
Den onda modern och den 
försvarslösa fadern. 

 

Om föräldrakonstellationer och köns påverkan på 
rättstillämpningen i LVU-mål. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Författare: Petra Hultgren               Handledare: Evelyn Khoo 
 
 
 
 
 
 

   UMEÅ UNIVERSITET 
    Institutionen för socialt arbete 
    HT 2013 
    Termin 6 
    Moment B, Uppsats 15 hp 

 



2 
 

Höstterminen 2013 

Författare: Petra Hultgren 

Handledare: Evelyn Khoo 

Den onda modern och försvarslösa fadern: Om föräldrakonstellationer och köns påverkan på 

rättstillämpningen 

 

Sammanfattning 
Årligen placeras ett flertal barn och unga med stöd av lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). Det centrala fokuset i denna studie är att identifiera 

skillnader vad gäller rättens argumentation i domskälen, gällande beslut om LVU, med 

utgångspunkt i föräldrakonstellationer och bioligiskt kön. 

Studien bygger på totalt 33 domar från 11 av Sveriges förvaltningdomstolar och analyseras i 

enlighet med diskursanalytisk samt innehållsanalytisk metod. 

Flertalet liknande studier har gjorts tidigare, men samtliga gäller barnautredningar inom 

socialtjänsten. Forskning med fokus på föräldrakonstellation och kön i relation till beslut med 

stöd av LVU saknas på det rättsliga området. Då rättens argument i LVU-domar till stor del 

grundas på socialjänstens utredningar finns liknande möster som presenteras i studier som 

gjorts inom sektorn för socialt arbete. 

De största skillnader som denna studie presenterar rör värderingar i relation till språket, så 

som att mödrar misshandlar och fäder bestraffar när våld förekommer i hemmet. Två 

vårdnadshavare får fler brister tilldelade sig jämfört med ensamstående föräldrar och mödrar 

förväntas kunna ta hand om sina barn medan fäder inte har denna förväntning på sig och anses 

vara försvarslösa gällande familjerelaterade problem. 
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Inledning 
Varje år placeras många barn enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU). Under år 2012 omhändertogs ca 30.000 barn och unga för att få samhällsvård 

utanför hemmet. Socialstyrelsen presenterar i sin rappor gällande insatser hos barn och unga, 

att ca 25 % av de barn som hade någon typ av insats den 1 november 2012 var omhändertagna 

med stöd av LVU. Skoog (2013) visar även i sin avhandling att majoriteten av de barn som 

placeras i någon form av samhällsvård är placerade med frivilliga insatser genom 

Socialtjänstlagen (2001:453).  

Vård med stöd av LVU kan komma i fråga av två skäl; då vårdnadshavaren brister i omsorgen 

mot barnet (2§ LVU) eller om den unge själv utsätter sin häla och utveckling för en påtaglig 

risk att skadas (3§ LVU). 

Statens institutionsstyrelse gjorde år 2012 en sammanställning av familjekonstellationen hos 

barn som var placerade på statens särskilda ungdomshem 2011. Tidigare studier som visar på 

hur rätten argumenterar i LVU-mål med utgångspunkt i barnets föräldrakonstellation saknas. 

Dock finns ett flertal studier vad gäller argumentation kring föräldrakonstellationenen i 

socialtjänstens barnautredningar (Arén & Pekár, 2000; Bangura Arvidsson, 2003; Kåhl, 

1995). Vår vetskap idag vad gäller resonemang och argument för beslut om LVU med 

utgångspunkt i barnets föräldrakonstellation är dock mycket begränsad. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka diskurser om föräldraskap och om domskälens 

argument i LVU-mål låter sig påverkas av biologiskt kön och föräldrakonstellation, samt 

beskriva hur dessa eventuella skillnader framträder.  

För att kunna uppfylla studiens syfte behöver följande frågeställningar besvaras: 

 Finns det några märkbara skillnader vad gäller domskälen i LVU-domar beroende på 

om barnets föräldrar lever tillsammans eller om det är en ensamstående förälder och 

hur framträder de eventuella skillnaderna? 

 Finns det några märkbara skillnader i domskälens resonemang i LVU-domar beroende 

på om det är en ensamstående mamma som har vårdnaden om barnet jämfört med om 

det är en ensamstående pappa som har vårdnaden? 
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 Finns det någon skillnad vad gäller tiden från det att socialtjänsten fick kännedom om 

barnens missförhållanden tills ärendet kom in till förvaltningsdomstolen beroende på 

barnets föräldrakonstellation? 

 Skiljer sig inställningen till beslut om omhändertagande enligt 2 § LVU hos 

föräldrarna beroende på föräldrakonstellationen? 

 

Definitioner 
Med ordet kön syftar jag i detta arbete på det biologiska könet. 

 

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

tvångsomhändertagande av barn och unga. Nedan följer en beskrivning av de lagrum som 

nämns i denna studie. Samtliga paragrafer tillhör ovanstående lag. 

1§ behandlar socialtjänstens insatser gentemot barn och unga gällande att dessa ska ske i 

samförstånd med både den unga och dennes vårdnadshavare, samt att insatserna ska tillämpas 

med respekt för den unga vad gäller dennes integritet och människovärde. Paragrafen påvisar 

dock att barn och unga under 18 år dock ska beredas vård med stöd av denna lag om det kan 

ske i enlighet med 2-3§§. Detta kan då ske utan att samtycke från den unga eller dennes 

vårdnadshavare lämnats. Vidare betonas även att det som kan påvisas vara bäst för barnet 

eller den unga ska vara avgörande vid tillämpningen av denna lag. 

 

2§ förklarar att beredande av vård enligt denna lag ska ske om det finns förhållanden i 

hemmet som kan medföra en påtaglig risk för skada av den unges hälsa eller utvekling. 

Exempel på sådana förhållanden är fysik och psykisk misshandle, samt brister i omsorgen om 

barnet.  

 

3§ förklarar i sin tur att i situationer där den unge själv utsätter sin hälsa eller utveckling för 

en påtaglig risk att skadas, ska den unge beredas vård. Exempel på situationer av denna art 

kan vara att den unge har ett missbruk av beroendeframkallande medel, en kriminell livsstil 

eller självskadebeteenden.  

Utöver dessa paragrafer nämns även Socialtjänstlagen (SoL) vid enstaka tillfällen, vilken 

reglerar frivilliga omhändertaganden i kap 6.  
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Avgränsningar 
Jag har valt att enbart studera domar från första instans, för att få möjlighet att se hur det 

resoneras i första läget när LVU blir aktuellt. De mål jag studerat är de 33 senaste LVU-målen 

fram till den 8 oktober 2013, vilka jag samlat in från 11 av Sveriges förvaltningsdomstolar. 

