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Sammanfattning 

Jämställdhet innebär lika möjligheter och villkor för kvinnor och män i alla livets områden, 

däribland familj och barnuppfostran. Tidigare studier visar att det finns en skillnad i vilket ansvar 

som åläggs mödrar och fäder i barnomsorgen. När föräldrar brister i omsorgen av ett barn finns 

Lag (SFS 1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) för att skydda barn från 

omständigheter som kan skada deras utveckling. En av dessa brister kan vara om barnet har 

föräldrar med beroendeproblematik. Syftet med studien var att genom en socialkonstruktionistisk 

ansats och genusperspektiv analysera hur föräldraförmåga och beroendeproblematik framställs hos 

mödrar och fäder i förvaltningsrättens domar vid LVU-mål. Detta har gjorts genom en kvalitativ 

innehållsanalys av 63 domar från en av Sveriges förvaltningsrätter. Analysens resultat visade att 

kvinnor åläggs ett större ansvar gällande föräldraskap samt att bedömningen av deras 

beroendeproblematik ges större utrymme. Ytterligare ett genomgående resultat var att män i dessa 

domar inte gavs samma utrymme och ansvar. Bland annat fanns en avsaknad av resonemang i 

domar gällande mäns föräldraförmåga och beroendeproblematik i vissa fall, vilket visar på könade 

förväntningar och mönster kring både beroendeproblematik och barnomsorg. Mödrar konstrueras 

som mer avvikande i sitt beroende och även som den primära omsorgsgivaren för barnet. 
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1. INLEDNING 

Regeringskansliet beskriver jämställdhet som lika möjligheter och villkor för kvinnor och män i alla 

livets områden. Familj och barnuppfostran är ett av dessa områden (Regeringen, 2021). Trots 

arbetet för jämställdhet finns det en strukturell ojämlikhet mellan kvinnor och män, något som 

bland annat har en påverkan på uppfattning om vad som anses vara manligt och kvinnligt. Det är 

även ur denna strukturella ojämlikhet som genusvetenskapen utgår från i sitt perspektiv (Mattsson, 

2016, s. 415). I det sociala arbetet har kön och genus en betydelse, bland annat i relation till 

beroendeproblematik. Exempelvis då kvinnor som har ett beroende anses vara normbrytande och 

ha ett mer avvikande beteende än män i samma situation. Det innebär således att synen på en 

kvinna som har ett beroende inte uppfyller samhällets förväntningar på vad som anses vara ett 

kvinnligt beteende, samtidigt som män inte ifrågasätts på samma sätt (Mattsson, 2015, s. 137).   

Ytterligare en del av det sociala arbetet där genus har visat sig spela en stor roll är i förhållande till 

socialtjänstens barnavårdsutredningar. Utredandet av kvinnor respektive mäns föräldraförmåga 

kan ofta vara utformat olika, då kvinnors föräldraförmåga som oftast utreds med fokus på hur de 

själva uppfattar sin föräldraförmåga samt deras privata relationer till män generellt (Mattsson, 2016, 

s. 415).  

När en förälder inte har förmågan att ta hand om sitt barn eller att barnet ifråga riskerar att fara illa 

är det enligt Lag (SFS 1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) möjligt att 

omhänderta dessa för att skydda. Enligt 2 § LVU ska vård beslutas om det på grund av fysisk eller 

psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i 

hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Rekvisitet brister i 

omsorgen kan innebära flera ting, däribland att en eller båda föräldrarna har en 

beroendeproblematik som gör att de brister i föräldraförmågan (prop. 1989/90:28, s. 107-108).  

Socialtjänsten kan, när frivillighet och samtycke saknas, tillämpa denna lag när ett barn riskerar att 

fara illa om inget görs. Ett beslut enligt LVU ska endast göras om det finns påtaglig risk för att 

barnets utveckling eller hälsa skadas (Socialstyrelsen, 2022). I rättsfallet RÅ 2003 not 102 fastslår 

Regeringsrätten (idag Högsta Förvaltningsdomstolen) att en förälders beroende av 

ångestdämpande läkemedel gör att föräldern bland annat saknar förmåga att sätta sina barns behov 

framför sina egna. Något som i sin tur skapar en otrygg och oförutsägbar situation för barnen och 

det konstateras det det finns brister i omsorgen i den grad att det föreligger vård enligt LVU 2 §.  

För socialt arbete innebär skillnader i bedömningen att strukturella ojämlikheter kan reproduceras 

av professionella. Att ha kunskap om hur dessa normer och könade förväntningar påverkar både 

bedömningen men också förståelsen av föräldraförmåga och beroendeproblematik blir särskilt 

viktigt i barnavårdsutredningar. Detta då det är socialarbetares utredning som ligger till stor grund 

för förvaltningsrättens beslut om LVU, således är det av vikt för professionella inom socialt arbete 

att vara medveten om denna strukturella ojämlikhet samt hur normer kopplade till kön kan påverka 

arbetet. I och med den belysta problematiken gällande skillnaden i bedömning och bemötande av 

män respektive kvinnor finner vi ett intresse i att undersöka hur detta återspeglas i domar gällande 

LVU. Finns skillnader i bedömning av föräldraförmåga i relation till beroende baserat på förälderns 

kön?  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utifrån ett genusperspektiv analysera hur föräldraförmågan hos män 

och kvinnor med beroendeproblematik konstrueras i LVU-domar.  

o Hur konstrueras föräldraförmåga hos kvinnor respektive män i LVU-domar? 

o Vilken betydelse tillskrivs beroendeproblematiken vid denna framställning och på vilket 

sätt finns det könade mönster? 

1.3 Avgränsningar 
Då vi ämnat att undersöka bland annat föräldraförmåga i LVU-domar blev det en naturlig 

avgränsning att endast fokusera på domar enligt 2 § LVU, då denna paragraf behandlar brister i 

omsorgen. En avgränsning bland dessa domar var även att minst en av föräldrarna befinner sig 

eller har befunnit sig i ett beroende. Ytterligare en avgränsning som gjordes var att vi endast såg till 

föräldrar i en heterosexuell relation, detta då vi önskade att göra en jämförelse mellan 

framställningen av moder och fader. Vi valde också att avgränsa oss till domar som varit mål i en av 

Sveriges förvaltningsrätter under åren 2020–2021.  

1.4 Begreppsdefinitioner 
Kön - I studien behandlas endast könen man och kvinna. Detta för att avgränsa och skapa en bild 

av framställningen av man respektive kvinna i domarna. Givet är att fler könsidentiteter finns, men 

dessa har uteslutits i denna studie.  

Föräldrar - I denna studie används begreppet “föräldrar” i avseende av den moder och fader som 

är vårdnadshavare i materialet. Vi är medvetna om att föräldrar och familjekonstellationer kan se 

olika ut, men för att uppfylla uppsatsen syfte om ojämlikhet mellan män och kvinnor så används 

begreppet på detta sätt.   

Föräldraförmåga - Enligt modellen Barns Behov i Centrum, BBIC, beskrivs föräldraförmåga som 

uppdelat i fyra områden; grundläggande omsorg, stimulans och vägledning, känslomässig 

tillgänglighet och säkerhet (Socialstyrelsen, 2019). Det är utifrån dessa områden socialtjänsten 

utreder föräldrarnas förmåga i barnavårdsutredningar som sedan kan leda till LVU-ansökningar, 

vilket är anledningen till att vi använder oss av samma definition.  

Beroende/missbruk - Vi använder oss av begreppet beroende/missbruk enligt definitionen från 

“LVM- Handbok för handläggning” (Socialstyrelsen, 2021). Enligt handboken definieras begreppet 

missbruk som “en beskrivning av sådant bruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel 

som leder till allvarliga följder för den enskilde i form av medicinska eller sociala problem” 

(Socialstyrelsen, 2021, s. 9). Beroende definieras som det begrepp som används inom 

beroendevården samt som diagnos medan missbruk är ett vedertaget begrepp i lagstiftningen 

gällande socialtjänstens befogenheter och ansvar inom området (Socialstyrelsen, 2021, s. 9). I denna 

uppsats kommer vi utgå från dessa definitioner och samla det under begreppet “beroende”.   
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1.5 Disposition 
Uppsatsen fortsätter nedan med kapitel två som består av en forskningsöversikt där sökprocessen 

beskrivs och sedan presenteras tidigare forskning. Tidigare forskning har tematiseras under fyra 

rubriker. Slutligen sammanfattas forskningsfältet. I kapitel tre presenteras studiens teoretiska 

perspektiv. I denna del beskrivs socialkonstruktionism som perspektiv, Hirdmans genussystem, 

Hardings genusteori och intersektionalitet. Kapitel fyra behandlar studiens metod. Kvalitativ metod 

beskrivs samt att insamling av material gjorts genom en dokumentstudie. Efter detta presenteras 

analysmetoden innehållsanalys och kodningsprocessen samt etiska överväganden. Kapitel fem 

består av studiens resultat och analys som är uppdelat i fyra teman; närvarande moder/frånvarande fader, 

beroendets betydelse, relationers påverkan samt skydd av barnet. Uppsatsen avrundas med ett sista kapitel 

som består av en diskussion av analysen och resultatet. Slutligen diskuteras studiens implikationer 

för socialt arbete som forskning och praktik. 

