella övergrepp. studien 
visar även att psykisk misshandel och bristande omsorg kan ha lika stor påverkan på den 
psykiska hälsan som fysiska och sexuella övergrepp (Mills, Scott, Alati, O’Callaghan, 
Najman, Strathearn, 2012). Utifrån detta är det av vikt att undersöka bedömningen av 
bristande omsorg då det kan påverka barnets fysiska och psykiska hälsa och framtida 
utveckling. Socialstyrelsen (2011) menar att bedömningen av omsorgen beror på mänskliga 
faktorer som vid felbedömning kan leda till konsekvenser för barnet. Således går det säga att 
barnets framtid till viss del beror på olika omständigheter. Det kan vara hur väl utredningen 
har genomförts, hur utredaren bedömt föräldraförmågorna samt vilket rättspraxis som råder 
(ibid). Därmed kan problemområdet bland annat undersökas utifrån flera aspekter. Av det tre 
som nämnts ovan kommer föreliggande studie att inrikta sig på hur rådande rättspraxis 
bedömer bristande omsorg. Nedan följer ett utdrag ur Pippings (2010) självbiografi där hon 
reflekterar över den bristande omsorg hon blev utsatt för under sin uppväxt utan att sociala 
myndigheter grep in:  
 

När jag tänker tillbaka på min barndom var det inte slagen, svälten och att det inte fanns 
lakan i min säng som var svårast att acceptera. Det jag saknade mest var att få vara barn, 
att få lita på vuxna som skyddade mig. Och att slippa få vara så rädd hela tiden, min 
barndom var en enda stor rädsla. I mitt fall var det så att jag förlorade min mamma. Inte 
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för att jag blev omhändertagen utan för att jag inte blev omhändertagen (Pipping, 2010 
s. 174). 

 
Av vad som ovan framgår är det av vikt att undersöka bristande omsorg då rekvisitet är vagt 
och svåridentifierat i syfte att uppmärksamma barn som utsätts och för att de ska kunna få 
adekvat hjälp. Den bristande omsorg som Lisbeth Pipping fick uppleva under sin uppväxt är 
något som inget barn ska behöva uppleva eller utsättas för, ändå så det något som fortfarande 
sker och som troligtvis kommer fortsätta att ske även i framtiden. Därför är det av vikt att 
undersöka LVU-domar för att uppmärksamma bristande omsorg, hur den framställs i domar 
samt hur den bedöms då rekvisitet går att se som diffust. Samhället och myndigheter har ett 
särskilt ansvar för barn som far illa och därför är det av hög relevans att lyfta fram 
problematiken kring begreppet omsorgsbrist i syfte att öka kunskapen. Föreliggande studie 
kommer därför att undersöka rekvisitet närmare utifrån rådande rättspraxis. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka LVU-domar jämlikt § 2 från 2017 utifrån rekvisitet brister 
i omsorgen i åldersspannet 0-13 år. Vidare syftar studien till att identifiera eventuella mönster, 
i form av likheter och skillnader vad gäller de motiveringar som ligger till grund för de 
aktuella LVU-besluten. Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 
 

• Hur framställs bristande omsorg i LVU-domar jämlikt § 2 i åldern 0-13 år?  
• Vilka likheter och skillnader förekommer i argumentationen till vård enligt LVU 

jämlikt § 2 som gäller rekvisitet bristande omsorg? 
• Hur framställs föräldraförmågorna i motivering till vård enligt LVU i domarna?  
• Vad finns det för återkommande motiveringar vid bristande omsorg som gör att det 

föreligger en påtaglig risk för barnens hälsa och utveckling?  

1.3 Disposition  
Denna dokumentstudie är indelad i åtta avsnitt. Först introduceras läsaren i ämnet genom 
inledningen för att få en överblick över problemområdet samt för att se studiens relevans för 
det sociala arbetet. Syftet och frågeställningarna utgör grunden för studiens röda tråd då varje 
avsnitt är kopplade till just dessa. Vidare följer en redogörelse för aktuella lagrum för att 
lättare kunna orientera sig i den rättsliga regleringen som styr socialnämndens utredningar och 
vård med stöd av LVU. Detta för att åskådliggöra den komplexitet som finns kring 
tvångsvård. För att kunna närma sig definition av bristande omsorg och förstå dess diffusa 
ramar berör centrala begrepp just detta. Som en grundsten i studien följer sedan avsnittet om 
tidigare forskning på problemområdet. Detta för att kunna synliggöra de olika aspekter som 
hittills uppmärksammats i forskning. Med bakgrund mot forskningen kommer syftet och 
resultatet av studien att kunna diskuteras.  Därefter presenteras de olika teoretiska 
utgångspunkterna som är analysverktyg för studiens empiri. De teoretiska utgångspunkterna 
som valts ut till studien är anknytningsteorin, föräldrafunktioner, socialisationsprocessen samt 
social kontroll. I respektive avsnitt presenteras allt mer detaljerat. Därefter följer en 
beskrivning av metoden, metodval och en redogörelse av tillvägagångssättet av studien. I 
metodavsnittet diskuteras även studiens reliabilitet och validitet samt etiska överväganden. 
Därefter avhandlas studiens resultat och analys. Studiens resultat och analys presenteras sedan 
under följande tre teman: föräldrar med funktionsnedsättning, föräldrar med missbruk samt 
ospecificerat. Dessa teman valdes ut efter kategoriseringen och benämndes efter de mönster i 
argumentationen av bristande omsorg som gick att urskilja i domarna. I det ospecificerade 
temat fanns inte lika tydliga mönster som i de andra två och därför benämns detta tema som 
ospecificerat. Studiens avslutas med en slutsats av resultatet samt en kritisk diskussion i ljuset 
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av tidigare forskning. Efteråt följer en bilaga där samtliga domars målnummer är redovisade. 
Detta med syfte till att öka studiens pålitlighet.  

2. Lagrum 
I studien kommer rådande lagstiftning inom aktuellt område att ha en central roll. Nedan 
följer därför en redogörelse av aktuell lagstiftning som är av relevans för studien. Den 
lagstiftning som i huvudsak kommer att beröras är tvångsvårdslagstiftningen LVU samt SoL 
som vilar på frivilliga principer. Rekvisitet bristande omsorg som är centralt i studien kommer 
närmare att beskrivas utifrån den rättsliga regleringen. 

 
Sverige har i och med ratificeringen av barnkonventionen 1989 internationellt förbundit sig 
att vidta åtgärder för att skydda barn. Samhället har genom rättslig reglering en skyldighet 
gentemot barn och att vidta lämpliga åtgärder för att skydda barn från psykiska, fysiska 
övergrepp, vanvård och försummande behandling. Vidare har Sverige i samband med 
ratificeringen förbundit sig att följa de 54 artiklar som föreskriver barnets rättigheter och 
samhällets skyldigheter gentemot dem (Lundgren m.fl., 2016). I 5 kap 1 § SoL föreskrivs det 
att samhället har ett särskilt ansvar för barn och unga och att socialtjänsten tillsammans med 
barn och föräldrar ska verka för att barn växer upp under trygga och goda levnadsvillkor. 
Socialnämnden i varje kommun ska sörja för att de barn som riskerar att utvecklas 
ogynnsamt, ska få det stöd och skydd hen behöver, och om hänsynen till den unges bästa 
kräver det, vård och fostran utanför det egna hemmet. I inledande bestämmelsen 1 § LVU 
föreskrivs att insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med 
den unge och hens vårdnadshavare enligt bestämmelserna i SoL. Vidare ska insatserna 
präglas av respekt för den unges människovärde och integritet. Den som är under 18 år ska 
dock beredas vård enligt denna lag om de situationer beskrivna i 2 och 3 § föreligger och det 
kan antas att det inte finns ett samtycke från vårdnadshavare och från den unge om denne fyllt 
15 år. Slutligen stadgas det att vid beslut enligt LVU ska vad som är bäst för den unge vara 
avgörande. 

 
När ett barn eller en ungdom bereds vård enligt LVU innebär det att föräldrarnas rätt att 
bestämma begränsas i den omfattning som krävs för att behövlig vård ska kunna ges till den 
unge, dock kvarstår föräldrarna som rättsliga vårdnadshavare. En utgångspunkt i tillämpning 
av LVU är att barnets hem med hjälp av olika insatser ska verka för att barnet ska kunna 
återvända hem igen. Det finns dock undantag då det i vissa fall bedöms att föräldrarnas 
situation inte kommer att kunna förändras varvid barnet då barnet även i fortsättning kommer 
beredas vård utanför det egna hemmet (Lundgren m.fl., 2016). Enligt § 13 LVU ska 
socialnämnden minst var sjätte månad överväga om det fortsatt föreligger omständigheter 
som gör att ett fortsatt vårdbehov enligt LVU kvarstår. Lundgren m.fl. (2016) beskriver att 
vård med stöd av LVU bereds utifrån två huvudfall. Antingen genom de så kallade miljöfallen 
eller beteendefallen. Miljöfallen stadgas i § 2, att det föreligger sådana brister i omsorgen och 
hemförhållanden att det finns påtaglig risk att den unges hälsa och utveckling skadas. 
Beteendefallen bereds utifrån § 3 och berör den unges eget beteende. Detta kan röra sig om 
till exempel eget missbruk, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende som 
medför att det föreligger påtaglig risk att hälsa och utveckling skadas. 
 
Föreliggande studie kommer att rikta in sig på rekvisitet brister i omsorgen i de så kallade 
miljöfallen enligt § 2 LVU. Lagrummet lyder följande:  

 



	   5	  

§ 2 “Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 
utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig 
risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.” 

 
I lagkommentarerna till LVU (Lundgren m.fl, 2016) beskrivs brister i omsorgen som de fall 
där barn utsätts för vanvård. Det kan vara fråga om fysisk vanvård i form av att barnets 
grundläggande behov av mat, hygien eller kläder allvarligt eftersätts. Att inte sörja för att barn 
får tillgång till lämplig sjukvård faller också in under rekvisitet brister i omsorgen. Brister i 
omsorgen kan även vara psykisk försummelse då ett barns behov av känslomässig trygghet, 
stimulans, behov av skydd och tillsyn kraftigt eftersätts till följd av bland annat missbruk eller 
psykisk störning hos föräldrarna. Djupgående konflikter mellan föräldrarna som anses vara på 
ett sådant sätt att barnets hälsa och utveckling riskerar att skadas kan också räknas in som 
brister i omsorgen. Vidare kan brister i omsorgen räknas in i de fall där förälder inte knyter an 
till barnet eller där förälder lever i sjuklig symbios med barnet. Författarna poängterar att det 
inte är föräldrarnas problem i sig som föranleder beredande av vård jämlikt LVU, utan snarare 
de konsekvenser som det blir för barnet (ibid).  
 
Enligt prop. 1989/90:28 framgår det att vidta så allvarlig åtgärd som tvångsvård endast bör 
göras när det finns tungt vägande skäl. Därför ska det föreligga en påtaglig risk för den unges 
hälsa och utveckling. För att vidta åtgärder enligt LVU ska det inte röra sig om en obetydlig, 
hypotetisk eller övergående risk, utan en konkret och klar risk för hälsa och utveckling. För 
att påvisa påtaglig risk måste det finnas så konkreta omständigheter som gör det möjligt att 
påvisa att barnet har ett tydligt vårdbehov som har uppkommit på grund av förhållanden i 
hemmiljön att den fysiska, psykiska och sociala utvecklingen har skadats. Lundgren m.fl. 
(2016) påtalar att subjektiva antaganden om risker eller ovidkommande omständigheter som 
till exempel samhällsvärderingar inte får läggas till grund för ett vårdingripande.  

3. Centralt begrepp – Bristande omsorg 
Brister i omsorgen kommer i denna studie att ha samma innebörd som begreppet vanvård, 
dock kommer brister i omsorgen vara det begrepp som används då det är i enighet med 
lagrummets lydelse. Brister i omsorgen är enligt Lundgren m.fl. (2016) när omsorgspersonen 
utsätter barnet för vanvård. Vanvård kan påverka barnet på ett sätt som inte är gynnsam för 
dess hälsa och utveckling. Killén (2009) beskriver också vanvård som brister i omsorgen och 
lyfter att vanvård är den vanligaste typen av omsorgssvikt. Vanvård är ett brett begrepp som 
innefattar någon typ av underlåtenhet hos föräldrar vad det gäller fysisk och psykisk 
grundläggande omsorg för att få barnets grundläggande behov tillgodosedda. Det gäller även 
bristande uppfyllelse av barns kognitiva, emotionella och sociala behov. Vanvården kan börja 
ytterst tidigt i barnets liv och ibland även i fosterstadiet i form av att modern brukar alkohol 
och droger och/eller har en dålig kosthållning. När barnet föds kan vanvård innebära att 
barnet inte får tillräckligt med mat, omsorg eller uppmärksamhet. På spädbarn kan detta 
uppmärksammas genom att barnet är undernärt, har utslag eller luktar illa. För äldre barn kan 
vanvård ofta uppmärksammas genom dålig hygien och tandhygien. Omfattningen av vanvård 
kan variera i svårighetsgrad och i och med det också konsekvenserna för barnet. Allvarlig 
vanvård kan ha stor påverkan på flera sätt och för ett litet barn kan det få förödande 
konsekvenser. Dels genom att barnet behöver mat och näring för att hjärnan ska kunna 
utvecklas och dels för att barnet behöver uppmärksamhet och bekräftelse från 
omsorgspersonen för att utvecklas kognitivt. Killén (2009) lyfter även fram att anknytningen 
påverkas hos barn som lever i en familj där det förekommer vanvård. Författaren menar att ett 
vanligt tecken i anknytningsmönstret hos dessa barn är att de är understimulerade och 
uppvisar en passivitet gentemot sin omgivning. Barn som har vanvårdats sen födseln kan 
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redan efter ett levnadsår uppvisa konsekvenser av misshandeln genom att barnet sluter sig och 
inte reagerar på omsorgspersonens eller omgivningens försök till interaktion (ibid). 

4. Tidigare forskning 
Nedan följer en redogörelse av tidigare forskning på tvångsvård och föräldraförmågor i 
enlighet med studiens syfte och frågeställningar. Avsnittet är uppdelat med underrubriker för 
underlätta läsningen och göra det mer överskådligt. De underrubriker som finns är: Rättsligt 
perspektiv, bedömning av bristande föräldraförmåga samt föräldrar med svårigheter. 

4.1 Rättsligt perspektiv 
Det finns utmaningar och dilemman i det svenska rättssystemet när det kommer till att 
tillgodose barnets bästa. Detta berör Leviner (2014) i sin studie som kritiskt granskar och 
analyserar dessa lagrum utifrån de utmaningar och etiska dilemman som kan uppstå i arbetet 
med barn och deras föräldrar. 
 
