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Sammanfattning 
Synen på barns behov och föräldraskap varierar i takt med att samhället förändras och varje 
samhälle har sin syn på barn och föräldrar. Det existerar debatter i samhället gällande vad 
sociala problem är och när samhället behöver ingripa för en individs skydd. Årligen 
omhändertas tusentals barn i Sverige för vård utanför det egna hemmet. Denna uppsats syftar 
att genom ett diskursanalytiskt perspektiv undersöka görandet av barns behov och 
föräldraskap i 2 § LVU-domar från 2015 samt hur tvångsomhändertaganden motiverades med 
hjälp av dessa konstruktioner. Frågorna som ämnar besvara syftet är; hur talas det om barns 
behov och föräldraskap samt vilken betydelse tillmäts barn och föräldrars utsagor i domarna? 
För att besvara detta genomfördes en diskursanalys av 21 domar som avgjordes av Luleå 
förvaltningsrätt 2015. Utifrån analysarbetet framträdde en diskurs om barns behov och en 
diskurs om föräldraskap. Diskurserna visade sig både vara beroende och i ständig påverkan av 
varandra. Inom barndiskursen sågs barn främst som skyddsvärda medan det aktiva 
aktörskapet var nedtonat. Inom föräldradiskursen sågs föräldrar som oförmögna och de 
befann sig i försvarsposition där deras trovärdighet ifrågasattes. Beroende på vilka 
beskrivningar som framfördes om familjerna och hur deras trovärdighet bedömdes gavs 
parternas utsagor olika utrymme i domarna.  
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1 Inledning 

Barn utgör omkring två miljoner av Sveriges befolkning (Statistiska centralbyrån, 2013). Med 
barn avses enligt 1:3 Socialtjänstlag (SFS 2001:453) varje människa under 18 år. Alla barn 
har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran och ska enligt 6:1 Föräldrabalk (SFS 
1949:381) behandlas med aktning för sin person och egenart. De flesta barn i Sverige lever 
tillsammans med sina familjer under trygga och goda förhållanden och generellt sett är barns 
hälsa och sociala förhållanden goda. Det finns dock barn som behöver skydd och stöd. 
Samhället har en viktig uppgift i att skydda och stödja barn och vid behov komplettera 
föräldrarna under barnets uppväxt (Socialstyrelsen, 2015a).  
 
Sociala fenomen är föränderliga och inte lika överallt. Samhället förändras över tid och typer 
av social utsatthet kan tillskapas och försvinna. Även värderingar och synen på människan 
och samhället förändras vilket innebär att människan ändrar synen både på sig själva och 
andra. Synen på barn och föräldrar har således skiftat mycket genom tiderna. Varje tid och 
varje samhälle har sin syn på barn och föräldrar. Beroende på hur vi ser på barn får det stor 
betydelse för hur vi agerar gentemot barn och i förlängningen hur barnet formar sin identitet. 
Meeuwisse & Swärd (2006) tar i ett exempel upp att barnaga tillbaka i tiden ansågs vara ett 
lämpligt korrigeringsmedel som idag är förbjudet enligt lag. Liksom att synen på barn har 
förändrats har även synen på föräldraskap ändrats genom åren. Detta kan exemplifieras med 
när rollerna i hemmet omformulerades och kvinnor började förvärvsarbeta i större 
utsträckning än tidigare. Detta har lett till att föräldraskapsansvaret har omskrivs och att 
fäderna blivit mer delaktiga i omsorgen av barnen.  Ett exempel på hur debatter i samhället 
förändras är den kring evidensbaserad praktik som enligt Bergmark och Lundström (2006) 
fått framfart sedan 1990-talet då enheter skapades för att utvärdera samt tillföra nya metoder 
och insatser med bevisade positiva effekter. Inom samhällets barnavårdsarbete har den 
evidensbaserade praktikens framfart bland annat visat sig genom utredningsverktyget “barns 
behov i centrum”. Med anledning av detta finns det debatter i samhället som är i ständig 
förändring rörande vad sociala problem är, hur det sociala arbetet bör utformas och när 
samhället behöver ingripa för en individs skydd. Således ändras synen på vad barnets bästa är 
och hur föräldrar ska behandla sina barn. 
 
I Sverige omhändertas varje år tusentals barn för vård utanför det egna hemmet. Under 2015 
inkom det 4 367 mål gällande Lag (SFS 1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga till förvaltningsrätterna i Sverige och under samma år avgjordes 4 262 LVU-mål 
(Domstolsverket, 2015). Det är av särskild vikt att uppmärksamma och identifiera vilka 
diskurser som råder när ett tvångsomhändertagande av barn som är en av samhällets mest 
ingripande insatser blir aktuellt.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar till att genom ett diskursanalytiskt perspektiv undersöka görandet av 
barns behov och föräldraskap i 2 § LVU domar från 2015. Uppsatsen syftar även till att 
undersöka hur tvångsomhändertaganden motiveras utifrån dessa konstruktioner. De 
frågeställningar som ämnar besvara syftet är: 
 

• Hur talas det om barns behov och föräldraskap? 
• Vilken betydelse tillmäts barn och föräldrars utsagor i domarna? 

 

3 Kunskapsöversikt 

I detta avsnitt presenteras fakta om samhällets ansvar för barn och unga utifrån gällande 
lagstiftning. Inledningsvis sker en rättslig kontextualisering där vi redogör för 
barnkonventionen, Socialtjänstlag och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
Under rubriken Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga sker även en genomgång av 
de rekvisit som ska vara uppfyllda för att ett tvångsomhändertagande enligt 2 § LVU ska vara 
tillämpligt. Slutligen kommer en övergripande genomgång för hur tvångsvårdsmål går till i 
förvaltningsrätten. 
 

3.1 Barnkonventionen 

Den sociala barnavården har i decennier genomgått stora förändringar och barnets ställning 
har ett flertal gånger stärkts i lagstiftningen (Prop. 2006/07:129). FN:s konvention om barns 
rättigheter, barnkonventionen, ratificerades av Sverige år 1990 och har blivit ett verktyg för 
att samhället ska utgå från ett tydligt barnrättsperspektiv (Socialstyrelsen, 2015a). 
Ratificeringen innebär att Sveriges regering har en skyldighet att se till att barnkonventionen 
följs. Det finns fyra artiklar i barnkonventionen som är grundläggande principer som alltid ska 
beaktas när det handlar om frågor som rör barn. Dessa principer är artikel 2 som säger att alla 
barn har samma rättigheter och lika värde, artikel 3 som säger att barnets bästa ska beaktas 
vid alla beslut som rör barn, artikel 6 som säger att alla barn har rätt till liv och utveckling 
samt artikel 12 som säger att alla barn har rätt att komma till tals och få sin åsikt beaktad med 
hänsyn till ålder och mognad. Vidare i artikel 19 framgår barns skyddsbehov mot fysisk eller 
psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om 
barnet. I artikel 20 framgår även att barn som av någon anledning inte kan bo hos sina 
föräldrar har rätt att få hjälp att hitta ett nytt hem (Unicef, 2009). 
 

3.2 Socialtjänstlag 

Enligt 2:1 SoL har varje kommun det yttersta ansvaret för att enskilda inom kommunen får 
det skydd och stöd de behöver. När det gäller barn ska socialtjänsten i varje enskilt fall 
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bedöma vilket stöd eller skydd enligt SoL som barnet kan tänkas behöva. Detta ska ske utifrån 
barnets bästa som anges i 1:2 SoL. Socialnämnden är således den myndighet som utreder barn 
och ungdomars behov av vård utifrån risker gällande hälsa och utveckling. SoL är en ramlag 
och ger därav möjlighet till tolkning. Målparagraferna kan ses som ofärdiga regler då det 
normativa innehållet inte är fullständigt, utan det konkretiseras genom myndighetens 
tillämpning. Lagen har omarbetats ett flertal gånger och samhällets ansvar för barn har 
förtydligats i syfte att stärka barnperspektivet och skyddet för barn i utsatta situationer 
(Hollander, 2006). I 5:1 SoL anges att socialtjänsten har ett särskilt ansvar vad gäller barn 
som riskerar att utvecklas ogynnsamt. Arbetet ska enligt 1:1 SoL bygga på respekt för 
människans självbestämmande och integritet, samt sträva efter samtycke och frivillighet. 
Lagen innehåller inga regler om tvångsvård utan detta finns i särskild lagstiftning.  
 

3.3 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

Lagen reglerar tvångsomhändertagande av unga människor under 18 år och i vissa fall upp till 
21 år. För att ett tvångsomhändertagande ska bli aktuellt krävs det enligt 1 § LVU att 
missförhållanden medför en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas samt 
att den nödvändiga vården inte kan ges på frivillig väg. För att lagen ska vara tillämplig ska 
något av de förhållanden som anges i 2, 3 §§ vara aktuellt. Enligt 2 § ska det finnas 
hemförhållanden som medför en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. 
De brister som föreligger i barnets hemförhållanden kan gälla fysisk eller psykisk misshandel, 
otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller annat förhållande i hemmet. Enligt 3 § ska den 
unge själv utsätta sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom exempelvis 
missbruk. Vid beslut enligt denna lag ska barnets bästa alltid vara avgörande, vilket framgår i 
1 § LVU. 

3.3.1 Påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling 

En grundläggande förutsättning för att 2 § LVU ska vara tillämplig är att det föreligger 
missförhållanden som är relaterade till den unges hemmiljö. Det krävs att dessa 
missförhållanden innebär påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Detta 
avser både psykisk och fysisk hälsa samt social, känslomässig och intellektuell utveckling 
(SOSFS 1997:15). Ett tvångsomhändertagande av barn bör inte vidtas utan tungt vägande 
skäl. Därför kan det inte vara fråga om en obetydlig, oklar eller avlägsen risk för den unge 
utan det ska konstateras att det finns en klar och konkret risk för skada på den unges hälsa 
eller utveckling. Subjektiva antaganden, exempelvis i form av allmänna samhällsvärderingar, 
får inte ligga till grund för ett tvångsomhändertagande (Prop. 1989/90:28). Missförhållanden 
behöver inte ha lett till någon redan konstaterad skada hos den unge, men risken för skada 
måste vara påtaglig och socialnämnden måste kunna visa på vilka konsekvenser 
missförhållanden kan få för den unges hälsa eller utveckling (SOSFS 1997:15). 
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3.3.2 Brister i omsorgen  

Begreppet brister i omsorgen innefattar situationer då barnet utsätts för vanvård. Det kan vara 
fråga om att den materiella omsorgen om barnet brister så allvarligt att barnets hälsa 
äventyras, eller att tillsynen eftersätts så att barnet inte får nödvändigt skydd i förhållande till 
barnets ålder. Vidare innefattar brister i omsorgen att föräldrarna inte medverkar till att barnet 
får nödvändig medicinsk behandling eller om barnet i förhållande till dess ålder inte 
behandlas på ett adekvat sätt. Brister i omsorgen innefattar även psykisk och känslomässig 
försummelse vilket innebär att barnets psykiska och känslomässiga behov allvarligt eftersätts, 
vilket i sin tur kan bero på missbruk eller psykisk störning hos någon av föräldrarna (Prop. 
1989/90:28).  

3.3.3 Annat förhållande i hemmet 

Begreppet annat förhållande avser täcka de situationer som kan komma att falla utanför 
föregående rekvisit. Det kan exempelvis handla om missförhållanden i hemmet som inte beror 
på vårdnadshavaren utan på dennes sambo. Det kan också handla om att föräldern inte knyter 
an till sitt barn eller att föräldern lever i en sjuklig symbios med sitt barn (Prop. 1989/90:28). 

3.3.4 Misshandel 

Med misshandel avses både fysisk och psykisk misshandel. En ringa grad av fysisk 
misshandel kan anses utgöra en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling om den inte 
är att betrakta som en enstaka överilad handling. Misshandel av allvarligare slag bör 
regelmässigt leda till att den unge omhändertas för vård. Psykisk misshandel avser 
exempelvis att den unge utsätts för psykiskt lidande genom systematiska kränkningar, 
nedvärderingar eller terrorisering. Otillbörligt utnyttjande avser i första hand att någon av 
föräldrarna utnyttjar barnet sexuellt eller att barnet utnyttjas i pornografiskt syfte. Otillbörligt 
utnyttjande kan även handla om att barnet tilldelas ett stort självständigt ansvar för familjen 
exempelvis gällande att ta hand om syskon eller föräldrarna själva så att barnet riskerar att ta 
skada utav det (Prop. 1989/90:28).  