Vidare kommer jag endast att studera domar där barnet blivit omhändertagen med stöd av 2§ 

LVU, för att fokuset i arbetet ska ligga på om och hur föräldrakonstellationen ligger till grund 

för omhändertagandet. Jag har även valt att avgränsa mig från jämförelser mellan 

domstolarnas olika distrikt.  

Studien är avgränsad till barn som lever med båda sina föräldrar, ensam med sin moder eller 

ensam med sin fader. Barn som lever med en eller två fosterföräldrar, med adoptivföräldrar 

eller i andra familjekonstellationer som inte är normalt förekommande har också avgränsats 

från studien. 

 

Kunskapsöversikt 
Det finns gott om tidigare forskning på föräldrakonstellationens betydelse i samband med 

utredningar av barn. Dock har detta i stort sett bara studerats utifrån socialtjänstens 

utredningar av barn och inte utifrån ett rättsligt perspektiv. Vidare finns även en mängd 

forskning gjord utifrån barnens kön inom både socialtjänstens utredningar och rättsliga 

bedömningar. De rättsliga bedömningarna som studerats tidigare är grundade på beslut med 

stöd av av 3§ LVU.  

Under nedanstående rubriker kommer jag att presentera den kunskap om ovannämnda delar 

som påviats genom tidigare studier. Vidare kommer jag även presentera genusforskning som 

gjorts inom rättsvetenskapen.  

De konsekvenser som kan uppstå utifrån vad som presenterats i tidigare forskning samt vad 

som framkommer i min egen analys av domskälen kommer presenteras i analysen. Även 

reflektioner kring skillnader i relation till kön i domskäl och utredningar kommer presenteras i 

analysen. 

 

Synen på föräldrar i ett könsperspektiv 
Enligt Schlytter (1999), vilken har gjort en studie rörande köns påverkan i rätten beträffande 

barn som blivit omhändertagna med stöd av 3§ LVU, beskrivs män och kvinnor på olika sätt i 

rätten. Kvinnor beskrivs utifrån sin biologi, det vill säga egenskaper som har ett starkt 
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samband med kvinnliga könet, och män utifrån sina handlingar. Författaren menar att detta till 

stor del beror på rättssystemets uppbyggnad, där kvinnorna under en lång tid haft mycket liten 

eller ingen inverkan, vilket gör att de rättsligaföreställningarna inte är utformade av eller för 

kvinnor. Detta är något som även Arén och Pekár (2000) bekräftar i sin aktstudie på 

barnautredningar inom socialtjänstens regi. .  

Kåhl (1995), vilken studerat synen på och värderingar kring könsroller i socialtjänstens 

baranutredningar,  samt Brown, Callahan, Strega, Walmsley och Dominelli (2009), vilka de 

sistnämnda studerat socialtjänstens arbete med barn och synen på kön,  menar att det ansvar 

som föräldraskap innebär inte är fördelat jämnlikt mellan föräldrarna. Kvinnor förväntas ta det 

största ansvaret och klarar inte en moder av att ta hand om sitt barn anses ofta ett familjehem 

vara ett bättre alternativ än att stödja faderns i dennes föräldraskap. Detta beror inte i så stor 

utsträckning på att fadern inte kan eller inte vill ansvara över sitt barn, utan snarare att fadern 

begränsas i sina möjligheter att göra det av rättsväsendet och sociala myndigheter. Brown et 

al. (2009) menar även att ojämlikheten i föräldraskapet kan förklaras som att mödrar har 

ansvar över barnen, medan fäderna har rätt till barnen så länge barnen lever under goda 

hemförhållanden. De konsekvenser som uppstår i och med denna syn är att barnen separeras 

snabbare från sina fäder än mödrar, ibland utan att det finns en faktisk grund för det.  

Sammanfattningsvis har tidigare forskning pekat på att mödrar har större förväntningar på att 

hantera det ansvar som en föräldraroll innebär än män. Det finns, inom socialtjänstens regi, ett 

stereotypt tänkande kring män och kvinnor. Även om mödrar beskrivs granskas hårdare än 

fäder och ofta får fler brister påtalade, separeras barnen snabbare från sina fäder. Om detta 

beroer på föräldrerns inställning och angelägenhet att få vara med sitt barn eller om det är 

andra faktorer som är avgörande för detta framkommer dock inte.  

 

Olika syn på moderskap och faderskap 
Lövkrona (1999) beskriver, i sin studie rörande roller inom familjer, att modern har en 

starkare identitet i sin föräldraroll än fadern. En faders roll på sitt arbete sägs här gå före det 

privata livet och familjelivet och Meurling (1999) beskriver, i sin studie rörande 

könsrelationer och könsroller, att det är tvärtom vad gäller en moder. Det vill säga mödrar 

prioriterat familjeliv framför arbetsliv och karriär.  

Arén och Pekár (2000) visar i sin studie att det, i en kvalitativ och en kvantitativ 

dokumentanalys av socialtjänstens utredningar, låg ett större ansvar för barns omvårdnad på 

mödrarna jämfört med fäderna. I utredningar där enbart fadern var närvarande diskuterades 
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färre frågor jämfört med om båda föräldrarna var närvarande eller enbart modern. Författarna 

menar att faderns roll som förälder inte anses komma fram eller göras viktig på samma sätt 

som moderns roll i barnautredningar inom socialtjänsten. Detta bekräftar även Bangura 

Arvidsson (2003) i sin studie, vilken handlar om ifrågasättande av och utrymme mellan 

föräldrar i socialtjänstens barnautredningar. 

Kåhl (1995) menar i sin studie av socialtjänstens utredningar att, även om det tydligt 

framkommer att barnet har en starkare relation till sin fader än till sin moder, ligger det ändå 

ett större fokus på moder-barnrelationen. Författaren menar även att orsakerna till varför en 

förälder inte kan ta hand om sitt barn får olika acceptans inom det sociala arbetets sektor.  

Ett exempel som Kåhl (1995) presenterar är att om en fader har oregelbundet arbete och en 

instabil boendesituation accepteras det, utan att ifrågasättas, som skäl för en placering av 

barnet utanför hemmet. Om modern skulla ha samma problem skulle det dock i de flesta fall 

inte accepteras som tillräckligt starka skäl för att placera barnet i vård utanför hemmet. I 

moderns fall skulle socialtjänsten fokusera på moder-barnrelationen och stötta modern för att 

denna relation ska kunna upprätthållas.  