De lagrum som berör skydd av unga i Sverige benämns dels övergripande i (1974:152) 
Regeringsformen och dels mer specificerat i SoL, LVU samt (1948:381) Föräldrabalken (FB). 
Dessa lagrum ska sedan ställas i proportion till Europakonventionen artikel 8 som belyser att 
individen har rätt till skydd för sitt eget privat- och familjeliv. Ovanstående lagar genomsyrar 
de sociala myndigheternas arbete i att uppmärksamma och utreda om det finns misstanke om 
att ett barn far illa. Dock har de svenska myndigheterna och det svenska rättssystemet 
kritiserats på grund av att det anses finnas ett föräldraperspektiv som väger tyngre än 
barnperspektivet (Leviner, 2014; Ryrstedt & Mattson, 2007). Leviner (2014) tar upp följande 
aspekter som styrker denna kritik: Det svenska rättssystemet och det praktiska sociala arbetet 
bygger på ett familjeorienterat perspektiv där fokus ligger på dysfunktionella relationer samt 
risk- och skyddsfaktorer snarare än förälderns skadliga beteende. Insatserna riktas således till 
familjen i syfte att kompensera och reducera föräldrarnas brister och därmed hjälpa den unge. 
I och med detta arbetssätt belyser författaren att det går att se att Sverige har ett 
vuxenperspektiv snarare än ett barnperspektiv i fall som rör barn som far illa. Vidare tar 
författaren upp att tvångsvård används mycket restriktivt och i de fall där den används rör det 
sig ofta om mycket allvarlig vanvård där barnen redan har skadats av hemförhållandena. I de 
fall där tvångsvård har tillämpats går det återfinna ett familjeperspektiv i och med att beslutet 
omprövas med sex månaders mellanrum i syfte av att kunna återförena barnen med deras 
biologiska föräldrar. En annan aspekt som kan missgynna barnet vid prövning av tvångsvård 
är om ärendet nekas bifall i domstolen, vid dessa tillfällen kan de sociala myndigheterna 
endast erbjuda frivillig hjälp till föräldrarna. Om föräldrarna misstycker till de frivilliga 
insatserna kan de sociala myndigheterna inte ingripa. De kan dock inleda en ny utredning om 
det skulle inkomma en ny orosanmälan (ibid). 
 
Leviner (2011) tar i en tidigare avhandling även upp de rättsliga dilemman som uppstår i 
samband med barnavårdsutredningar i socialtjänstens arbete. Hon menar att praxis är färgat 
av att utredning och insatser ska ske i samförstånd med vårdnadshavare. I och med det riktar 
sig socialtjänstens arbete till att ägna tid åt att finna samförstånd och motivation av föräldrar 
snarare än utreda vilka barn som är i behov av samhällets stöd och skydd. Författaren menar 
att det är en biverkan av att socialtjänsten lämnas med osäkra och vaga rättsliga verktyg 
(ibid). Tvångsvård enligt LVU med anledning av brister i hemmiljön uppfattas som en åtgärd 
som inte är legitim inom socialtjänsten. Detta med anledning av att dels barnperspektivet 
generellt betraktas som obruten kontakt mellan föräldrar och barn eller återförening av dessa 
och dels genom den samtyckeskonstruktion som är uttalad i SoL. Många socialsekreterare 
anser därför att det är ett misslyckande att ta till LVU och ser det som sista utväg. En effekt av 



	   7	  

detta kan bli att ett barn istället omhändertas i ett senare skede som beteendefall jämlikt § 3 då 
symptomen efter år av bristande omsorg utgör tydliga symptom hos den unge (Ponnert, 
2007). 
	  

4.2 Bedömning av bristande föräldraförmåga 
Backe-Hansen (2001) genomförde en studie på 16 barnavårdsutredningars argumentation som 
hade föranlett ett omhändertagande enligt LVU på grund av brister i omsorgen. Studien visar 
att argumentationen till den bristande omsorgen förhöll sig på två olika sätt, antingen som 
trumfkort eller pusselmönster. Trumfkortet innebar att det kretsade kring ett tydligt och enkelt 
kännetecken, såsom föräldrars missbruk. Det medförde att beskrivning och argument till 
brister i omsorgen låg på en förhållandevis allmän nivå med trumfkortet i fokus istället för 
föräldrarnas egenskaper. I de fall där problematiken var mer svåröverskådlig fördes 
argumentationen i ett pusselmönster där argumenten handlade om en kombination av olika 
kännetecken som tydde på brister i omsorgen. När brister i omsorgen beskrevs med hjälp av 
pusselmönster krävdes det en mer specifik argumentation av föräldrarnas egenskaper. 
Föräldrarnas omsorgsförmåga och egenskaper tenderade även att beskrivas i mer negativa 
ordalag i dessa fall (ibid).   
 
Australiensisk forskning gällande barnskydd visar att föräldrar med funktionsnedsättning får 
en hårdare bedömning i domstolar än föräldrar som inte har någon diagnostiserad 
funktionsnedsättning. De fall som inte hade föräldrar med diagnos gavs oftare möjlighet till 
frivilliga stödinsatser för att undvika att barnen tvångsomhändertogs (Swain & Cameron, 
2003). Alexius och Hollander (2014) har genomfört en liknande studie gällande LVU-domar 
med funktionsnedsatta föräldrar och är inne på samma linje. De menar att det inte finns en 
uttalad diskriminering av familjer med funktionsnedsatta föräldrar men att det är en 
diskriminerande praktik då socialtjänsten misslyckas med att tillhandahålla utbildning och 
stöd till dessa familjer. 
 
Ponnert (2007) studerar bland annat LVU-utredningar gällande miljöfall (§ 2) och 
beteendefall (§ 3) och hur socialsekreterare argumenterar för att vård enligt LVU ska bli 
tillämpligt. Ponnert delar bland annat upp tecken på omsorgsbrist i manifesta symptom och 
otydliga symptom. Manifesta symptom innebär synliga symptom som är enkla att identifiera 
och därmed är lättare att koppla till rekvisitet i lagtexten. De manifesta symptom som tas upp 
som rör omsorgsbrist är bland annat föräldrars missbruk, övergivande av barn, djupgående 
konflikter mellan föräldrar och att barnens praktiska omsorg som att exempelvis hygien och 
mat är tydligt eftersatt. Otydliga symptom är avsaknad av fysisk kontakt, bristande förmåga 
att sätta gränser, avsaknad av känslomässigt engagemang och värme, föräldrarna sätter sina 
behov främst, andras tolkningar av att barn far illa, ej åldersadekvat ansvarstagande, tidigare 
insatser har visats vara otillräckliga. De otydliga symptomen är svåra för domstolen att avgöra 
då det ofta rör sig om bristtillstånd och att det mer bygger på uteblivet handlande eller 
förmåga från föräldrarnas sida än konkreta tecken. Vidare resoneras det att otydliga symptom 
är mer svårdefinierade sociala problem vilket gör det svårare för domstolen att bedöma (ibid). 
Annan forskning med syfte till att granska vilka rättsliga hinder och omständigheter som 
föreligger i barnavårdsutredningar och när socialsekreterare kan ingripa när barn misstänks 
fara illa, visar att socialsekreterare upplever det svårt att hitta bevis för skador i 
barnavårdsutredningar och att frivilliga insatser är uttömda. Samtidigt uppfattas det svårt att 
avgöra vad som är påtaglig risk då socialsekreterarna och domstolen kan tolka det på olika 
sätt (Leviner, 2011).  
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4.3 Föräldrar med svårigheter 
I Sverige är det många barn som tvingas växa upp i familjer där det förekommer svårigheter, 
dessa kan vara av olika karaktär och olika grader. Socialstyrelsen (2013) har genom en 
registerstudie av barn som är födda mellan åren 1987-89 försökt kartlägga hur många barn 
som var drabbade av problem inom familjen under sin barndom. Studien kom fram till att ca 6 
% av föräldrarna till dessa barn någon gång hade vårdats på sjukhus på grund av psykisk 
sjukdom. Dock är siffran av barn som lever med föräldrar med psykisk ohälsa betydligt högre 
än 6 % då de flesta som lider av det inte vårdas på sjukhus. Vidare beräknades ca 17 % av 
föräldrarna ha en alkohol- eller narkotikaproblematik varav 2,5 % av de som missbrukade 
alkohol hade vårdats på sjukhus respektive 1,5 % av de som missbrukade narkotika (ibid). 
 
Psykisk ohälsa är alltså något som kan förekomma och föranleda svårigheter i en familj. 
Psykisk ohälsa/sjukdom är ett brett begrepp och kan innefatta allt från lindriga tillfälliga 
symptom till varaktig psykisk störning. Eftersom symptomen av psykisk sjukdom kan ha en 
stor spridning och kan variera med tiden är det vara svårt att uttala sig om hur 
föräldraförmågorna påverkas. Vissa föräldrar klarar av föräldraförmågorna trots sin sjukdom 
medan andra kan utgöra en fara för sina barn. Något som ofta är en gemensam svårighet för 
föräldrar som lider av psykisk ohälsa är att de kan ha svårt att tolka och förutse barnets behov 
samt att kunna reflektera och se konsekvenser av det egna handlandet. En annan problematik 
som ofta förekommer vid psykisk sjukdom är att barnet kan uppleva en oförutsägbarhet hos 
föräldern då sjukdomen kan variera i svårighetsgrad. I vissa perioder kan föräldern klara av 
att tillfredsställa barnets behov och uppfylla kraven på föräldraförmågorna men vid en 
nedgång i sjukdomstillståndet kan detta fallera. För barnet kan detta medföra ett antal risker, 
för små barn är det stor risk att anknytningen påverkas och för äldre barn kan det leda till att 
de själva drabbas av psykisk ohälsa. Dessa barn kan även uppleva stigmatisering och skuld 
kring föräldrarnas problematik samt känna en oro och ångest kring föräldrarnas sjukdom 
(Socialstyrelsen, 2013).  
 
Vidare är utvecklingsstörning en diagnos som också kan påverka föräldraförmågan. Det finns 
inga säkra siffror på hur många barn som har en förälder med utvecklingsstörning. Dock går 
det att uppskatta ett ungefärligt antal utifrån en svensk kartläggning som genomfördes år 1993 
som visar att cirka 160 barn varje år föds av en mamma som har diagnosen. Hur diagnosen 
påverkar barnet och familjen varierar i stor utsträckning och beror till stor del på om det finns 
stöttning från en annan förälder, ett socialt nätverk eller från samhället. De svårigheter som 
ofta identifieras är dock förälderns förmåga att kunna tillgodose och sätta barnets behov 
främst, ge barnet stimulans och att vara emotionellt tillgänglig. Detta kan påverka barnet på 
flera olika sätt, studier visar att barn till föräldrar med utvecklingsstörning är 
överrepresenterade när det kommer till olika hälsoproblem. Det kan exempelvis vara 
medicinska och psykiatriska diagnoser, sen utveckling i motorik och tal samt känslomässiga 
störningar. Det kan det också innebära att barnet måste ta mer ansvar för sig själv och andra 
familjemedlemmar (Socialstyrelsen, 2007).  Ytterligare forskning på området visar att mödrar 
med en funktionsnedsättning redan från graviditeten uppvisar fler riskfaktorer än mödrar med 
en normalbegåvning. Dessa riskfaktorer kan exempelvis vara föräldraskap i ung ålder, låg 
socioekonomisk status samt större benägenhet till psykisk ohälsa. Vidare visar studien att 
dessa föräldrar har ett större behov av samhällets stöd än genomsnittet samt att deras barn 
oftare är placerade och vårdas utanför hemmet (Llewellyn & Hindmarsh, 2015).   
 
Något som också kan påverka barn negativt är när deras föräldrar missbrukar antingen 
alkohol och/eller narkotika. Missbruk kan göra att föräldrarna brister i sin omsorgsförmåga 
genom att de inte kan sätta barnets behov först. Hemmiljön präglas ofta av oförutsägbarhet, 
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avsaknad av rutiner och en ökad konfliktnivå. Det är svårt att uttala sig om hur mycket ett 
barn påverkas av att ha missbrukande föräldrar då varje situation är unik och olika barn har 
olika grad av sårbarhet. Dock går det säga att en avgörande faktor när det kommer till 
sårbarhet är barnets ålder. Ju yngre barn desto allvarligare kan konsekvenserna bli av 
föräldrarnas bristande omsorgsförmåga. Omsorgsförmågan kan även påverkas av föräldrarnas 
psykiska mående och forskning har visat att ca 30-50 % av de som missbrukar eller är 
beroende av någon substans också lider av psykisk ohälsa eller psykiska störningar. Vidare 
visar forskning att det finns en ökad risk för barn med missbrukande föräldrar att utsättas för 
vanvård och andra typer av övergrepp samt att bevittna våld i hemmet. Dessa riskfaktorer kan 
tillsammans, eller var för sig leda till att barnet drabbas av kortvarig eller långvarig ohälsa 
(Socialstyrelsen, 2012).    
 
Vidare framkommer det i en studie av Johnson och Left (1999)  att barn till föräldrar som 
missbrukar kan påverkas både biologiskt, psykologiskt och socialt. Författarna tar upp att 
biologiska faktorer kan vara att barnet redan kan vara fysiskt skadat från födseln om modern 
har missbrukat under graviditeten samt att det också finns en risk för ärftlighet när det 
kommer till missbruk och att barnen utvecklar en egen missbruksproblematik i framtiden. De 
sociala faktorerna som författarna tar upp är att missbrukande föräldrar ofta har en lägre 
socioekonomisk status, är socialt isolerade eller saknar en stabil hemort. Psykologiska 
faktorer räknas som en riskfaktor för barnet är att missbrukande föräldrar ofta har en lägre 
kognitiv förmåga. Dessa föräldrar har ofta svårigheter både socialt, emotionellt och 
inlärningsmässigt. Föräldrarnas problematik uppmärksammas ofta av personal i skolan 
eftersom deras barn vanligtvis har en högre frånvaro, är smutsiga och hungriga (ibid). 
	  

5. Teoretisk ram 
Föreliggande avsnitt kommer att ta upp de begrepp och teorier som utgör studiens teoretiska 
utgångspunkter. De teorier och begrepp som kommer att användas är anknytningsteorin, 
föräldrafunktioner, socialisationsprocess samt social kontroll. 