3.3.5 Samtyckesrekvisitet 

En förutsättning för att vård enligt LVU ska beredas är att det kan antas att den behövliga 
vården inte kan ske på frivillig väg vilket uttrycks i 1 § andra stycket. Eftersom LVU är en 
skyddslagstiftning behöver inte samtycket vara uppfyllt i alla situationer utan det förekommer 
fall där lagen ändå tillämpas, exempelvis vid vårdnadshavares sjukdom eller frånvaro. I vissa 
fall kan lagen även vara tillämplig när vårdnadshavaren lämnat sitt samtycke. Det kan handla 
om situationer där vårdnadshavaren tidigare lämnat samtycke till vård men senare ändå inte 
medverkat (SOSFS 1997:15). Ett samtycke ska betraktas som ett formellt hinder för 
tillämpning av LVU och får inte förklaras ogiltigt enbart av den anledningen att man inte litar 
på att samtycket är giltigt och kommer att vidhållas. Som anges i lagtexten ska den unge 
garanteras behövlig vård vilket innebär att vården ska kunna genomföras långsiktigt. Om det 
befaras att ett samtycke kan komma att återkallas innebär det således att vården eventuellt inte 
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kan fullföljas och LVU bör då tillämpas för att kunna garantera genomförandet av vården 
(SOSFS 1997:15).  
 

3.4 Barns behov i centrum 

I barn- och ungdomsutredningar använder socialtjänsten utredningssystemet BBIC, Barns 
Behov i Centrum, som har sin utgångspunkt i barnkonventionen och SoL. Syftet med BBIC är 
att stärka barnperspektivet samt barn och ungas delaktighet. BBIC utgår från barnets behov 
och målet är att tillhandahålla en nationellt enhetlig struktur för handläggning, genomförande 
och uppföljning av den sociala barn- och ungdomsvården i Sverige (Socialstyrelsen, 2015b). 
Arbetet med barn och unga innebär en balansgång mellan att göra dem delaktiga utan att 
tilldela dem ansvar för sin livssituation och för de beslut som fattas. Enligt BBIC ska det i 
beslut alltid framgå om och på vilket sätt barnens åsikter har inhämtats och beaktats. Detta 
ställer krav på att de professionella har kunskap kring hur barns åsikter kan inhämtas på bästa 
sätt utifrån deras ålder och mognad. Om inte barnen har förmågan att själva formulera sina 
åsikter ska deras inställningar ändå försöka klarläggas (Socialstyrelsen, 2015b).  
 

3.5 Tvångsvårdsmål i förvaltningsrätten 

Förvaltningsrätten är den instans som prövar och beslutar i tvångsvårdsmål. I dessa mål är det 
socialnämnden, eller motsvarande, för varje kommun som ansöker om att en ung person ska 
tas omhand enligt LVU. Till förvaltningsrätten kallas alla berörda till en muntlig förhandling 
och beslut fattas i regel av en juristdomare och tre nämndemän. De flesta förhandlingar är 
offentliga men i mål som gäller tvångsvård beslutar vanligen domstolen om så kallade 
stängda dörrar där endast personligt berörda får närvara i rättssalen. Barn och vårdnadshavare 
kan beviljas en ställföreträdare och offentligt biträde som tar tillvara parternas intressen i 
målet (Sveriges domstolar, 2014). Barnets ställföreträdare har till uppgift att bedöma det 
barnet uttrycker samt annat som är känt om barnets förhållanden och förmedla sitt 
ställningstagande om vad som är barnets bästa till domstolen. Ställföreträdaren utses av 
domstolen som har möjlighet, men inte skyldighet, att se till att ställföreträdaren har särskild 
barnkompetens (Socialstyrelsen, 2009). Om beslutet leder till bifall är det socialnämnden som 
bestämmer hur vården ska utformas och var barnet ska bo under vårdtiden. Ett beslut om 
omhändertagande av en ung person kan överklagas till kammarrätten (Sveriges domstolar, 
2014). 

 

4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras forskning inom det aktuella problemområdet. Vi kommer redogöra 
för synen kring barns behov och barns delaktighet samt föräldraskap. Därefter presenteras 
forskning om barn och föräldrar i LVU-processen. Vi har delat upp forskningen på detta vis 
för att göra texten läsarvänlig. 
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4.1 Synen på barn och barns delaktighet 

Det finns en mängd forskning kring barns delaktighet i socialtjänstens arbete och mycket 
tyder på att i utredningar som rör barn beskrivs barn knapphändigt medan fokus ofta hamnar 
på de vuxnas bekymmer (Cederborg & Karlsson, 2001). Littmarck (2012) har i sin diskursiva 
studie studerat hur barn och barndom görs i statens satsningar kring föräldrastöd. Vad som 
framkom av analysen var två olika bilder av barn. I ena bilden sågs barnet som påverkbart och 
sårbart. I andra bilden sågs barn ha en kompetens och autonomi som ledde till en förmåga att 
ställa sig utanför familjen och formulera sina egna samt sina föräldrars behov. I denna bild 
handlar det om att barnet är delaktig, hörs och att kan förhålla sig till familjen. I bilden av 
sårbara barn sågs familjen både som en risk- och skyddsfaktor. Under barndomen kan barn 
anlägga goda och dåliga beteenden. Riskfyllda familjeförhållanden kan exempelvis vara 
konflikter och brister i tillsyn. Skyddande familjeförhållande utgörs exempelvis av 
gränssättning och uppmärksamhet. Föräldrars uppfostran av sina barn har ett nära samband 
med barnens framtid, utveckling och hälsa. Barn har lätt att ta efter föräldrars vanor och 
barndomen är en avgörande tid för barnets senare liv. Vad Littmarck (2012) kunde utläsa var 
att synen på barn som kompetenta fortfarande håller på att etableras utifrån att uttryck som 
“ska ses” istället för “är” kompetenta används. Förutom att föräldrarna har ett ansvar för 
barnen och framtiden innebär synen på barn som kompetenta att barnen i viss mån är 
ansvariga för sin välfärd och framtid. 
  
Ponnert (2007) har i sin avhandling undersökt socialsekreterares syn på tvångsvård av barn 
genom bland annat fokusgruppintervjuer med socialsekreterare. Socialsekreterarna uttryckte 
att det är ett trauma för barnen att separeras från sina föräldrar och därav undviks tvångsvård 
så långt det går. Det framgår även att socialsekreterarna hade en osäkerhet kring att placera 
barn med hänvisning till ny forskning vilket Ponnert (2007) tolkar som att ny kunskap har 
ökat osäkerheten för när tvångsvård är tillämpligt. Vidare skriver Ponnert (2007) att barns 
identitetsutveckling gynnas av en god kontakt med sina föräldrar även då barn placeras 
utanför hemmet. I avhandlingen problematiseras även barnets rättigheter till båda sina 
föräldrar då hon menar att detta i praktiken kan ses som ett barns plikt och föräldrars rätt, 
eftersom umgänge är frivilligt för föräldrar medan barn saknar möjlighet att ställa krav på 
umgänge. 
 
Skoog (2013) har genom barnintervjuer undersökt deras upplevda delaktighet vid placeringar. 
Barnen upplevde att de inte fick en tydlig beskrivning av varför de blev placerade. Det fanns 
en insikt hos barnen gällande föräldrars problematik men detta innebar inte att de förstod 
anledningen till placeringen då föräldrarnas problematik var en del av vardagen. De barn som 
fått vara med och påverka var de ska placeras upplevde att de fick för lite tid i vårdmiljön 
innan beslutet skulle fattas. Dock uttryckte få barn att de fått ta ställning till den tilltänkta 
vårdmiljön. Vidare kunde Skoog (2013) se att barnen upplevde att det för dem inte hade 
någon betydelse vilket lagrum de placerades enligt. I placeringar både enligt SoL och LVU 
upplevde de sig som rättslösa och utan inflytande.  
 



	  

	   7	  

4.2 Föräldrars roll och ansvar 

Littmarck (2012) har i sin studie även studerat hur föräldraskap görs i statens satsningar kring 
föräldrastöd. Föräldraskap innefattar en mängd plikter och föräldrar förväntas ha tid, kraft, 
tålamod och även kunna hjälpa, stötta och lösa problem. Synen på det ideala föräldraskapet är 
svår att omförhandla och det visar att det krävs mycket av dagens föräldrar. Samhället strävar 
inte efter att förändra föräldraidealet utan snarare att stötta föräldrarna att leva upp till 
omgivningens förväntningar. Littmarck (2012) menar att det är svårt att vara förälder i dagens 
samhälle och föräldraskapet ses som komplext och kravfyllt. Att vara förälder innebär att man 
slits mellan krav, ideal, känslor och sina egna behov. Stödet till föräldrar handlar om att stötta 
föräldrarna att kunna hantera dessa motstridigheter. Littmarck (2012) har även identifierat hur 
föräldrarna antas uppleva stress och frustration då samhällets krav gör att föräldrarnas ork inte 
räcker till vilket i sin tur kan gå ut över barnen. I föräldrastödet beskrivs dock detta som en 
förståelig konsekvens med tanke på samhällets krav. Utöver detta har föräldrar ytterligare 
ansvar för hur barnen blir som vuxna. Föräldrars ansvar slutar alltså inte med barnens välfärd 
utan ansvaret handlar även om samhällets välfärd. Föräldrastödet motiveras således på flera 
olika nivåer då barndomen ses som avgörande för en grundläggande psykisk och fysisk hälsa 
samt attityder och beteende i vuxen ålder. Det finns en bild av det goda föräldraskapet som 
konstrueras kring den ansvarstagande föräldern. Föräldrarna har ansvar att se till att barnens 
behov och rättigheter tas tillvara i enlighet med barnkonventionen, detta utifrån att 
föräldrastödet är en strategi för att nå de uppsatta målen i konventionen. Föräldrarna har även 
rollen som förebild för sina barn där barnen väntas ta efter uppfattningar och beteenden. I 
detta avseende menar Littmarck (2012) att barn inte ses ha någon autonomi eller egen 
förmåga att förhålla sig till föräldrarnas attityder vilket innebär att föräldrarna i detta avseende 
blir än viktigare för det framtida samhället. Föräldrar har alltså både ansvar för sig själva, 
barnen och indirekt framtida samhället. Genom att ta del av föräldrastöd visar föräldrarna att 
de tillägnar sig kunskap och arbetar för att skapa ett gott föräldraskap. 
 
Bergnéhr (2008) har i sin kvalitativa studie genomfört fokusgruppintervjuer där 
respondenterna var unga män och kvinnor. Även i denna studie framgår det att kraven på 
föräldrar är höga i den bemärkelsen att de ska ge barnen uppmärksamhet i form av tid, pengar 
och energi. Barnen ska få denna uppmärksamhet för att hålla sig friska och växa upp som 
självständiga individer med bra självkänsla. Det framkom även att föräldrarna ansvarar för 
barnens lycka och välmående. Att ha barn lyfts fram som ett stort ansvar och barnets bästa ska 
alltid vara prioriterat. Det visade sig även vara viktigt att barn får växa upp med två psykiskt 
och känslomässigt tillgängliga föräldrar. I studien framkommer även att föräldrarna inte är 
oroliga över att klara föräldraskapet rent praktiskt utifrån Sveriges väl utvecklade 
välfärdssystem. Andra faktorer som exempelvis att inte ha möjlighet att ge sina barn ett 
ansvarsfullt föräldraskap i en parrelation med evig kärlek ansågs mer oroande. 
 
I en artikel skriven av Petersson (2006) granskar hon hur mödrar respektive fäder framställs 
som föräldrar i barnavårdsärenden och även vilka utgångspunkter som används för att bedöma 
den goda respektive den sviktande omsorgen. De tre utgångspunkterna för omsorg är fysisk, 
materiell och moralisk. Fysisk i form av hemmiljö, materiell utrustning och barnets fysiska 
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hälsa. Moralisk i form av uppfostran och sedlig utveckling. Emotionell i form av trygghet, 
ömhet och hänsynstagande till känslor. Artikeln visar att föräldraskap konstrueras olika 
beroende på om det är en moder eller fader. Petersson (2006) exemplifierar detta med att en 
fars närvaro på ett föräldramöte som en händelse värd att notera och gör att han beskrivs som 
en stabil förälder. När det gäller en moder är det istället hennes frånvaro från samma typ av 
möte som noteras som tolkas och ett ointresse för barnen. En fader som inte har kontakt med 
familjen karaktäriseras som att han inte har stött familjen medan en mor i samma situation 
beskrivs ha övergivit barnen. 
 

4.3 Barn och föräldrar i LVU-processen 

Claezon (1987) skriver i sin avhandling att beslut som rör omhändertagande av ett barn 
innebär ett stort ingripande i den personliga integriteten vilket ställer höga krav på 
rättssäkerheten. Beslutsfattandet är komplext och komplicerat både för socialsekreterare och 
för de jurister som dömer i målet. Det beslutsunderlag förvaltningsrätten har för sina beslut är 
huvudsakligen socialnämndens utredningar. Utredningen kan i vissa avseenden liknas med en 
efterhandskonstruktion. Detta innebär att socialsekreterarna formulerar argumentationen efter 
att bedömningen av beslut om att ansöka om LVU har tagits. Anvisningarna som lagen ger 
innebär en ständig balansgång för dess tillämpare. Denna balansgång innebär att 
socialsekreterarna måste göra ständiga avvägningar ifråga om barnets bästa och föräldrarnas 
förmåga, barnets rätt, föräldrarnas rätt samt om vad som är föräldrarnas ansvar och samhällets 
ansvar. Både barn och föräldrar existerar i en relation till varandra och till samhället. 
Relationen mellan barn och föräldrar bör vara prioritet i alla bedömningsavseenden, men detta 
individinriktade synsätt måste även ses i ett större perspektiv där familjens situation bedöms i 
förhållande till sina samhälleliga förutsättningar. Detta ställer krav på att 
barnavårdsutredningar har en helhetssyn (Claezon, 1987).  
 