Kåhl (1995) menar även att samhällets och omgivningens syn på föräldraskapet skiljer sig 

drastiskt för mödrar och fäder. En moder får ofta möta ett starkt fördömande i de fall hon inte 

klarar av att ge nödvändig omvårdnad till sitt barn till skillnad från en fader. Författaren 

menar att detta beror på att en moder, enligt samhällets normer, bör kunna ta hand om sitt 

barn och ge barnet den omvårdnad som denne behöver, medan en fader inte anses ha samma 

ansvar. Författaren menar att en fader inte förväntas kunna ta ansvar över ett barn och blir till 

viss del omyndighetsförklarad i sin förmåga att vara förälder. Detta visar också Wells (2011) i 

sin artikel om en moder som förlorat vårdnaden om sitt barn. Även Bangura Arvidsson (2003) 

beskriver ovanstående i sin studie och menar att det skapats en bild inom sociala myndigheter 

som betonar moderns roll som ensam ansvarig för omsorgsbrister hos barnen, även i de fall 

två vårdnadshavare är delaktiga i barnets liv. Författaren förklarar att fädernas 

föräldraförmåga i vissa fall inte överhuvudtaget granskas och i andra fall läggs det inte lika 

stor vikt vid granskningen av fadern som vid granskaningen av modern. Föräldraskap 

förknippas i större utsträckning med moderskap än faderskap och detta grundas troligtvis på 

centreringen kring moder-barnrelationen.  

Sammanfattningsvis finns ett mönster av fokus på moder-barn relationen oavsett hur 

relationerna inom en familj ser ut. Även här avspeglar sig normativa förväntningar på män 
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och kvinnor i sina föräldraroller och fäder förväntas inte kunna, eller vilja, ta ansvar över 

barnen. Huruvida det är sant eller inte är med största sannolikhet individuellt. Slutligen 

framkommer även att en fader omyndigförklaras på ett sätt i sin föräldraroll till skillnad från 

en moder. Även detta kan troligen ses som en sanning med modifikation då det även här kan 

antas vara individuellt för både berörda personer och beslutsfattande myndighet. 

 

Synen på barn i relation till kön 
Schlytter (1999) menar att det inte bara är föräldrar som betraktas olika utifrån kön. Även hos 

barn ses pojkar i stor utsträckning utifrån slina handlingar medan flickor många gånger ses 

utifrån vad hon symboliserar, ofta i relation till sin biologi. Exempel på detta kan vara att 

pojkar betraktas som våldamma och flickor som nedstämda eller självskadebenägna.  

Även Arén och Pekár (2000) bekräftar detta och beskriver att socialtjänsten har generella 

övervägande argument i sina utredningar vad gäller barn som ska beredas vård med stöd av 

LVU. Dessa argument innefattar att pojkar många gånger har en kriminell livsstil och flickor 

ofta har ett missbruk. Likaså beskriver socialtjänsten barnen utifrån olika aspekter i sina 

utredningar. Flickor beskrivs oftare utifrån inre attribut, så som depression, ångest och dåligt 

mående, medan pojkar främst beskrivs utifrån sina handlingar, exempelvis våldsam och 

aggressiv.  

Den här datan kan tyckas vara mer relevant för fall som går under 3§ LVU. Men barn 

omhändertas även, delvis på grund av egen problematik, med stöd av 2§ LVU. Huruvida 

samhället ser på de inre och yttre attributen som olika allvarliga eller inte framkommer inte. 

Dock tycks det finnas ett visst fokus på könsroller även hos barn. Om den bilden som 

avspeglar sig i utredningarna är sanningsenlig eller inte är svårt att säga, men det är en bild 

som för många är känd.  

Relationen mellan barn och föräldrar ur ett könsperspektiv i barnautredningar 
Kähkönen (1999) har gjort en innehållsanalys av socialtjänstens akter i Finland rörande 

myndighetens bedömningar av föräldraförmågan. Författaren beskriver att ett stort fokus i 

barnautredningarna ligger på föräldrarnas problem snarare än på förmågan att vara föräldrer 

och reltionen mellan förälder och barn. Även i denna nämnda sudie beskrivs fäder som 

osynliga under utredningens gång. Den största centreringen ligger på moderns kvalitet som 

förälder. 

Arén och Pekár (2000) beskriver i sin studie att, i utredningar gällande flickor, ligger det 

sörsta fokuset på moder-barnrelationen och fadern får knappt en femtedels plats i utredningen. 
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Vad gäller utrednigar av pojkar är läget annorlunda. Fadern får en markant större del i 

utredningen jämfört med hos flickor, men även här ligger det största fokuset på relationen 

mellan barnet och modern. Författarna menar dock att en fader tycks anses ha större inverkan 

i barnets liv om barnet är en pojke jämfört med om barnet är en flicka. Dock tycks detta ändå 

inte räcka till för att belysa faderns föräldraroll med samma tyngd som moderns.  

Det finns mycket få studier på detta område, dock säger ovanstående studie en del om hur 

föräldrarna granskas på olika nivåer. Trots att mödrar granskas mer djupgående än fäder tycks 

mödrar lättare få hjälp med frivilliga insatser innan ett tvångsomhändertagane blir aktuellt 

(Kåhl, 1995).  

Genusforskning inom rättsvetenskapen 
Gunnarsson och Svensson (2009) förklarar att kvinnorätten formulerades i samband med att 

det mål om könsneutral lagstiftning, vilken kvinnorörelsen formulerat och innebar samma 

rättigheter för både män och kvinnor, hade uppnåtts. Dock medför en formellt könsneutral 

lagstiftning inte automatiskt att rätten fungerar på ett sådant sätt i verkligheten. I praktiken 

kan rätten medföra konsekvenser, vilka inte är neutrala vad gäller livsvillkor hos män och 

kvinnor, eller i förhållande till en allmän norm om vad som anses vara kvinnligt och manligt. 

Författarna menar att detta kan bero på utformningen av lagen, men en lika stor faktor som 

kan vara bidrgande är tolkningen och tillämpningen av lagen, vilka kan skilja sig åt mellan 

olika individer. Här är det relevant att ifrågasätta om målen med en könsneutral lagstiftnng 

verkligen uppfyllts om lagen inte praktiseras på ett sådant sätt.  

Den så kallade kvinnorätten utformades i frågeställningar som utgår från att sociala 

konsekvenser är sammankopplade med biologiskt kön och att dessa konsekvenser kan ses 

avspeglas inom rätten. Författaren menar att det manliga könet under en lång tid har varit det 

objektiva och universella i normgivningen inom rätten, vilket medfört att kvinnor fått inta en 

subjektiv och icke-allmängiltig position. Den manliga normen används som begrepp för att 

påvisa det faktum att det främst är mäns uppfattningar och behov som ligger till grund för 

rätten (Gunnarsson & Svensson, 2009).  

Insamlat material från domstolar 
Jag har samlat in totalt 33 domar för analys där barnen omhändertas med stöd av 2§ LVU. 