5.1 Anknytningsteori 
Anknytningsteorin kommer i föreliggande studie att användas för att analysera hur argument i 
domarna kan förstås och tolkas. Anknytningsteorin beskriver och uppmärksammar de 
känslomässiga band ett barn knyter med personer i sin närhet, i de flesta fall 
föräldern/föräldrarna, och dess betydelse för barnets kommande utveckling. Barnets process 
att skapa en nära relation till en anknytningsperson är en instinktivt och automatiskt handling 
som grundar sig i frågan om överlevnad. Genom att barnet uppvisar ett visst beteende kan det 
få omvårdnad och skydd av sin omgivning. Detta beteende kan exempelvis vara att fästa 
blicken, klänga sig fast, gråta och le. Anknytningsteorin kopplas inte samman med en viss 
kultur utan har undersökts över hela världen och det har då framkommit att det är något som 
alla barn utvecklar på ett eller annat sätt (Karlsson, 2008). På senare år har anknytningsteorin 
börjat användas som en mall för att tolka barns beteende samt bedöma olika risker samt 
förutse barnets framtida socioekonomiska status. Vidare används anknytningsteorin för att se 
hur tryggheten under uppväxten påverkar framtida relationer med exempelvis syskon, familj 
och partners (Havensköld & Risholm Mothander, 2009). 
 
Ett annat viktigt begrepp inom Bowlbys anknytningsteori är inre arbetsmodeller. Inre 
arbetsmodeller skapas i samspelet med anknytningspersonen och är något som barnet bär med 
sig hela livet. Vid god anknytning kan dessa modeller visa sig genom exempelvis bra 
självkänsla och tillit till den egna personen. Modellerna påverkar även barnets framtida 
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förmåga att bygga relationer, förhållningssätt samt att kunna förutse olika situationer 
(Karlsson, 2008). Vidare måste barnet också utveckla något som kallas för jagfunktioner. 
Jagfunktionerna handlar om att det ska finnas en vilja att utforska sin omgivning samtidigt 
som barnet ska kunna söka trygghet hos anknytningspersonen ifall det krävs. Tryggheten 
måste således finnas för att utforskandet ska ske på ett sunt sätt (Karlsson, 2008) 
 
Vid födseln beror barnets möjlighet till att skapa anknytningsmönster främst på de biologiska 
faktorerna såsom personlighetsstruktur och familjekonstellation men ju längre tiden går spelar 
den sociala miljön en allt större roll. Ett nyfött barn är sårbart och utlämnat till sin omgivning 
vilket innebär att en försummande förälder kan skapa en psykisk ohälsa hos barnet. Denna 
psykiska hälsa kan dock förbättras om barnet får adekvat hjälp (Jerlang, 2008). Det finns fyra 
olika anknytningsmönster som ett barn kan uppvisa. Det första mönstret är trygg anknytning 
som också är den vanligaste. Den innebär att barnet är nyfiken och utforskande på sin 
omgivning men återvänder till anknytningspersonen när den känner sig otrygg. Detta 
beteende skapas av att anknytningspersonen visar omsorg för barnet och att det finns en 
förutsägbarhet i dennes beteende.  Nästa kategori är otrygg men organiserad anknytning, 
inom detta mönster finns två underkategorier som är undvikande anknytning och ambivalent 
anknytning. Den första innebär att barnet inte visar något behov av trygghet från 
anknytningspersonen. Den andra skapas av att anknytningspersonen endast är tillgänglig för 
barnet vid vissa tillfällen. Detta skapar en oförutsägbarhet för barnet vilket kan leda till att 
barnet antingen drar sig undan eller att barnet söker ständig bekräftelse hos 
anknytningspersonen. Det sista mönstret är desorienterad anknytning där relationen mellan 
barnet och anknytningspersonen är präglad av rädsla. Den person som barnet söker trygghet 
hos skapar också en rädsla. Detta skapar problem då barnet helt anpassar sig till andras behov 
och detta i sin tur kommer påverka framtida relationer (Karlsson, 2008). 
	  

5.2 Föräldrafunktioner 
I denna studie kommer föräldraförmågorna att analyseras med hjälp av Killéns (2009) sju 
föräldrafunktioner. Författaren belyser att föräldrafunktionerna och den uppfostringsmetod 
som anses bra för ett barn skiftar beroende på samhällsförändringar och kultur. Utifrån den 
kultur och det sammanhang som råder i Sverige idag går det att utläsa sju stycken 
föräldrafunktioner som anses viktiga när det kommer till barnuppfostran (ibid).  
 
Den första är förmågan att uppfatta barnet realistiskt och den innebär att föräldrarna har en 
förmåga att ställa rimliga krav och uppfattningar om vad barnet kan klara av. Om föräldrarna 
klarar av att möta barnet på rätt nivå leder det till att barnet utvecklas gynnsamt och motiveras 
till fortsatt utveckling. De föräldrar som utsätter sina barn för vanvård har ofta en onyanserad 
och orealistiskt uppfattning av vad barnet kan klara av. Föräldrarna kan även tillskriva barnet 
egenskaper som det egentligen inte har såsom ångest eller aggression. Detta beteende beror 
ofta på föräldrarnas egna begränsningar och hur deras inre arbetsmodeller ser ut. Vidare 
skapar det negativa konsekvenser för barnet som kan få en förvriden självbild och ta på sig de 
egenskaper som föräldrarna tillskriver dem. Nästa föräldrafunktion är förmågan till realistiska 
förväntningar på vilka känslomässiga behov barnet ska täcka, detta innebär att föräldrarna 
har förmågan att förstå att det är dem som ska ge barnet omsorg, tröst, kärlek och närhet och 
inte tvärtom. I situationer där det förekommer försummelse och bristande omsorg kan det vara 
så att föräldrarna har en orimlig förväntning på vilka behov barnet ska täcka hos dem. Detta 
kan ta sig uttryck i att föräldrarna behandlar barnet som en annan vuxen och vänder sig till 
barnet för omsorg, tröst och råd. Utfallet av ett sådant beteende blir att barnet tar på sig ett för 
stort ansvar och axlar rollen som omsorgsperson istället för föräldern (Killén, 2009).  
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Den tredje föräldrafunktionen är förmågan att ha realistiska förväntningar på vad barnet 
behärskar. Denna föräldrafunktion har stor påverkan på barnets utveckling. Har föräldrarna 
rimliga förväntningar som överensstämmer med barnets ålder, utveckling och förutsättningar 
kommer barnet att utvecklas gynnsamt. Har föräldrarna dock för höga krav kan det leda till att 
barnet inte utvecklas åldersadekvat då det måste ta för stort ansvar eller så kan barnet bli 
frustrerat då det inte kan nå upp till den nivå som föräldrarna kräver. För låga förväntningar 
hämmar barnet också från att utvecklas. Den fjärde föräldrafunktionen är förmågan att 
engagera sig positivt i samspelet med barnet. Funktionen innebär att föräldrarna kan engagera 
sig positivt och möta barnet i det sociala samspelet samtidigt som de skapar struktur och sätter 
gränser. Bristande engagemang och negativt samspel kännetecknas främst av avvisningar och 
kritik. Den femte föräldrafunktionen, som också är den viktigaste, är förmågan att känna 
empati med barnet och den innebär att föräldrarna kan visa förståelse och leva sig in i barnets 
situation. Om föräldrarna lyckas med detta leder det till att barnet känner en trygghet och själv 
kan utveckla en empatisk förmåga (Killén, 2009).  
 
Den sjätte föräldrafunktionen är förmågan att prioritera barnets grundläggande behov 
framför sina egna vilket innebär att föräldrarna ger barnet det som är nödvändigt utifrån 
omsorg i förhållande till ålder och utvecklingsnivå. För spädbarn kan detta innebära tröst och 
trygghet och för äldre barn kan det vara att lära sig att samspela med lekkamrater. Denna 
funktion är av stor vikt för alla barn men för exempelvis spädbarn kan denna funktion vara 
frågan om liv eller död. Den sista funktionen är förmågan att bära sin egen smärta och 
aggression utan att föra över det på barnet som innebär att föräldrarna kan handskas med 
sina egna känslor och frustrationer utan att föra över och/eller ta ut det fysiskt och/eller 
verbalt på barnet. Vidare gäller detta även konflikter mellan föräldrarna eller andra parter som 
kan påverka barnet negativt (Killén, 2009). 
	  

5.3 Socialisationsprocessen 
Socialisationsprocessen kommer i denna studie i huvudsak att användas som en teoretisk 
utgångspunkt för att lyfta ytterligare en dimension i diskussionen. Giddens och Sutton (2014) 
skriver att socialisation är en medveten och omedveten process som påbörjas i spädbarnsålder 
och varar sedan under hela livstiden. Den präglas bland annat av den sociala verklighet som 
individen befinner sig i. Genom socialisationsprocessen blir det lilla barnet steg för steg 
medveten och skapar sig kunskap och färdigheter som passar i det sociala sammanhang och 
kultur hen växt upp i. Sociala verklighetens kunskap, värderingar, attityder, normer, 
handlingsmönster samt antagande av roller överförs mellan individer genom den sociala 
interaktionen och formar barnet redan från spädbarnsåldern. I denna livslånga 
socialisationsprocess delas in i två generella faser där den primära socialisationen äger rum i 
den tidiga barndomen och som sedan övergår till den sekundära socialisationen som påbörjas 
under senare delen av barndomen och varar sedan livet ut. Vidare finns det också i varje fas så 
kallade socialisationsagenter, vilket är grupper eller sammanhang där socialisation äger rum. I 
den primära socialisationen är familjen den huvudsakliga och viktigaste socialisationsagenten, 
därmed kan familjens betydelse i socialisationsprocessen vara påfallande då det lilla barnets 
erfarenheter nästan helt formas av familjen som till en början är den enda 
socialisationsagenten. I familjen formas grunderna till barnets beteendemönster och språk 
som sedan spelar stor roll för barnets fortsatta inlärning. När det lilla barnet blivit några år och 
möter världen utanför familjen påbörjas den sekundära socialisationen, vilket sedan varar livet 
ut. Under denna fas tillkommer socialisationsagenter utanför familjen, såsom bland annat 
förskola, skola samt andra jämnåriga. I dessa sammanhang och i interaktion med 
socialisationsagenterna hjälps barnet i att lära sig de normer och värderingar och övertygelser 
som sammantaget skapar det kulturella mönstret i samhället (ibid).  
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Kohn (1977) menar att familjemönstren skiljer sig markant mellan olika kulturer, vilket 
medför att barnens uppväxtförhållanden skiljer sig tydligt åt. Uppväxtförhållanden och 
familjens bakgrund, till exempel vilken typ av stadsdel barn växer upp i, spelar stor roll i hur 
barns liv senare visar sig att bli. Olsson och Olsson (2001) är inne på samma linje och skriver 
att den sociala grupp som familjen befinner sig i påverkar barnets socialisation. Därmed 
påverkas värderingar, normer, socialt beteende familjens sociala verklighet som föräldrarna 
för över till sina barn genom den primära socialisationen. Lever en familj i en så kallad socialt 
utsatt situation påverkas barnets socialisation och förhållande till omvärlden på grund av 
familjen position i samhället (ibid).  
	  

5.4 Social kontroll 
Social kontroll kommer i denna studie att användas som en teoretisk utgångspunkt för att lyfta 
ytterligare en dimension i diskussionen.	  Ett närliggande begrepp till socialisation är social 
kontroll vilket är en grundläggande beståndsdel i samhällets sociala ordning. Det innefattar de 
processer och mekanismer i samhället som styr människors och gruppers beteenden samt sätt 
att uppföra sig så att människor agerar i enlighet med de samhälleliga värderingar, normer och 
regler som finns. Mekanismerna och processerna som upprätthåller den sociala kontrollen är i 
många fall kontextbunden till en viss kultur och samhälle men många mekanismer kan även 
ses som interkulturella (Innes, 2007). Individers beteenden styrs av sociala normer som 
gagnar konformitet och förhindrar icke-konformitet genom att olika beteenden åtföljs av olika 
konsekvenser vars syfte är att säkerställa att en viss norm efterlevs. Således kan ett avvikande 
beteende sägas vara ett agerande som motsäger samhällets angivna normer och vad som är 
socialt accepterat. Det gör att ett avvikande beteendet kan få följder, såväl genom intern 
kontroll som extern kontroll (Giddens, Suffon, 2014). Innes (2007) skriver att ett avvikande 
beteende kan undkommas via extern kontroll, det vill säga yttre bestraffningar. Det kan vara 
rättsliga sanktioner för ett avvikande beteende eller tvärtom, belöning för konformt beteende. 
Intern kontroll är processer som till exempel socialisationsprocessen som gör att vi införlivar 
normsystem, varpå det styr beteendet. 	  
	  
Social kontroll vidmakthålls i samhällen via formell och informell kontroll. Med informell 
kontroll menas den kontroll som sociala normer och värderingar har, vilket 
vidmakthålls genom den mänskliga interaktionen. Det är inga nedskrivna regler, utan 
beteenden såsom seder och normer som kan vara kulturellt och socialt betingade och som 
människor redan i låg ålder har socialiserats in i. Med hjälp av sociala signaler från andra 
införlivas normer och vad som är socialt accepterat beteende mellan individer. Avvikande 
beteende kan bemötas med ogillande, missnöje eller kränkningar. Lagar och föreskrifter är 
mekanismer som upprätthåller den formella kontrollen för att undvika avvikande beteende 
hos människor. Rättsväsendet har den yttersta kontrollen då det i domstolar kan utmätas 
rättsliga sanktioner på beteende som är avvikande. Myndigheter är samhällsinstitutioner som 
agerar utifrån stadgade lagar och regler och utövar därmed kontroll på människor så att de 
förhåller sig till rådande lagar (Innes, 2007). I fall där barn behöver stöd och skydd har 
socialtjänsten långtgående rättigheter gällande myndighetsutövning (Lundgren m.fl., 2016). 
Det kan ses som en typ av social kontroll av familjer som rör sig i gråzonen avseende vad som 
anses vara avvikande beteende. Myndighetsutövning som social kontroll kan härledas till 
Foucaults klassiska resonemang att kunskap är makt, vilket Svensson, Johnsson och 
Laanemets (2008) menar gör att myndigheter eller staten ibland har tolkningsföreträde av vad 
gäller som är normalt eller avvikande beteende. Enligt Foucault finns inga relationer utan 
makt och makten blir synlig i de relationer där myndigheter i har tolkningsföreträde då det 
möjliggör maktutövning. I föreliggande studie kommer social kontroll i första hand kopplas 
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till formell kontroll, det vill säga att lagar och föreskrifter fyller funktion att visa vad 
avvikande beteende är. Men även en viss mån informell kontroll då oskrivna samhällsnormer 
och värderingar formar vad som i Sverige anses vara en bra förälder med bra 
föräldraförmågor.  

6. Metod 
I kommande avsnitt följer en beskrivning och reflektion av metod och tillvägagångssättet i 
studien. Val av metod, urvalsmetod, datainsamlingsmetod, bearbetning av data och analys, 
validitet, reliabilitet samt etiska reflektioner motiveras och diskuteras. Avsnittet avslutas med 
en metoddiskussion. 