Mattsson (2002) skriver i sin avhandling att rättens motiv i mål gällande ansökningar om 2 § 
LVU handlar om att skydda barnet gentemot omsorgspersoner som orsakar dem lidande. När 
det föreligger en påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling riskerar att skadas får 
skyddsbehovet en stark betydelse för rättens beslut. Mattsson (2002) fann i sin avhandling att 
användningen av begreppet barnets bästa förekom i väldigt liten utsträckning. Resultatet som 
visade sig gällande på vilket sätt barnets ställning kan stärkas i rättsprocessen var att det finns 
möjligheter att stärka barnens ställning om man tillåter dem ha en stigande autonomi till den 
grad att rättssäkerheten inte eftersätts. Rättssäkerheten bör dock alltid ha företräde. De olika 
formerna som finns för barnets medverkan, så som att ställföreträdaren representerar dem, bör 
noga övervägas för att låta barnen ta plats (Mattsson, 2002). Barn bör betraktas som aktiva 
subjekt och självständiga aktörer med rätt till delaktighet och inflytande. Synen på barnet som 
subjekt och aktör hänger nära samman med varandra. Genom att barn betraktas som 
självständiga subjekt med rättigheter krävs det också att de erkänns som aktörer med förmåga 
till handling (Ponnert, 2007). 
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5 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska referensram. Inledningsvis beskrivs 
socialkonstruktivism, vilken är grunden till diskursanalysen. Centralt i denna studie är 
förståelsen av hur barns behov och föräldraskap konstrueras. Därför kommer en teoretisk 
genomgång ske i försök att definiera begreppen barnets behov, barnets bästa och föräldraskap. 
 

5.1 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivism är det samhällsvetenskapliga perspektiv som genomsyrar denna uppsats. 
Socialkonstruktivistiska ansatser baseras på antaganden om att den sociala världen skapas och 
vidmakthålls genom de meningar den tillskrivs. Detta sker framförallt genom språket som är 
närvarande i all social interaktion (Blom & Morén, 2007). Socialkonstruktivismen tar sin 
utgångspunkt i att vår upplevelse av världen är socialt konstruerad samt att vår kunskap och 
vetandet är socialt konstruerade faktorer. Den kunskap vi har kommer således bland annat 
från det språk vi tillägnar oss. En viktig del i detta är också att kunskapen inte är friflytande, 
utan finns och skapas på grundval av en kontext. Kunskapen är således förankrad i tid och 
rum och kan inte frigöras från dessa betingelser. Socialkonstruktivismens poäng är att språket 
utgör en social storhet som vi människor tillsammans skapar. Språket är socialt konstruerat 
och därför blir vår uppfattning av och vår kunskap om verkligheten socialt konstruerad. 
Förståelsen av hur sociala fakta skapas och vilken roll den spelar i samhället är nära kopplat 
till socialkonstruktivismen. Sociala fakta skapas genom sociala processer som bär en tydlig 
prägel av konstruktion (Barlebo Wenneberg, 2010).  
 

5.2 Diskursanalys som teori 

Diskurs kan övergripande beskrivas som ett sätt att beskriva världen. Via språket skapas 
förståelsen av verkligheten och hur vi samtalar frambringar aspekter om den verklighet vi 
befinner oss i. Diskurser reproduceras och skapas via den språkliga användningen. 
Diskursanalys är ett tvärvetenskapligt fält som rymmer flertalet inriktningar där det är möjligt 
att kombinera olika perspektiv (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Inom diskursanalysen 
ses språket som en del i det sociala systemet och är lämplig i de fall studier söker sanningar 
gällande hur normalt och onormalt skapas. Diskursanalys baseras således på tanken att sättet 
att tala har en aktiv roll i hur omvärlden, identiteter och sociala relationer skapas och 
förändras (Bolander & Fejes, 2015). Som forskare inom diskursanalysen är man ute efter att 
identifiera självklarheterna i ett material gällande vad som faktiskt är sagt eller skrivet för att 
se mönster och vilka konsekvenser som utsagor får. Diskurser bidrar till att skapa och 
reproducera ojämlika maktförhållanden mellan olika mellan sociala grupper. Den kritiska 
diskursanalysens fokus riktas både mot de diskursiva praktiker som konstruerar världsbilder, 
sociala subjekt, sociala relationer inklusive maktrelationer. Den riktas även mot den roll som 
dessa diskursiva konstruktioner spelar i främjandet av bestämda sociala gruppers intressen 
(Winther Jørgenssen & Phillips, 2000). Diskursanalysen ämnar inte finna vad som i empirin 
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är sant eller falskt, utan vad som accepteras som sant och inte. Denna teoretiska grund är 
användbar för socialkonstruktivistiska infallsvinklar till diskursanalysen. Den överordnade 
tankegången inom diskursanalys är att man aldrig kan fastslå att sociala fenomen är på ett 
visst sätt eller färdiga utan de befinner sig i en ständig föränderlig process. Samhället 
inrymmer ett flertal definitioner som kan ge olika sociala konsekvenser (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000). Diskursanalys syftar till att få förståelse för det sociala som en diskursiv 
konstruktion. Inom diskursanalysen finns diskursordningar som innebär områden för en 
diskursiv konflikt. Diskursordning innebär således att diskurser verkar inom samma område 
och de kan vara både i konflikt och samklang (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
 

5.3 Barnets behov 

Vad barns mest grundläggande behov är finns angivet i svensk lag. Barn har enligt 6:1 FB rätt 
till omvårdnad, trygghet och god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och 
egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. 
Barns behov innefattar dock mycket mer än de grundläggande behoven som uttrycks i lagen. 
Singer (2012) utvecklar detta och redogör vidare att barn har behov av att både ta emot och ge 
kärlek samt behov av ett stabilt och varaktigt förhållande till sina föräldrar. Barn behöver få 
leva och utvecklas i en miljö där deras behov av stimulans tillgodoses samt träna sig socialt 
och känslomässigt i samspel med andra. Vidare har barn behov av föräldrars hjälp med att 
sätta gränser för sitt handlande. Barn måste få känna att de behövs och att de kan påverka sin 
situation. Det är också viktigt att barn får stöd i att utvecklas till självständiga individer. 
 

5.4 Barnets bästa 

Det går inte att ge en entydig beskrivning av vad barns bästa är utan det måste ske genom 
individuella bedömningar genom att beakta enskilda barns behov, intressen och situation. 
Förutom att se till behoven handlar barns bästa även om att se barn som individer och rättsliga 
subjekt med samma grundläggande rättigheter som vuxna (Singer, 2012). Uttrycket har alltså 
inte en bestämd förklaring och som rättslig målsättning är begreppet beroende av i vilken tid 
och i vilket samhälle det tillämpas. Sociala och kulturella faktorer påverkar därav förklaringen 
och utgår ifrån vad i kontexten anses vara vad barn behöver. Det är alltså först i det enskilda 
fallet som en närmare förklaring av barns bästa kan ges. Men ett sätt att se på begreppet är att 
barns behov grundar sig på ett objektivt betraktelsesätt av vad vuxna formulerar att barn 
behöver utifrån kunskap och beprövad erfarenhet. En annan aspekt är det subjektiva 
förhållningssättet där barnet själv uttrycker sin uppfattning (Singer, 2012). Hur begreppet 
barnets bästa ska tolkas är dock inte givet, utan kan ges olika betydelse beroende på vad det 
rör samt att innebörden av begreppet är föränderligt över tid i takt med att ny kunskap skapas 
och värderingar om vad som är bra för barn förändras (Hollander, 2006). 
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5.5 Föräldraskap  

Vad föräldraskap innebär finns det ingen entydig definition av. Betydelsen uppstår i 
relationen mellan förälder och barn. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt betraktas 
föräldraskap som en konstruktion som är föränderlig utifrån vilken kultur och samhälle som 
det verkar i (Larsson Sjöberg, 2003). Enligt svensk rätt blir modern automatiskt 
vårdnadshavare vid födseln. Fadern blir per automatik vårdnadshavare om de har ingått ett 
äktenskap. Om inte föräldrarna har ingått äktenskap fastställs faderskapet genom en 
registrering hos skatteverket via socialnämnden. Den som står som vårdnadshavare om ett 
barn är enligt 6:2 FB den som har ansvar för att barnets behov blir tillgodosedda. 
Vårdnadshavaren ansvarar också för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till 
barnets ålder och mognad. För att vårdnadshavaren ska kunna ta sitt ansvar om barnet har 
denne enligt 6:11 FB rätt och skyldighet att besluta i frågor som rör barnet. I takt med barnets 
stigande ålder och utveckling ska barnets egen uppfattning respekteras allt mer. Föräldraskap 
handlar således i första hand om att se till att barnens behov tillgodoses. 
 

6 Metod 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis en kort redogörelse för det kvalitativa metodvalet i 
denna uppsats. Därefter kommer en redogörelse för hur datainsamling och urval skett. I 
tidigare teoriavsnitt redogjordes för vad vi kunde identifiera var de teoretiska aspekterna av 
diskursanalys. I detta avsnitt följer de metodologiska aspekterna av diskursanalys. Hur 
analysen har skett kommer förklaras mer ingående under rubriken analysmetod. 
 

6.1 Forskningsansats 

Denna uppsats har en kvalitativ ansats där fokus ofta ligger på att försöka beskriva och förstå 
den sociala verkligheten. Kvalitativ metod har en ontologisk, konstruktivistisk ståndpunkt, 
vilket innebär att sociala egenskaper är ett resultat av ett samspel mellan individer (Bryman, 
2013). Valet av metod kan kopplas till syftet, där ambitionen är att identifiera hur barns behov 
och föräldraskap konstrueras i domtexter. Det insamlade materialet har analyserats utifrån ett 
diskursanalytiskt perspektiv som till stor del vilar på en socialkonstruktivistisk grund. 
 

6.2 Datainsamling och urval 

Datainsamling har skett via förvaltningsrätten i Luleå som är Norrlands största domstol. Detta 
skedde i ett första skeende via mejlkontakt. I mejlkontakten med förvaltningsrätten 
formulerades vissa kriterier gällande vad domarna skulle innehålla, vilket är en form av 
strategiskt urval. Kriterierna som formulerades var: 
  



	  

	   12	  

 
• Domarna ska vara utfärdade under år 2015. 
• Domarna ska innehålla 2 § LVU. 

 
Vi valde att tidsavgränsa domarna till år 2015 för att kunna identifiera vad diskurserna 
uttrycker i nutid. Att domarna ska innehålla 2 § LVU är för att kunna fånga diskurser kring 
föräldraskap. Att aktivt välja bort 3 § gjordes på grund av att detta är så kallade “beteendefall” 
som ofta fokuserar på ungdomar och deras beteende i. Dessa domar innefattar med andra ord 
inte på samma sätt föräldrarnas förmågor. Ytterligare en anledning till att avgränsa uppsatsen 
till endast 2 § var utifrån en granskning om barnet i rättsprocessen gällande LVU skriven av 
socialstyrelsen där de belyser att mål som handlar om missförhållanden i hemmet lämnar ett 
större utrymme för tolkningar och värderingar än när det handlar om den unges eget beteende. 
De menar att det är lättare att bevisa den påtagliga risken som finns för en ung person som 
missbrukar eller på något annat sätt lever ett destruktivt liv än risken för ett barn vars föräldrar 
inte förmår att tillgodose dess behov. I beteendefallen går det ofta att hänvisa till en klar och 
konkret risk eller en skada som redan uppstått, medan det för ett litet barn oftast handlar om 
prognoser (Socialstyrelsen, 2009).  
   