2. TIDIGARE FORSKNING 

Nedan presenteras en forskningsöversikt av det aktuella forskningsfältet baserad på vetenskapliga 

artiklar som valts ut på grund av sin relevans för studiens syfte. Inledningsvis får läsaren ta del av 

processen där vi sökt och funnit materialet och övergår sedan till en presentation av tidigare 

forskning och avslutas med en sammanfattning av forskningsfältet. I nedanstående avsnitt kommer 

forskningsområdena föräldraförmåga och genus kombineras med beroende och genus. Detta för 

att skapa en överblick över dessa två områden för att sedan kunna sammanfoga detta och hitta vår 

position i det befintliga forskningsfältet. Den intersektionella analysen av genus och beroende 

kommer synliggöra de maktstrukturer och kategorier som påverkar.  

2.1 Sökprocess 
I vår sökprocess har Uppsala universitets biblioteksdatabas använts för att hitta artiklar. Den första 

sökningen som gjordes var med sökorden “gender, family court”. För att hitta artiklar om 

intersektionalitet användes sökorden “intersectionality, gender, parents”. För att hitta källor om 

genus och beroende användes sökord som “parenting, substance use, gender”. Andra sökord som 

har använts är “addiction AND gender AND masculinity”, detta för att få fram forskning som 

belyser både maskulinitet och femininitet i relation till beroende. Vi såg ett behov av att använda 

oss av sökordet “masculinity” då mycket av den forskning vi fick fram om ämnet inte inkluderade 

detta. Gällande föräldraförmåga har följande sökord använts “mothering AND fathering, gender” 

samt “gender AND parenthood”. Slutligen har vi även använt oss keywords från artiklar om 

föräldrar i beroende, dessa keywords var “substance use, parenting”, sedan användes de som 

sökord på följande sätt; “substance use AND parenting”. Vi har enbart sökt efter artiklar som är 

“peer reviewed” på Uppsala universitets biblioteksdatabas. 

2.2 Genus och föräldraskap 
Socialarbetare upplevs ofta begränsade i sin förståelse och engagemang gällande 

barnavårdsutredningar och fäders deltagande i uppfostran (Walmsley, Strega, Brown, Dominelli & 

Callahan, 2009, s. 73). För att belysa detta har författarna gjort en undersökning för att se hur 

kommande kanadensiska socialarbetare förbereds för att bemöta fäder och mödrar. Socialarbetare 
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visar sig ha fått begränsat med kunskap gällande fäder och bakgrunden som de har beskriver fäder 

mer som aktiva lekkamrater och mödrar som kompenserande anknytningsfigurer för barnet. 

Studien visar även på brister gällande kunskap om fäders hushållsarbete och skydd för barnet. Detta 

är något som påverkar hur professionella socialarbetare bemöter och bedömer föräldraförmågan 

hos män respektive kvinnor (Walmsley et al., 2009, s. 73). Petersson (2006, s. 51) beskriver hur 

skillnader gällande socialtjänstens bedömning av föräldraförmåga i relation till kön är något som 

uppmärksammas i både svensk och internationell forskning. I kontexten ställs det högre krav på 

kvinnor och deras föräldraskap och det finns en tydlig koppling mellan moderskap och omsorg, 

medan män beskrivs som knappt synliga i socialtjänstens utredningar.  

Petersson (2006, s. 63-64) presenterar två olika synsätt på föräldraskap som framgick i studiens 

analys av LVU-domar, ett som samstämmer mer med ett politiskt ideal om jämlikhet mellan könen 

där båda föräldrarna beskrivs ha ett gemensamt ansvar för barnet och vara lika viktiga oavsett 

familjekonstellation. Det andra synsättet som beskrivs är mer stereotypiskt, där förväntningarna 

mellan mödrar och fäder skiljer sig åt. Ett exempel på detta kan vara att en fader som medverkar 

vid ett föräldramöte ses på som en “stabil förälder” och det blir en noterbar händelse, för en kvinna 

skulle istället hennes frånvaro vid ett sådant tillfälle bli det noterbara och frånvaron kan tolkas som 

ett “ointresse” för det egna barnet. Således blir en moders närvaro något som förväntas och inte 

noteras medan en fader som närvarar inte är förväntat och därför blir något noterbart, vilket kan 

tyda på en skillnad på förväntningar som finns på mödrar respektive fäder. Dessa könade 

förväntningar visar sig även i situationer där barn saknar två närvarande föräldrar. En kvinna som 

lämnat sin familj anses ha “övergivit barnen” medan en man som inte är involverade i barnens liv 

anses ej “stöttat familjen”. En kvinna konstrueras alltså utifrån barnens behov som hon “övergett” 

medan en mans konstrueras utifrån familjens behov (Petersson, 2006, s. 64). I Peterssons (2006, s. 

58) studie framkommer även att flertalet fäder inte har deltagit i socialtjänstens utredningar samt 

att fäders föräldraförmåga inte är utredda i samma omfattning som mödrarnas.  

Endendijk, Derks och Mesman (2018) har i en studie undersökt om könsroller och föräldraskap är 

något som påverkar varandra. Studien, som är utförd i Nederländerna, visar hur föräldrar i ett 

heterosexuellt förhållande blir mer könsstereotypa efter att de har blivit föräldrar jämfört med när 

de var utan barn. Detta fenomen visar sig öka under barnets uppväxt och att de stereotypa 

könsrollerna blev allt tydligare. Ett undantag som visar sig finnas är att mödrar som var äldre, mer 

högutbildade och därmed hade relativt många timmar utanför hemmet behöll en mer jämlik 

fördelning av hushållssysslor. De mer traditionella könsrollerna märktes således inte lika tydligt i 

dessa fall (Endendijk, Derks & Mesman, 2018, s. 62-63).  

Pedersen (2012) presenterar hur mödrar respektive fäder beskriver och definierar vad som är ett 

bra föräldraskap. Mödrar skiljer på bra moderskap från bra föräldraskap och beskriver hur de på 

olika sätt kan kontrollera fäders deltagande i barnuppfostran. Fäder tenderar snarare att se på bra 

faderskap och föräldraskap som samma sak. Fäder upplever, även om de spenderar relativt lite tid 

med barnen, att det har tillgång till att vara delaktiga om så önskas. Fäder upplever inte att arbete 

eller att mödrar är mer engagerade som ett “hinder” för dem att vara mer involverad, utan ser 

faderns roll som lika inflytelserik som moderns roll. Detta trots att det visades vara stor skillnad i 

mängden och tiden som lades ner på uppfostran och umgänge med barnen (Pedersen, 2012, s. 

230).  
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Dessa fyra studier visar på hur mödrar ofta ses som, och är, den mer ansvarstagande både gällande 

barnets uppfostran, men även gällande hemmet. Studierna överensstämmer gällande hur det finns 

en skillnad mellan mödrar och fäder. Wall och Arnold (2007, s. 508) beskriver hur populärkulturen 

framställer att det på senare tid har vuxit fram “en ny fader”, vilken ska vara mer involverad i 

barnets uppfostran och uppväxt samt vara mer av en medförälder till modern. I studien 

framkommer det dock att detta kanske inte riktigt stämmer med verkligheten, då det inte 

framkommer vilken typ av engagemang och hur denna skillnad finns. Studien visar att mödrar 

fortfaranden har det största föräldraansvaret och balanserar mellan arbete och familj. Detta 

förklaras genom att mödrar mer ofta än fäder, känner att de är skyldiga att vara en “bra förälder”. 

Fäders engagemang är fortfarande begränsat och återfinns mer i de fall där fäder är deltidsanställda 

(Wall & Arnold, 2007, s. 509).  

2.3 Genus och beroende 
När det kommer till ett genusperspektiv på beroende skriver Trulsson (2003, s. 9) att samhället i 

stort ser olika på beroende samt vad som klassas som beroende hos män och kvinnor. Den skilda 

synen mellan kvinnor och män framträder som mest i relation till alkohol, detta gäller både 

missbruk samt bruk av alkohol rent generellt. Män dricker i en större utsträckning än kvinnor, 

delvis menar författaren att detta beror på biologiska skillnader mellan könen men också på ett 

normsystem där manligt drickande är mer acceptabelt än kvinnligt. Trulsson (2003, s. 11-12) skriver 

även om hur normsystemet och den hegemoniska maskuliniteten präglat behandlingen av individer 

med beroendeproblematik. Detta har bland annat resulterat i motgångar för kvinnor i behandling 

samt att kvinnor sökt behandling för sitt beroende i mindre utsträckning än män. Hansen (2011, s. 

1721) skriver om hur hegemonisk maskulinitet och ideal kopplat till maskulinitet som 

“familjeförsörjare” kan ha en påverkan gällande mäns konsumtion av alkohol eller andra 

substanser. Författaren beskriver hur män som upplever att de inte kan leva upp till normer som 

är kopplade till maskulinitet kan börja använda sig av substanser för att hantera den kris de upplever 

i relation till detta. Studien är utförd i Puerto Rico där beroende bland män är utpräglat och en av 

de vanligare dödsorsakerna bland män i landet. Hansen (2011, s. 1721) beskriver i artikeln hur en 

omdefinierad bild av maskulinitet kan vara behjälplig i behandlingen av beroende.  