6.1 Val av metod 
Metodvalet bör göras med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar. Kvalitativ metod 
inriktar sig på att gå djupet och skapa förståelse för specifika fall eller fenomen (Jacobsen, 
2012). Studien syftar dels till att fånga mönster i motiveringar till tvångsvårdsdomar samt dels 
att få en djupare förståelse av vad som motiverar tvångsvård på grund av bristande omsorg. 
Då det strävas efter att finna mönster och förstå dessa lämpar sig kvalitativ metod bäst till 
föreliggande studie. Tätt kopplat till kvalitativ metod är ett induktivt förhållningssätt, eller så 
kallad öppen metod. I ett initialt skede av studien förelåg premisser av induktiv karaktär i det 
avseendet att den insamlade empirin, i form av tvångsvårdsdomar, lästes igenom 
förutsättningslöst. Vid den första genomläsningen försökte vi läsa så öppet som möjligt för att 
minimera vår förförståelses inverkan och styra informationen så lite som möjligt (Jacobsen, 
2012). Intentionen med detta var att försöka finna likheter och olikheter sinsemellan utifrån de 
inklusionskriterier som hade satts upp. Tidigare forskning samt teoretiskt ram har tagits fram 
med utgångspunkt från det vi initialt fann i empirin. Under arbetsprocessens gång har dock en 
abduktiv ansats varit för handen i avseendet att förståelsen av empirin har vuxit fram steg för 
steg i växelverkan mellan teori och empiri (Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
Studiens vetenskapsteoretiska ansats har varit inspirerad av att den hermeneutiska traditionen. 
Det innebär tolkningslära där fokus ligger på texter och tolkning av dess innehåll. Även om 
försök görs till att förstå något helt förutsättningslöst så har alla människor någon form så 
kallad förförståelse. De kunskaper och erfarenheter människor har sedan innan, påverkar 
dennes tolkning vilket föranleder att förståelsen och beskrivningen av något påverkas 
beroende på vem som tolkar och vad denne har för förförståelse (Ödman, 2007). Samtidigt 
vill vi skapa förståelse och tolka vårt resultat och då teoretiska begrepp har använts för att 
analysera resultatet och skapa en djupare förståelse kan det sägas att föreliggande studie har 
hämtat inspiration från den hermeneutiska traditionen.  

6.2 Val av material 
I kvalitativa studier är det vanligt att använda sig av så kallat målinriktat urval. Det betyder att 
urvalet görs strategiskt utifrån forskningsfrågorna (Bryman, 2011). I denna dokumentstudie 
har urvalet varit målinriktat då empirin som används har tagits fram med beaktningen av att 
den ska vara ändamålsenlig och bidra till att besvara forskningsfrågan. I valet av data är det 
således viktigt att ha forskningsfrågorna i åtanke för att veta vilket typ av data som bäst 
lämpar sig till studien. Enligt Jacobsen (2012) måste all typ av empiri leva upp till två krav – 
att den ska vara relevant och giltig samt att empirin ska vara pålitlig och trovärdig. Ett 
övervägande om vad som kan anses vara relevant empiri måste därmed göras. Då syftet med 
studien var att undersöka rekvisitet brister i omsorgen i LVU-domar med barn i åldrarna 0-13 
år kan det anses vara mest strategiskt lämpat att använda domar från 2017 avgjorda i 
domstolar och som berör aktuellt rekvisit och åldersspann. I domar gick det utläsa 
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beskrivningar och motiveringar som var till nytta för syftet och därmed är föreliggande studie 
en dokumentstudie. LVU-domar från Sveriges samtliga kammarrätter utgjorde det empiriska 
materialet med motiveringen att samtliga domar har prövats i domstol två gånger, först i 
förvaltningsrätt där beslut har överklagats och sedan i kammarrätt där beslutet omprövas. Att 
varje mål har prövats två gånger kan anses vara mer rättssäkert, varpå det bedömdes att 
kammarrättsdomar enligt 2 § LVU var relevant empiri att använda i ramen av vad som 
benämns som målinriktat urval. 
 
Som tidigare klarlagts har kammarrättsdomar utgjort empiri i föreliggande studie. Beslut i 
förvaltningsdomstolar är i enlighet med (1949:105) Tryckfrihetsförordning (TF) allmänna 
handlingar, vilket gjorde att det på ett relativt enkelt sätt gick att hämta ut vid domstolar. Det 
gick även att få tillgång till domstolsbeslut från rättsdatabaser där all praxis i svenskt 
rättsväsende är samlat. I föreliggande studie har domar uthämtats från rättsdatabasen Karnov. 
Boréus (2015, s. 184) betonar vikten av en genomtänkt strategi i sökandet efter relevant 
material. I förfarandet att finna relevanta domar sökmotorn sattes således olika kriterier upp i 
olika steg i sökprocessen. Vid första steget vid sökmotorn på hemsidan valdes det att bara ge 
träff på kammarrätterna. Vidare skrevs “beredande av vård av unga” in i sökfältet i syfte att 
endast få träff på domar som berörde LVU-lagstiftningen och därmed studiens område. 
Sökningen avsmalnades ytterligare till att endast gälla domar från 2017 då det visade sig 
finnas mycket domar jämlikt LVU. Genom att ha så nya domar som möjligt som empiri 
kunde det ge en mer rättvis bild hur rådande rättspraxis i Sverige gällande LVU-lagstiftningen 
ser ut i dagsläget. Sökresultatet i Karnov med inklusionskriterierna samtliga kammarrätter, 
2017 (2 januari till 3 april) samt sökorden “beredande av vård av unga” gav 432 träffar. 
Träffarna sorterades i datumordning med nyast först. Därefter vid det andra steget i 
sökprocessen gjordes det en genomgång samt uteslutning av de träffar som utifrån rubriken 
inte ansågs gälla domstolsbeslut som gällde Beredande av vård enligt LVU. Rubriker som 
exkluderades i det grova, första urvalet var bland annat “Omedelbart omhändertagande” då 
det endast berör själva omhändertagandet och inte tvångsvården i sig. Vidare exkluderades 
även sökträffar utifrån att det i rubriksnamnet framkom att det gällde; avskrivning, 
rättspsykiatrisk vård, omedelbart omhändertagande av missbrukare, ersättning av offentligt 
biträde, återkallelse av överklagande, personlig assistans, avvisat överklagande, återställande 
av försutten tid, inhibition, upphörande av vård, beredande av vård av missbrukare, 
upphörande av vård av unga, rättshjälp i mål om umgängesbegränsning, offentlig 
upphandling, återkallelse av överklagande. Utifrån rubrikerna gick det att utesluta 144 domar, 
varpå 288 domar kvarstod. 
 
Efter den första grova exkluderingen av domar utifrån rubriken, sattes nya inklusionskriterier 
upp inför tredje steget i sökprocessen för att empirin skulle vara relevant för 
frågeställningarna. De domar som utifrån rubriken passade in till syftet valdes ut och lästes 
igenom för att se om de uppfyllde kriterierna som motsvarade frågeställningen i enlighet med 
vad Bryman (2011) menar är målinriktat urval. De inklusionskriterier som förelåg var att 
domen skulle gälla barn mellan 0-13 år, domen endast skulle gälla jämlikt LVU § 2 där brister 
i omsorgen skulle vara det huvudsakliga rekvisitet för omhändertagandet. Således 
exkluderades domar jämlikt § 3 LVU samt de jämlikt § 2 LVU som i huvudsak berörde 
fysisk, psykisk misshandel och otillbörligt utnyttjande. Efter att ha sorterat domarna i 
datumordning med nyast först samt skummat igenom innehållet i domarna valdes de 23 första 
domarna ut som uppfyllde samtliga inklusionskriterier. Under noggrannare genomläsning 
exkluderades ytterligare fem domar då det gick att utläsa att det i huvudsak berörde andra 
rekvisit än brister i omsorgen. De domar som exkluderades berörde till en viss del brister i 
omsorgen men det var främst fysisk misshandel som låg till grund för beredandet av vård 
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enligt LVU. Det empiriska underlaget i föreliggande studie består således av 18 LVU-domar 
från Kammarrätten. 
	  

6.3 Bearbetning av data och analys 
Det första som gjordes var att all empiri lästes igenom för att få en överblick av materialet. 
Efter genomgången valdes studiens tidigare forskning och teoretiska ramverk ut med 
utgångspunkt i de gemensamma drag och mönster som gick att urskilja i det initiala skedet av 
arbetsprocessen. Den metod som används för analysarbetet är vad Kvale och Brinkmann 
(2014) kallar för ad hoc. En vanlig metod i kvalitativ forskning som är väl tillämplig när det 
rör sig om omfattande mängder data. Metoden inbegriper en blandning av olika metoder 
såsom kategorisering, meningskoncentrering, narrativ strukturering och meningstolkning. För 
att skapa mening i den insamlade empirin används alla dessa olika tekniker och angreppssätt. 
Det betyder vi har växlat mellan olika tekniker, bland annat genom att lägga märke till 
mönster, sammanställa, skapa metaforer av empirin.   
   
I enlighet med Kvale och Brinkmanns (2014) beskrivning av ad hoc påbörjades en 
förutsättningslös genomläsning för att få ett allmänt intryck över empirin. Det skrevs ned 
stödord till varje fall vad gällde föräldraförmåga och motiveringar till omsorgsbrist med 
hänsyn till studiens syfte. Detta för att kunna få en överblick över materialet. Då empirin är 
omfattande gjordes ytterligare en mer djupare genomgång av materialet för att kunna 
sammanfatta varje dom. När en sammanfattning av samtliga domar hade gjorts gick det 
urskilja återkommande gemensamma drag men också olikheter i empirin, varpå det gjordes en 
tematisering av det som kännetecknade respektive dom. Sammanfattningarna reducerades 
ned, med hänsyn till syftet, till punktlistor av respektive dom för att kunna underlätta en 
jämförelse mellan likheter och olikheter domar emellan och en kodning genomfördes utifrån 
detta. Vi insåg att denna kodning innehöll för många olika teman med tanke på antalet i 
domar i varje tema. Därför gjordes en något bredare kategorisering där det gick att återfinna 
sammanhängande resonemang inom varje kategori. Valet av teman gjordes utifrån vad vi 
uppfattade vara det huvudsakliga argumentet för omhändertagandet enligt LVU. Det 
resulterade i följande tre teman: Föräldrar med funktionsnedsättning, föräldrar med missbruk 
samt ospecificerat. För att göra varje kategori mer överskådlig och underlätta för läsaren har 
tabeller använts som en kort redovisning av varje dom. Vidare har analys av gemensamma 
drag överlag samt inom respektive kategori utförts både genom jämförelse mellan domarna 
men också utifrån de teoretiska utgångspunkterna i syfte att finna djupare och bredare 
förståelse och mening. 
	  

6.4 Validitet och reliabilitet 
Validitet anses inom samhällsvetenskaplig forskning härröra frågan om metoden undersöker 
det som det påstås undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014; Bergström & Boréus, 2012). Hela 
arbetet har genomsyrats av studiens syfte i strävan efter att förhålla oss inom det ramar som 
studien är tänkt att undersöka. För att ytterligare bidra till ökad validitet är valet av empiri och 
i detta fall typ av dokument viktigt för att fånga upp och undersöka det som det är avsett att 
undersöka och om det anses vara mest ändamålsenligt utifrån syftet. Jacobsen (2012) skriver 
att det viktigaste i valet av empirin är att den ska vara giltig och relevant samt pålitlig och 
trovärdig. Vi anser att utifrån syftet med denna studie är domar angående LVU den empiri 
som är mest relevant och trovärdig. Då empirin utgörs av de 18 första domarna som uppfyllde 
inklusionskriterierna, har ett försök gjorts att kunna återge en så verklighetsförankrad bild 
som möjligt. På så sätt kan detta också bidra till studiens validitet. Något annat som också kan 
vara viktigt att ta med i en validitetsdiskussion är vår egen forskarroll och förförståelse. 



	   16	  

Förförståelsen har i studerandet av samhällsvetenskapliga objekt en betydande roll vilket gör 
att forskaren inte står som objektiv i förhållande till sitt studieobjekt. Den egna förförståelsen 
är med och konstruerar sitt studieobjekt och bestämmer hur frågor kan besvaras och i 
bedömningen av validiteten är det därför inte bara metoden som bör beaktas. Förståelsen om 
den egna förförståelsen hos forskaren i form av den sociala och historiska kontexten utifrån 
vilket den vetenskapliga kulturen påverkas bör också tas till hänsyn i syfte att göra det möjligt 
att uppnå god validitet (Bergström & Boréus, 2012). Med beaktning till den egna 
förförståelsen har det i denna studie varit av vikt att hela tiden reflektera och medvetandegöra 
hur det kan tänkas påverka processen. Hade det varit samma syfte men med andra teoretiska 
utgångspunkter kan säkerligen utfallet av studien ha sett annorlunda ut då det hade legat 
tonvikt på något annat.  
 
Reliabilitet, eller pålitlighet och trovärdighet som det kan översättas till i vardagsspråk, är 
också av relevans för studier. Det innebär att en bra genomförd studie inte bara kan vara valid 
utan det krävs också att undersökningen är tillräckligt noggrann i studiens alla led för att 
reducera felkällor i så stor utsträckning som möjligt. Vad gäller analys av texter är 
tolkningsaspekten en fråga om reliabilitet, varpå det gör att textläsningen måste vara 
tillräckligt noggrann för det syfte som föreligger (Bergström & Boréus, 2012). För att 
föreliggande studies reliabilitet ska kunna tillförsäkras har en noggrann beskrivning gjorts av 
hela arbetsprocessen vilket också bidrar till ökad transparens samt replikerbarhet i enlighet 
med Kvale och Brinkmann (2014). Det tillför alltså även en aspekt av att andra har möjlighet 
att göra om samma undersökning och komma fram till samma resultat. En utförlig 
beskrivning av arbetsprocessen har därmed gjorts i syfte att uppnå en högre grad av reliabilitet 
samt transparens. Empirin utgörs av offentliga dokument vilket gör det möjligt att spåra 
domarna (Bilaga 1). En avvägning har gjorts mellan anonymitet och reliabilitet men till 
förmån för studiens transparens och reliabilitet har vi valt att uppge målnumren. Vad gäller 
läsning och tolkning av empirin har genomläsning av materialet genomförts upprepade antal 
gånger för att bli väl känd med empirin i syfte att slutsatserna och analysen ska bli så 
opartiska som möjligt. Dock är vi medvetna om att förförståelsen och våra uppfattningar 
bidrar till att det inte går att förhålla sig helt opartisk i tolkningen. Att ha en fortlöpande 
dialog angående detta under hela arbetets gång har bidragit till att reducera subjektiv inverkan 
på studien och dess slutsatser. 
  