Domarna är från 11 av Sveriges förvaltningsdomstolar. 43 % av fallen berörde flickor och 54 

% av fallen berörde pojkar. I ett av fallen som jag har med i min studie var barnets uppgifter 

sekretessbelagda, vilken utgör resterande 3%.  
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Barnens ålder var mellan 0-17 år, varav 13 barn var 6 år eller yngre, 17 barn var mellan 7-13 

år och 17 barn var mellan 14-17 år. Ett barns uppgifter är, som tidigare nämnt, sekresessbelagt 

och har inte räknats med i denna sammanställnig. Vissa domar berörde fler än ett barn och 

därav är antalet barn fler än antalet domar.  

Vad gäller barnens föräldrakonstellation hade 58% av vårdnadshavrna gemensam vårdnad, 

varav ca 30% av dem fortfarande levde tillsammans. Ca 30% av vårdnadshavarna var 

ensamstående mammor och ca 12 % ensamstående pappor. 

Vidara var knappt hälften av barnen som domarna berörde kända hos socialtjänsten innan 

beslut om LVU blev aktuellt. . I de fall som barnet varit aktuellt hos socialtjänsten tidigare 

varierade tiden, från första kontakt mellan barn och socialtjänst fram till beslut om LVU, 

mellan två månader till 11 år. 

 

Metod  

Litteratursökning 
Jag har till största del använt mig av Umeå universitets biblioteks sökmotorer för att finna 

relevant litteratur i form av böcker och avhandlingar. Jag har även gjort artikelsökningar via 

bland annat databaserna SwePub, EBSCOhost, PsycARTICLES och SOC INDEX, där jag 

använt sökorden LVU, familj, barnavård, omhändertagande och barnautredningar. Jag har 

även fått tips om litteratur genom referenslistor till redan studerad litteratur, samt av min 

handledare för uppsatsen. 

Då det var svårt att hitta litteratur som var direkt kopplad till mitt ämne valde jag att använda 

mig av studier på närliggande områden, så som 3§ LVU-mål samt socialtänstens 

barnautredningar. 

Val av metod 
Jag har genomfört en kvalitativ diskursanalys och en kvantitativ innehållsanalys av LVU-mål 

från första instans. Fördelar med dessa metoder i detta sammanhang är det bland annat går att 

få en djupare insikt i resonemangen och en klarare bild av vad som framkommer i domskälen 

än om jag använt mig av en annan metod. Det är även ett bra och enkelt sätt att samla in data, 

både gällande kvantitet och relevans, för att kunna uppfylla studiens syfte. 

Urval 
I Sverige finns 12 förvaltningsdomstolar och jag har valt att inhämta LVU-mål från samtliga 

av dessa. Dock har jag valt att begränsa mig till 10 domar från varje förvaltningsdomstol och 
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har även valt att begära ut de senaste domarna fram till den 8 oktober 2013. Av de domar jag 

fått in från förvaltningsdomstolarna har jag sorterat ut de mål som gäller omhändertagande 

enligt 2§ LVU. Detta resulterade i att de 120 domar jag samlat in från förvaltningsrätterna 

krympte till 33 domar att analysera. Samtliga LVU-mål från en av förvaltningsdomstolarna 

rörde endast 3§ LVU och därmed har domarna därifrån sollats bort.  

Materialet har vissa brister, vilka till viss del beror på brist av både tid och material. Det är 

avsevärt fler ensamstående mödrar än ensamstående fäder, vilket gör att det blir mindre 

material att analysera gällande ensamstående fäder. Detta kan ge en bild som inte stämmer 

överens med verkligheten. Dessutom har samtliga ensamstående fäder invandrarbakgrund, 

vilket innebär att skillnaderna skulle kunna vara relaterade i lika stor utsträckning till den 

kulturella biten som det biologiska könet. Resultaten som presenteras i denna studie kan inte 

ses som en ren sanning eller generella för samhället i stort, delvis på grund av dessa brister. 

En mer omfattande studie skulle behöva göras för att bekräfta de resultat jag har arbetat fram.  

Analysmetod 
Jag kommer, i mina analyser av domskälen, att använda mig av kvalitativ diskursanalys och 

kvantitativ innehållsanalys som metod. Beskrivning av metoder följer under rubrikerna nedan.  

Anledningen till att jag valt att kombinera dessa metoder är att jag både ska kunna beskriva 

hur argumenten i domskälen tar sig i uttryck, samt kunna förklara identifierade mönster som 

finns i materialet.  

 

Diskursanalys 

Diskursanalys som metod har ett angreppssätt som grundas i en språkfilosofi som innebär att 

vi, genom språket, skapar en verklighet och det är även språket som gör vår egen verklighet 

tillgänglig för oss. Syftet med analysmetoden är inte att nå fram till verkligheten och vad som 

är sant eller falskt, utan det handlar snarare om att identifiera mönster i specifika påståenden 

och eventuella konsekvenser som diskursiva redogörelser ger den sociala verkligheten. 

Diskursanalysen syftar även till att avslöja de självklara sanningar som texten förmedlar och 

varför vissa påståenden blir accepterade som sanna, mer eller mindre naturligt, medan andra 

påstående tar längre tid att få bekräftad som sann eller aldrig blir accepterad som en sanning 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Styrkan med att jag använder mig av denna metod i studien är att jag kan identifiera 

eventuella värderingar i argumenten och vilka eventuella konsekvenser som kan uppstå 

genom hur språket används och vad det uttrycker i domskälen. En svaghet som denna metod 
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dock kan medföra är att olika individer kan tolka språker annorlunda, vilket i sig utgör 

utrymme för feltolkningar och svag reliabilitet. 

 

Innehållsanalys 

Den kvantitativa innehållsanalysen ger en möjlighet att göra om kvalitativa observationer, 

vilka man t.ex. samlat in genom att analysera och tolka texter eller genomföra intervjuer, till 

kvantitativ data. För detta krävs dock att materialet som samlats in ska kunna beskrivas med 

siffror. Detta meför en begränsning på vilket material som är möjligt att ha med i en 

kvantitativ innehållsanalys. För att kunna genomföra en sådan typ av analys på ett korrekt sätt 

bör det finnas ett relativt stort material att bearbeta och sedan jämföra. (Findahl & Höijer, 

1981).  

Bryder (1985) beskriver att det finns flera typer av relationer mellan fall och metoder. Ena v 

dessa relationer bygger på att man undersöker flera fall eller situationer med samma metod. 

Författaren menar att syftet med att göra en analys på detta sätt är att hitta gemensamma 

mönster. 

Styrkan med denna metod, inte minst i relation till diskursanalysen, är att en del av den 

kvalitativa data som samlatis in kan omvantlas till kvantitativ data och på ett tydligare sätt 

presenteras och förklaras med hjälp av siffror och diagram. Denna metod skulle dock inte gå 

att tillämpa utan relation till diskursanalysen, alternativt kvalitativ innehållsanalys, i denna 

studie. Materialet, syftet och de frågeställningar som studien bygger på är för brett för att 

passa in i ramarna för kvantitativ innehållsanalys.  