I mejlkontakten med förvaltningsrätten skickade de 18 domar i PDF-format. När vi fått 
domarna till oss ansågs de tillräckligt utförliga för att utgöra föremål för analys. Däremot höll 
sig inte 12 av domarna till våra uppsatta kriterier då de var utfärdade 2014. Vi besökte därför 
förvaltningsrätten för fortsatt datainsamling. Förvaltningsrättens domar är samlade i pärmar, 
så kallade domböcker, och är arkiverade i datumordning. En arkivarie hjälpte med att ta fram 
alla domböcker från 2015 som vi tillsammans gick igenom. Målnummer för de domar som 
var relevanta för uppsatsen antecknades och förvaltningsrätten bistod sedan med att skriva ut 
dessa domar. Enligt Domstolsverket (2015) har förvaltningsrätten i Luleå haft totalt 98 
stycken 2 och 3 §§ LVU-domar utfärdade under 2015. Vid besöket på förvaltningsrätten fick 
vi även ta del av dokument från 2015 års LVU-domar där vi kunde utläsa att 46 av dessa 
gällde 2 § och var således aktuella för vår uppsats. I ett första skeende beslutade vi att 21 
domar var tillräckligt material för att uppfylla uppsatsens syfte. Detta även utifrån att det 
fanns möjlighet att inhämta fler domar om det vid senare tillfälle skulle anses nödvändigt. 
Dessa totalt 21 domar är uppsatsens föremål för analys. För exempel på dom se bilaga (bilaga 
2). Domarna varierar i längd mellan fem och 16 sidor och är i stora drag uppbygga enligt 
följande: 
 

• Personuppgifter och beslut om ersättning till advokat m.m. 
• Förvaltningsrättens avgörande. 
• Bakgrund och parternas inställning. 
• Socialnämndens utredning. 
• Parternas redogörelser vid den muntliga förhandlingen. 
• Rättslig reglering. 
• Skälen för avgörandet. 
• Bilaga om hur man överklagar. 
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6.3 Diskursanalys som metod 

Diskursanalys är både teori och metod samtidigt. Eftersom tolkning och användandet av språk 
är centralt vid tillämpning av lagstiftning används det diskursanalytiska perspektivet vid 
genomläsning av domarna. Enligt Bolander och Fejes (2015) hjälper diskursanalysen att 
dekonstruera texter för att visa på hur dessa innesluter och utesluter, vilket ofta sker 
omedvetet. Detta görs genom att identifiera vad som tas för givet och vad som osynliggörs 
gällande olika företeelser i texter och tal. Winther Jørgensen och Phillips (2000) tar upp tre 
olika diskursanalytiska metoder som alla vilar på socialkonstruktivism. En av dessa är den 
kritiska diskursanalysen som undersöker relationerna mellan diskursiv praktik samt social och 
kulturell utveckling i olika sociala sammanhang. Inom den kritiska diskursanalysen menar 
man att texter både produceras och konsumeras. Detta anses vara en form av social praktik 
som konstituerar den sociala världen. Man ser även diskurser som konstituerade vilket 
innebär att diskurserna inte bara formar den sociala praktiken utan även formas av den sociala 
praktiken. Man ser språket som ett redskap för att påverka världen samt att språket är socialt 
och historiskt situerat. 
 
Generellt inom diskursanalys kan man använda sig av begreppet subjektspositioner för att 
identifiera maktförhållanden. Foucault menar att handlingar skapar mening och subjekt. Även 
ramarna för vad som kan och inte kan sägas inom olika institutioner formas i detta avseende. I 
subjektsbegreppet handlar maktaspekten om att subjekt positioneras i relation till varandra 
(Bolander & Fejes, 2015). Diskursiv makt utvecklas alltså genom normalisering (Hamreby, 
2009). I diskurser finns det alltid angivet vissa positioner som subjekt kan inta. Till dessa 
positioner knyts vissa förväntningar om hur man ska föra sig, vad man ska och inte ska säga 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
 
En inriktning inom den kritiska diskursanalysen är Faircloughs (citerad i Winther Jørgensen 
& Phillips, 2000). För att få en djupare förståelse i analysen poängterar han vikten av att inte 
bara analysera text språkvetenskapligt utan att även se på förhållandet mellan text och 
samhälle. Fairclough ser diskurser som föränderliga. I analysarbetet ska man fokusera på två 
dimensioner, den kommunikativa händelsen och diskursordningen. Den kommunikativa 
händelsen består av analys av språkbruket och diskursordningen kan ses vara en gemensam 
plattform inom ett socialt område där olika diskurser verkar. Inom diskursordningen försöker 
olika diskurser dominera inom området de är en del av. Den kommunikativa händelsen i sig 
har tre dimensioner vilka är en text, en diskursiv praktik och en social praktik. Relationen 
mellan text och social praktik förmedlas genom den diskursiva praktiken. Man vill kartlägga 
hur språkbruket påverkar den sociala praktiken och vice versa. Fokus ligger på den diskursiva 
praktiken och dess roll i skapandet och upprätthållandet av den sociala ordningen. Varje 
kommunikativ händelse reproducerar eller ifrågasätter diskursordningen. Fairclough använder 
olika verktyg för att behandla dimensionerna inom den kommunikativa händelsen (Winter 
Jørgensen & Phillips, 2000). 
 
Inom kategorin text använder sig Fairclough av modalitetsbegreppet. Modalitet som begrepp 
fokuserar på vilken grad av instämmande texten ges. Winther Jørgensen och Phillips (2000) 
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beskriver att det finns olika grader av modaliteter. En av dessa är vad som anses vara sanning 
och detta innebär att talaren instämmer helt i sitt påstående. Exempel på olika grader av 
instämmande är “det är kallt” jämfört med “jag tycker det är kallt” och “kanske är det lite 
kallt”. Beroende på val av modalitetanspråk ger detta konsekvenser för hur diskursen 
konstruerar både sociala relationer samt kunskaps- och betydelsesystem.  
 
Syftet med den kritiska diskursanalysen är att göra människor mer medvetna om att diskurser 
bidrar till att både spegla och förstärka ojämlika maktförhållanden. Man menar härmed att ge 
människor en kritisk språkmedvetenhet för att få insikt i hur språket formar och förändrar 
sociala strukturer i syfte att synliggöra de möjligheter som finns att göra motstånd mot 
rådande strukturer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
 

6.4 Metodologiskt tillvägagångssätt 

För att kunna applicera metoden på empirin har vi inspirerats av de fyra steg som Bolander 
och Fejes (2015) beskriver. Det första steget handlar om vad det talas om och hur, andra 
steget är en fördjupad analys av vad det talas om och hur, tredje steget handlar om det 
normala (och onormala) och fjärde steget handlar om det onormala (och normala). Viktigt att 
påpeka är att stegen kan gå in i varandra under analysens gång. Vi kommer att använda 
modalitetsbegreppet i ett försök att se hur socialnämnden och domstolen uttrycker sig för att 
identifiera vilket sanningsanspråk som framförs i domarna gällande barns behov och 
föräldraskap. För att synliggöra maktförhållanden kommer begreppet subjektspositioner 
inspirerat av Foucault att tillämpas i genomläsningen av materialet.  
 
I enlighet med Bolander och Fejes (2015) är ett första steg i analysen att läsa igenom 
textmaterialet. Detta gjorde vi för att bekanta oss med texterna och dess uppbyggnad. I 
ytterligare genomläsningar antecknades tankar och nyckelord utifrån frågeställningarna; hur 
talas det om barns behov och föräldraskap, samt vilken betydelse tillmäts barn och föräldrars 
utsagor i domarna? Vi använde olika färger för att markera det som rörde barns behov, 
föräldraförmågor, parternas åsikter samt modalitetsmarkörer. Dessa markeringar gjorde även 
att vi kunde utläsa vad i texten som ansågs som norm och vad som ansågs som avvikande. 
Utifrån modalitetsmarkeringar samt markeringar som rörde parternas åsikter synliggjordes 
parternas positioner. Vi har båda läst igenom, tolkat och analyserat samtliga domar. Samtliga 
delar av denna uppsats har utformats gemensamt i nära dialog och diskussion med varandra. 
 

6.5 Validitet 

Studiens validitet kan delas upp i extern validitet och intern validitet. Enligt Bryman (2013) 
berör den externa validiteten frågan om huruvida studiens resultat går att generalisera utöver 
den specifika undersökningskontexten. Extern validitet handlar med andra ord om hur 
överförbar studien är på andra sociala sammanhang. Inom kvalitativ forskning använder man 
sig ofta av begränsade urval, vilket gör att det är svårt att uppfylla denna typ av validitet 
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(Bryman, 2013). I och med att uppsatsen är avgränsad till att analysera ett förhållandevis litet 
antal domar som alla härrör från en och samma domstol, gör således våra slutsatser inte 
anspråk på att generaliseras i en större skala. Studiens interna validitet, eller trovärdighet, 
berör frågan huruvida författarna i studien undersöker det dem avser att undersöka (Bryman, 
2013). För att säkerställa att vi undersökt det vi avser att undersöka har under processens gång 
en ständig återkoppling skett till studiens syfte och frågeställningar. Detta har varit i fokus 
under hela studiens gång, från genomläsning och analys av domar till författandet av textens 
olika delar.  
 

6.6 Etiska överväganden 

Inom samhällsvetenskaplig forskning ställs fyra allmänna huvudsakliga krav i syfte att skydda 
forskningsdeltagande. Dessa krav benämns som informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav.  
 
I materialet framkommer känsliga uppgifter rörande människors personliga förhållanden, 
vilket ställer krav på att vi hanterar dessa uppgifter varsamt. I och med att LVU-domar 
klassificeras som allmänna handlingar har vem som helst rätt att ta del av dem så länge de inte 
är sekretessbelagda. Detta innebär att vi inte har varit i kontakt med de personer som domarna 
berör vilket gör att de inte har informerats eller lämnat sitt samtycke till att delta i studien 
(Bryman, 2013). Domarna som används har i det presenterade materialet anonymiserats. Det 
är inte barnen och deras familjer som är i fokus för denna uppsats utan hur barns behov och 
föräldraskap konstrueras. Vi ämnar heller inte att kritisera förvaltningsrättens bedömningar. 
Nyttjandekravet innebär att det material som samlats in endast ska användas i 
forskningsändamålet (Bryman, 2013). Efter avslutad studie kommer materialet att förstöras 
för att säkerställa att det inte kommer användas i andra ändamål. 
 
Ovanstående är en del av de etiska förhållningssätt som vi har tagit hänsyn till. Vidare har vi 
övervägt studiens nytta gentemot den eventuella kränkning som individerna kan tänkas lida. 
Detta är en svår avvägning, men vi har resonerat kring att alla har rätt att ta del av allmänna 
handlingar samt utifrån anonymiseringen i arbetet bör individerna tillförsäkras största möjliga 
konfidentialitet (Bryman, 2013). Vi har även haft i åtanke att de citat vi väljer att lyfta fram 
ska generera typiska uttalande och kunna beröra barn och föräldrar i allmänhet för att inte 
riskera att peka ut enskilda individer i analysen. Vi har även aktivt valt att inte redovisa 
målnummer i anslutning till citaten utan de biläggs separat för att man inte direkt ska kunna 
härröra citaten till individer. 
 

6.7 Författarnas position 

Ofta är det så att man själv är en del av den kultur som studeras vilket innebär att forskaren 
ofta delar många av de självklarheter som ämnas avslöjas. Därav tar Winther Jørgensen och 
Phillips (2000) upp vikten av att man som forskare försöker ställa sig utanför materialet för att 
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inte låta egna värderingar påverka analysen. Vi som författare till denna uppsats kan inte 
heller säga att vi ställt oss utanför studien och de diskurser som framträder då vår uppfattning 
och vår kunskap är konstruerad i samma tid och rum. Utifrån detta kan det vi “upptäcker” 
vara det vi “vill” och har förmågan att se. I vår position som författare har vi naturligtvis 
påverkat den bild av verkligheten som tecknats i uppsatsen. Allt från inriktning till urval och 
tolkning av texterna samt den form det framställs i har en viss påverkan av våra subjektiva 
utgångspunkter.  
 

6.8 Metodologiska reflektioner  

Utifrån den valda metoden och det material som analyserats har vi kunna identifiera delar av 
två stora diskurser. Metodvalet har således fungerat förhållandevis bra. Vi anser dock att det 
finns en viss begränsning i att använda den valda metoden på denna typ av material då 
domarna i många fall inte innehåller särskilt uttömmande beskrivningar om familjers 
förhållanden. Domarna kunde både variera i längd och även innehållet kunde se väldigt olika 
ut då vissa var betydligt mer beskrivande och djupgående än andra. En annan aspekt att 
beakta är att domarna har en statisk uppbyggnad då det är rättsdokument som ska se likna 
varandra och innehålla liknande delar. De innehöll klara påståenden där motiveringarna 
liknade varandra väldigt mycket. Då metoden är tolkande kommer analysen till stor del bygga 
på våra tolkningar. Vi har försökt hålla oss objektiva och undvika subjektiva tolkningar. Vi 
har även försökt att genom processen ifrågasätta våra tolkningar av materialet. Dock är vi 
själva en del i skapandet och upprätthållandet av diskurserna vilket gör att våra tolkningar 
även speglar de diskurser som finns. Vi har en viss förförståelse inom uppsatsens område i 
form av att vi båda genomfört den verksamhetsförlagda utbildningen på socialförvaltningens 
avdelning för barn och unga samt att vi deltagit under muntliga LVU-förhandlingar. Detta tror 
vi har varit till nytta för oss samtidigt som förförståelsen även kan ha hämmat oss i 
analysprocessen på så sätt att vi inte vet om vi har tolkat för mycket mellan raderna. Vi har 
trots detta ansett att diskursanalys som metod har många fördelar för just denna studie då 
metoden ger en möjlighet att dekonstruera texter för att ser hur saker och ting konstrueras 
med hjälp av talet samt att synliggöra maktrelationer som är en stor del i LVU-processer. 
 