6.5 Etiska överväganden 
Under hela arbetsprocessen gång har vi förhållit oss reflekterande gentemot etiska 
överväganden, något som är en viktig del i forskningsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) har legat till grund för studien, vilket är 
krav som Vetenskapsrådet ställer på forskning gjord i Sverige. Nedan redogörs de fyra 
forskningsetiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet. 
 
Informationskravet innebär att samtliga deltagare i en studie ska informeras om studiens syfte. 
Det ska vidare framgå att deltagandet i studien är frivilligt och att de har rätt att avbryta 
deltagandet om det så önskas (Vetenskapsrådet, 2002).  I föreliggande studie berörs inte detta 
krav då den insamlade empirin utgörs av offentliga dokument i den mening som beskrivs i TF 
2 kap. § § 6, 7. Innebärandes att berörda personer i domarna inte behöver informeras då det 
faller inom ramen för offentlighetsprincipen då alla personer som önskar har tillgång till 
offentliga dokument. Icke desto mindre blir det viktigt att behandla uppgifterna med största 
hänsyn till personernas integritet och anonymitet. Därför blir självbestämmanderätten enligt 
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Akademikerförbundet SSRs (2010) etiska koder i socialt arbete av vikt och värda att nämna i 
sammanhanget som en ytterligare etisk ståndpunkt som bör beaktas. Detta eftersom berörda 
personer enligt offentlighetsprincipen om offentliga dokument fråntas sin rätt att själva 
bestämma om de vill delta i studien eller inte. Möjlighet finns ändå att kontakta samtliga 
berörda parter men då bör en avvägning göras huruvida det kan göra mer skada än nytta för 
personerna i fråga. Bedömningen har gjorts att personerna som domarna inte delges 
information om deltagande. Dock blir än viktigare att i studien skydda personernas identiteter.  
 
För att uppfylla Samtyckeskravet ska deltagarna i studien ges möjlighet att lämna sitt 
samtycke till sitt deltagande utifrån den information som erhållits från forskaren 
(Vetenskapsrådet, 2002).  Även denna princip är av mindre relevans med hänvisning till att 
empirin utgörs av offentliga dokument och det stämmer in i det som nyss diskuterats i 
föregående stycke gällande offentlighetsprincipen. 
 
Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter om de personer som deltagit i studien ska 
behandlas som konfidentiella uppgifter, det vill säga att det ska anonyma (Vetenskapsrådet, 
2002). Jacobsen (2012) är av uppfattningen att ju känsligare uppgifterna som framkommer är, 
desto mer noggrann bör man vara för att skydda den enskildes privatliv. Då de uppgifter som 
framkommer om privatpersoner i domarna redan till viss del är sekretessbelagda, återstår det 
fortsatt mycket information om berörda parter som kan anses vara utelämnande vad gäller 
familjers privatliv. Konfidentialitetskravet blir därför än mer viktigt att ta till hänsyn när de 
rör sig utelämnande av familjers privatliv. Med hänsyn till detta har samtliga namn som 
förekommer i domarna avidentifierats. Följaktligen har varje dom tillskrivits en beteckning 
som till exempel FA, MA, OA beroende på vilken kategori den tillhör. Dock kommer barnens 
födelseår att nämnas då det är viktigt för studiens syfte att det framkommer.  I de citat som 
används i studien har namnen bytts ut mot X om det är föräldrar eller X- födelseår om det 
gäller ett barn i syfte att avidentifiera personerna. Presentationen av resultatet och analysen 
sker i enlighet med konfidentialitetskravet, dock kommer alla domar med målnummer finnas i 
Bilaga 1, vilket ändå gör det möjligt att se vilka personer domarna berör. En avvägning har 
gjorts gällande detta. Men då domar är offentliga dokument samt för att tillförsäkra studiens 
reliabilitet, har bedömning gjorts att målnumren kommer att redovisas i Bilaga 1. 
 
Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet som berör enskilda personer endast ska 
brukas till forskningsändamål och inget annat (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet har i 
föreliggande studie uppfyllts genom att materialet som utgör empirin har studerats och 
analyserats utifrån syftets premisser och har endast använts till just detta.  
	  

6.6 Metoddiskussion 
Studien strävar efter att belysa den vaghet i begreppet samt de svårigheter som finns i 
bedömningen av bristande omsorg. Att få med alla aspekter som rör bristande omsorg är svårt 
på grund av tidsbrist, varvid vi valt att rikta in oss på föräldraförmågorna och beskrivningen 
av dessa. Tidsramarna för arbetet har även haft inverkan på insamlad empiri då det endast är 
18 domar som utgör empirin. Om ett större antal domar legat till grund för studien hade det 
eventuellt kunnat styrka studiens resultat och mönster som upptäckts, eller hade kunnat 
förhindra den eventuella skevhet som kan uppstå i ett mindre urval. Dock har vi försökt att 
förebygga skevhet i urvalet. Detta påstående grundas i att studiens empiri är de 18 första 
domarna som uppfyllde de inklusionskriterier som hade satts upp. Det medförde dock en 
ganska stor spridning mellan domarna, något som kan upplevas som spretigt. Strävan efter att 
i någon mening kunna ge en så verklighetsbeskrivande och nyanserad bild som möjligt, gör 
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spridningen i empirin nödvändig. LVU-domar anser vi är en pålitlig källa. Det kan dock ses 
som en begränsning att socialnämnden fick bifall i samtliga domar. Det kan ha begränsat 
nyanseringen och att en mer enformig bild har uppvisats. Det hade varit intressant att jämföra 
fall av omsorgsbrist som inte uppfyllde kriterierna till LVU för att tydligare kunna se 
skillnader i vad som bedöms vara påtaglig risk och inte. Från första början var det tänkt att 
sociala barnavårdsutredningar skulle vara empiri och då med ett litet annat syfte. På grund av 
yttre omständigheter och tidsbrist blev så inte fallet. Det gjorde att LVU-domar fick utgöra 
empiri istället.  
 
Det fanns möjlighet till andra metodval. Studien skulle kunnat ha ett kvantitativt angreppssätt 
och på så sätt kunna haft mer omfattande empiri. Det hade gått att kvantifiera urvalet för att 
med siffror kunna beskriva hur bedömningen av bristande omsorg ser ut, dock ger detta ingen 
djupare förståelse av ämnet, vilket var studiens syfte. Kvalitativa intervjuer med till exempel 
socialsekreterare som jobbar med barnavårdsutredningar hade kunnat vara intressant för att få 
en annan vinkel på ämnesområdet. Metoden valdes bort på grund av de svårigheter som kan 
finnas med att hitta tillräckligt många respondenter och andra yttre omständigheter som kan 
tänkas påverka och försena studiens förfarande.  

7. Resultat och analys 
Under föreliggande avsnitt kommer det resultat som framkommit i studien att presenteras och 
analyseras. Inledningsvis kommer en sammanfattning av analysen och vad som framkommit i 
domarna att presenteras. För att göra varje kategori mer överskådlig och underlätta för läsaren 
har tabeller använts som en kort redovisning av varje dom. Vidare har analys av gemensamma 
drag överlag samt inom respektive kategori utförts både genom jämförelse mellan domarna 
men också utifrån de teoretiska utgångspunkterna i syfte att finna djupare och bredare 
förståelse och mening. Vidare kommer en mer detaljerad beskrivning av empirin att ges som 
följs av en precisering och djupare analys av domarna under tre olika teman: föräldrar med 
funktionsnedsättning, föräldrar med missbruk samt ospecificerat. Dessa valdes ut på grund av 
den kategorisering av domarna som genomfördes i ett initialt skede där det gick att urskilja 
vissa mönster av motiveringar till varför det förelåg påtaglig risk för barnets hälsa och 
utveckling att skadas på grund av brister i omsorgen enligt § 2 LVU. 
 

7.1 Sammanfattning 
Av vad som framgått i empirin gick det se att återkommande mönster i motiveringen till LVU 
var att barn blev omhändertagna till följd av att föräldrarna hade en funktionsnedsättning, 
missbruk eller att familjens mångåriga stöd genom frivilliga insatser inte bedömdes vara 
tillräckliga. I samtliga domar gick det uttyda att den huvudsakliga tonvikten lades på 
föräldrarnas förmågor, oförmågor, funktionsnedsättningar, missbruk och tidigare insatser. 
Barnen i de specifika fallen nämndes endast i de sammanhang där symptom på grund av 
bristande omsorg hade uppstått. I övrigt när barn nämndes var det i mer generella ordalag, 
bland annat när resonemang fördes gällande om barns behov i allmänhet. Bristande insikt i 
problematik och insikt i hur föräldrarnas beteende påverkar barnen var också resonemang som 
var frekvent återkommande i domarna överlag.  I vissa domar gällande syskonpar kunde det 
tolkas som att det äldre syskonet fått gestalta någon form av prognos för sitt yngre syskon. 
Något som kan kopplas till utvecklingspsykologiska faktorer såsom anknytning (Karlsson, 
2008) och vad som kan ske när inte en trygg anknytning utvecklas mellan omsorgspersonen 
och barnet. Utifrån detta gick det se att utvecklingspsykologiska och anknytningsteoretiska 
resonemang användes som motivering till beredande av vård enligt LVU. 
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Av vad som framgått i samtliga teman gick det uttyda olika mönster vilket karaktäriserar 
respektive tema. Det mest framträdande temat i föräldrar med funktionsnedsättning var att 
barn blev omhändertagna i spädbarnsåldern med argumentet att föräldrarna saknade förmåga 
att tillgodose barnets grundläggande behov av fysisk och psykisk omsorg. I samtliga domar i 
temat föräldrar med funktionsnedsättning gjordes bedömningen att föräldrarna saknade 
utvecklingsförmåga till att ge sitt barn god omsorg. Detta med en mer eller mindre tydlig 
hänvisning till förälderns/föräldrarnas diagnoser. Denna iakttagelse kan förklara varför barnen 
i detta tema omhändertogs i en lägre ålder i jämförelse med barnen i de andra två temana. 
Detta gick att se exempel på i dom FC där förvaltningsrätten anförde att riskerna för bristande 
omsorg för barnet var hypotetiska när det inte var klarlagt huruvida mamma hade diagnosen 
lindrig utvecklingsstörning eller inte. I kammarrätten framgick det att mamma hade en 
diagnos varpå omsorgsbristerna inte längre ansågs vara hypotetiska då nämndens överklagan 
bifölls. Vidare framgick det i empirin inom detta tema att placeringen var att se som 
permanent, vilket var en skillnad sett till de domar som återfanns under temat föräldrar med 
missbruk. Där framgick det, utifrån formuleringen av beslutet, att placeringen var mer 
tidsbegränsad då placeringen endast skulle bestå tills föräldrarna upprätthöll stabil nykterhet.   
 
I temat missbruk var det ofta missbruket i sig som framställdes som den huvudsakliga orsaken 
till omsorgsbristen. Skillnader i beskrivning av omsorgbrist förekom dock beroende på om det 
rörde sig om alkoholmissbruk eller narkotikamissbruk. I domar gällande alkoholmissbruk 
gjordes, vad som kunde anses, en grundligare och mer konkret redogörelse för faktiska 
levnadsomständigheter som påvisade att omsorgsbrister förelåg till följd av missbruket. 
Betydligt vagare beskrivningar och antaganden gjordes i de fall narkotikamissbruk förekom. I 
flera fall var det endast positiva drogtester som förekom varpå kriterier för LVU bedömdes 
uppfyllda. I ett av dessa fall (MC) framgick det att familjehemmet uppfattade att barnet hade 
en grundtrygghet och att barnet uppvisade tecken på en tidigare god omsorg, trots detta 
ansågs kriterier för LVU ändå föreligga. 
 
Under temat ospecificerat tedde sig domarna spretiga gentemot varandra, dock gick det 
mellan vissa domar urskilja genomgående mönster. Bland annat förekom de äldsta barnen i 
vår empiri i det ospecificerade temat. Detta skulle kunna härledas till att fyra av sex domar i 
denna kategori utgörs av familjer som haft omfattande insatser och stöd samt varit under 
utredningar flertalet gånger hos socialnämnden. Dessa insatser har alla mer eller mindre varit 
verkningslösa då de inte genererat bestående förbättringar hos föräldrarna. I dessa domar 
förekom en omfattande beskrivning av levnadsomständigheter till följd av den goda 
kännedom socialnämnd haft. En av dessa domar (OB) fick avslag i förvaltningsrätten, hade 
hjälp getts till familjen de senaste 14 åren utan varaktiga förändringar. Vidare framlades en 
gedigen beskrivning av levnadsomständigheter som påvisade bristande omsorg samt att 
tydliga symptom på grund av detta. Trots dessa omständigheter ansågs inte kriterierna för 
LVU uppfyllda i förvaltningsrätten. I detta fall förekom inte missbruk eller 
funktionsnedsättning hos mamma, utan det sattes tilltro att situationen kunde förbättras via 
fortsatta frivilliga insatser i hemmet. Det går att utläsa att domen saknar något tydligt 
argument såsom missbruk eller funktionsnedsättning vilket gjorde att LVU var svårare att 
tillämpa. Det sattes istället tilltro till att föräldrarna hade en förändringsbenägenhet och 
därmed också att frivilliga insatser ansågs tillräckliga. Utöver detta kan det även åskådliggöra 
att funktionsnedsättning eller missbruk var ett tungt vägande argument i motiveringen av 
beredande av vård enligt LVU.  
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7.1.1 Presentation av samtliga domar 
I de 18 domar som utgjorde studiens empiriska material rörde det sig sammanlagt om 28 barn 
i åldrarna 0-13 år. Nedan följer en tabell (figur 1) som visar åldersfördelningen. Första raden 
anger födelseår och andra raden anger antal barn som var födda det året.  
 
Figur 1. 
2016 2014 2013  2012 2011 2010 2009 2007 2006 2003 
7 2 6 2 3 3 2 1 1 1 
 
Resultatet visade att de flesta barn som omhändertogs på grund av rekvisitet brister i 
omsorgen enligt § 2 var i det yngre åldersspannet då 24 av 28 barn var från spädbarnsålder 
upp till sex år. Av de domar som granskades var det två av 18 domar som fick avslag i 
förvaltningsrätten. Dock ändrades dessa två domar i kammarrätten till socialnämndens fördel 
vilket resulterade i att samtliga domar fick bifall i frågan om beredande av vård enligt LVU § 
2.  

7.2 Föräldrar med funktionsnedsättning 
Nedan kommer återkommande mönster i domarna att presenteras samt likheter, skillnader och 
djupare analyser med hjälp av begreppen i den teoretiska ramen.	  