 

Forskningsetiska reflektioner 
Denna typ av studie som behandlar information om människor i utsatta situationer kan anses 

vara mycket känsligt. Dock är det material som jag använt mig av tillgängligt för 

offentligheten, såvida en sekretessprövning inte medger annat. Då jag inte lämnar ut några 

personliga uppgifter i studien kan det inte anses ge konsekvenser för enskilda individer. 

Personer som berörs i domarna har fått fiktiva namn i denna studie för att minimrea risken för 

igenkännande av berörda individer. 

Med tanke på att studier på detta område saknas anser jag att det är av värde att studera och 

belysa de problem som finns vad gäller rättens syn och argumentation kring 

föräldrakonstellationer och dess relation till förälderns kön hos de barn som 

tvångsomhändertas med stöd av LVU.  
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Teoretiska utgångspunkter 
Jag har valt att primärt använda mig av feministisk teori då arbetet till stor del fokuserar på 

skillnader mellan könen. Jag kommer även använda mig av diskursteori under arbetet med 

studien.  

Feministisk teori 

Hydén och Månsson (2009) beskriver att feministisk teori behandlar bland annat frågor om 

könsmaktsordningar, där män anses vara överordnade och kvinnor underordnade. Feministisk 

teori kan anta ett antal olika inriktigar. En inriktning som jag kommer utgå ifrån i mitt arbete 

är statsfeminsismen som behandlar könsets sociala konstruktion, det vill säga hur människor 

påverkas av och könsmönster uppstår med en grund i uppfrostran, kultur, ekonomi och 

maktstrukturer. Vidare är denna inriktigt till viss del beroende regeringens jämstäldhetspolitik 

(Hydén och Månsson, 2009). Anledningen till att jag valt denna inriktning inom feministisk 

teori är att rätten kan ses som statens, och därmed regeringens, förlängda arm. Juridik har en 

stark koppling till politik och kallas emellanåt för ”frusen politik” (Regner, 1994). 

Jag kommer genom denna teori analysera vilken inverkan kön har i rätten och förklara om 

och på vilket sätt kvinnor kan anses vara underordnade män i det här sammanhanget. Här 

menar jag inte bara beroende på föräldrarnas kön, även lagstiftningen i sig kan ses utgöra en 

maktposition hos män, då det till största del är män som utformat den lagstiftning och den 

norm som tillämpas inom rättsväsendet även idag.  

En annan inriktning inom feministisk teori som jag kommer använda mig av i studien är 

likhetsfeminism, vilken förklarar att vad som är kvinligt och manligt bestäms av de normer 

som hägrar i det samhälle vi lever i, snarare än det biologiska könet. Inrikningen menar även 

att personliga egenskaper ska ha företräde framför biologiskt kön och det biologiska könet ska 

inte stå som ett hinder för människan att bestämma vad hon vill uppnå (Hydén och Månsson, 

2009). 

Med hjälp av denna teori kommer jag analysera och presentera hur personliga egenskaper har 

företräde framför det biologiska könet. Presentationen av detta kommer eventuellt inte bli helt 

sanningsenlig p.g.a. bristande material, där jag endast kan gå på de egenskaper som 

presenteras i de domar jag har till förfogande. Dock är denna teori viktig i relationen mellan 

egenskaper som i regel tillskrivs kön och de egenskaper som uppges som brister i domskälen.  
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Diskursteori 

Diskursteorin har samma syfte och innebörd som diskursanalytisk metod. Fokuset ligger på 

att tolka språket. Anledningen till att jag valt diskursteorin som en teoretisk utgångspunkt i 

arbetet är att arbetet, utöver fokuseringen på kön, även studerar språkformuleringarna i 

domskälen. Detta gör även att teori och metod kan följas åt på ett enkelt sätt i arbetet. Jag 

kommer använda mig av denna teori för att förklara ordval och eventuella värderingar som 

kan vara sammankopplande med dessa.  

 

Resultat 
Nedan kommer jag presentera resultaten under specifika rubriker som är kopplade till de 

frågeställningar som ska besvaras. I samtliga citat nedan är barnens namn reviderat till Sara 

eller Emil beroende på barnets kön. I det fall Sara-Emil används som namn är det p.g.a. att 

barnet har sekretessbelagda personuppgifter. Föräldrarnas namn är reviderade till Eva och 

Adam beroende på förälderns kön. 

 

Tidsskillnader från socialtjänstens kännedom om missförhållande till LVU-beslut 
Anledningen till att denna fråga är intressant är att det i tidigare forskning (Arén & Pekár, 

2000; Bangura Arvidsson, 2003; Kåhl, 1995) påvisats att samhället tycker att det är bättre 

med en familjehemsplacering för barnet än att en ensam fader ska få stöd i sin föräldraroll. 

Ensamstående mödrar beskrivs, till skillnad från fäder, så fler frivilliga insatser under 

varierande lång tid. Samhället tycks vara mer angelägna om att bibehålla en relation mellan 

moder och barn jämfört med relationen mellan fader och barn. På nästa sida följer en tabell 

vad gäller de barn som var aktuella hos socialtjänsten innan omhändertagande med stöd av 2§ 

LVU blev aktuellt. Något tydligt mönster eller samband vad gäller hur lång tid det tar från att 

barnet blivit aktuellt hos socialtjänsten tills barnet blir omhändertaget framträder inte. Dock 

tenderar det eventuellt att ta något längre tid för de barn som bor med ensamstående mammor 

eller har två vårdnadshavare som är separerade, men som bor största delen hos sin mamma, 

från att de har aktualiserats hos socialtjänsten tills de blir omhändertagna enligt LVU.  
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Inställning till LVU i relation till föräldrakonstellationer 
Denna del har som syfte att förklara huruvida även föräldrarna, utifrån olika 

föräldrakonstellationer, ser olika på beslut om LVU och hur de argumenterar i förhållande till 

rätten. Det har tidigare förklarats att mödrar i högre utsträckning än fäder får frivilliga insatser 

under en längre tid innan beslut om LVU blir aktuellt (Arén & Pekár, 2000; Bangura 

Arvidsson, 2003; Kåhl, 1995). 

Tabellen som följer på sida 17 visar att majoriteten av vårdnadshavarna har en negativ 

inställning till beslutet att deras barn omhändertas och vårdas med stöd av LVU, dock finns 

det ett fåtal fall där föräldrarna har en positiv inställning till vården, detta gäller dock enbart 

barn med två vårdnadshavare. D.v.s. ingen av de ensamstående föräldrarna ställer sig positiva 

till beslutet.  

I de fall där enbart ena vårdnadshavaren ställer sig positiv till beslutet är det genomgående 

barnens pappor som är positiva till det, medan barnens mammor motsätter sig beslutet.  