7 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att presentera uppsatsens resultat och analys. Avsnittet är uppdelad i 
tre delar; konstruktionen av barns behov och föräldraskap, barn och föräldrars ställning samt 
otvetydiga uttalanden befäster diskurserna. I de olika delarna har vi identifierat teman som 
representerar det mest framträdande i resultatet. Under den andra delen, barn och föräldrars 
ställning, presenteras en sammanställning av det som framkommit i domarna gällande 
parternas inställning och delaktighet. 
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7.1 Konstruktionen av barns behov och föräldraskap 

Utifrån det metodologiska tillvägagångssättet har vi kunnat utläsa en barndiskurs och en 
föräldradiskurs. Övergripande talar man om barn som skyddsvärda och om föräldrar som 
oförmögna. Diskurserna är i ständigt samspel och beroende av varandra.  

7.1.1 Kärlek och omsorgsförmåga betonas 

Det mest framträdande i materialet är de relationella beskrivningar som görs. Det som 
kännetecknar ett normalt föräldraskap och barns behov är att det finns kärleksfulla relationer 
inom familjen. Detta är något som förvaltningsrätten ofta uttrycker i sina bedömningar. Detta 
kan ske på följande sätt: 
 

Förvaltningsrätten konstaterar inledningsvis att det är tydligt att [barnet] och 
hennes vårdnadshavare älskar varandra och bryr sig om varandra oerhört 
mycket. 

 
Förutom kärlek inom familjen framkommer det att föräldrar ska knyta an till barnet, skapa en 
trygg och stabil tillvaro, tillgodose de grundläggande omsorgsbehoven, vara närvarande 
fysiskt såsom känslomässigt samt uppvisa adekvata reaktioner gällande barnen. Ett gott 
föräldraskap innebär således att föräldrar måste ha förmåga att se barnets behov. I följande 
citat framgår betydelsen av relationerna och förmågan att se och prioritera barnets behov. 
Citatet är även ett exempel på hur ett positivt laddat uttryck följs av ett negativt laddat uttryck: 
 

[...] [modern] har en nära relation till sina barn och hon är mån om deras hälsa 
och utveckling. Det framkommer emellertid också att det finns en oro för att hon 
inte har förmåga att se deras behov fullt ut och framförallt inte förmåga att sätta 
deras behov och intressen före sina egna. 

 
För att återkoppla till påståendet om att det i domarna framgår relationella beskrivningar kan 
det utläsas att beskrivningarna som förvaltningsrätten och socialnämnden framför i de allra 
flesta fall har en negativ framtoning. Detta utifrån att det i största utsträckning handlar om 
problembeskrivningar, således negativa aspekter av familjernas förhållanden. Vidare visar 
materialet att ju äldre barnen blir desto mer förväntas föräldrarna att vägleda och gränssätta 
barnen. Dessa egenskaper tillsammans med de tidigare nämnda, formuleras som vägen till att 
barn ska kunna utvecklas till trygga och stabila individer.  

7.1.2 Att “få vara barn” och erhålla skydd 

I materialet framkommer flertalet avvikande aspekter från vad som i lagen anses vara det goda 
föräldraskapet och när barns behov inte tillgodoses. Detta innefattar delar så som att 
föräldrarna är självcentrerade, har en bristande förståelse och oro för barnet eller förminskar 
barnens problem. Vad som ofta lyfts fram är föräldrarnas konflikter och samarbetssvårigheter 
samt hur detta i sin tur kan påverka barnen. Följande citat belyser barns behov av att skyddas 
från vuxenvärlden och vuxnas konflikter: 
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[...] samt hur föräldrarna genom olika metoder försöker motarbeta varandra med 
[barnet] som ett verktyg. [...] föräldrarna inom samtliga behovsområden lägger 
större fokus på sina egna principer, åsikter och konflikter än på vilka behov 
[barnet] har och hur dessa kan och bör tillgodoses. 

 
Föräldrarnas konflikter visar sig vara en faktor i föräldraskapet som kan påverka hur väl 
barnets behov tillgodoses och det kan utläsas att detta kan komma att få konsekvenser för 
barnets utveckling. Det talas om att barn ska utvecklas till trygga och balanserade vuxna och 
att ett konfliktfyllt föräldraskap där även samarbetssvårigheter finns försvårar barnets 
möjligheter att utveckla ett eget jag. Följande citat belyser hur föräldrarnas konflikter påverkar 
barnets behov av stöd i utvecklingen: 
 

[Barnets] föräldrar har stora svårigheter i kommunikation och samarbete. De 
klarar inte av att på egen hand lösa konflikter och har inte förmågan att se förbi 
sig själva, varför de alltså inte ser sonens behov. Allt detta påverkar [barnets] 
utveckling [...] 

 
Föräldrarnas brister har inneburit att pojken idag inte vet vem han är och saknar 
ett eget jag. 

 
I linje med barns behov av att skyddas från konflikter och samarbetssvårigheter framgår även 
barns behov att “få vara barn”. De ska inte behöva axla föräldrarnas problem utan ska lämnas 
skilda från vuxenvärldens bekymmer. Nedanstående citat belyser två exempel på hur 
bristande föräldraförmåga uttrycks samtidigt som man också kan utläsa diskursen om barns 
behov av att ”få vara barn” är: 
 

I den konfliktfyllda situationen använder [modern] sonen som vän och förtrogen, 
snarare än att bemöta pojken som det barn han är. 

 
[Barnet] har uppvisat tecken på depression och synes ha tvingats in i vuxenvärlden 
på grund av föräldrarnas bristande förståelse för vad som är lämpligt att prata om 
med [barnet], som endast är sex år gammal. 

 
Att barn ska “få vara barn” och skyddas från vuxenvärlden och dess svårigheter är synsätt på 
hur barns behov konstrueras. Föräldraskapet å sin sida ska svara på dessa behov och föregå 
med gott exempel. Barn ska därmed skyddas mot föräldrarnas dåliga beteenden för att de 
själva ska kunna utveckla goda beteenden. Diskurserna om barns behov och föräldraskap 
smälter samman på så sätt att de är i ständigt samspel med varandra och påverkas av varandra. 
Samspelet måste fungera för att barns behov ska tillgodoses och för att föräldraskapet ska 
anses vara tillräckligt.  
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7.2 Barn och föräldrars ställning 

Barn och föräldrar är centrala aktörer i LVU-domar. De framför med hjälp av offentliga 
biträden och ställföreträdare sina inställningar i målet. Vi har gjort en sammanställning för att 
ge en överblick av det som framgår gällande parternas inställningar i målen (bilaga 1): 
Barnets åsikt och inställning till ansökan om tvångsvård framgår inte i 12 av 21 domar. I fyra 
domar framkommer det att barnen samtycker till placering. I tre domar bestrider barnet 
ansökan om LVU, men samtycker till frivillig placering. I två domar framkommer det att 
barnet önskar bo hemma. Barnets ställföreträdare bestrider i fyra av 21 domar socialnämndens 
ansökan. I 16 domar medger ställföreträdaren ansökan och i ett fall lämnar inte 
ställföreträdaren någon åsikt i frågan. I detta fall är barnet över 15 år och för sin egen talan. 
Gällande föräldrarna så medger mödrarna ansökan om tvångsvård i två av 21 domar. I en dom 
är modern inte delaktig och i resterande domar bestrider modern ansökan. I flertalet av de 
domar där mödrarna bestrider ansökan finns antingen ett villkorat samtycke eller samtycke till 
frivilliga insatser såsom kontaktfamiljer, placeringar och övriga insatser som socialtjänsten 
har att erbjuda. En fader medger ansökan om tvångsvård. I 10 domar bestrider fäderna 
ansökan och liksom mödrarna finns i vissa domar villkorat samtycke eller samtycke till 
frivilliga insatser. I resterande domar är fäderna inte delaktiga. 

7.2.2 Barn som skyddsvärda  

Socialnämnden är den professionella aktör som ansöker om tvångsomhändertaganden av 
barn. Målen bygger till stor del på nämndens utredning som sätter barnets behov i centrum, 
och är det som i rätten ska styrkas eller förkastas. Utredningen innefattar i de flesta fall 
inhämtad information från andra professionella aktörer såsom barn- och ungdomspsykiatrin, 
läkarutlåtanden samt konsultation från skolan. Dessa aspekter är ett stöd i formuleringen kring 
vad barnets behov är och vad som är barnets bästa. På detta sätt konstruerar nämnden vad som 
anses normalt och avvikande. Barnets skyddsvärde tas i uttryck på följande sätt:  
 

[...][barnets] hemmiljö är vidare en sådan riskmiljö som avses i lagens mening [...] 
Vårdnadshavaren utgör dessutom en del av hotbilden, varför [barnets] behov 
endast kan tillgodoses genom vård enligt LVU. 

 
Skyddsvärdet är i ovanstående citat centralt och föräldern tillskrivs inte bara brister utan 
beskrivs vara ett direkt hot mot barnet. Barnet har således ett behov av någon utomstående 
som träder in och ger det skydd barnet behöver. 
 
Vidare är förvaltningsrätten den aktör som har till uppgift att bedöma och väga samman 
parternas utsagor. De arbetar i enlighet med gällande lagstiftning och deras beslut ska vara 
objektiva och se till barnets bästa. I materialet uttrycker förvaltningsrätten att barnens åsikter 
ska tas tillvara och tillmätas stor betydelse i målen. Förvaltningsrätten kan uttrycka sig enligt 
följande: 
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Vad som framförts om att barnens berättelser inte skulle vara deras egna ord kan 
enligt domstolen lämnas utan avseende. Barnens beskrivningar framstår nämligen 
som konkreta, spontana och förefaller trovärdiga. 

 
Det går dock att utläsa att barnets partsställning generellt sett är låg då barnets ord alltid måste 
bekräftas av andra uppgifter för att vinna fullt förtroende i rätten. Exempelvis kan det handla 
om att socialnämnd, skola, ställföreträdare eller andra styrker barnets uppgifter. Detta 
synliggörs av förvaltningsrätten enligt följande: 
 

Förvaltningsrätten anser att det finns all anledning att lyssna på barnen när de 
berättar att de känner sig otrygga i hemmet med sin mamma. [...] Berättelserna får 
stöd av iakttagelser av barnens beteende i familjehemmet. Det ska även beaktas vad 
[ställföreträdaren] har beskrivit om barnens sätt att på ett trovärdigt och 
reflekterande sätt beskriva hur de har det hemma, samt att hon bedömt att båda 
[barnen] får anses ha nått en sådan grad av mognad att de förstår vad som sker. 

 
Det som går att urskilja i texterna är således att det finns en strävan efter att barnet ska ha ett 
aktivt aktörskap. Barnets åsikt behöver trots detta både styrkas, noga bedömas och 
djupgående övervägas. Bedömningen av barnets utsaga kan hänföras tillbaka till 
barndiskursen där man talar om att barn ska “få vara barn” - de ska skyddas från 
lojalitetskonflikter och ska inte behöva ta ställning i beslut. Barnets skyddsvärde och barnets 
aktiva aktörskap är två värden inom diskursen där aktörskapet visar sig vara nedtonat i 
förhållande till skyddsvärdet.  

7.2.3 Ställföreträdarens funktion kontra barnets aktiva aktörskap 

Barnets ställföreträdare har till uppgift att skydda och stärka barnet i den muntliga 
förhandlingen. Denna position innebär att ställföreträdaren har möjlighet att tolka och värdera 
de uppgifter som både barnet, föräldrarna och socialnämnden framför. Hur väl 
ställföreträdaren representerar barnet har visat sig få betydelse för hur väl barnets behov, 
delaktighet och åsikt tas tillvara i domen. I en av domarna argumenterar ställföreträdaren 
särskilt för att barnens berättelser ska tas på allvar och sätter barnens upplevelser i relation till 
föräldrarnas syn på situationen. När flera syskon har berättat samma saker, oberoende av 
varandra och till flera olika personer ger detta särskild tyngd. Man talar då om att det blir 
trovärdiga berättelser och att det inte kan nonchaleras bort. Ställföreträdaren uttrycker enligt 
följande: 
 

Att ignorera det [barnens berättelser] helt med hänvisning till att [barnet] skulle 
ha en annan verklighetsuppfattning än andra känns ganska skrämmande. 
Föräldrarnas brist på oro över vad barnen har varit med om - eller i vart fall 
upplever sig ha varit med om - är i sig ett stort orosmoment. Det bör fästas vikt 
vid barnens berättelser [...] 
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Tolkningsföreträdet visar sig även genom att ställföreträdaren sitter i den positionen att denne 
har möjlighet att lägga fram sin subjektiva bild av huruvida man ska lita på barnet eller inte, 
huruvida föräldrarnas inställning är trovärdig samt huruvida frivilliga insatser kan anses vara 
tillräckliga. Detta uttrycks enligt följande: 
 

Deras [barnens] samtycke bör inte ifrågasättas. [...] Mammans samtycke 
uppfattar [ställföreträdaren] som att mamman ofta inser att hon har brister och 
vill att det ska bli som flickorna önskar. Hon har inte tidigare ingripit i vården och 
hon har inte heller försökt ingripa under nuvarande placering. Trots detta är det 
vårdnadshavarens samtycke som bör värderas i bedömningen inte flickornas. Om 
man tittat på hur bra det fungerat tidigare så bör vården kunna beredas på 
frivillig väg. 