7.2.1 Presentation av domar 
Utifrån kategoriseringen gick det att identifiera sex domar där en eller båda föräldrarna hade 
någon form av funktionsnedsättning. De funktionsnedsättningar som förekom i domarna var 
lindrig utvecklingsstörning, kognitiva svårigheter, autism, Aspergerdiagnos, ADHD och 
allvarligt psykiatriskt tillstånd. Den vanligaste funktionsnedsättningen bland de domarna som 
ingick i studien var lindrig utvecklingsstörning vilket förekom i tre utav sex fall. I två av 
domarna berörde beslutet fler än ett barn och i tre av domarna fanns det en ensam 
vårdnadshavare.  
 
Figur 2. 

Familj Barn födda 
år 20XX 

Föräldrarnas typ av 
funktionsnedsättning 

Vårdnadshavare 

FA 16 Autism & lindrig 
utvecklingsstörning 

Mamma 

FB 16 Lindrig 
utvecklingsstörning 

Mamma 

  FC 16 Lindrig 
utvecklingsstörning 

Mamma 

FD 13, 16 ADHD, “dokumenterade 
kognitiva svårigheter” 

Mamma och pappa 

FE 10, 13 Asperger Mamma och pappa 

FF 12 Svårbehandlat psykiatriskt 
tillstånd & psykiska 
problem 

Mamma och pappa 
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7.2.2 Mönster i domarna 
Det gick att identifiera flera likheter i domarna som berörde föräldrar med 
funktionsnedsättning. En av dem var att i de tre fall där föräldrarna hade en lindrig 
utvecklingsstörning var alla barn födda år 2016 och blev alla omhändertagna strax efter 
födseln (FA, FB, FC). Vidare var två av vårdnadshavarna i denna kategori ensamstående 
vilket påtalades som en risk i domarna, detta på grund av att det inte fanns någon annan som 
kunde kompensera för de brister som uppmärksammades. Något som var gemensamt för 
samtliga domar i temat var att föräldrarna bedömdes sakna insikt i hur deras egen problematik 
påverkade barnets hälsa och utveckling. Flertalet av domarna tog också upp att föräldrarna 
hade ett bristfälligt säkerhetstänk kring riskerna kring barnet samt att de hade svårt att förutse 
konsekvenser. 
 

Mamman brister i omsorgsförmågan när det gäller att praktiskt hänseende förutse, förstå 
och tillgodose X-16 behov av säkerhet, förutsägbarhet och omsorg (FA). 
 
Såväl utredningen som vad mamma och pappa själva anfört visar att de till stora delar 
saknar insikt när det gäller sina brister i föräldraförmågan och de konsekvenser det får för 
barnen (FD). 

 
Utredningen visar också på brister när det gäller skydd och säkerhet. Mamma har svårt 
att göra två saker samtidigt och tappar lätt fokus på X-12 (FF). 

 
I citaten ovan framgår att brist på insikt i problematiken kan tolkas vara ett starkt argument i 
motiveringen till LVU. Detta då det påvisade att frivilliga insatser inte gick att se som 
tillräckliga eftersom föräldrarna, på grund av sin funktionsnedsättning, inte ansågs kunna 
utveckla sin föräldraförmåga. Vidare kan citaten tolkas som att avsaknad av skydd och 
säkerhet utgjorde en stor fara för barnet. Något annat som var återkommande i domarna var 
att det fanns en utförlig beskrivning av föräldrarnas förmågor kopplat till säkerhetstänk och 
anknytning till barnen. Detta gick bland annat att se i dom FB där mamman led av en lindrig 
utvecklingsstörning. I domen framfördes att barnet visade tecken som inte var åldersadekvata, 
barnet hade svårt att söka ögonkontakt samt visade en ovilja till att söka tröst hos modern eller 
andra personer i omgivningen samt att barnet sov ovanligt mycket. Vidare hade barnet en 
allvarlig skallasymmetri på grund av att hen inte har blivit vänd på i sängen, hen har även 
tappats i sängen samt lämnats ensam på skötbordet. Mamman, som har haft det övergripande 
ansvaret för barnet, beskrevs ha svårt att läsa av barnets signaler, saknade konsekvenstänk 
samt uthållighet vid utförandet av uppgifter. Det går i denna motivering att utläsa att 
anknytningsteorin (Karlsson, 2008) ligger till grund i bedömningen. Detta tyder på att 
anknytningsteoretiska argument används i bedömningen till beslutet. Vidare framgick det att 
de faror som exemplifieras indikerar på bristande säkerhetstänk hos föräldern. Således går det 
att tolka det som att ett bristande säkerhetstänk hos föräldern väger tungt i motiveringen för 
att påvisa att det föreligger brister i omsorgen.  
 
Tecken på brister i anknytning var vanligt förekommande i domarna och det användes ofta 
som en motivering och en måttstock på hur relationen mellan barnet och föräldrarna såg ut 
samt hur det hade sett ut under barnets uppväxt. I dom FD användes anknytningsteorin och i 
domen anfördes följande: 
 

X-13 tycks ha en otrygg desorienterad anknytning till sina föräldrar. Han söker sig inte 
till någon av dem för tröst eller vägledning. X-13 har vid flera tillfällen uppvisat ett 
beteende där han har agerat ut med fysiskt våld mot både barn, vuxna och djur (FD). 
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Vidare framkommer följande av samma dom: 
 

Av observationer har det vidare framgått att föräldrarnas vägledning av X-13 har 
präglats av hårdhänthet, avvisning och inkonsekvens (FD). 

 
Citatet går därmed att koppla till anknytningsteorin men också till Killéns (2009) fjärde 
föräldrafunktion Förmågan att engagera sig positivt i samspelet med barnet. I motiveringen 
gick det se att föräldrarnas förmågor framställdes som otillräckliga då de inte bedömes kunna 
möta barnet på ett tillfredställande sätt.  
 
I dom FD gällande två barn födda 2013 och 2016 togs även konkreta exempel upp på 
bristande omsorg samt hur detta har påverkat barnet. 
 

Föräldrarna saknar rutiner för hygien, tider och mat. Hemmet är så smutsigt att det är 
ohälsosamt för X -13 att visats i. Båda föräldrarna saknar säkerhetstänk när det kommer 
till X -13, såväl inom hemmet som utanför. X -13 har till följd av detta försatts i livsfara 
när han fick i sig kaustiksoda och var tvungen att vårdas i respirator (FD). 

 
Vidare berörde också dom FC konkreta exempel som visade på bristande omsorg: Mamman 
höll sitt barn på ett icke adekvat sätt, hon sökte inte ögonkontakt med barnet, hon hade svårt 
att sköta sitt hem, sin ekonomi och sin hygien. Mamman saknade insikt i ett barns behov samt 
uppvisade en ovilja att ta till sig råd och stöd samt att själv uppsöka hjälp och vård. Dock 
visade mamman en god vilja och att hon i vissa stunder kunde hon vara kärleksfull, intonande 
och ha ett fungerande samspel. 
 
I domen gav förvaltningsrätten socialnämnden avslag i frågan om barnet ska beredas vård 
enligt LVU med följande motivering: 
 

Sammanfattningsvis anser förvaltningsrätten att det finns flera riskfaktorer som ger stöd 
för att barnets hälsa och utveckling på grund av brister i mammans omsorg utsätts för 
risker att skadas. Dessa riskfaktorer är dock varken var för sig eller sammantaget sådana 
att de kan anses konstituera en påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling i LVUs 
mening (FC). 

 
Vid överklagande anförde dock kammarrätten följande: 
 

Med hänsyn dels till barnets låga ålder, dels till att mamman är ensam vårdnadshavare 
bedöms de konstaterade bristerna i omsorgen utgöra en påtaglig risk för att barnets hälsa 
och utveckling skadas. Risken för att barnet skadas är konkret och kan inte avhjälpas 
med det stöd och den hjälp som mamman har tillgång till genom vänner och en framtida 
god man (FC). 

 
Vid jämförelsen av förvaltningsrättens och kammarrättens dom gick det se att bedömningen 
gällande mammans föräldraförmågor och de risker som detta medförde hade ändrats. Det som 
skiljde domarna åt var att mamman i kammarrättens dom hade konstaterats med diagnosen 
lindrig utvecklingsstörning. Dock anmärkte kammarrätten att varken definitionen eller 
förekomsten av en lätt utvecklingsstörning utgjorde en sådan omständighet som i sig kan 
utgöra grund för vård enligt LVU. Motiveringen till omhändertagandet var således lika på alla 
punkter utom den som rörde mammans konstaterade funktionsnedsättning. Utifrån detta 
skulle kammarrättens bedömning kunna ses som motsägelsefull då det går att påvisa att 
diagnosen var avgörande för beslutet.  
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Sammantaget går det konstatera utifrån de domar som berörde föräldrar med någon typ av 
funktionsnedsättning att diagnosen i sig var ett tungt argument i beslutet kring 
omhändertagande enligt LVU § 2. Om man ser till dom FC går det påvisa att diagnosen i sig 
var helt avgörande snarare än den faktiska situationen och omsorgsbristen. 

7.3 Föräldrar med missbruk 
Nedan kommer återkommande mönster i domarna att presenteras samt likheter, skillnader och 
djupare analyser med hjälp av begreppen i den teoretiska ramen.	  

7.3.1 Presentation av domar 
I tabellen nedan presenteras de sex familjer som kategoriserades utifrån att barnen blev 
omhändertagna i huvudsak på grund av föräldrars missbruk. De sex domar under detta tema 
berörde totalt tolv barn i åldrarna noll till nio år. Två av dessa domar utgjordes av 
syskonskaror med fem syskon i en familj och tre syskon i den andra och fyra domar gällde 
endast ett barn. De äldsta barnen återfanns i någon syskonskara. Tabellen har två 
underkategorier som visar vilket preparat som föräldrarna missbrukar utifrån att det gick att 
utläsa skillnader i beskrivning av missbruk och hur resonemanget fördes kring 
föräldraförmågorna utifrån respektive typ av missbruk.  
 
Figur 3. 
Familj Barn 

födda år 
20XX 

Föräldrars typ av 
missbruk 

Vårdnadshavare 

MA 16 Alkohol Mamma och pappa 

MB 09, 10, 
11,13,13 

Alkohol Mamma och pappa 

MC 14 Narkotika Mamma 

MD 16 Narkotika Mamma och pappa 

ME 13 Narkotika Mamma och pappa 

MF 07, 11, 11 Narkotika Mamma (pappa endast till 
07) 

	  

7.3.2 Mönster i domarna  
Det gemensamma mönster samtliga domar hade under detta tema var att föräldrarnas 
missbruk var den huvudsakliga orsaken till omhändertagandet och tvångsvård enligt LVU. 
Huvudsakligt fokus låg, i samtliga domar, på föräldrarna och huruvida det förelåg ett 
missbruk hos dem eller inte och lite vikt fästes på barnen. En förklaring till detta skulle kunna 
vara att rekvisitet bristande omsorg var det som utreddes vilket medförde att argumentationen 
berörde föräldrarnas bristfälliga omsorgsförmåga. Barnen nämndes generellt sett endast när 
det var fråga om synliga konsekvenser på barnets utveckling som hade föranletts av 
föräldrarnas missbruk. De resonemang som då fördes var att barnen inte hade fått sina behov 
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tillgodosedda eftersom att de uppvisade beteende som var avvikande, såsom aggressivt eller 
gränslöst. 
 
En intressant iakttagelse var att placering av barnen verkade vara en tillfällig lösning i väntan 
på att föräldrarna skulle bli fria från sitt missbruk och att barnen och föräldrar då skulle 
återförenas. 
 

Förvaltningsrätten instämmer i kommunstyrelsens bedömning att nödvändig vård för 
närvarande innebär barnen behöver placeras i familjehem för att få sina behov 
tillgodosedda (MB) 

 
Mamma behöver ordna en stabil, nykter och ordnad miljö innan X-14 kan flytta hem 
(MC). 
 
Det är viktigt att hon fortsätter ta emot vård och behandling för att på sikt kunna ta hand 
om X-13 (ME). 

 
Citaten indikerar att placeringen betraktades som tillfällig åtgärd, med hänsyn till 
formuleringar som ” för närvarande” och ”innan X kan flytta hem”.  I väntan på föräldrarnas 
tillnyktring ska barnen vara placerade men målet är att barnet/barnen ska tillbaka till sina 
vårdnadshavare. Liknande resonemang fördes i flera domar. Att barnen i familjen MB tidigare 
varit placerade i familjehem på grund av samma orsak som nu, vittnar ytterligare om att det 
kan ses som en tillfällig lösning. För att koppla tillfällig placering till anknytningsteorin och 
de olika anknytningsmönstren (Karlsson, 2008) är frågan som kan ställas hur detta kan tänkas 
påverka anknytningen mellan barn och omsorgspersoner då barnen kommer till en ny familj 
och miljö men att det är tidsbegränsat. Hur lång tid placeringen beräknas vara, framgår i 
likhet med ovanstående citat, beror på när föräldrarna återfått stabil nykterhet och vardag, 
vilket i realiteten kan vara svårt att bedöma. Detta skulle kunna skapa en oviss tillvaro för 
barnen och de skulle kunna utveckla en ambivalent eller otrygg anknytning till sina 
omsorgspersoner till följd av att föräldrarna bland annat inte är känslomässigt tillgängliga för 
barnen när de befinner sig i missbruket. 
 
I samtliga domar framkom att det förelåg allvarliga omsorgsbrister hos föräldrarna och att 
barnen inte har fått sina grundläggande behov tillgodosedda, såväl fysiska som 
känslomässiga, till följd av missbruk. De argument som lades fram för att föräldrarna brister i 
omsorgen skulle kunna kopplas till Killéns (2009) sju föräldrafunktioner. Föräldrarna har, 
utifrån ovanstående argument, inte de föräldrafunktioner föräldrar bör ha. Bland annat 
förmåga att sätta barnens behov framför sina egna, realistiska förväntningar på barnet, 
förmåga att engagera sig positivt i samspelet med barnet. Att föräldrarna helt eller delvis 
saknade dessa föräldrafunktioner kan tolkas som en allvarlig omsorgsbrist.  
 
En intressant skillnad i domarna var att motivering, argument och beskrivning av 
föräldraförmågorna såg olika ut beroende på om det rörde sig om alkoholmissbruk eller 
narkotikamissbruk.  I två domar rörde det sig endast om alkoholmissbruk och i fyra domar om 
narkotikamissbruk. Symptom hos barnen eller konkreta exempel på omsorgsbrist gick endast 
att finna i en av de fyra domar som berörde narkotikamissbruk. Dock togs detta upp i båda de 
domar som berörde alkoholmissbruk. Nedan följer utdrag ur domarna. 
 

Barnens ställföreträdare upplevde dem som harmoniska och trygga. X-07 tog mycket 
ansvar för sina bröder och försökte kontrollera dem. Ställföreträdaren träffade den först 
alla tillsammans sedan var för sig. De behöver få vara barn, ställföreträdaren upplever 
att de är väldigt lojala och skyddande mot sin mamma (MF). 
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Hon har under alkoholpåverkan sovit med X-16 jämte sig i sängen, utan att reflektera 
kring hur det kan påverka honom (MA). 