Simonen (2013, s. 201) skriver om kvinnors bruk av alkohol och deras syn på detta. Även denna 

studie tar upp den normativa dimensionen av alkoholberoende och skillnader som existerar mellan 

vad som anses vara acceptabel alkoholkonsumtion och inte i förhållande till kön. I tillägg till 

skillnaden mellan könen belyser författaren även vikten av att se på skillnader inom ett och samma 

kön. I sin studie kommer Simonen (2013, s. 201-202) fram till ett resultat om att olika generationer 

av kvinnor inte har samma synsätt på vad som är en acceptabel alkoholkonsumtion för en kvinna, 

vilket enligt artikeln har bidragit till att det idag finns en större acceptans där kvinnor ser bortom 

normativa värderingar gällande kvinnors alkoholmönster.   

Storbjörk (2011, s. 185) beskriver att könsskillnaderna inom beroende är mindre i mer jämställda 

länder (bland annat Sverige). Författaren bekräftar dock, precis som tidigare studier, att det trots 

detta fortfarande råder könsspecifika normer där kvinnor som befinner sig i beroende döms 

hårdare än män i samma situation. Män och kvinnors upplevelse av behandling inom 

beroendevården skiljer sig åt markant. Enligt Samuelsson (2018, s. 188) kan dessa könsspecifika 

normer gällande beroende och de olika samhälleliga reaktionerna de framkallar grunda sig i olika 
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föreställningar om vad som är maskulint och feminint. Dessa föreställningar om könen kan även 

konstrueras vidare i beroendevården i relation till behandlingsbehovet samt hur beroende för 

enskilda individer förstås. Samuelsson (2015, s. 188) kommer i sin artikel fram till att kvinnor och 

män konstrueras olika både i relation till det sociala, psykologiska samt det biologiska i sin 

behandling. Behandlingen påverkas även av normativa uppfattningar om kön som i sin tur stärks 

av institutionell praxis. Exempelvis tenderar män att i behandlingen få ta ett större ansvar för sin 

livssituation och ses som aktiva aktörer i beroendet, medan kvinnor mer betraktas som passiva 

aktörer för sin livssituation (Samuelsson, 2015, s. 189).  Det finns även en skillnad i utformningen 

av behandling. Mäns behandling inriktas mer på arbete och utbildning än vad kvinnors behandling 

gör. Kvinnor tenderar att uppfattas som mer utsatta i sitt beroende, vilket påverkar behandlingen 

då insatsen är mer inriktad på att stärka traditionella kvinnliga ideal, såsom att kunna återgå till att 

ta hand om sina barn. Inom beroendevården ses genus på som ett ideologiskt dilemma där idealet 

om lika behandling upplevs som motsägelsefullt för behandlarna som även behöver ägna mer 

uppmärksamhet för att urskilja kvinnors behov.  I artikeln framkommer ett behov om reflektion 

och en medvetenhet om stereotyper, detta för att undvika en potentiellt stereotypisk behandling av 

könen (Samuelsson, 2015, s. 189-190).  

2.4 Genus i rättsliga sammanhang 
Elvin (2010, s. 275) presenterar i sin studie hur problematiska och sexistiska stereotyper används i 

engelska domstolar och att detta sker på olika sätt beroende på kön. Ett exempel som lyfts på detta 

är hur kvinnor bedöms utifrån kvinnor som grupp och inte utifrån individen i fråga, vilket visar på 

den generalisering som görs i domstolen (Elvin, 2010, s. 280). Detta kan leda till ett orättvist utfall 

för individen (Elvin, 2010, s. 278).  Detta är något som är problematiskt på många sätt, men särskilt 

svårt blir det i och med att jurister i domstolar är högt utbildade och har kunskap kring just 

jämställdhet och jämlikhet. Sättet att formulera sig på ett problematiskt och icke respekterande sätt 

är bekymmersamt då rättssystemet och domsluten ska vara politiskt korrekta och bedömda med 

likhet inför lagen (Elvin, 2010, s. 276). Detta visar hur kategorier och strukturell orättvisa 

reproduceras i domstolar. 

Naylor (2001, s. 155) har i sin artikel analyserat hur den “dåliga modern” har konstruerats i rättsliga 

förfaranden och i media. De huvudsakliga resultaten var att förklaringarna som fanns i rättsfallen 

och slutgilitga domar var att mödrar som anses som “dåliga” är ofta våldsamma och förklaringarna 

visar att moderskap starkt kopplas till femininitet och samhällets förväntningar på feminiteten.  

2.5 Den beroende föräldern  
Att vara förälder och bruka narkotika behöver inte i sig utgöra ett hinder för föräldrar att få behålla 

omsorgen för sina barn, men narkotikaanvändning är en stor utmaning för normen om ett “gott 

föräldraskap”. I familjer där narkotikaanvändning är involverat blir barnen påverkade och utsätts 

för risker och mödrar med beroendeproblematik ses på som en större riskfaktor för barnet (Flacks, 

2019, s. 424). Flacks (2019, s. 426) beskriver även hur kvinnor inte enbart förväntas genomgå 

behandling för sitt beroende för den egen hälsa och stabiliteten, utan även för att ge social stabilitet 

åt andra, som deras barn och manliga partner. Det faktum att kvinnor ofta försöker dölja ett 

beroende beskrivs som ett rationellt svar på det sociala stigma som mödrar med 

beroendeproblematik möter. Trulsson (2003, s. 11) beskriver hur moderskap kan generera en 
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känsla av socialt värde för kvinnor som befinner sig i ett beroende. Det är även vanligt för kvinnor 

att ta ansvaret för att hemmet ska fungera även när de befinner sig i ett aktivt beroende. Fäder som 

befinner sig i aktivt beroende fortsätter i stor utsträckning att ha ett liv som ter sig vara oberoende 

deras roll som förälder.  

Föräldrar som befinner sig i ett aktivt beroende kräver ett annat perspektiv för den social 

barnavården och domstolar som behandlar sådana fall. Detta då föräldrarnas behandling för deras 

beroende blir aktuellt och således även föräldrarnas perspektiv på problematiken, samt hur 

problematiken påverkar den egna föräldraförmågan (Sieger & Haswell, 2020, s. 2811). I studiens 

intervjuer beskriver föräldrar hur substanser både förbättrar och försämrar deras föräldraförmåga, 

samtidigt som de vidtar olika åtgärder för att skydda sina barn exponerade föräldrarna samtidigt 

barnen för drogrelaterade risker. I artikeln lyfter författarna att föräldrar med beroendeproblematik 

ofta har en lång historia av trauma, men de lyfter även styrkor som kan finnas hos dessa föräldrar. 

Ansträngningar som görs för att skydda barnet från beroendet och medvetenheten om egna 

svagheter är några av de styrkor som nämns (Sieger & Haswell, 2020, s. 2811).  

2.6 Sammanfattning av forskningsfältet 
Utifrån befintlig forskning ser vi att det finns studier som har undersökt och befäst kunskap kring 

både föräldraskap och beroende i ett genusperspektiv. Något som vi ser mindre av i forskningen 

är just hur intersektionen mellan föräldraskap och beroende hanteras i domstolar och om detta 

genererar en skillnad beroende på kön. I forskningen som presenteras ovan synliggörs hur det finns 

olika förväntningar i relation till att söka behandling för sitt beroende och för vem en förväntas 

genomgå behandling för. Synen på föräldraskap och ansvar är något som det finns en skillnad i sett 

till kön, samt hur beroende förklaras och ses på. Utifrån detta hamnar vår studie någonstans mellan 

ovan berörda forskningsfält, då vi undersöker intersektionen mellan fälten. Detta genom att belysa 

hur föräldraförmåga bedöms hos föräldrar med beroendeproblematik. Befintlig forskning har 

således befäst att det finns skillnader mellan män och kvinnors förutsättningar som beror på 

maktstrukturer, normer samt förväntningar. Dessa faktorer visar sig spela in på såväl föräldraskapet 

som beroendeproblematiken.  

3. TEORETISKT PERSPEKTIV  

Nedan kommer uppsatsens teoretiska perspektiv att presenteras och beskrivas. Först kommer en 

presentation gällande val av teorier där vi beskriver hur teorin ska tillämpas. Sedan följer en 

presentation av socialkonstruktionism, Hirdmans genussystem samt en beskrivning av Hardings 

genusteori. Efter detta presenteras en beskrivning av begreppet intersektionalitet. 

Denna studie är gjord med en socialkonstruktionistiskt ansats och frågeställningarna är 

positionerade i intersektionen mellan genus och socialt arbete, i form av social barnavård samt 

beroendevård. Genusteorierna som tillämpas utgår från den socialkonstruktionistiska ansatsen.  