 
Barnets beteende, reaktioner och utsagor bedöms och tolkas således subjektivt. Detta innebär 
att det som egentligen sägs kan få en annan innebörd när orden passerar ställföreträdaren. 
Detta blir tydligt i följande citat: 
 

[Barnet] uttryckte dock klart och tydligt att han inte ville flytta, utan helst ville bo 
kvar hos sin mor. Han menade att han inte ville bo hos sin far samt att han inte ville 
flytta till något familjehem. 

 
Ställföreträdarens blotta närvaro bidrar till att barnets skyddsvärde ökar samtidigt som barnets 
aktörskap riskerar att undergrävas. Möjligheten att bestämma hur aktiv barnet är i processen, 
tolka det barnet framför, vad som är barnets behov och barnets bästa står till ställföreträdarens 
förfogande. Barnets ställning i rättsprocessen är således beroende av hur ställföreträdaren 
väger samman skyddsvärdet med det aktiva aktörskapet. 

7.2.4 Att försvara sitt föräldraskap och framstå som trovärdig 

Det som framkommit vid genomläsning av materialet är att föräldrarna är i försvarsposition. 
Nedanstående är ett exempel på hur försvarspositionen tydliggörs genom olika vinklar. För att 
synliggöra detta presenteras följande citat där en förälder bemöter socialnämndens argument: 
 

Socialnämnden överdriver hur konflikterna mellan honom och [modern] är. Det 
rör sig snarare om missförstånd dem emellan. [...] hans relation med [modern] 
har förbättrats [...] [Barnet] är blyg inför personer han inte känner, men hemma 
är han pratglad, skämtsam och lite busig. Sonen berättar också ofta vad han 
tycker och tänker. Det stämmer därför inte alls, att [barnet] inte skulle ha en egen 
personlighet eller vilja [...] Socialtjänstens insatser har inte alltid fungerat så bra, 
vilket inte har berott på honom. 

 
Vidare i förvaltningsrättens bedömning bemöts förälderns utsaga enligt följande: 
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Utöver sitt funktionshinder visar [barnet] en oroväckande osäkerhet ifråga om sin 
egen person. samt [...] i stället har föräldrarna återkommande och omfattande 
samarbetsproblem, även om de kanske har blivit bättre senaste tiden. 

 
Ovanstående visar att förvaltningsrätten utesluter förälderns beskrivning av barnet. Istället 
hänvisar de till socialnämndens utredning, skolan samt barns generella behov för en god 
utveckling. Uppgifterna som föräldrar lämnar vid den muntliga förhandlingen bedöms således 
i vissa avseenden inte vara i behov av att bli bemötta. Uttrycket kanske kan tolkas som ett 
ifrågasättande över huruvida förälderns uppgifter stämmer. Förälderns trovärdighet är i högsta 
grad föremål för bedömning. Föräldrarnas position tydliggörs även i de avseenden där 
förvaltningsrätten värderar och väger deras utsagor gentemot andra parters utsagor. I 
bedömningar där föräldrarna inte kunnat ge en trovärdig förklaring ser förvaltningsrättens 
bedömning ut enligt följande:  
 

Samtidigt som barnens uppgifter framstår nog så trovärdiga [...] I och med att 
föräldrarnas uppgifter saknar konkretion och substans [...] måste deras 
[föräldrarnas] uppgifter i denna del av utredningen anses väga lätt. 

 
Förutom ifrågasättande och bedömning av trovärdigheten belyser nedanstående exempel att 
föräldrarnas försvarsposition även innebär att de har möjlighet att påverka förvaltningsrättens 
bedömningar och beslut i den muntliga förhandlingen. I den aktuella domen bedömer 
förvaltningsrätten att det saknas skäl att bereda vård på grund av brister i omsorgen utifrån 
vad modern framfört i den muntliga förhandlingen. Detta tas i uttryck enligt följande: 
 

Förvaltningsrätten konstaterar att modern på ett ingående och trovärdigt sätt 
bemött socialnämndens uppgifter i de delar som rör barnens omsorgsbehov. 
Förvaltningsrätten bedömer därmed att socialnämnden inte gjort sannolikt att 
vårdnadshavarna brister i omsorgen på ett sådant sätt att det föreligger en 
påtaglig risk [...] bedömer således att det saknas skäl att bereda barnen vård på 
grund av brister i omsorgen. 

 
Det insamlade materialet visar på att förvaltningsrätten i de flesta fall beslutar mot 
föräldrarnas åsikt. Som tidigare nämnts handlar den muntliga förhandlingen för föräldrarna 
om ett försvar gentemot socialnämndens ansökan. Föräldrarna ges där möjlighet att bemöta 
uppgifter från nämnden, ställföreträdaren och i vissa fall andra professionella aktörer. Det 
som framträder i materialet är att föräldrarnas åsikter tillmäts olika betydelse beroende på hur 
nämnden beskriver deras erfarenheter av föräldrarna och huruvida rätten bedömer deras 
samtycke som tillförlitligt eller inte. Erfarenheterna kan handla om tidigare insatser som 
föreslagits, påbörjats, genomförts eller avbrutits utan uppnådd förändring. Det kan även 
handla om att föräldrarna vacklat i sina samtycken. Följande utsaga från socialnämnden 
belyser detta: 
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Även om föräldrarna senare väljer att samtycka till familjehemsplacering bedöms 
deras samtycke inte som tillförlitligt med hänsyn till att de tidigare samtyckt till 
vård för att sedan återkalla samtycket innan vården hunnit påbörjas.  

 
Ytterligare bedömningar av föräldrarna sker när förvaltningsrätten väger föräldrarnas och 
nämndens utsagor gentemot varandra. Föräldrarna har således en möjlighet att framföra sina 
åsikter men dess betydelse för beslutet påverkas av andra parter. 
 

7.3 Otvetydiga uttalanden befäster diskurserna 

I domarna vill parterna förmedla och åstadkomma något med det som sägs. Detta görs genom 
att ha ett speciellt förhållningssätt i språket. Som tidigare beskrivet handlar modaliteter om 
vilket värde som tillskrivs påståenden. Modaliteter kan därav graderas till antingen högt eller 
lågt instämmande. Vid höga grader av instämmanden lämnas lite utrymme för tolkning och 
vad som sägs framförs som sanning. I materialet framför parterna i många avseenden sina 
aspekter som sanning. Modaliteter som har kunnat urskiljas när det rör sig om en hög grad av 
instämmande uttrycks i ord som “är”, “krävs”, “det faktum”, “konstaterar”, “behöver” och 
“det finns”. Följande påståenden exemplifierar modaliteter med hög grad av instämmande: 
 

[Barnen] behöver beredas vård då det finns en påtaglig risk för att deras hälsa 
och utveckling skadas på grund av fysisk misshandel samt brister i omsorgen. 

 
Som förälder måste man kunna sätta sitt barn och hennes behov i främsta rummet, 
även i en situation då man kan känna sig anklagad. 

 
En familjehemsplacering kvarstår då som det enda alternativet, för att kunna 
tillgodose [barnets] samtliga behov. 

 
När det föreligger en så allvarlig brist som fysisk misshandel finns inte andra 
åtgärder att tillgripa än att barnen placeras utanför hemmet. 

 
I ovanstående påståenden kan man se att faktan är klar, fenomenet i fråga är på ett visst sätt 
och sanningshalten är väldigt hög. I de två sistnämnda citaten konstrueras lösningen på de 
formulerade problemen som sanning. Anledningen till dessa starka modalitetsmarkörer kan 
bero på att det krävs en hög grad av säkerhet för att motivera tvångsomhändertaganden. Det 
blir ett slags bevis på vad problemet är och vad som behöver göras för att komma tillrätta med 
problemet. Därav är instämningsgraden i socialnämndens och förvaltningsrättens påståenden 
väldigt höga. 
 
Vidare finns det även modaliteter med en mindre grad av säkerhet, det vill säga ett lägre 
sanningsanspråk, som innebär att den som står bakom talet inte i lika hög grad instämmer i 
det som sägs. Ord som i materialet kunnat identifieras när talaren inte helt instämmer i 
påståendet är “kanske”, “förhoppningsvis kan leda”, “om än ganska vagt”, “verkar vara” och 
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“anses”. Följande påståenden exemplifierar när talaren har en lägre grad av instämmande i sitt 
påstående: 
 

[...] även om det kanske har blivit bättre den senaste tiden. 
 

Förvaltningsrätten finner mot bakgrund av detta, i kombination med de 
observationer som gjorts av [barnets] skador och barnens reaktioner på om de 
gör fel, att det i förevarande mål får anses tillräckligt visat att det förekommit 
fysiskt våld i hemmet, mot i vart fall [ena barnet]. 

 
Vidare finns det ett visst - om än ganska vagt - stöd för [barnets] uppgifter i 
läkarintyget. 

 
Dessa exempel på lägre modalitetsmarkörer uttrycks av förvaltningsrätten när utsagorna 
baseras på andra parters uppgifter. Således instämmer förvaltningsrätten inte fullt ut i det som 
framfördes. Vid genomläsningen av materialet kunde inte lägre grader av modaliteter 
identifieras. Eftersom det är en domstolsprocess vill parterna uppnå något med det dem 
framför, de måste kunna motivera omständigheter och stå bakom sina ställningstaganden. 
Varken socialnämndens eller förvaltningsrättens ställningstaganden lämnar utrymme för 
tolkning, utan det som framförs i diskurserna kring barns behov och föräldraskap framstår 
som givet och inte omformulerbart. Att låga modalitetsmarkörer inte har kunnat identifieras 
medför att diskurserna befästs och vidmakthålls.  
 

8 Diskussion och slutsatser 

Frågan om samhällets möjligheter att omhänderta barn och unga som far illa är en ständigt 
aktuell debatt och är en känslig fråga som berör många människor. Aktuell blir frågor om vad 
som är acceptabla uppväxtvillkor för barn och vilka uppfattningar som finns om föräldraskap. 
Med denna uppsats ämnade vi att undersöka hur barns behov och föräldraskap konstrueras 
genom talet i 2 § LVU domar samt hur tvångsomhändertaganden motiveras utifrån dessa 
konstruktioner. För att undersöka detta formulerades två frågeställningar; hur talas det om 
barns behov och föräldraskap samt vilken betydelse tillmäts barn och föräldrars utsagor i 
domarna?  
 
Inom barndiskursen framkom det att man talar om att barn ska “få vara barn” och att barn är i 
behov av att skyddas. Man talar om barn som skyddsvärda och detta visade sig tillskrivas 
större utrymme än barns delaktighet. Gällande barns delaktighet kunde Skoog (2013) se att få 
barn i hennes studie uttryckte att de upplevde sig som delaktiga rörande placeringar samt att 
de inte tyckte sig få ta ställning till den tilltänkta vården. Då barnens åsikter inte framkom i 
flera av de analyserade domarna går detta i linje med det Skoogs (2013) studie visade. Även 
om många av barnen i domarna var väldigt små så hade andra barn uppnått åldern att det bör 
kunna lämna en egen åsikt för bedömning. Som även framgår i barnkonventionen ska barnets 
bästa alltid beaktas och barn har rätt att komma till tals och få sin åsikt beaktad (Unicef, 
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2009). Att det talas om barn som skyddsvärda i större utsträckning än att de bör ses som 
aktiva aktörer innebär att resultaten visar på att den övergripande diskursen är dikotomiserad. 
Det finns således två vedertagna värden inom diskursen som inte ges samma utrymme. Detta 
kan liknas med vad Littmarck (2012) såg i sin studie om att barn antingen kan ses som 
påverkbara och sårbara eller besitta en egen kompetens och autonomi. Att barn är i behov av 
skydd är i sig ingen häpnadsväckande upptäckt i och med att LVU är en skyddslagstiftning 
för barn. Men som Mattsson (2002) skriver är skyddstänket kring barn en balansgång. 
Ställföreträdarskapet syftar till att stärka barnens ställning men att detta sker ska inte tas 
förgivet, utan barnen måste få ta mer plats och deras autonomi måste gradvis få stiga. 
Resultaten visade att ställföreträdarskapet i vissa avseenden riskerar att undergräva barnens 
autonomi utifrån dess företräde att tolka och ge mening åt barnens uppgifter och barnens 
beteenden. Företrädarskapet innebär således vissa risker. Som Singer (2012) skriver kan man 
se på barns bästa som en objektiv uppfattning där vuxna formulerar barns behov men även 
som ett subjektivt förhållningssätt där barnet själv uttrycker sin uppfattning. Vidare såg 
Mattsson (2002) i sin studie att begreppet barnets bästa förekom i väldigt liten utsträckning. 
Det som kunde utläsas från domarna var att det som uttrycktes kring barnet bästa 
formulerades av de vuxna i form av vad barnets behov är. Barnets egenformulerade 
uppfattning förekom i liten utsträckning.  Resultaten visade till viss del att ställföreträdarens 
tolkningar och meningsskapande ledde till att barnets ord blev en subjektiv bedömning gjord 
av ställföreträdaren vilket gjorde att barnets utsaga riskerade att förvrängas. Barnets ställning i 
rättsprocessen är således beroende av hur ställföreträdaren väger samman skyddsvärdet och 
det aktiva aktörskapet. Den maktposition ställföreträdaren har riskerar att leda till 
konsekvenser som att barnen feltolkas och att deras vilja inte når fram trots att meningen med 
ställföreträdarskapet är att stärka barnskyddet och således att stärka barnets position i 
rättsprocessen. Barnens aktiva aktörskap tas upp som en viktig aspekt i både lag och 
forskning, men som resultaten visar finns det mycket som återstår eftersom aktörskapet inte i 
praktiken synliggörs i alla sammanhang. Bolander och Fejes (2015) skriver att den kritiska 
diskursanalysen vill synliggöra maktens effekter för att på så sätt bekämpa sociala 
ojämlikheter. Resultaten visade att makten synliggjordes genom tolkningsföreträdet som 
skiljde sig åt mellan olika ställföreträdare där vissa uteslöt mycket om barnet, det vill säga att 
barnets delaktighet blev väldigt liten och barnets position uppfattades låg. Andra 
ställföreträdare framförde mycket om barnet vilket gjorde att barnets position uppfattades som 
stark. Att barnen beskrivs knapphändigt är något som Cederborg & Karlsson (2001) framför 
då de sett att fokus ofta läggs på föräldrarnas tillkortakommanden i socialtjänsten arbete. I 
domarna var föräldraskapet och föräldrars färdigheter av central betydelse då de flesta 
domarna grundade sig i just brister i omsorgen. Det är nödvändigt att beskrivningen av 
föräldrarna tar plats för att kunna motivera ett omhändertagande men det är dock viktigt att 
barnens centrala plats inte tas för given och att de ges det utrymme de har rätt till.  
 