 
Vidare redogjordes det i dom MB en utförlig beskrivning på konkreta exempel och symptom 
på barnen till följd av föräldrarnas alkoholmissbruk. Det beskrevs att polis och socialjour hade 
varit i hemmet och sett föräldrar påtagligt berusade när barnen varit närvarande. Föräldrarna 
kunde då inte ta hand om sig själva och än mindre barnen. Vidare framgick det att barnen 
hade fått fysisk och psykisk omvårdnad då det brast i rutiner för mat, sömn, hygien samt att 
föräldrarna inte kunde skydda barnen från yttre faror. Detta exemplifierades med att barnen av 
andra hade uppmärksammats ha lekt vid vatten och väg utan uppsikt, ett barn var smutsigt 
med full blöja och skinnflådd. Vidare hade socialjouren vid ett besök hos familjen 
uppmärksammat att det varit stor oreda i hemmet. Det framkom också konsekvenser på 
barnen i form av att barnen beskrevs pratat om alkohol på ett otillbörligt sätt som visade på att 
de påverkats av hemsituationen. Det framhävdes även att föräldrarna hade god 
föräldraförmåga när de är nyktra. 
 
Vad gäller de fyra domar som berörde narkotikamissbruk gick det se andra mönster. I två av 
dem, omskrevs inte föräldraförmågan överhuvudtaget. 
 

… i målet framgår att såväl professionella aktörer som ett flertal nära anhöriga har 
uttryckt allvarlig oro över X-14 på grund av missbruk hos mamma, att hon vid 
upprepade tillfällen har varit drogpåverkad tillsammans med X-14 och att hon inte har 
lyckats upprätthålla en stabil tillvaro för X-14 (MC). 
 
…men det är främst missbruket och föräldrarnas livsföring som ligger till grund för 
bedömningen av behovet enligt LVU […] mamma har motsatt sig att lämna 
narkotikatester och hon har vid den muntliga förhandlingen uppgett att hon inte anser 
sig vara i behov av någon insats från socialtjänsten. Förvaltningsrätten anser att dessa 
förhållanden i hemmet sammantaget utgör en konkret risk och påtaglig risk för att X-16 
hälsa och utveckling skadas i hemmiljön (MD). 
 
Nämndens utredning visar att pappa är den av vårdnadshavarna som haft den 
huvudsakliga vårdnaden av X-13. Såvitt framgår har omsorgen i allt väsentligt fungerat 
väl över tid. En av de omsorgsbrister nämnden gör gällande är att pappa har ett 
missbruk av narkotika och att han därvid brister i omsorgen av X-13. Någon konkret 
bevisning till stöd för att han har ett sådant missbruk presenteras inte av nämnden […] 
Att han inte lämnat drogtesterna visar att han inte sätter X-13 behov i centrum (ME). 

 
Av ovanstående citat framgår att föräldrarnas missbruk i sig utgjorde en sådan risk att 
omsorgen brister. Föräldraförmågan kan tolkas vara direkt kopplat till missbruket. Citaten kan 
också gestalta den vaghet som ofta är återkommande i beskrivningen av föräldraförmågorna 
och bristande omsorg i fall som berör föräldrars missbruk, i synnerhet domar rörande 
narkotikamissbruk. I ljuset av föräldrafunktionerna (Killén, 2009) kan missbruk tolkas som att 
föräldrarna inte har förmåga att prioritera barnets grundläggande behov framför sina egna. De 
resonemang som fördes i domarna kring föräldrars missbruk kan ses som ett underliggande 
antagande om att föräldrarna har åsidosatt sina barn och dess behov i förmån för sitt missbruk. 
Vidare gick det att se att missbruket ledde till den bristande omsorgen eftersom att föräldrarna 
hade förmåga att ta väl hand om sina barn så länge de inte missbrukar. 
 
Domarna indikerade att det fanns en skillnad i beskrivningen av föräldraförmågorna beroende 
på det rörde sig om alkoholmissbruk eller narkotikamissbruk. Med utgångspunkt i begreppet 
social kontroll kan det ses i ljuset av att alkohol inte är olagligt att använda till skillnad från 
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narkotika (Innes, 2007). Samhällets formella kontroll, det vill säga att det är olagligt att 
använda narkotika, kan bidra till att narkotikamissbruket ses som mer problematiskt än 
alkoholmissbruket i domarna. Vidare kan det också vara en förklaring till varför 
föräldraförmågorna och omsorgsbristerna inte beskrivs lika utförligt i dessa domar. Även den 
informella kontrollen kan kopplas hit i form av normer och värderingar då alkoholanvändning 
är normaliserad i samhället och inte ses som något avvikande beteende. Till skillnad från 
narkotikaanvändningen som inte anses socialt accepterat i samhället och därmed klassas som 
ett avvikande beteende. Som tidigare nämnt går detta att koppla till domarna och dess 
skillnader i hur väl föräldraförmågorna och omsorgsbrister omskrivs. Narkotikamissbruket ses 
som ett allvarligare missbruk och därmed behöver inte omsorgbristerna framkomma lika 
tydligt. Det finns ingen formell kontroll som benämner att användningen av alkohol i sig 
utgör avvikande beteende. Således kan det tolkas som att det behövs en tyngre bevisning för 
att påvisa att föräldrarna brister i omsorgen. Detta kan bero på att alkoholmissbruket inte 
väger lika tungt till skillnad från narkotika med tanke på dess illegala status. Användning av 
narkotika är olagligt i sig och därför straffas kanske de föräldrar hårdare i och med en mer vag 
bedömning av omsorgsbrister eftersom de inte bara brister i omsorgen utan också att deras 
narkotikaanvändning är olaglig. För att häva föräldrarnas avvikande beteende används därför 
yttre kontroll i form av rättsliga sanktioner. 
	  

7.4 Ospecificerat 

7.4.1 Presentation av domar 
Detta tema är ospecificerat på grund av att det inte gick att identifiera lika tydliga 
gemensamma drag hos föräldrarna som i de andra två temana. Det var sex stycken domar som 
passade in under ospecificerat och två av dessa gäller domen fler än ett barn. Det var sex 
stycken domar som passade in under ospecificerat och i två av dessa gäller domen fler än ett 
barn. I denna kategori återfinns de barn som är äldst i studien och endast ett barn är född år 
2016 vilket skiljer sig från de andra grupperna. 
 
Figur 4. 

Familj Barn 
födda år 
20XX 

Frivilliga insatser 
uttömda/ej 
tillräckliga 

Risk för 
fara om 
livet 

Redan placerade 
i familjehem 

OA 10   X 

  OB  03,12 X   

OC 06 X X  

OD 14 X  X 

OE 09, 13 X  X 

OF 16  X  
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7.4.2 Mönster i domarna 
Som tidigare nämnts gick det inte att urskilja några typiska drag hos samtliga föräldrar i 
denna kategori såsom det gjorde i kategorierna missbruk och funktionsnedsättning, dock 
fanns det flera likheter domarna emellan. En av dessa likheter var att i flera av fallen har 
familjen i fråga varit kända av socialtjänsten under lång tid och haft tidigare insatser. I tre av 
fallen var barnen redan placerade i familjehem, två enligt LVU och ett barn enligt SoL. 
Således berörde inte dessa domar ett omhändertagande enligt LVU § 2 utan istället en 
prövning om vården ska upphöra. I domarna OB, OC, och OE framgick att det fanns ett 
dokumenterat långvarigt stöd från socialtjänsten. 
 

Socialtjänsten har gett mamman stöd under 14 år. Korta stunder av förbättring har inte 
kunnat bibehållas (OB). 
 
Det har varit stödinsatser i hemmet under lång tid, men dessa har inte föranlett 
bestående förändringar i hemförhållandena hos mamma (OE). 

 
Av citaten framgår att socialtjänsten har haft en långvarig kännedom om familjerna och under 
denna period försökt att ge adekvata frivilliga insatser, dock har dessa försök varit 
verkningslösa. Detta tyder på att föräldrarnas förmåga att ändra sitt beteende är ytterst liten 
trots att flera försök har gjorts. Därför föreligger det också förutsättningar för LVU då 
frivilliga i insatser kan anses uttömda eftersom det inte föreligger samtycke till behövlig vård, 
det vill säga placering i familjehem. 
 
I de domar där barnen redan är placerade i familjehem går det att identifiera återkommande 
mönster i argumenten från barnets ställföreträdare för att styrka att en till fortsatt placering är 
nödvändig. 
 

X-14 beskrivs som ett glatt barn. När han kom till familjehemmet hade han problem 
med mimiken, men det har han inte längre. Han har börjat tala lite (endast svenska). det 
står inte klart om X har några särskilda behov men han är remitterad till habiliteringen. 
Han går på förskola och det fungerar väl. X påverkas negativt av umgängena med 
föräldrarna och beskrivs då bl.a. som speedad och trött (OD). 
 
X-10 har varit placerad sen han var ett år och har sin primära anknytning till 
familjehems-föräldrarna. Han fungerar väl och mår bra hos dem. Att bryta detta skulle 
vara till X-10s nackdel (OA). 
 
X -13 får sina behov tillgodosedda i nuvarande familjehem. X-09 är dock i behov av 
ännu mer stöd. Efter umgängena, särskilt med sin mamma, reagerar X-09 stark och är 
uppe i varv i upp till en vecka efteråt (OE). 

 
I samtliga av dessa domar belyses barnets/barnens förbättring i familjehemmet och/eller 
motivering till varför placeringen bör fortsätta. Sett till dom OD går det utifrån beskrivningen 
ovan att tänka sig att barnet inte har fått sina grundläggande behov tillgodosedda innan hen 
kom till familjehemmet, detta eftersom barnet uppvisade svårigheter och att dessa efter 
placering hade förbättrats nämnvärt vilket nämns som ett argument i motiveringen. I dom OE 
beskrivs också att barnet påverkas negativt efter umgänget med sin biologiska förälder och 
det går även i detta fall att konstatera att utfallet efter umgänget kan ses som ett tydligt 
argument för att barnen ska få stanna i familjehemmet. Vidare benämns anknytningen 
(Karlsson, 2008) i dom OA där barnets ställföreträdare belyser att barnet har sin primära 
anknytning hos familjehemsföräldrarna och att en flytt därifrån skulle kunna vara negativt för 
barnet. Anknytningsteorin är då i sig en motivering till att inte flytta barnet då hen har skapat 
en band och en trygghet hos familjehemsföräldrarna.  
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I två av domarna, OC och OE, går det utläsa att en pågående föräldrakonflikt är av betydelse 
för omhändertagande enligt LVU samt fortsatt vård enligt LVU. 
 

På grund av föräldrarnas konflikt och X-06s motstånd har någon flytt inte ägt rum. 
Frivilliga insatser får bedömas komma att inte fungera (OC). 
 
Omsorgsbristerna i kombination med den djupgående konflikten mellan föräldrarna 
medför en stor risk för barnens hälsa och utveckling ifall LVU vården skulle upphöra 
(OE). 

 
Av domarna framgår att konflikten mellan föräldrarna är en typ av bristande omsorg samt en 
riskfaktor som kan påverka barnets hälsa och utveckling samt förhindra vård på frivillig väg.  
 
I detta tema var det en dom, OB, som först fick avslag för beredande vård enligt LVU i 
förvaltningsrätten för att sedan få bifall i kammarrätten. Utfallet i domen var utifrån studien 
ett ovanligt scenario då det endast förekommer i 2 av 18 domar. I domen beskrivs ett flertal 
tecken på bristande omsorg och sviktande föräldraförmåga. 
 

Barnen har utvecklat social fobi, X -03 har en grav talstörning och X -12 uppfattas som 
apatisk samt avtrubbad. Vidare saknar X -03 ambitioner och har inte en fungerande 
skolgång. Mamma skrämmer upp barnen och saknar förmåga att läsa av deras känslor 
och behov då hon själv har fullt upp med sin omgivning [...] Den 24 augusti 2016 inkom 
skriftlig anmälan från hemtjänstpersonal om att barnens hemmiljö utgjorde en misär 
[...]Barn- och ungdomspsykiatrin har uttalat att X -03 har en problematik som skulle 
kunna härledas till hemmiljön [...] barnen har tidigare blivit avstängda från 
barnomsorgen på grund av utebliven betalning (OB). 

 
I citatet ovan tas flera konkreta symptom upp hos barnen som argumenterar för att det har 
förekommit bristande omsorg i hemmet. Vidare beskrivs mamman ha en oförmåga till att 
främja barnens utveckling eller tillgodose deras behov på ett önskvärt sätt. Detta framställs 
genom beskrivningen av att mamman sägs skrämma upp barnen samt saknar förmåga att läsa 
av deras känslor. Detta går att koppla till Killens (2009) föräldrafunktion: förmåga att uppfatta 
barnet realistiskt. Trots symptom och mammans oförmåga fick socialnämnden avslag i 
förvaltningsrätten på grund av att frivilliga insatser inte ansågs uttömda. Kammarrätten 
bedömde familjens situationer annorlunda och socialnämnden fick bifall i sin ansökan. 
Mammans påverkan på barnen kan tolkas utifrån socialisationsprocessen (Giddens, Sutton, 
2014). Det går i domen att se tydliga tecken på att barnen har påverkats negativt av mamman 
och den sociala verklighet som familjen lever i. Båda barnen har utvecklat social fobi vilket 
socialnämnden menar grundar sig i att mamman har en egen social rädsla som hon överför på 
barnen, detta påverkar barnen på så sätt att de inte har tillräcklig närvaro i skola och förskola 
vilket hämmar deras utveckling.  
 
Två av domarna i denna kategori skiljer sig märkbart från de andra domarna och det är OF 
och OC. I båda fallen berör den bristande omsorgen konkreta exempel som handlar om 
barnens fysiska hälsa. 
 

Mamman utsatte t.ex X -16 för allvarlig fara då hon valde att lämna förlossnings-
avdelningen på Danderyds sjukhus trots att X hjärtljud då var mycket dåliga (OF). 
 
Förvaltningsrätten bedömer att det finns sådana brister i det nuvarande hemmet hos 
mamma av hanteringen av X-06 diabetes att det föreligger en påtaglig risk för hans 
fysiska hälsa kan skadas (OC). 
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I båda fallen kan den bristande omsorgen handla om liv och död för barnet. I dom OF var 
barnet nyfött och helt utelämnat till sin omsorgsperson, då mamman valde att lämna sitt 
nyfödda barn på sjukhuset kan det tolkas som att hon inte kunde sätta sitt barns behov främst 
då hon kunde äventyra barnets liv genom sin handling, vilket ligger i enlighet med Killéns 
(2009) föräldrafunktioner. I dom OC var mamman inte kapabel att sköta barnets medicinering 
av diabetes vilket kan utmynna i allvarliga fysiska skador för barnet. Sammantaget går det att 
säga att bristen på adekvat föräldraförmåga hos mödrarna gör att det föreligger en 
omsorgsbrist som uppfyller kraven för vård enligt LVU. 