3.1 Val av teori  
Genusteorin har valts för att belysa hur skillnader mellan könen uppkommer och att dessa kan vara 

socialt skapade. För att skapa en större förståelse kring detta har vi valt att med en 
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socialkonstruktionistisk ansats presentera två olika typer av genusteorier, Hirdmans och Hardings.  

Teorierna kan komplettera varandra, skapa förståelse för det fenomen vi studerar samt visa hur 

kön konstrueras. Socialt arbete och domstolar ska göra bedömningar könsneutralt och grunda sig 

på lika villkor, men som tidigare forskning visar är  detta inte alltid fallet. Genusteorierna tillämpas 

för att förklara hur skillnader av bedömningen av föräldraförmåga kan påverkas av  sociala och 

samhälleliga förväntningar och strukturer som konstrueras. För att belysa fenomenet ytterligare 

och skapa en mer komplex förståelse har även ett intersektionellt perspektiv inkluderats. Detta för 

att förstå hur olika kategorier påverkar varandra. 

3.2 Socialkonstruktionism  
En socialkonstruktionistisk ansats innebär ett kritiskt förhållningssätt till de saker vi tar för givet 

gällande vår förståelse om världen och oss själva. Socialkonstruktionism ger oss möjligheten att 

vara kritiska till de observationer vi gör om världen samt utmanar synen på allmän kunskap som 

något enbart baserat på objektivitet, samtidigt som vi bör vara uppmärksamma på egna antaganden 

om världen (Burr, 2015, s. 2-3). Burr (2015, s. 3) skriver att de kategorier som vi använder oss av 

för att förstå världen inte alltid är verkligt uppdelade utan utgår mer från antaganden gällande det 

vi observerar. Författaren beskriver kön som en sådan kategorisering.  

Ekonomiska och olika sociala faktorer påverkar även vår uppfattning om världen och olika 

kategorier (Burr, 2015, s. 3-4). Burr (2015, s. 4-5) beskriver hur vår kunskap och uppfattning om 

världen konstrueras i dagliga sociala interaktioner där vi delar vår version av kunskapen vi besitter. 

Denna kunskap är inte en produkt av objektiva observationer, utan av sociala processer och 

interaktionen med andra. Med detta perspektiv kan vi i studie förstå hur kvinnor och män, och 

denna kategorisering konstrueras, vilket med hjälp av genusteori kan tydliggöras och förstås 

ytterligare.  

3.3 Hirdmans genussystem  
Hirdman har utvecklat en teori hon kallar “genussystemet”. Genussystemet är en ordningsstruktur 

av kön som i sin tur legat till grund för andra sociala, politiska och ekonomiska ordningar. Hirdman 

(1988, s. 51) presenterar två grundläggande principer för genussystemet och dess ordningsstruktur; 

isärhållandet mellan könen samt könens hierarkiska ordning. Isärhållandet mellan könen syftar till 

det vad som är manligt och kvinnligt och att dessa inte bör blandas. I den hierarkiska ordningen är 

det mannen som är överst och således även det manliga som blir det normala och normen, medan 

kvinnan är underordnad och avvikande.  

Ett begrepp som används i Hirdmans genusteori är genuskontrakt, vilket Hirdman (1988, s. 54) 

beskriver som ett osynligt socialt “kontrakt” mellan kvinnor och män. Således ska inte 

genuskontraktet ses på som ett fysiskt kontrakt utan genuskontraktet består av föreställningar om 

könen. Det kan vara föreställningar om hur könen ska vara i relation till arbete och hur vi uttrycker 

oss. Dessa icke synbara kontrakt som påverkar relationen mellan könen bidrar enligt författaren till 

en med djupgående förståelse av könsnormer och hur makthierarkin upprätthålls.  
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3.4 Hardings teori och det tredje skiftet 
Harding (1986, s. 52) beskriver genus utifrån tre olika nivåer; strukturellt, symboliskt och 

individuellt samt att genus alltid kan ses som något oregelbundet. Detta då genus är en 

oregelbunden kategori av tankar, individuella identiteter och beteenden samt sociala rörelser 

(Harding, 1986, s. 55). Den symboliska nivån beskrivs som föreställningarna av vad som är manligt 

och kvinnligt, alltså de antaganden och normer som är kopplade till respektive kön (Harding, 1986, 

s. 54). På den individuella nivån berörs den egna könsidentiteten och upplevelsen av genus samt 

hur individuella upplevelser kan formas av olika sociala strukturer (Harding, 1986, s. 53).  

Den strukturella nivån handlar om på vilket sätt män respektive kvinnor tar ansvar gällande olika 

delar av arbetet. Här delas det in i bland annat emotionella och det intellektuella, varpå Harding 

(1986, s. 53) menar att kvinnan är underordnad mannen och ofta tar stort ansvar i det emotionella. 

Detta är något som i sin tur kan förklara samhällets arbetsmarknad och segregationen som finns 

gällande kvinnodominerade yrken, såsom inom omsorgen.  

Kvinnors ansvar för det emotionella är något som Hochschild (1997, s. 84) beskriver som det tredje 

skiftet. Denna del av det emotionella ansvaret handlar om ett ansvar för känslor hos samtliga i 

familjen genom att bland annat se till så stämningen och humöret är bra. Detta görs ofta genom 

att kvinnan uppmuntrar, bekräftar och ger respons på barnens handlingar (Hochschild, 1997, s. 

215-216). I och med detta kan kvinnan ses som ansvarig för det emotionella inte bara i relation till 

arbete, utan även i hemmet och för barnens välbefinnande. Med Hochschilds idé om det tredje 

skiftet som ytterligare ett område där kvinnor tar ansvar över det emotionella i familjen tänker vi 

visar hur strukturella förväntningar konstruerar hur kvinnan i en familj ska vara, vilket i sin tur kan 

påverka den professionella i bedömningen av föräldraförmåga.  

Harding (1986, s. 55-57) förklarar maskulinitet och femininitet som något inte kombinerbart, då 

femininitet innebär i relation till maskulinitet att kvinnan konstrueras som “den andra”. Detta då 

allt som inte definieras, enligt en kultur eller samhälle, som maskulint förstås och innefattas i 

feminiteten. Utifrån detta kan det sägas att maskuliniteten kontrollerar feminiteten på så sätt att det 

som inte är maskulint “förvisas” till femininitet.  

3.5 Intersektionalitet  
Intersektionalitet liknas vid en “korsning” där olika kategorier möts och i mötet påverkar varandra 

på olika sätt. Exempelvis kan diskriminering uppkomma i mötet mellan olika kategorier, men 

uppkomsten av problematiken kan komma från olika håll i “korsningen” (Crenshaw, 1989, s. 149). 

I en intersektionell analys ser en till skärningspunkten mellan kategorier och en kan se hur 

upplevelser av exempelvis diskriminering skiljer sig åt inom en och samma grupp och således få 

förståelse för hur en komplex maktstruktur uppstår (Crenshaw, 1989, s. 150). Om vi enbart ser på 

problematiken från en viss del av en grupp, oftast den mest privilegierade, skapas en felaktig analys. 

Om analysen inte ser till olika kategoriers påverkan på varandra, skapas en marginalisering av de 

icke inkluderade delarna av gruppen (Crenshaw, 1989, s. 140). Detta kan sättas i förhållande till 

Crenshaws (1989, s. 140) kritik till feministisk teori, genom att enbart se till den vita kvinnans 

upplevelser diskrimineras den svarta kvinnan då hennes upplevelser av diskriminering skiljer sig åt. 

Den vita kvinnans upplevelser är enbart en del av ett större komplext fenomen där kön och andra 

kategorier interagerar med varandra.  
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Ett intersektionellt perspektiv inom socialt arbete kan vara av stor vikt för att kunna förstå 

komplexitet gällande maktstrukturer och medvetandegöra professionella om kategoriers påverkan 

på varandra. Detta kan i sin tur således även ge förståelse för individen som befinner sig mellan 

olika kategorier och hur olika maktstrukturer påverkar den specifika individen och dennes situation. 

En förståelse för begreppet är även av vikt för den professionella för att kunna undvika en 

reproduktion av dessa maktstrukturer i arbetet. Ett exempel på detta är genus (Mattsson, 2015, s. 

25).  

Genusteori är av relevans att se på i relation till intersektionalitet och uppkomsten av begreppet. 

Inom genusteorin ser en på kvinnor i förhållande till mannen (som norm) och lyfter behovet av att 

ett kvinnligt perspektiv (Mattsson, 2015, s. 23). I en intersektionell tolkning skulle en se på fler 

kategorier än enbart kvinna, utan även se efter de maktordningar som finns inom kategorin 

(Crenshaw, 1989, s. 140).  

4. METOD (OCH MATERIAL) 

Nedan kommer metoden för vår studie att beskrivas. Inledningsvis presenteras studiens 

metodologiska ansats sedan presenteras datainsamlingsmetoden dokumentstudie och därefter 

studiens urval. Rubriken som följer är kvalitativ innehållsanalys och där förklaras metoden samt 

hur kodningen har gått till. Metodkapitlet avslutas med reflektioner kring validitet och reliabilitet 

samt etiska överväganden. 