Det som framkom gällande föräldraskap är att det talas om föräldraskap som ett kravfyllt 
uppdrag där föräldrar ska finna en balans mellan att tillgodose barnets alla behov och 
samtidigt se till sina egna behov och intressen. Som Littmarck (2012) poängterar har föräldrar 
olika nivåer av ansvar i form av att ansvara för barnen, sig själva och framtida samhället. Det 
som framgick i materialet var att när föräldrar inte uppnår kraven hamnar de i en position där 
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de försvarar sitt föräldraskap där deras trovärdighet bedöms. Peterssons (2006) 
utgångspunkter för bedömning av den goda respektive den sviktande omsorgen var fysisk, 
moralisk och emotionell vilket också är de centrala delar vi kunna identifiera vara det som 
föräldrarna ska leva upp till. Hur väl föräldrarna argumenterar mot de tillskrivna bristerna och 
hur deras trovärdighet beskrivs av andra parter kan komma att påverka utfallet och således 
bedömningen av barnets skyddsbehov. Som framgår av samtyckesrekvisitet ska ett samtycke 
ses som ett hinder för tillämpning av LVU men samtyckets trovärdighet måste noga 
övervägas (SOSFS 1997:15). Utöver bedömningen om föräldrarnas samtycke ska anses 
trovärdigt eller inte bedöms även deras sammantagna utsagor kring familjens situation. 
Resultaten visade att föräldrarnas trovärdighet många gånger bedöms utifrån den process som 
föranlett socialnämndens ansökan. En lång historik av tidigare insatser var en styrande 
parameter för hur föräldrarnas utsagor togs tillvara och vidare för utfallet av domarna. Som 
Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver finns det inom diskurser förväntningar om hur 
olika subjekt ska föra sig, vad de ska säga och inte ska säga. Detta kan appliceras på de 
förväntningar som finns på föräldrar och hur de ska tillgodose barnens behov. 
Argumentationerna som framförs kring föräldraskap kan tänkas hänga nära samman de 
förväntningar som finns utifrån om vad som i samhället anses och accepteras som normalt. 
 
Som tidigare berörts i diskussionen rörde de flesta domarna brister i omsorgen. 
Socialnämndens utredningar fokuserade mycket på avvikelser i föräldraskapet där föräldrar 
tillskrevs brister och tillkortakommanden. Det som många gånger uteslöts i texterna var 
positiva aspekter av föräldraskapet. I vissa domar kunde goda egenskaper hos familjerna 
synliggöras så som att det fanns kärleksfulla relationer inom familjen. Denna familjenorm 
lyfte även Bergnéhr (2008) fram i sin studie där föräldrarna visade sig besitta en oro över att 
inte kunde visa idealet av ett kärleksfullt förhållande. Det som gavs mest utrymme i texterna 
var dock det som ansågs vara avvikande, vilket innebar att föräldrarna var i försvarsposition. 
Hur väl de argumenterade mot tillskrivna brister fick betydelse för deras trovärdighet och 
därigenom också utfallet för domarna. 
 
Resultatet visade på ett starkt samband mellan de två olika diskurserna om barns behov och 
föräldraskap och att dessa inte går att skilja på då de är beroende av varandra. Tanken att 
föräldrar ska vara primär omsorgsgivare kontra barns behov leder till en kamp om vilken 
diskurs som ska ges företräde. De två positionerna samspelade och var således i rörelse och 
beroende av andras utsagor. Som Winther Jørgensen och Phillips (2000) redogör för finns det 
diskursordningar där diskursiva konflikter kan uppstå. Diskursordningen innebär att 
diskurserna verkar inom samma område och kan både stå i konflikt och i harmoni med 
varandra. Tankar som väcks när diskurserna ställs mot varandra är om barns behov eftersätts i 
förhållande till föräldrarnas intressen, alltså skyddsbehovet kontra trovärdiga motiveringar.  
Rättsprocessen utgår från lagar som bygger på samhällets normer. Det parterna framför 
bygger således på vad samhället anser vara normalt, och det skapas och upprätthålls i talet av 
socialnämnden och förvaltningsrätten. Som Claezon (1987) menar är beslutsfattandet 
komplext och ställer höga krav på de professionella som måste göra ständiga avvägningar i 
frågor bland annat gällande barnets bästa, föräldraförmågor och vad som är samhällets ansvar. 
Genom att motiveringar med höga modalitetsmarkörer framfördes i materialet befästes 



	  

	   27	  

diskurserna och gör dem svåra att omformulera. Diskurserna är således konstituerade. 
Utsagorna och besluten skapar en verklighet som positionerar parterna. Parternas åsikter 
tillskrivs på så vis olika värden som får betydelse för utfallet av domarna. Beslutet som fattas 
av förvaltningsrätten är i sig en sanning då det blir ett sätt att komma tillrätta med avvikelser, 
vilket i sin tur bidrar till samhällets normskapande. Nya beslut bekräftar, upprätthåller och 
förstärker normerna. Dock går det enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) att genom att 
ge människor en diskursiv- och kritisk språkmedvetenhet förändra rådande sociala strukturer. 
Trots att normerna är starka är de under ständig förändring och omformulering vilket gör 
diskurserna konstituerande. Detta i och med att samhället förändras i takt med att ny kunskap 
frambringas. Det som kunde utläsas av materialet kan således till stor del förklaras med det 
socialkonstruktivistiska perspektivet där den sociala världen anses skapas och vidmakthållas 
genom de meningar som den tillskrivs via språket (Blom & Morén, 2007). Värt att poängtera 
är att även författarna av denna uppsats är en del av skapandet, kan det vara så att vi tagit 
diskurserna för givna och därav inte kunnat identifiera och benämna dem full ut? 
 

8.1 Förslag på vidare studier 

För att kunna gå djupare i diskurserna anser vi att det skulle vara intressant att genomföra en 
studie där utöver domtexterna även socialnämndens utredningar ingick. Detta kan tänkas ge 
fylligare beskrivningar som möjliggör för djupare analys av hur man talar om barns behov 
samt även öppnat upp för analys om det finns någon skillnad i hur flickor och pojkars behov 
konstrueras. Som Petersson (2006) skrev i sin artikel bedömdes mödrars frånvaro hårdare än 
fäders och därav skulle det även vara intressant att se om talet har förändrats och i sådant fall 
på vilket sätt. Att både analysera socialnämndens utredningar samt tillhörande 2 § LVU 
domar kan vara en bredare grund för att belysa hur samhället ser på barns behov och 
föräldraskap samt hur man talar om att familjers problem bör lösas. Som vi tidigare belyst är 
barns behov i stor utsträckning formulerat av vuxna och därav vore fler studier med barn som 
forskningspersoner där upplevelser och formuleringar kommer från dem själva. 
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Förvaltningsrätten bestämmer att ersättning för uppdraget som ställföreträdare 

och offentligt biträde ska betalas till Linda Sarja med rätt räknat 14 876 kr, 

varav 9 114 kr avser arbete, 2 390 kr tidsspillan, 397 kr utlägg och 2 975 kr 

mervärdesskatt. 

 

Förvaltningsrätten förordnar med stöd av 43 kap. 5 § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) att sekretess enligt 26 kap. 1 § samma lag ska vara 

tillämplig även i fortsättningen för uppgifter om enskilds personliga förhål-

landen som lagts fram vid förvaltningsrättens muntliga förhandling inom 

stängda dörrar och som inte har tagits in i denna dom. 

___________________ 
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BAKGRUND  
 
Socialnämnden i Piteå kommun påbörjade den 5 december 2014 en utredning 

enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) avseende Sara Lidman Nor-

berg. Utredningen inleddes med syfte att undersöka vilket stöd hon behöver 

med anledning av uppgifter rörande hennes personliga förhållanden som 

kommit till nämndens kännedom.  

 

Sara Lidman Norberg placerades därefter frivilligt i jourfamiljhem fram till 

den 21 januari 2015 då hon flyttade tillbaka till sin far.  

 

PARTERNAS INSTÄLLNING 
 
Socialnämnden yrkar nu att Sara Lidman Norberg ska beredas vård med stöd 

av 1 § andra stycket och 2 § LVU samt att domen ska gälla omedelbart. Till 

stöd för sin ansökan framför nämnden följande. Sara Lidman Norberg behö-

ver beredas vård då det finns en påtaglig risk för att hennes hälsa och utvek-

ling skadas på grund av brister i omsorgen.  

 

Leif Norberg motsätter sig bifall till socialnämndens ansökan om tvångsvård 

av dottern då det inte föreligger brister i omsorgen och då eventuell vård kan 

tillgodoses på frivillig väg. 

 

Linda Sarja, i egenskap av ställföreträdare och offentligt biträde, motsätter 

sig bifall till socialnämndens ansökan. 

 
RÄTTSLIG REGLERING 
 
Vad som är bäst för barnet ska vara avgörande vid beslut enligt lagen (1 § 

sista stycket LVU). 

 

Den som är under 18 år ska beredas vård enligt LVU om någon av de situat-

ioner som anges i 2 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan 

3



 

	   4	  

 

 

   
FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I LULEÅ 

DOM 
2015-04-02 

473-15 

  
 
ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom 

eller henne, och när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv (1 § 

andra stycket LVU). 

 

Vård ska beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otill-

börligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet 

finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas (2 § 

LVU). 

 

Beträffande uttrycket ”brister i omsorgen” anförs i förarbetena bl.a. följande. 

Under uttrycket faller situationer då barnet utsätts för vanvård. Det 

kan vara frågan om att barnet allvarligt missköts i fråga om hygien, kläder 

eller mat. Brister i omsorgen föreligger också om barnets behov av känslo-

mässig trygghet och stimulans allvarligt eftersätts (prop. 1989/90:28 ss. 65 

och 107). 

 

Vidare anges i förarbetena att i uttrycket ”påtaglig risk för skada” ligger att 

det inte kan vara fråga om någon ringa risk för skada. Övergående eller 

mindre betydande risk är alltså inte tillräckligt för ett ingripande enligt 

LVU. Det skall kunna konstateras att risken för skada har sådan inverkan på 

barnets hälsa eller utveckling att barnet har ett tydligt vårdbehov. Det måste 

således föreligga konkreta omständigheter som talar för att en risk för skada 

föreligger. Subjektiva antaganden om en sådan risk eller ovidkommande om-

ständigheter, t.ex. allmänna samhällsvärderingar eller inställning i trosfrågor, 

får inte läggas till grund för ett tvångsomhändertagande (prop. 1989/90:28 s. 

107). 