8. Slutsats och diskussion  
Syftet med föreliggande är att undersöka Kammarrättens LVU-domar jämlikt § 2 utifrån 
rekvisitet brister i omsorgen. Vidare syftar studien till att identifiera mönster i motiveringarna 
som ligger till grund för beslut om LVU. Fokus har legat på hur bristande omsorg och 
föräldraförmågorna har framställts i motiveringen och argumentationen i domarna. Nedan 
följer en diskussion av resultatet med utgångspunkt i syfte och tidigare forskning.  

 
Resultatet visar att dokumenterad missbruksproblematik och/eller funktionsnedsättning hos 
föräldrar är två faktorer som ses som tunga argument när det kommer till att bevisa att det 
förekommer brister i omsorgen enligt LVU § 2. Det går att utläsa mönster i de domar där 
föräldrarnas svårigheter är knutna till en konkret problematik. Det som är gemensamt i de fall 
där föräldrarna missbrukar narkotika är att föräldraförmågorna inte beskrivs i samma 
utsträckning som i de andra temana. Istället kretsar argumentationen i domarna kring själva 
missbruket och dess påverkan på barnet. Vidare läggs det heller inte lika stor vikt vid barnets 
beteende och anknytning i motiveringen till beredande av vård enligt LVU. Forskning belyser 
att det är svårt att uttala sig om konsekvenserna för ett barn till missbrukande föräldrar då 
varje fall är unikt (Socialstyrelsen, 2012). Således går det tänka sig att det borde vara av vikt 
att utreda föräldraförmågorna utförligt för att identifiera både brister och styrkor hos 
föräldrarna. 
 
I domar som berör föräldrar med funktionsnedsättning läggs stor vikt vid att framställningen 
av föräldraförmågorna och argumentationen kretsar kring dessa. Tonvikt läggs även på den 
eventuella förbättringsförmågan samt om föräldrarna kan få stöd av ett eventuellt social 
nätverk eller myndigheter. Anledningen till att nätverket nämns i domarna kan bero på att 
forskningen belyser att det är en skyddsfaktor för barnet och att det kan påverka barnets hälsa 
och utveckling (Socialstyrelsen, 2007). Det går att ställa sig frågande till om det sociala 
nätverket ska ha ansvar för att barnets behov blir tillgodosedda när föräldern inte räcker till. I 
FB stadgas att föräldern är den person som ska ha huvudansvaret för barnets omsorg och att 
de därmed bör besitta nödvändiga föräldraförmågor. Om så inte är fallet räknas nätverket som 
en skyddsfaktor, dock kan denna skyddsfaktor också ses som en riskfaktor för barnet då det 
till största del är utlämnad till den funktionsnedsatta föräldern. Det gemensamma för både 
missbruk och funktionsnedsättning är att föräldrarnas svårigheter har stort fokus i 
utredningen. De väger också tyngst i motiveringen till omhändertagandet på så sätt att 
utredningen, som ligger till grund för beslutet, främst kretsar kring föräldrarnas problematik 
snarare än barnets behov, hälsa och utveckling. Denna iakttagelse går att härleda till 
begreppet trumfkort som Backe-Hansen (2001) tar upp i sin forskning. I studien tar författaren 
upp att trumfkortet framhäver ett tydligt problem såsom missbruk eller funktionsnedsättning. 
Utredningen vilar därmed på trumfkortet och med det till hands behövs inte samma 
djupgående beskrivning av bristande omsorg för att bereda vård enligt LVU § 2. 
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Det finns också likheter i de ospecificerade fallen. Socialtjänsten har god kännedom om dessa 
familjer, många av barnen är äldre och familjen har haft långvariga insatser från socialtjänsten 
utan bestående förbättring. I dessa domar kan inte den bristande föräldraförmågan förklaras 
med hjälp av något trumfkort, utan snarare med hjälp av pusselmönster (Backe-Hansen, 
2001). Då det inte finns någon tydlig anledning till den bristande föräldraförmågan framstår 
problematiken som mer svåröverskådlig. Kanske behöver därför socialnämnden ha en god 
kännedom om familjen för att kunna göra argumentationen mer specifik och lägga 
pusselmönster för att beskriva föräldrarnas bristande förmåga. Det skulle även kunna vara så 
att i de fall det rör sig om omsorgsbrist som inte går att härleda till någon tydlig förklaring är 
det svårt att bedöma huruvida det faktiskt föreligger omsorgsbrister. Omsorgsbrist rör ofta ett 
bristtillstånd av något, varpå det kan vara svårt att bedöma dess inverkan på den unge. När 
ingen tydlig förklaring om misstankarna till omsorgsbrist framgår är det svårt att hitta hållbara 
bevis som påvisar att omsorgsbristen utgör en påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling  
(jmf Leviner, 2011). Vidare kan det även ses som en effekt av att tvångsvård ses som ett 
misslyckande i svensk samhällskontext samt att socialnämnder drar sig för att gå emot 
föräldrarnas samtycke (Ponnert, 2007). Därmed kan tvångsvård ses som den allra sista 
utvägen när alla frivilliga insatser är uttömda. I den ospecificerade kategorin är barnen 
överlag äldre vid omhändertagandet vilket kan tolkas som att barnen tidigare fallit mellan 
stolarna. Detta kan bero på att föräldrarna inte har några konstaterade svårigheter såsom 
missbruk och/eller funktionsnedsättning och att bristerna i omsorgen därför inte har ansetts 
utgöra en sådan påtaglig risk att LVU är tillämpligt. Forskning visar att omsorgsbrister 
tidigare i barndomen senare kan leda till att barnen blir omhändertagna som beteendefall 
enligt § 3 längre upp i åldrarna (Ponnert, 2007). Då går det ställa frågan var barnskyddet 
ligger i dessa ospecificerade fall där det inte finns något tydligt trumfkort till att LVU är 
tillämpligt.  

 
Utifrån ovanstående går det vidare att diskutera barns rätt till skydd kontra föräldrarnas 
självbestämmanderätt och integritet. Forskning tar upp att det finns en problematik i svensk 
lagstiftning och det sociala arbetets praktik som uppstår på grund av att barnets bästa inte 
alltid överensstämmer med socialtjänstens familjefokuserade arbete. Utifrån ett 
familjeorienterat perspektiv sätts insatser in i familjen i syfte att avhjälpa de brister som 
föreligger i hemmiljön istället för att placera barnet utanför hemmet för att skydda det från 
hemmiljöns riskfaktorer (Leviner, 2014). Samtidigt finns det studier som ställer sig kritiska 
till att föräldrarna diskrimineras och inte får tillräckligt med stöd och hjälp på frivillig väg 
(Swain & Cameron, 2003; Alexius & Hollander, 2014). Det råder således delade meningar 
kring stödinsatser till föräldrarna på frivillig väg kontra vård utanför hemmet för att tillgodose 
barnets fortsatta hälsa och utveckling. I empirin går det att utläsa att de barn som har föräldrar 
med dokumenterade svårigheter såsom missbruk och funktionsnedsättning, i större 
utsträckning blir omhändertagna i ett tidigare skede. Detta leder till att dessa barn inte 
uppvisade samma symptom av bristande omsorg såsom de äldre barnen under 
det ospecificerade temat. En stark motivering till beslutet gällande föräldrar med någon slags 
funktionsnedsättning är att det inte finns tillräcklig förmåga till förbättring, vilket gör att en 
varaktig placering efterfrågas i domen vilket går att se som ett slags skydd för barnet då det 
slipper ytterligare förflyttning i framtiden. I domar som berör föräldrar med missbruk 
framförs att det finns chans till förbättring på grund av att deras förmåga ofta anses som god 
vid nykterhet. I dessa fall efterfrågas inte en varaktig placering då föräldrarna vid bevisad 
långvarig nykterhet har möjlighet att återfå omsorgen för barnet. Detta förhållningssätt går att 
se som ett utfall av socialtjänstens familjeorienterade arbetssätt där återförening anses vara det 
optimala. Det går att ställa sig frågande till detta arbetssätt eftersom det verkar fokusera på 
föräldrarna snarare än barnet. Arbetssättet förmedlar, utifrån rådande lagstiftnings utformning, 
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en tanke om att föräldern har rätt till sina barn istället för barnet har rätt till sina föräldrar 
(Ryrstedt & Mattsson, 2007). I den ospecificerade kategorin krävdes det konkret bevisning 
och en gedigen motivering till beslut, vilket skulle kunna bero på att föräldrarna ansågs ha 
förmågan att förbättras och således var frivilliga insatser fortfarande aktuella. Det går då att 
ställa sig frågande till om det inom det familjeorienterade perspektivet finns en övertro till 
föräldrarnas förändringsförmåga som i förlängningen kan skapa en fortsatt försummelse av 
barnet.  
 
Det går även att diskutera hur lagstiftningar och rättspraxis går att se som en slags social 
kontroll i samhället (Innes, 2007). Utifrån begreppet social kontroll kan LVU-lagstiftningen 
anses vara en slags formell social kontroll. Att brista i omsorgen kan utifrån en svensk 
samhällskontext tolkas som ett avvikande beteende. Genom extern kontroll, det vill säga att 
vidta rättsliga sanktioner mot föräldrarna i form av yttre bestraffningar, har samhället makten 
att straffa de personer med avvikande beteende, då socialnämnden och rättsväsendet ges 
tolkningsföreträde i familjernas hemförhållanden. Detta för att förhindra avvikare i samhället 
och göra medborgarna mer konforma och bibehålla de normer som finns om vad som menas 
med god föräldraförmåga. Vidare kan LVU-lagstiftningen i enlighet med 
socialisationsprocessen (Giddens, Sutton, 2014) tolkas som en förebyggande åtgärd då det 
hindrar barnen att anamma föräldrarnas beteende och att socialiseras in i missbruk. Detta 
tankesätt går även att applicera på de domar som berör syskonpar. I flera av dessa domar 
nämns det yngre syskonet förhållandevis lite i domen, dock blir båda barnen omhändertagna 
enligt LVU § 2.  Det går således att tänka sig att det äldre syskonet i detta fall får utgöra en 
prognos för hur det yngre syskonet kommer att drabbas av den bristande omsorgen. Eftersom 
båda syskonen lever i samma sociala verklighet och anammar beteendet från den primära 
socialisationsagenten, det vill säga föräldrarna. Det går att tolka som att LVU-lagstiftningen 
hindrar det yngre syskonet från att socialiseras in i liknande beteende och därmed utveckla 
exempelvis en otrygg anknytning och ett utåtagerande beteende. Tänkbart är att 
omhändertagandet förebygger en ogynnsam utveckling hos barnet och i förlängningen också 
ytterligare sociala problem.  
 
Slutsatserna som går att dra från föreliggande studie är att motiveringen till tvångsvård enligt 
LVU ofta utgörs av att föräldrar har missbruksproblematik och/eller funktionsnedsättning, 
snarare än den bristande omsorgen. Vidare framgår att det föreligger bevissvårigheter 
gällande bristande omsorg när tilltro sätts till förändringsförmåga hos föräldrarna. Av 
resultatet framgår också att en diagnos ofta medför att föräldrarnas förändringsförmåga ofta 
anses vara ytterst begränsad varför tvångsvård och placering av barnet ofta blir permanent. 
Vad gäller barn till föräldrar med missbruk framgår det att tvångsvården är en tillfällig 
lösning. Vidare befäster föreliggande studie tidigare forskning om att bristande omsorg är ett 
svårbedömt och ett vagt begrepp då det ofta utgörs av otydliga symptom eller bristtillstånd.  
 
Studiens problemområde är brett och komplext eftersom begreppet bristande omsorg anses 
diffust och svårdefinierat (jfr Ponnert, 2007). Den aspekt som lyfts i den här studien berör hur 
bristande omsorg motiveras utifrån rådande rättspraxis. Studie kan ses som ett försök till en 
fördjupad förståelse av hur aktuell rättspraxis bedömer och motiverar bristande omsorg. 
Vidare finns det omständigheter som gör bedömningen mer komplex, till exempel 
lagstiftningens familjeorienterade utformning och dess påverkan på beslut enligt LVU. Då 
denna studie har varit avgränsad till just detta kvarstår dock flera aspekter av problemområdet 
barn som utsätts för bristande omsorg. En annan vinkel på ämnesområdet som hade varit 
intressant att undersöka vidare är hur mänskliga faktorer såsom subjektiva uppfattningar kan 
påverka bedömningen av föräldraförmågorna. Detta hade kunnat undersökas genom 
kvalitativa intervjuer med utredande socialsekreterare för att fånga deras uppfattning. En 
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annan möjlighet skulle kunna vara att undersöka sociala barnavårdsutredningar i syfte att 
synliggöra barnet i utredningen istället för familjen som helhet. Genom detta skulle kunskap 
om barnets behov vid omsorgsbrist kunna lyftas. Vidare förslag till forskning är även att 
undersöka domstolsväsendets kunskaper om bristande omsorg samt dess konsekvenser på 
barns utveckling då det finns en vaghet kring omsorgsbristernas inverkan. Detta i syfte för 
kunskapen om omsorgsbrist och dess effekter på barn ska öka hos domstolar och att barn med 
mer otydliga symptom således ska få en mer rättssäker bedömning och rätt till skydd.  
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Bilaga 1 – Redovisning av målnummer 
	  

FA	  –	  målnummer:	  888-‐17	  
FB	  –	  målnummer:	  725-‐17	  
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FC	  –	  målnummer:	  407-‐17	  
FD	  –	  målnummer:	  5969-‐5970-‐16	  
FE	  –	  målnummer:	  24-‐17	  
FF	  –	  målnummer:	  8532-‐16	  
	  
	  
MA	  –	  målnummer:	  3535-‐16	  
MB	  –	  målnummer:	  2908-‐16	  
MC	  –	  målnummer:	  3243-‐16	  
MD	  –	  målnummer:	  44-‐17	  
ME	  –	  målnummer:	  6637-‐16	  
MF	  –	  målnummer:	  150-‐151-‐17	  
	  
	  
OA	  –	  målnummer:	  6812-‐16	  
OB	  –	  målnummer:	  239-‐17	  
OC	  –	  målnummer:	  3754-‐16	  
OD	  –	  målnummer:	  246-‐17	  
OE	  –	  målnummer:	  83-‐17	  
OF	  –	  målnummer:	  7594-‐16	  
	  

	  