4.1 Metodologisk ansats 

Denna studie har en kvalitativ metodologisk ansats. Detta dels för att en styrka med den 

kvalitativa ansatsen är att den visar en helhetsbild, något som i sin tur är behjälpligt i ett försök 

att skapa förståelse för bland annat sociala processer (Holme, Solvang & Nilsson, 1997, s. 79). 

En kvalitativ metod innebär även att vi eftersöker en djupare förståelse för vårt ämne och vill 

synliggöra detta (Aspers, 2011, s. 34; Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 121). Det är genom 

tolkning och reflektion kring det som observerats som vi ska nå kunskap och förståelse. I och 

med att det sker en tolkning så kommer resultaten på ett eller annat sätt vara subjektiva 

(Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 20). Att det som observeras sedan tolkas kan vara viktigt att 

ha i beaktning då vår tolkning kanske inte är densamma som någon annans, eftersom en 

tolkning inte görs objektivt.  

Deduktion och induktion är två olika förklaringsmodeller som i forskningen oftas utesluter 

varandra. Detta då en induktiv ansats förklarar och generaliserar samband som observerats i 

empirin medan en deduktiv ansats fokuserar på förbestämda koder från en teori och försöker 

finna detta i empirin (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 12-13). De två förklaringsmodellerna 

kan uppfattas som onyanserade för mycket av det som eftersök, därför presenteras även ett 

tredje alternativ; abduktion. Abduktion som utgångspunkt kan istället vara att föredra när en 

utgår från teoretiskt ramverk, då det är som en kombination av ovanstående. 

Slutledningsmodellen i det abdutiva förhållningssättet handlar om att det som har observerats 

skapar ett sammanhang och genom detta ges förståelse för materialet (Alvesson & Sköldberg, 

2017, s. 13; Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 155). I denna studie har vår ambition varit att 
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använda en abduktiv slutledningsmodell, vilket har lämpat sig då vår studie utgår från en 

teoretisk grund som ska vara oss behjälplig i analysen av materialet. Sammanhang har skapats 

genom att identifiera olika mönster i materialet utifrån den teoretiska grunden. En induktiv 

ansats hade också kunnat lämpa sig för studien för att hitta olika samband, men då den 

teoretiska ansatsen är så pass central för analysen kan en generell slutsats blir svår att uppnå. 

Detta då möjligheten finns att med ett annat teoretiskt ramverk kunna dra andra slutsatser.  

4.2 Dokumentstudie 
Vi har valt att använda oss av dokumentstudie som insamlingsmetod av data. Dokumentstudie 

innebär att vi tar del av redan befintliga dokument som material för att sedan analysera dessa och 

genom det befintliga materialet samt tillämpning av teori kunna finna fenomen och resultat 

(Padgett,  2008, s. 122-124). Det befintliga material som ska analyseras i denna studie är dokument 

i form av offentliga domar. Domarna som behandlas handlar om LVU-ärenden enligt LVU 2 §.  

Vi valde att genomföra en dokumentstudie av domar för att se hur föräldraförmågan framställs hos 

kvinnor respektive män med beroendeproblematik. Detta då vi anser att genom en analys av dessa 

få en uppfattning om hur olika maktstrukturer och könade sociala förväntningar reproduceras i 

domstolar. Domarna och besluten som tas baseras till stor del på utredningar från socialtjänsten. I 

och med detta tänker vi att en dokumentstudie kan ge oss en mer omfattande bild av hur 

bedömningen av föräldraförmåga kan påverkas av förväntningar kopplat till genus. Vi hade även 

sett en vinning i att läsa socialtjänstens utredningar som en primärkälla, då eventuella detaljer eller 

annat möjligen inte är inkluderade i domarna, men då detta är sekretessbelagt material blir det en 

utmaning att få tag på dessa utredningar. Bedömning gjordes därför att befintliga offentliga 

dokument i form av LVU-domar blir mer lämpligt.   

4.2.1 Urval 
Materialet i denna studie består av 63 domar hämtade från förvaltningsrätten i en domkrets, 

samtliga domar har varit mål under år 2020 och 2021. Domar hämtades ut 2022-04-11. Samtliga 

domar från de valda åren som uppfyllde våra kriterier (se nedan) har analyserats. För att finna det 

empiriska materialet har vi använt oss av databasen JP Infonet där domar finns samlade.  

På databasen sökte vi efter domar, år 2020 respektive 2021, som varit mål vid förvaltningsrätten i 

den valda domkretsen. Första steget i processen för att hitta material var att söka efter LVU-domar 

i vår domkrets, vilket genererade ett material av cirka 400 domar. Domar som behandlade LVU 3 

§ valdes bort, då det är 2 § som är aktuell för studien. 2 § är den som behandlar brister i omsorgen. 

Efter detta läste vi oss till huruvida beroendeproblematik har varit, eller är, aktuellt för en eller båda 

vårdnadshavarna. När dessa urval gjorts återstod ett material på 63 domar, varav sedan fyra av 

dessa exkluderats från analysen på grund av etiska skäl (se nedan).  I majoriteten av materialet har 

barnet två vårdnadshavare, men det förekommer även domar med endast en vårdnadshavare och 

att denne har beroendeproblematik. Valet av att inkludera domar med endast en vårdnadshavare 

baserades på det faktum att vi såg en relativt jämn fördelning mellan män och kvinnor som ensam 

vårdnadshavare.  

Ovan nämnda kriterier resulterar i ett bortfall av de domar där beroendeproblematik ej framgår. 

Domar där beroendeproblematik har framgått, genom att nämnden exempelvis har yttrat sig om 
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alkoholberoende eller bruk av substanser, är domar som har inkluderats i studien. För studiens 

resultat innebär detta att de observationer som görs gällande föräldraförmågan ur ett 

genusperspektiv inte är talande för alla LVU-domar utan endast de som uppfyller de valda 

kriterierna. Beskrivningen av föräldraförmågan i förhållande till genus kan se olikartat ut i de domar 

som ej valts ut för analys, således kan vi inte säga att resultatet av studien är överförbart till alla 

bedömningar av föräldraförmåga i LVU-mål.  

Endast domar från första domstolsinstans har valts för att dessa vanligen är mer utförligt skrivna 

och att de högre instanserna i stor utsträckning bygger på förvaltningsrättens material som 

inkommit från socialnämnden. Vi har även valt att se till förvaltningsrättens domar då alla LVU-

ansökningar från socialnämnden behandlas i denna instans, då det vi undersöker i denna studie är 

hur mödrar respektive fäder beskrivs och inte förhandlingens utfall. Således genererar 

förvaltningsrätten ett större material, vilket nödvändigt för att uppfylla studiens syfte.  

4.3 Kvalitativ innehållsanalys 
I analysen av vårt empiriska material ska innehållsanalys tillämpas. Analysmetoden kan beskrivas 

som ett sätt att systematiskt förklara och beskriva innehållet i texten. Detta görs genom att “bryta 

ner” texten för att kunna besvara den bestämda forskningsfrågan (Boréus & Kohl, 2018, s. 49). I 

bearbetning av studiens material har denna nedbrytning gjorts genom att välja ut delar i domarna 

där det står något om föräldraförmåga och beroende. Detta har gjorts systematiskt enligt kodning 

(se nedan). En styrka med innehållsanalysen är att den ger en möjlighet för att skapa en överblick 

av ett omfattande material samt att metoden ger en grund för jämförelse. Däremot så kan inte alla 

aspekter i ett material mätas, vilket kan påverka resultatet (Boréus & Kohl, 2018, s. 85). Utifrån 

detta är en innehållsanalys lämplig som metod när vi ska studera domarna, då vi tar del av ett stort 

material och kommer jämföra hur en moder respektive en fader framställs. Vi vill med hjälp av 

innehållsanalys kunna jämföra för att se de eventuella skillnader och strukturer som finns och som 

reproduceras i domstolen.  

En innehållsanalys kan göras på både kvantitativ och kvalitativa empiriska material (Boréus & Kohl, 

2018, s. 49-50). I kvantitativ empiri är det mer vanligt att exempelvis se hur frekvent ett visst ord 

används för att sedan kunna dra kvantitativa slutsater. Detta görs utifrån att besvara frågor som 

handlar om mängd. I ett kvalitativt material tolkas däremot texten för att besvara frågeställningen 

och texten analyseras genom kodning som syftar till att identifiera mönster eller teman i texten 

(Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 121-122; Boréus & Kohl, 2018, s. 50-51). Detta innebär i vår studie 

att vi har identifierat meningar i domarna som handlar om hur föräldraförmågan beskrivs i relation 

till beroende och att vi har identifierat uttalande i domarna som kan vara användbara för oss när vi 

besvarar studiens frågeställningar. Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys kan 

upplevas som otydlig, men för att en studie ska göras med en kvantitativ innehållsanalys ska 

kodningen av materialet var mycket enkel och kunna mätas/räknas på med en dator, medan den 

kvalitativa är mer komplex och kräver tolkningar av den som utför studien (Boréus & Kohl, 2018, 

s. 51). 