I hälften av fallen där föräldrarna är positiva till beslutet om vård med stöd av LVU har bifall 

lämnats p.g.a. barnets egna destruktiva beteende. I 80% av dessa fall bor föräldrarna 

tillsammans och i 20% av dessa fall är föräldrarna separerade. I samtliga fall där bifall 

lämnats p.g.a. barnets egna destruktiva beteende har båda föräldrarna medgett bifall.  

Vad gäller de fall där enbart pappan har medgett bifall till beslut om vård med stöd av LVU 

motiveras medgivandet i 40% av fallen att det beror på moderns omsorgsbrister. I 40% av 
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fallen är motiveringen till bifall av pappan att båda föräldrarna brister i omsorgen. I dessa fall 

menar mödrarna att vård kan ges på frivillig väg och motsätter sig därav beslutet om 

tvångsvård. I det sista fallet, som utgör resterande 20%, har pappan ingen motivering till  

bifallet. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skillnader i domskälen utifrån barnets föräldrakonstellation 
Domstolarna har, i de analyserade målen, ett flertal argument till beslut om omhändertagande 

av barnen med stöd av LVU. Några exempel på det är fysiskt och psykiskt våld, brister i 

gränssättning och brister i omsorgen.   

Det finns uppenbara skillnader vad gäller ordval och övrig argumentation i samtliga 

föräldrakonstellationer. Även i de fall där barnen har båda föräldrarna som vårdnadshavare 

finns skillnader i domskälen beroende på om föräldrarna lever tillsammans eller är separerade. 

Ett exempel på det är hur orden våld och misshandel används, samt synen på föräldrarnas 

agerande. I de fall då föräldrarna lever tillsammans beskrivs att våld i hemmet förekommer, 

utan att peka ut någon av föräldrarna som förövare.  

Ett exempel på detta är följande citat från mål nr. 2579-13: 
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”Det står därför enligt förvaltningsrättens mening klart att Sara och Emil utsatts för 

misshandel och brister i omsorgen i det egna hemmet.” 

 

I de fall där föräldrarna är separerade beskrivs våld som att barnet är utsatt för misshandel, i 

samtliga fall av modern. Fadern beskrivs även i de fall som oförmögen att skydda barnen från 

våldet (se mål nr. 8995-13, 4143-13 samt 4145-13).  

Följande citat är ett exempel från mål nr. 8995-13: 

”Emil har utsatts för fysiskt våld från moderns sida i hemmet under en längre tid.” 

” Fadern har inte tidigare förmått skydda Emil från våld och kränkningar och kan inte göra 

det fortsättningsvis då föräldrarna har separerat.” 

 

I det enda fall där det framkommer att en fader har använt fysiska tillgrepp mot barnen 

används varken ordet våld eller misshandel utan den aktuella situationen är beskriven som 

följer:  

”Adam har medgett att han tagit tag i barnens hår. Detta förefaller dock ha skett i begränsad 

omfattning och det har inte gjorts sannolikt att det utgjort fysisk misshandel. Detsamma gäller 

uppgifterna om hårdhänthet vid gränssättning” (se mål nr. 1444-13). 

Vidare framkommer att ett flertal av de barn som har båda föräldrarna som vårdnadshavare 

har hög frånvaro i skolan och att föräldrarna brister i att motivera barnen till skolgång. Dessa 

brister framkommer inte hos ensamstående föräldrar där barnet har hög frånvaro i skolan (se 

mål nr. 8991-13, 9217-13, 4569-13 samt 7759-13).  

Slutligen finns även framträdande skillnader i hur det resoneras kring mödrar och fäder, inte 

minst i de familjer där föräldrarna är separerade men har gemensam vårdnad av barnet. Ett 

exempel på det är en dom där barnet har separerade föräldrar där pappan är aktiv i ett 

missbruk. Mamman till barnet ifrågasätts i det fallet hur hon kan låta barnet träffa sin pappa 

när denne är i ett missbruk (se mål nr. 3521-13). I två andra fall utövar mamman fysiskt våld 

mot barnet och pappan menar att han är oförmögen att skydda barnen (se mål nr. 8995-13, 

4143-13 samt 4146-13). I de fallen ifrågasätts dock inte hur fadern kan låta barnen leva med 

mamman eller varför denne inte på något sätt ingripit för att stoppa våldet.  

 

Nedan följer ett citat från mål nr. 3521-13: 
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”Det sistnämnda förhållandet medför att Eva inte har förmåga att sätta Sara-Emils behov 

före Adams, vilket bl. a. visar sig på det sättet att hon trots Adams pågående missbruk tillåter 

att han träffar Sara-Emil.” 

 

Skillnader i domskälen utifrån kön hos ensamstående föräldrar 
Som jag tidigare presenterat finns det flera argument för att omhänderta ett barn med stöd av 

LVU. Dessa skillnader ses inte enbart i relation till föräldrakonstellationen, utan kan även 

påvisas i relation till förälderns kön. 

En tydlig skillnad som framträder i domskälen i aktuella domar är att i de situationer där 

barnet blivit utsatt för fysiskt eller psykiskt våld beskrivs detta på olika sätt mellan 

ensamstående mammor och ensamstående pappor. Hos ensamstående mammor beskrivs 

våldet som misshandel, medan i ensamstående pappors fall beskrivs det som bestraffning (se 

mål nr. 8028-13,1302-13 samt 4143-13). Nedan följer exempel genom citat från domarna.  

Följande citat är från mål nr. 8028-13 och gäller en ensamstående fader: 

”Av utredningen framgår att Sara utsätts för fysiska och psykiska bestraffningar” 

 

Ett citat från en dom som berör en ensamstående moder är taget från mål nr. 1302-13 och 

följer nedan: 

”På grund av den fysiska misshandel och de omsorgsbrister som Emil utsatts för finns en 

påtaglig risk för att Emils hälsa och utveckling skadas.” 

 

En annan skillnad som framträder i domskälen är hur konflikter mellan barnet och den 

ensamstående föräldern förklaras. I ensamstående mammors fall beskrivs situationen med just 

ordet konflikt, medan i ensamstående pappors fall beskrivs situationen som relationsproblem 

mellan barnet och pappan (se mål nr. 5732-13 och 2777-13).  

Exempel på detta följer nedan. Det första citatet är taget från mål nr. 5732-13 och det andra 

citatet är tager från mål nr. 2777-13. 

”Emils liv har präglats av svåra konflikter med modern som, enligt hans egen utsaga, brukar 

slå honom och säger att han inte är hennes barn.” 