 
UTREDNINGEN I MÅLET 
 
Socialnämndens utredning 
 
I socialnämndens utredning framhålls följande. Socialtjänsten har en långva-

rig kännedom om Sara Lidman Norberg med anledning av tidigare utredning-
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ar avseende bl.a. hennes hemförhållanden, konflikter mellan föräldrarna samt 

den problematiska relationen mellan Sara Lidman Norbergs mamma och 

mormor och henne och hennes far. Sara Lidman Norberg har som tidigare 

insatser bl.a. varit beviljad kontaktperson och stödsamtal genom öppenvården 

ensam och tillsammans med sin pappa. 

 

Det föreligger flera allvarliga riskfaktorer i Sara Lidman Norbergs liv som 

skadar hennes hälsa och utveckling och som riskerar att leda till allvarliga 

konsekvenser i framtiden, såsom psykisk ohälsa. Hon får inte sina behov, 

främst när det gäller säkerhet och känslomässig tillgänglighet, tillgodosedda 

då hon saknar en trygg anknytningsperson och inte heller kan söka stöd, hjälp 

eller skydd från sin pappa eller någon annan vuxen.  

 

Leif Norberg uppmärksammar och prioriterar inte dotterns behov, söker inte 

hjälp för henne och agerar inte för att skydda henne. Han förmår inte lära 

henne sätta gränser och stötta henne känslomässigt utifrån vad hennes livssi-

tuation och tidigare upplevelser kräver. Då varken Leif Norberg eller någon 

annan i Sara Lidman Norbergs nätverk kan tillgodose hennes omfattande be-

hov behöver hon bo i ett familjehem. 

 

Den muntliga förhandlingen 
 

Förvaltningsrätten har den 30 mars 2015 hållit muntlig förhandling inom 

stängda dörrar. 

 

Socialnämnden har vid den muntliga förhandlingen framfört bl.a. följande. 

Sara har under lång tid lämnats utan den försorg hon är i behov av. Leif ser 

inte sin dotters omfattande skyddsbehov och när detta inte tillgodoses riskerar 

Sara att hamna i liknande situationer som redan uppstått längre fram vilket 

kan påverka henne negativt. Hon får inget stöd av Leif och han har inte heller 

förmågan att skapa en trygg förutsebar uppväxtmiljö för henne. Han har t.ex. 

inte sökt hjälp eller vidtagit adekvata åtgärder utifrån vad rådande situation 

krävt och kräver. Sammantaget visar utredningen och Saras historik hur hon, 
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med avsaknad av vuxna att anförtro sig till, trygghet och skydd m.m., riskerar 

att utveckla en destruktiv självbild. Detta styrks av BUP i Piteå som träffat 

både Sara och Leif. Socialnämnden bedömer att det samtycke som lämnats av 

Leif under förhandlingen inte är tillräckligt för det omfattande och långvariga 

förändringsarbete som krävs.  

 

Leif Norberg har vid den muntliga förhandlingen framfört bl.a. följande. Det 

föreligger inte sådana brister i omsorgen som motiverar vård med stöd av 

LVU. Han har agerat och på ett adekvat sätt skyddat Sara, bl.a. genom att inte 

lämna henne ensam och att polisanmäla incidenter relaterade till Saras 

mamma. Han har uppsikt över vilka Sara umgås med och hennes internetva-

nor och de har en bra och ärlig relation. De pratar med varandra men de sen-

aste åren har det blivit svårare för honom att läsa av hennes signaler och för-

stå henne. Han önskar bli bättre på detta och att hon ska vilja prata med ho-

nom ännu mer. Han har alltid följt med på samtal till BUP och andra vårdgi-

vare, möten hos socialtjänsten m.m. Familjehemsplacering är inte nödvändigt 

då det finns gott om andra frivilliga lösningar på situationen såsom kontakt-

person, föräldrautbildning via SYNQ, samtalsterapi. Saras samtal med BUP 

avslutades efter inrådan från behandlande psykolog då det bedömdes att Sara 

inte var i behov av ytterligare samtal. Han har tidigare haft familjebehandlare 

under ett och ett halvt års tid. Även Saras jourhemsplacering har följts enligt 

överenskommelse. Detta visar att hans samtycke är stabilt och hållbart över 

tid.  

 

Sara Lidman Norbergs ställföreträdare och offentliga biträde har vid den 

muntliga förhandlingen framfört bl.a. följande. Sara har varit med om många 

svåra händelser och hennes situation är komplicerad. Händelserna ska inte 

bagatelliseras men de har inte sin förklaring i Leifs bristande föräldraförmåga. 

Det finns inga uppgifter från vården eller skolan som indikerar att det förelig-

ger omsorgsbrister. Både Sara och Leif behöver hjälp men det finns inget som 

tyder på något behov av en så ingripande åtgärd som LVU. Vidare finns sam-

tycke till frivilliga insatser.  
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Sara har i samtal med henne uppgett att hon har en bra relation med sin 

pappa. De pratar med varandra och hon delar saker med honom. Deras kom-

munikation är bra. Hon vill helst bo hos honom och ha en stödfamilj. Hon 

känner inte att hon får hjälp av socialtjänsten. Man har beslutat att hon ska 

placeras men ingen bedömning har gjorts av vad hon behöver hjälp med. Det 

jourhem hon var i tidigare fungerade inte så bra. Det saknades engagemang 

och hon fick tillbringa den mesta tiden ensam. Hon upplever det som att soci-

alnämnden tror att bara hon får komma bort från pappa och hamna i en bra 

familj så kommer allt lösa sig. Hon vill gärna prata med någon och skulle 

vilja har en stödfamilj när pappa jobbar. Hon skulle också vilja ha en kon-

taktperson igen. Hon vill komma igång med livet, hitta tillbaka till skolan, 

och sig själv, lära sig att säga nej och må bra. 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 
 
LVU är en skyddslagstiftning för barnets bästa. Det är barnets skyddsintresse 

och behov som är det centrala för bedömningen av om vård ska ges med stöd 

av denna lag. Ett ingripande enligt LVU kräver att det finns konkreta omstän-

digheter som talar för att risk föreligger för att den unges hälsa eller utveckl-

ing skadas. Vad som är bäst för barnet ska vara avgörande vid beslut enligt 

lagen. 

 

Som grund för ansökan har socialnämnden åberopat brister i omsorgen om 

Sara Lidman Norberg och att dessa brister innebär att hennes hälsa och ut-

veckling redan har skadats och att det finns en påtaglig risk för att hennes 

hälsa och utveckling skadas ytterligare till följd av dessa brister. Vidare anser 

socialnämnden att Sara Lidman Norberg för att tillförsäkras behövlig vård 

måste vara placerad i familjehem en tid. Linda Sarja har som ställföreträdare 

för Sara Lidman Norberg bestridit bifall till ansökan. 

 

Av utredningen i målet framgår att Sara Lidman Norberg har varit föremål för 

ett flertal utredningar och vissa frivilliga insatser sedan år 2003. Vidare fram-

kommer att hon under sin tidiga barndom och senare under sin uppväxt upp-
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levt flera traumatiska händelser. Dessa händelser är till viss del relaterade till 

hennes förmåga att själv sätta gränser, skydda sig själv och känna känslo-

mässig trygghet men också hennes vårdnadshavares förmåga att hjälpa, väg-

leda och skydda henne i dessa avseenden. Hennes bakgrund och upplevelser 

har medfört att hon idag har ett stort behov av bl.a. psykiskt och känslomäss-

igt stöd och vägledning genom en vuxen förebild.   

 

Brister i omsorgen och påtaglig risk för skada 
 
Förvaltningsrätten har först att pröva om det föreligger brister i omsorgen. Av 

utredningen i målet framkommer uppgifter om att Leif Norberg agerat passi-

vit och/eller underlåtit att agera i samband med de kränkningar dottern tidi-

gare utsatts för från sin mor och mormor. Även om dessa uppgifter i viss mån 

har nyanserats under den muntliga förhandlingen då det framkommit att han 

har agerat vid vissa tillfällen finner förvaltningsrätten att Leif uppvisat vissa 

brister i sin förmåga att bereda Sara skydd och stöd med anledning av den 

konfliktfyllda relationen med modern och mormodern. Det har dock fram-

kommit att det under den senaste tiden inte förekommit några trakasserier 

från deras sida. Vidare har problemen relaterade till Saras mamma och mor-

mor har varit kända av socialnämnden under en längre tid och frivilliga insat-

ser har erbjudits och också utnyttjats. Vidare framkommer att Leif Norberg 

inte till fullo verkar inse allvaret i det som Sara var med om hösten 2013 och 

kanske inte heller det hon varit med om under det senaste dryga halvåret och 

vilka konsekvenser det kan få för hennes mående. Efter händelsen hösten 

2013 har Leif dock medverkat till att Sara fått ha kontakt med BUP. Social-

tjänsten har också varit involverade och frivilliga insatser har använts. För-

valtningsrätten finner att Leif försöker vara en engagerad förälder och att han 

och Sara har en nära relation.  Utredningen visar trots det på brister i Leifs 

förmåga att fungera som en vägledande, närvarande och gränssättande vuxen 

förebild vilket är nödvändigt för att Sara Lidman Norberg ska kunna utveckla 

en positiv självkänsla, stabilitet och känslomässig trygghet. Även om både 

han och Sara har berättat att de har en bra och nära relation så har det fram-

kommit att de båda önskar att de kunde kommunicera ännu bättre med 
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varandra. Här menar förvaltningsrätten att det finns saker att arbeta vidare 

med.  

 

Förvaltningsrätten finner således vid en sammantagen bedömning av det 

skriftliga materialet och de uppgifter som framkommit under förhandlingen 

att Leif Norberg uppvisar vissa brister i omsorgen av Sara Lidman Norberg. 

Han behöver hjälp och stöd i sin föräldraroll för att på ett adekvat sätt kunna 

vägleda Sara och ge henne det stöd och den stöttning som det som hänt i hen-

nes liv kräver och kommer att fortsätta kräva.  

 

Frågan är då om dessa brister är så stora att det kan sägas föreligga en  

påtaglig risk att Sara Lidman Norbergs hälsa och utveckling skadas till följd 

av bristerna. För att vård med stöd av LVU ska komma i fråga krävs att risken 

är betydande och konkret och risken får inte vara alltför avlägsen.  

 

Förvaltningsrätten gör här följande bedömning. De brister i föräldraförmågan 

som påtalats ovan kan inte anses vara så allvarliga att det kan sägas föreligga 

en påtaglig risk för att Sara Lidman Norbergs hälsa och utveckling skadas på 

det sätt som krävs för att vård med stöd av LVU ska kunna bli aktuellt. För-

valtningsrätten ifrågasätter inte att de händelser Sara Lidman Norberg varit 

med om påverkat henne psykiskt och känslomässigt och att hon, om hon inte 

får hjälp att bearbeta dessa, med tiden eventuellt kan komma att utveckla psy-

kisk ohälsa. I detta avseende har Leif Lidman som vårdnadshavare ett stort 

ansvar att finnas till för sin dotter och hjälpa och vägleda henne. Emellertid 

krävs det för att det ska kunna bli aktuellt med vård med stöd av en tvångs-

lagstiftning, även om den är avsedd att vara till fördel för den unge, att det 

föreligger en klar och konkret risk här och nu.  Enligt rättens bedömning ger 

inte utredningen i målet stöd för att en sådan risk föreligger. Här har rätten 

särskilt beaktat att varken skola eller sjukvård har gett några indikationer på 

att en sådan risk förelegat eller föreligger. Även Sara Lidman Norbergs ställ-

företrädare och offentliga biträde har gjort gällande att det inte finns något 

som tyder på ett behov av en så ingripande åtgärd som LVU och att man kan 

komma tillrätta med de brister som finns genom frivilliga insatser. Förvalt-
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ningsätten delar denna bedömning. Vid den muntliga förhandlingen har Leif 

Norberg och Sara Lidman Norberg också uppgett att de ställer sig positiva till 

en rad frivilliga hjälp- och stödinsatser såsom kontaktperson, stödfamilj, fa-

miljebehandling via SYNQ, och samtalskontakt.  

 

Förvaltningsrätten anser mot bakgrund av vad som anförts ovan att social-

nämnden varken i sin utredning eller vid den muntliga förhandlingen förmått 

redogöra för omständigheter som visar att sådan påtaglig risk i närtid förelig-

ger vad avser Sara Lidman Norbergs psykiska hälsa och utveckling att ett 

omhändertagande med stöd av LVU är nödvändigt. De brister som finns kan 

åtgärdas genom frivilliga insatser. Det saknas därmed grund att bereda Sara 

Lidman Norberg vård med stöd av 2 § LVU.  

 

Sammanfattningsvis 
 
Mot bakgrund av vad som framförts ovan finner förvaltningsrätten att kriteri-

erna för att bereda Sara Lidman Norberg vård med stöd av 1 och 2 §§ LVU 

inte är uppfyllda. Socialnämndens ansökan ska därför avslås.  

 
HUR MAN ÖVERKLAGAR 
 
Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i 

formulär DV 3109 C (se bilaga 1). 

 

 

Eva Westerlund 

 

I avgörandet har även nämndemännen Anders Bohm, Ulrika Båving  

Jansson och William Torikka deltagit. 

 

Matilda Månsson har föredragit målet.  
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