En kvalitativ innehållsanalys lämpar sig således för vår studie då det är mönster och teman som 

eftersöks för att få en djupare förståelse om hur föräldraförmågan vid beroende beskrivs och 

bedöms utifrån ett genusperspektiv. En kvantitativ innehållsanalys hade inte besvarat våra 
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frågeställningar och inte på samma sätt kunnat ge den förståelse som vi vill uppnå utifrån teorin. 

Tolkningarna som gjorts utifrån kodningsschemat (se nedan) är komplexa och är något som bäst 

förstås med en kvalitativ innehållsanalys (Boréus & Kohl, 2018, s. 50).  

4.3.1 Kodningsprocess 
I kvalitativ forskning är kodning samt att utveckla teman det mest använda analytiska processen. 

Kodning sker på flera olika nivåer och bryter ner materialet till relevanta delar för analysen. Varje 

sådan “del” får egentligen två olika meningar, den mening koden har i det ursprungliga material 

där koden återfinns samt den mening koden ges i tolkningen av materialet. Kodningsprocessen 

kräver en ingående och repeterad läsning av materialet för att söka efter betydande delar på en 

beskrivande nivå, som i sin tur blir de delar som används för att begreppsliggöra ett fenomen 

(Padgett, 2008, s. 151-152). 

När kodning av material gjordes så upprättades ett kodningsschema och det fungerade som ett 

analysinstrument till det som uppmärksammats i texten. Schemat fungerade som ett verktyg som 

presenterade vad i texten som var av intresse, alltså vad i texten som tänktes kunna uppfylla studiens 

syfte. För att ett korrekt och så passande kodningsschema ska kunna utformas är det av vikt att 

innan bekanta sig med materialet (Boréus & Kohl, 2018, s. 58). Detta är något som har gjorts inför 

bearbetningar av de domar som har valts ut (se urval).  

När bearbetning av materialet påbörjades lästes samtliga domar övergripande och sedan valdes 

delar ut där det stod något som vi fann var relevant för att besvara studiens frågeställningar. För 

att undvika påverkan på varandra i bearbetningen lästes samtliga domar var för sig och efterhand 

så diskuterades läsningen. Efter att delar, meningar och fraser valts ut så processades dessa delar 

till teman i relation till studiens teori. Alla delar i domarna fann vi inte var av relevans, såsom delar 

som behandlar hur LVU-lagstiftningen ska tillämpas på ett generellt plan.  

Exempel på hur kodningsschemat är utformat;  

CITAT KOD TEMA 

Både modern och fadern befinner sig i ett 

aktivt beroende [...] Utredningen har handlat 

om faderns beroende, moderns bristande 

förmåga att skydda barnen från 

konsekvenserna av beroendet samt utifrån 

moderns psykiska ohälsa 

 

Könade förväntningar vid 

umgänge  

Närvarande moder/Frånvarande fader 

Modern tar ansvar för sin 

beroendeproblematik och vill reda ut detta. 

Fadern har inte samma inblick i den 

problematik som föreligger. 

Insikt och mottaglighet  Beroendets betydelse  

 

Med utgångspunkt i kodningsschemat skrev vi resultat- och analyskapitlet, som är disponerad efter 

de teman som vi identifierade.  
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4.4 Validitet och reliabilitet 
Vid tolkning av material, som i denna studie görs genom kvalitativ innehållsanalys, är det av stor 

vikt att ha en tydlighet kring syftet och vad som analyseras. I fråga om validitet handlar det om det 

studien säger sig analyserar per definition faktiskt är det som i slutändan analyseras. Något som kan 

påverka validiteten i en studie är hur olika teoretiska begrepp tillämpas i förhållande till studiens 

syfte. Det är särskilt vanligt inom samhällsvetenskapen att olika teoretiska begrepp även används 

utanför vetenskapsområdet och får således en mer allmän betydelse. Detta kan i sin tur leda till att 

det fenomen som studeras tolkas utifrån den mer allmänna betydelsen istället för den definition 

som forskaren avgränsat sig till, risken finns då att slutsatsen inte längre baseras på den tilltänkta 

vetenskapliga grunden (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 143-144). Kön kan vara ett exempel på ett 

sådant begrepp, då det har både en biologisk definition (som är mer vardaglig), men i vår studie, 

utifrån ett genusperspektiv, så rymmer detta begrepp en större betydelse. För vår studie och det 

material som ska analyseras betyder detta att vi i både analysen och kodningsprocessen har ett 

behov av att reflektera över det teoretiska ramverk studien utgår ifrån samt vara trogen den 

teoretiska ansatsen. Genom att läsa och skapa koder som utgår från den valda teorin kan en 

förhindra en analys där själva syftet frångås. Utifrån detta är det också av stor relevans att fundera 

över reliabiliteten i studien.  

Reliabilitet beskriver Sohlberg & Sohlberg (2019, s. 95) som i vilken grad en studie kan återskapas 

och då nå likvärdigt resultat. I denna studie kan det på ett sätt sägas vara möjligt att återskapa 

studien då dokumenten som har används går att finna och utifrån genusteoretisk utgångspunkt 

finna liknande fynd som vi gör i denna studie. Till skillnad från om exempelvis en enkätstudie hade 

gjorts, då utfallet av en sådan studie är beroende av vilka som svarar. Utifrån detta kan det sägas 

att reliabiliteten i studien är relativt hög då domarna som använts finns tillgängliga att begära ut 

från förvaltningsrätten för att analyseras av andra än oss som författare. Detta gör att materialet 

således inte är bundet till denna studie, utan går att återskapa. Å andra sidan finns det givetvis 

avvikelser som kan vara betydande i och med att tolkningen av materialet är mer eller mindre 

subjektiv, vilket är en effekt av användandet av kvalitativ innehållsanalys, som bygger på tolkningar 

av de som bearbetar materialet. De koder som har valts ut vid analysen kan ha en betydelse för oss 

som skapat studien, samtidigt som innebörden av samma kod kan vara något annat för en annan 

person. Likaså med tolkningarna som vi gör utifrån dessa koder, vilket i sin tur gör att vår studie 

blir svår att återskapa. Ytterligare något som kan påverka hur en tolkar materialet är ens ontologiska 

ansats, då detta kan göra att samma kunskap i material kan förstås olika (Sohlberg & Sohlberg, 

2019, s. 54). 

4.5 Etiska överväganden  
När forskning genomförs ska de som genomför studien ha ett etiskt förhållningssätt och vara 

medveten om ens egna relation till det som ska undersökas. Etiska överväganden inom forskning 

handlar till stora delar om kunna balansera intressen, såsom kunskaps- och integritetsintresse 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 7). Studiens material består av LVU-domar och dessa kan på flera sätt 

innehålla integritetskänsliga uppgifter. Vi har därför, i relation till att skydda de parter som 

behandlats, funderat över nedanstående aspekter:  
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Det material som användes i denna studie är offentliga handlingar i form av domar från 

förvaltningsrätten. Något som har övervägts är hur vi ska förhålla oss till den känsliga information 

som finns i domarna. I domarna är personerna inte anonymiserade (undantag finns där individer 

har skyddad identitet) och det går att härleda informationen i domen till en individ samt att detaljer 

beskrivs på ett ingående sätt. När vi har citerat och presenterat analysen är personerna 

anonymiserade, då det är känsliga uppgifter samt att individen i domarna inte är av intresse för 

studiens syfte. Vi har även, till största möjliga mån, exkluderat delar som vi tänker oss kan upplevas 

kränkande eller stötande för de parter de berör i de presenterade citaten. Det är en bedömning som 

vi kontinuerligt har gjort genom studien och i varje enskilt fall.   

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I följande kapitel presenteras resultat och analys av det material studien har behandlat. Genom 

innehållsanalys och kodning har teman ur materialet tagits fram (Boréus & Kohl, 2018, s. 50-51). 

Av de teman som identifierats relaterar alla på ett eller annat sätt till studiens syfte vad gäller 

framställningen av föräldraförmågan hos män respektive kvinnor med beroendeproblematik. 

Dessa teman är: närvarande moder/frånvarande fader, beroendets betydelse, relationers påverkan samt skydd av 

barnet. Våra teman presenteras nedan med underteman, vilket är de koder som skapats i 

kodningsprocessen, för att synliggöra flera aspekter samt skapa tydlighet för läsaren. Analysen 

genomsyras av vår forskningsansats, genusteori samt intersektionalitet.  

Domarna som analyserats presenteras i texten som D1, D2 etcetera för att anonymisera men ändå 

tydliggöra vilket citat som hör till vilken dom. 

5.1 Närvarande moder/frånvarande fader 
Ett återkommande tema i materialet var könade antaganden om föräldrars delaktighet i omsorgen 

om barn. I flertalet domar lyfts det fram när en moder inte är närvarande, medan det för fäder lyfts 

fram när de är närvarande. En moders frånvaro tillskrivs även mer betydelse än vad faderns gör. 

Utifrån detta förstås det att en frånvarande fader inte är något anmärkningsvärt, medan en 

frånvarande moder är det.  