 

”Under placeringen har framkommit att det finns svårartade relationsstörningar i familjen 

vilket på ett påtagligt sätt riskerar att skada Saras hälsa och utveckling.” 
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Även fler brister räknas upp i domskälen hos ensamstående mödrar jämfört med 

ensamstående fäder, även där situationen är likartad. Exempel på det är två fall där en ensam 

pappa beskrivs brista i trygghet och stabilitet, medan den ensamma mamman utöver 

ovanstående två brister även beskrivs brista i omsorg, gränssättning och struktur (se mål nr. 

9432-13 samt 19070-13).  

 

Analys  
I detta avsnitt kommer jag att sammankoppla argumentskillnader i domskälen med teorier och 

tidigare forskning. Även om tidigare forskning på likartade områden enbart skett inom 

socialtjänstens regi finns det relevans att dra kopplingar till de studierna, då domsluten och 

argumenten i domskälen till stor del grundas på socialtjänstens utredning av barnet. Jag 

kommer göra denna koppling under nedanstående rubriker, vilka är relaterade till studiens 

frågeställnigar.  

 

Skillnader i domskälen beroende på barnets föräldrakonstellation och föräldrars kön 
Ett exempel som jag presenterade som en skillnad gällande föräldrakonstellationen och 

föräldrarnas kön i resultatdelen var att i de fall våld i hemmet förekom pekades ingen av 

föräldrarna ut som förövare. Mål där barnet hade separerade föräldrar var det modern som, i 

varje fall, var förövare och pappan beskrevs inte ha förmågan att agera för att stoppa våldet. 

Vidare användes även olika beskrivningar av våld för mödrar och fäder i domskälen, där 

modern beskrevs misshandla och fadern beskrevs bestraffa barnen.  

Ovansående kan relateras till Kåhls (1995) beskrivning i sin studie gällande socialtjänstens 

barnautredningar. I hennes studie framkom att förväntningarna på moder var större jämfört 

med förväntningarna på fader vad gäller förmågan att ge omvårdnad till barnet.  

Vidare kan detta även belysas utifrån Arén och Pekárs (2000) samt Bangura Arvidssons 

(2003) studier som visar att det största ansvaret för omvårdnaden gentemot barnet ligger på 

modern och faderns föräldraroll kommer till viss del i skymundan.  

Olika förväntningar på könen kan vara en bidragande faktor till att modern pekas ut som 

förövare och, enligt mig, får det mer värdeingsladdade ordet misshandle som beskrivning av 

hennes handling medan pappans handling beskrivs som bestraffning. Anledningen till att jag 

vill koppla detta till Kåhls (1995) och Arén och Pekárs (2000) studier på barnautredningar 

inom socialtjänsten är att domskälen och de beslut som tas rörande barn i förvaltningsrätten 

till stor del bygger på den utredning som gjorts inom socialtjänsten. 
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Olika förväntningar kan antas ha inverkan på hur mödrar och fäder beskrivs i utredningarna. 

Även det centrala fokuset på moder-barnrelationen som Arén och Pekár (2000) samt Kåhl 

(1995) beskriver i sina studier kan antas ha en viss betydelse för hur resonemangen i 

domskälen ser ut och val av ord som kan anses ha olika värderingsladdning.  

Givetvis kan det även vara så att mödrarnas våld gentemot barnen var av den grad att det 

uppfyllde kriterierna för misshandel, medans faderns våld gentemot barnen var av mildare 

grad.  

 

Det har även framkommit att det finns tendenser till att en moder som tillåter sitt barn träffa 

fadern med ett destruktivt beteende ifrågasätts i högre grad än en fader som låter sitt barn 

träffa sin moder med ett destruktivt beteende. Detta beskriver även Bangura Arvidsson (2003) 

i sin studie. Anledningen till att mödrar ifrågasätts i högre grad än fäder i LVU-målens 

domskäl är okänd. Dock kan det tänkas gå att relatera detta till vad Gunnarsson och Svensson 

(2009) beskriver i sin forskning gällande mannen som normgivare inom rätten.  

Mödrar blev i större utsträckning även tilldelade fler brister är fäderna. Som jag tidigare 

besktrivit så grundas argumenten i domskälen till stor del i socialtjänstens utredning av 

barnet, vilket kan medföra ovanstående konsekvens.  

Arén och Pekár (2000) beskriver i sin studie över utredningsakter inom socialtjänsten, att 

mödrar granskas i större utsträckning och mer noggrant än fäder. Detta skulle rimligtvis 

kunna medföra fler identifierade brister hos mödrar jämfört med fäderna. Det kan antas att fler 

beteenden och brister hos människor uppdagas ju noggrannare de studeras och utreds.  

Slutligen bör denna analys även kopplas till feministisk teorier, inte minst teorins syn på 

könsmaktsordningar. Även inom socialt arbete vill jag påstå att det finns en, medveten eller 

omedveten, skillnad mellan hur föräldrarna blir bemötta i relation till deras kön. Det kan antas 

finnas en anledning till att kvinnorna blir ”ställda mot väggen” på ett annat sätt än män. Jag 

syftar här främst på att mödrar i större utsträckning blir ifrågasatta i sin föräldraroll och att de 

får stå till svars, eller förklara sig, på fler punkter än fäder i sociala barnautredningar. 

Anledningen till att jag vid ett antal tillfällen belyser socialtjänstens utredningar av barnen är 

att de utgör en stor del av den grund som rätten fattar beslut på i LVU-mål.  

Sammanfattningsvis kan detta på grund av den könsnorm som presenteras i feministisk teori 

och som ännu lever kvar, det vill säga. att män är överordnade kvinnor och att kvinnor 

förväntas ta större ansvar för familjen än männen, ge konsekvenser i att barn tvingas separeras 

från sina föräldrar utan att det finns någon egentlig grund för det. Med utgångspunkt i 

ovanstående syn på könsnormen skulle det kunna tänkas att även mindre avvikelser från den 
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normen, t.ex. en moder som brister i rutiner hos barnet, betraktas som påtagliga brister just på 

grund av att de avviker från normen.  

Givetvis kan det även vara så att mödrar oftare brister på fler punkter än fäder och att mödrar 

blir mer ifrågasatta för att myndigheten ska få en klar bild över hur barnets verklighet ser ut. 

Fäder kanske är mer öppna på det området och behöver inte ifrågasättas på samma sätt.  

Detta är enbart spekulationer och för att få svar på detta skulle en mer omfattande studie på 

flera parallella områden behöva göras. 

 

Tiden från att socialtjänsten får kännedom om barnets missförhållanden till beslut om 

tvångsomhändertagande och föräldrarnas inställning till beslut om LVU 
Vad gäller tiden från att barnet belv aktuellt hos socialtjänsten tills det blev omhändertaget 

med stöd av LVU fanns det inga tydliga mönster, men det gick att urskilja att det tog något 

längre tid för de barn som levde med en ensamstående moder och de barn som hade 

separerade föräldrar, men som mestadels bodde med sin moder. Det går att utläsa i dessa 

domar att de fått insatser från socialtjänsten under lång tid och vid flera tillfällen innan ett 

tvångsomhändertagande ansågs vara behövligt. Detta kan vara relaterat till fokuset på moder-

barnrelationen som Arén och Pekár (2000) samt Kåhl (1995) beskriver i sina studier.  