5.1.1 Frånvaro och behov 
Frånvarande fäder förklarar i ett par domar hur deras bristfälliga kontakt med barnen beror på 

modern, vilket visas i de två följande citaten:  

Han försökte ha kontakt med barnet, men det var inte hållbart då modern inte upprätthöll tider m.m. (D5, faderns 

anförande) 

Det föreligger en lång konflikt mellan moderns familj och honom. Det är anledningen till att han inte har någon kontakt 

med sina barn. (D40, faderns anförande) 

Citaten är hämtade från fäders uttalande i domarna och i förvaltningsrätten kommenteras inte deras 

frånvaro mer än ett konstaterande att fadern inte är närvarande. Nedan följer exempel på när en 

moder inte upplevs närvarande.  

Kontakten med modern är svår och hon svarar inte när skolan ringer henne. (D41, socialnämndens anförande) 
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Modern har varit frånvarande, inte svarat i telefon samt att hon vid flera tillfällen valt att låta hennes man, som inte är 

vårdnadshavare till barnet, sköta kontakten med socialtjänsten [...] Efter detta har inte modern efterfrågat umgänge med 

barnet. (D7, socialnämndens anförande) 

Modern gjorde sig onåbar för både skolan och socialtjänsten och ingen visste var barnet befann sig [...] Hon är svår att nå, 

avbokar tider och kontakten sker på hennes villkor. Hon visar inget större intresse för barnets skolgång. (D40, 

socialnämndens anförande) 

Modern kom på två möten men sedan gjorde de sig oanträffbara och utredningen avslutades. (D27, socialnämndens 

anförande) 

I ovanstående exempel konstaterar socialnämnden att mödrarnas frånvaro är en bristande insikt i 

deras ansvar samt att frånvaron ses på som att modern har prioriterat annat framför barnet. En 

moders behov som sätts framför barnet tenderar att ta större plats i bedömning jämfört med en 

fader som inte prioriterar barnen, vilket synliggörs i nedanstående citat.  

Modern brister i känslomässig tillgänglighet när hon inte lyckas sätta barnets behov av kontakt framför sina egna behov. 

(D35, förvaltningsrättens bedömning) 

Modern uppvisar svårigheter i att sätta barnets behov framför sina egna och även svårigheter att föreställa sig vad hon skulle 

kunna komma att behöva för stöd i sin föräldraroll om barnet flyttar hem. (D2, socialnämndens anförande) 

Det finns en oro för att modern sätter sina egna behov av att få träffa barnet före barnets trygghet. (D21, socialnämndens 

anförande) 

Modern kan inte enligt det som nämnden anfört prioritera barnets behov framför viljan att vara med sin partner [...] När 

modern fick svara på frågan vem av barnet och sin partner som var viktigast för henne blev hon mycket osäker och tvivlade. 

Till slut svarade modern att båda är lika viktiga för henne. (D48, förvaltningsrättens bedömning) 

Liknande resonemang gick ej att finna i materialet gällande fäder. Avsaknad av dessa resonemang 

visar att det finns könade förväntningar vad gäller vem som ska vara närvarande i barnens liv och 

icke. Denna avsaknad kan förklaras med hjälp av Peterssons (2006, s. 58) studie där det framkom 

att fäders föräldraförmåga inte utreds i samma omfattning som mödrars. En modern som inte 

sätter barnens behov först blir således något noterbart medan detsamma inte gäller för fadern, hur 

en fader prioriterar behov och tar ansvar blir således mindre intressant. Detta kan således påverka 

utrymmet som faderns tillkortakommande får i utredningen samt bedömning.  

Petersson (2006, s. 63-64) beskriver hur en fader som närvarar vid föräldramöte ses som “stabil” 

och hur en moder som inte närvarar istället tolkas som ointresserad. Detta innebär att en moders 

närvaro förväntas, men inte en faders, vilket visar på könade förväntningar som också är i enlighet 

med det Hirdman (1988, s. 54) skriver om genuskontraktet. Detta visar att förvaltningsrätten inte 

ställer samma krav på en moder som en fader, vilket gör att bedömningen av föräldraförmåga kan 

skilja sig mellan mödrar och fäder.  

5.1.2 Könat ansvarstagande  
En annan kod gällande föräldrarnas delaktighet i omsorgen var det ansvar som lades på respektive 

kön. Även om barnen i dessa fall har två närvarande vårdnadshavare så ses modern på som mer 

“närvarande” i det syftet att hon tillskrivs ett större ansvar för barnets omsorg.  
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I nedanstående citat visas hur modern bedöms ha svårt med grundläggande omsorg för barnet och 

att då personer i nätverket får kompensera för hennes brister.  

Modern har svårt att få ihop sådant med mat, städ, kläder och barnomsorg. Barnets morföräldrar får hjälpa till med det. 

(D33, socialnämndens anförande) 

Modern har en bostad i direkt anslutning till ett stort nätverk av anhöriga som är villiga att stödja och hjälpa henne. (D48, 

förvaltningsrättens bedömning) 

I citaten ser vi hur moderns nätverk kan vara kompenserande, detta trots att barnen i båda domar 

har två vårdnadshavare och att fadern, till skillnad från modern, inte har beroendeproblematik. 

Trots detta resoneras det enbart kring moderns nätverk som kompenserade, och fadern ses inte 

som en del av detta nätverk. Walmsley et al. (2009, s. 73) skriver hur socialarbetare har begränsad 

förståelse kring fäders deltagande i uppfostran, brister i bedömning av fäders hushållsarbete och 

hur de kan kompensera för en bristande moder. Konsekvenserna av detta blir att fäder sällan ses 

på som en primär och eventuellt kompenserande förälder i socialtjänsten barnavårdsutredningar. 

Detta är även något som Petersson (2006, s. 51) lyfter i sin studie av LVU-domar. Författaren 

konstaterar att socialtjänsten i domarna ställer högre krav på kvinnor än män samt att moderskap 

har en starkare koppling till omsorg än vad faderskap har. Utifrån detta kan ovanstående citat 

bekräfta den tidigare forskningen och visa på hur könade förväntningar påverkar en bedömning i 

förvaltningsrätten, då fadern i sammanhanget inte vägs in i bedömningen om hur barnet får sina 

grundläggande behov tillgodosedda.  

5.1.3 Könade förväntningar vid umgänge 
Ett annat ansvarsområde där vi i analysen har identifierat könade förväntningar är i relation till 

umgänge. I kommande citat har förvaltningsrätten fastställt att det är av stor vikt att barn får tillgång 

till båda sina föräldrar samt att det är vårdnadshavares ansvar att tillse detta. I nedanstående citat 

framkommer det dock att ansvaret för umgänget med båda föräldrarna främst ligger hos modern. 

I citat D2 nämns även föräldrarnas bristande kontakt som en riskfaktor för barnets umgänge samt 

hur den bristande kontakten kan komma påverka barnets umgänge med sin fader. Något sådant 

resonemang återfinns inte för den motsatta situationen, detta då fadern önskar att barnet ska 

placeras i familjehem.  

Det måste därför säkerställas att fadern inte är narkotikapåverkad vid umgänge. Förvaltningsrätten anser att modern 

tillförlitligt redogjort för att hon inte har för avsikt att lämna barnet i faderns sällskap om barnets säkerhet inte kan 

säkerställas [...]. (D1, förvaltningsrättens bedömning) 

Modern har uppgett att hon i dagsläget inte har någon kontakt med fadern [..] Förvaltningsrätten bedömer att det obefintliga 

samarbetet mellan föräldrarna riskerar att leda till att barnet förlorar kontakten med fadern om vården skulle ske genom 

frivilliga former i moderns hem. (D2, förvaltningsrättens bedömning)  

I det första citatet ska modern säkerställa att barnet inte är med fadern när han är 

narkotikapåverkad. I det andra citatet ska modern ansvara för att barnet inte förlorar kontakten 

med sin far. I båda fallen är det modern som har ansvar för en relation eller ett beteende som fadern 

därmed friskrivs från. Innebörden av dessa citat kan kopplas till Flacks (2019) artikel om 

föräldraskap och beroendeproblematik. Flacks (2019, s. 426) skriver om hur kvinnor som befinner 
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sig i ett beroende tillskrivs ett större ansvar vad gäller andras sociala stabilitet, exempelvis för deras 

manliga partner samt barn.  

Att ansvaret för barnets umgänge med fadern fungerar samt är säkert till största del läggs på modern 

tyder på att hon i dessa fall får ta ett större ansvar gällande andras sociala stabilitet, trots att båda 

föräldrarna i presenterade domar har någon form av beroendeproblematik. För att stärka analysen 

ytterligare presenteras nedan ett citat från en dom där föräldrarna befinner sig i ett aktivt beroende, 

men där ansvaret för familjens stabilitet till största del tillskrivs modern. Detta då domen i sig lägger 

fokus på att fadern har ett beroende samt att det är moderns ansvar att skydda barnen från det.  

Både modern och fadern befinner sig i ett aktivt beroende [...] Utredningen har handlat om faderns beroende, moderns 

bristande förmåga att skydda barnen från konsekvenserna av beroendet samt utifrån moderns psykiska ohälsa. (D25, 

socialnämndens anförande) 

Detta tema symboliserar och bekräftar Hirdmans (1988, s. 54) teori om genuskontraktet och de 

faktiska föreställningar och förväntningar som tillskrivs könen. Att det finns olika könade 

förväntningar visas bland annat genom en ojämn fördelning av ansvar gällande barnets omsorg. 