Jag syftar här på att fokuset på moder-barn relationen kan innebära att alla andra möjligheter 

bör uteslutas innan det blir aktuellt att separera barnet från sin moder. Om det är positivt eller 

negativt kan säkerligen variera. Om frivilliga insatser kan sättas in som förbättrar 

levnadsvillkoren för barnen bör det kunna ses som positivt. Givetvis bör barnet inte separeras 

från sina föräldrar om det inte verkligen är nödvändigt. Samtidigt kan det innebära mer 

lidande och trauman för barnet om de frivilliga insatserna inte gör så att barnet får bättre och 

tryggare levnadsvillkor. Vad som är bäst i specifika tillfällen är troligtvis svårt att veta på 

förhand och det är en svår avvägning att göra då fel beslut, oavsett om det innebär separation 

mellan barn och förälder eller inte, kan påverka barnet under en mycket lång tid.  

Ansökan om att bereda vård enligt LVU kommer betydligt tidigare i processen för 

ensamstående fäder, vilket även Kåhl (1995) beskriver. Hon beskriver även att fäder inte får 

möjlighet till stöd och andra sociala insatser i lika stor utsträckning som mödrar, innan sociala 

myndigheter anser att det är behövligt att, för barnets bästa, skilja barn och förälder åt.  

Vad gäller föräldrarnas inställning till beslut om tvångsomhändertagande av barnen har 

samtliga fall, där båda vårdnadshavarna medgett bifall till beslutet, motiverats av föräldrarna 

att det är på grund av barnets egna destruktiva beteende. I de fall då enbart fadern medger 
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bifall till omhändertagandet motiveras det av att enbart modern eller båda föräldrarna bister i 

omsorgen. Mödrar motsatte sig omhändertagandet med, i de flesta fall, argumentet att vården 

kan ske på frivillig väg. Det är svårt att dra någon given koppling till de studier som jag 

presenterat under kunskapsöversikten. Dock skulle de förväntningar som Kåhl (1995) 

beskriver att modern har på sig vad gäller att kunna ta hand om och ansvara för sitt barn, till 

skillnad från fadern, ha betydelse.  

Lövkrona (1999) beskriver att mödrar ofta har en starkare identitet i sin föräldra roll än fäder. 

Detta skulle kunna tolkas som att de förväntningar som Kåhl (1995) beskriver inte bara 

existerar hos omvärden, utan mödrarna har troligen i många fall dessa förväntningar på sig 

själva också.  

Som har beskrivits tidigare möter mödrar ett stort fördömande från omgivningen om de inte 

lever upp till och kan hantera sin föräldraroll. Ett dolt motiv till att motsätta sig tvångsvård 

med argumentet att det kan ske på frivilligväg skulle kunna vara ett sätt för modern att 

försöka få ha kvar barnet hos sig för att skydda sig själv från det fördömandet. Jag tror 

givetvis inte att en moder motsätter sig vården bara för att skydda sig själv, men jag tror att 

det skulle kunna vara en bidragande faktor. Det kan antas ligga både skam och skuld i att 

separeras från sitt barn mot sin vilja. Detta skulle kunna påvisa att könet till viss del är ett 

hinder, vilket beskrivs i den feministiska teorin. Jag syftar här på att det kan tänkas vara ett 

hinder i den bemärkelsen att mödrar som fått sina barn omhändertagna kanske inte får samma 

acceptans i samhället som en fader skulle få.  

Dock vill jag inte påstå att mödrar är de enda som hindras av sitt kön i situationer som rör 

omhändertagande av barn. Flera tidigare studier som nämnts i detta arbete har visat att fäder 

separeras snabbare från sina barn eftersom de inte erbjuds frivilliga insatser i samma 

utsträckning som mödrar. Med andra ord kan både mödrar och fäder anses begränsade av sina 

kön, men i olika delar av processen.  

 

Slutsatser 
Föräldrakonstellationen och kön har betydelse för hur rätten argumenterar i besluten vid 

omhändertagande av barn med stöd av LVU. Den främsta skillnaden framträder i rättens 

ordval och antalet brister som de ser hos föräldrarna. Hos fäder beskrivs färre brister än hos 

mödrar, men trots det får mödrar frivilliga insatser och stöd under längre perioder än fäderna. 

Då rättens beslut till stor det bygger på socialtjänstens utredningar, där det i tidigare studier 

(Arén & Pekár, 2000; Bangura Arvidsson, 2003; Kåhl, 1995) beskrivs att en moder oftast får 
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fler frivilliga insatser än en fader, finns en möjlighet att detta har betydelse för att barnet 

snabbare separeras från sin fader.  

Något som jag finner intressant är att modern blev tilldelad fler brister än fäder och att, i de 

fall där en förälder gav bifall till ansökan om LVU, var det enbart fäder som var positiva till 

beslutet och använde ofta argumentet att modern brister i omsorgen. Detta skulle givetvis 

kunna vara relaterat till socialtjänstens utredning, vilken utgör en stor del av den grund som 

domstolen tar sina beslut efter. En fråga som väcks hos mig med ovanstående i beaktande är 

om det är rätten som ser olika på kön och föräldrakonstellationer eller om det är sociala 

myndigheter som har denna syn. För att få svar på detta behöver en mer omfattande studie 

med fokus på denna fråga göras.  

De resultat som presenterats ovan behöver inte heller nödvändigtvis enbart vara rättens syn 

eller vinkling av situationerna. Jag vill inte utesluta att det som framkommer i domarna 

faktiskt är en sanning. Det är inte alls omöjligt att mödrar har fler brister än fäder eller att 

mödrar som utövar våld mot sitt barn gör det i en allvarligare grad än fäder, vilket gör att 

enbart mödrarna uppfyller rekvisiten för misshandel.  

Dock skulle det behöva göras en betydligt mer omfattande studie på detta område, vilken 

möjligtvis skulle kunna bekräfta mina resultat.   

Förslag på tänkbara framtida forskningsområden är dels en mer omfattande studie på detta 

område, likaså studera hur rätten låter sig påverkas av kulturella bakgrunder. Vidare skulle det 

även kunna tänkas vara intressant att studera hur det resoneras kring syskon när beslut tas om 

att endast ena barnet ska omhändertas med stöd av LVU.  
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Bilaga 1. Analyserade domar 
Nedanstående domar har varit aktuella för anlys i detta arbete och presenteras med mål nr. 

och vilken förvaltningsrätt som hanterat ärendet.  
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