Kvinnorna i domarna ges ett större ansvar samtidigt som deras frånvaro även tillskrivs en större 

betydelse. Mödrar får inte bara ta ansvar för barnets omsorg, men även för umgänget mellan barnet 

och fadern. Detta syns inte enbart genom det faktum att förvaltningsrätten tillskriver modern 

ansvar för ett fungerande umgänge med barnets båda vårdnadshavare utan även att fäder 

uttryckligen förklarar sitt bristande umgänge med det egna barnet på moderns tillkortakommanden. 

Det kan också symbolisera hur genuskontraktet bidrar till att upprätthålla makthierarkin genom att 

en fader kan lägga ifrån sig sitt ansvar för barnets omsorg etcetera på modern samt skuldbelägga 

modern för egna brister vad gäller den egna närvaron i barnets liv. Detta är något som 

förvaltningsrätten och socialnämnden in sin tur accepterar genom att skriva hur modern kan 

kompensera för faderns frånvaro i bedömningen av barnets behov av vård, vilket visar hur dessa 

könade förväntningar återfinns på en samhällsnivå och reproduceras där. Liknande resonemang 

förs även i Elvins studie (2010, s. 275) om hur domstolar använder problematiska uttalande som 

upprätthåller stereotyper och könade förväntningar.  

5.2 Beroendets betydelse   
I de domar som har analyserats har sällan beroendeproblematiken varit den enda omständigheten 

som har gjort att nämnden ansöker om LVU-vård. I flertalet domar lyfts även våld, hot, 

kriminalitet, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa fram som betydande 

omständigheter som påverkar barnet och föräldrarnas förmåga.  

Fadern har ett långvarigt beroende, en kriminell livsstil samt psykisk ohälsa. Det framkommer även att modern är utsatt för 

fysiskt och psykiskt våld av fader. (D37, socialnämndens anförande) 

Både modern och fadern har beroende av substanser som inte skrivits ut av läkare. Förvaltningsrätten konstaterar även att 

både modern och fadern har egna svårigheter i form av långvarig psykisk ohälsa och svårigheter med struktur, vilket delvis 

kan hänga samman med deras neuropsykiatriska svårigheter. (D62, förvaltningsrättens bedömning) 

Ovan visas citat på hur förvaltningsrätten och socialnämnden har formulerat sig när det är flertalet 

omständigheter som vägs in i bedömningen. Att ha en beroendeproblematik behöver inte innebära 

att ens föräldraskap blir så pass bristande att det föranleder ett omhändertagande (Flacks, 2019, s. 
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424). Men ett beroende grundar sig i, eller medför, andra omständigheter som gör att 

föräldraförmågan kan bedöms som bristande. Citaten ovan visar på det Flacks (2019, s. 424) 

beskriver gällande att beroendeproblematik är en utmaning gällande normer för ett gott 

föräldraskap. I materialet har sällan beroendeproblematik varit den enda omständigheten för beslut 

om LVU-vård. Beroendeproblematiken har dock varit en framstående omständighet för 

bedömningen av föräldraförmågan och könade mönster gällande denna bedömningar har 

identifieras. 

5.2.1 Insikt och mottaglighet  
En kod som skapades i analysen vad det gäller beroende är hur insikten gällande den egna 

problematiken ser ut och tolkas för män respektive kvinnor. Utifrån materialet som analyserats ser 

vi att insikt vad det gäller den egna problematiken är en relativt vanlig formulering i relation till 

beroende, framförallt hos kvinnor. Denna insikt gäller både beroende samt vilka konsekvenser 

beroendet får för individernas föräldraförmåga. Nedan presenteras citat för att synliggöra detta.  

Modern medger att hon brister i omsorgen, framförallt på grund av sin ångestproblematik som i sin tur har lett till beroende. 

(D24, moderns anförande) 

Morden vitsordar att det finns ett vårdbehov av barnet utifrån att hon har en pågående beroendeproblematik [...] (D14, 

moderns anförande) 

Fadern anför att barnet behöver en drogfri och stabil hemmiljö. (D14, faderns anförande) 

Modern instämmer i att det inte är bra för barnet att bo tillsammans med henne under tiden hon har ett beroende [...] Hon 

har förståelse för att det bästa för barnet just nu är att socialtjänsten fattar de beslut som krävs för att barnet ska må bra. 

(D60, moderns anförande) 

Modern anför att problemen har att göra med hennes beroende och konflikter med fadern. Hon vill ta sitt ansvar och är 

medveten om att det måste ske en förändring [...] (D10, moderns anförande) 

Fadern anför att problemen uppstår när modern dricker och han blir frustrerad. Han vill väl men förstår att det blir fel när 

barnet blir indraget. (D10, faderns anförande) 

Hon medger att det finns brister i omsorgen till följd av hennes narkotikaberoende och att det finns en påtaglig risk för att 

barnets hälsa eller utveckling skadas. (D6, moderns anförande) 

Hon vidgår att hon brustit i omsorgen om båda barnen på grund av sitt pågående alkoholberoende. (D21, moderns 

anförande) 

Hon är i behov av hjälp med sitt psykiska mående och med att utveckla sin föräldraförmåga. Hon har varit öppen med 

socialtjänsten om sitt beroende [...] (D25, moderns anförande) 

Han vidgår att han har ett beroende [...] I nuläget är han i behov av avgiftning [...] När han är drogfri är han en engagerad 

och närvarande fader. Han anser att det är till barnens bästa att vara placerade utanför hemmet [...] (D25, faderns 

anförande) 

Föräldrar som befinner sig i ett i beroende har i Sieger och Haswells (2020, s. 2811) studie uppgett 

hur beroende påverkar deras föräldraförmåga på olika sätt, samtidigt som det är vanligt att dessa 

föräldrar vidtar olika åtgärder för att skydda sina barn från den egna problematiken. Ovan 

presenteras citat som visar på insikt hos båda könen. Det är dock kvinnors insikt som i större 
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utsträckning lyfts fram i domarna. En anledning till att mödrars insikt lyfts fram i större omfattning 

kan bero på de könsspecifika normer som Storbjörk (2011, s. 185) presenterar i sin studie.  

Att acceptansen för manligt beroende generellt är högre kan vara en bidragande faktor till att 

kvinnor lättare kommer till insikt och erkänner deras problematik. Dessa könsspecifika normer kan 

leda till att mödrar med beroendeproblematik uppmärksammas avvikande i ett tidigare stadie än 

fäder i samma situation, något som kan leda till att kvinnor kommer till insikt med problematiken 

på ett annat sätt än män. Detta kan också relateras till det sociala värde som moderskap kan generera 

för kvinnor i beroende, vilket Trulsson (2003, s. 11) tar upp i sin studie. Män som befinner sig i ett 

aktivt beroende tenderar att ha ett liv som är oberoende deras roll i familjen medan kvinnor i samma 

situation tenderar att ta ansvar för hemmet och familjen (Trulsson, 2003, s. 11), vilket kan förstås 

med de könade förväntningar som finns för hur en moder ska vara och vilken roll hon tar som 

förälder, jämfört med rollen som en fader tar.  

Hochschild (1997, s. 84-85) beskriver hur kvinnor ofta tar det emotionella ansvaret i familjen och 

ser det som sin  uppgift att familjemedlemmarna ska må bra och ha det bra. Detta resonemang kan 

användas för att kunna förstå varför mödrarnas insikt ges större utrymme i materialet och att deras 

brister får större utrymme än fäders. De strukturella förväntningarna som finns på hur en moder 

ska vara kan således göra att en moders insikt i hur barnen far illa på grund av deras beroende är 

vanligare än för fäder. Dessa förväntningar och konstruktionen av hur en bra moder är skulle även 

kunna påverka förvaltningsrättens bedömning. Både genom att modern känner att hon borde ha 

förståelse, men även att hon förväntas ha en mer långtgående förståelse än män, och därför väljer 

att yttra sig om detta under förhandlingarna i LVU-målen. 

5.2.2 Insiktens betydelse  
I domarna är insikten en del som vägs in i bedömning för vård enligt LVU. Detta då insikten kan 

vara en form av skyddsfaktor för att barnet ska fara illa, men att det även kan vara till grund för 

hur ett eventuellt samtycke till vård ska tolkas och bedömas. I flertalet fall har insikten inte 

tillskrivits särskilt stor betydelse. Nedan presenteras citat på förvaltningsrättens bedömningar 

gällande insikt.  

Förvaltningsrätten anser det positivt att modern har insikt i vårdbehovet samt sina egna tillkortakommanden [...] men 

barnets vårdbehov kan inte säkerställas trots moderns samtycke. (D60, förvaltningsrättens bedömning)  

Under utredningen hos nämnden har hon inte gett uttryck för någon insikt om barnens behov. (D6, förvaltningsrättens 

bedömning)  

Det är positivt att modern och fadern är villiga att genomgå behandling och göra vissa förändringar. Rätten noterar dock att 

föräldrarna har genomgått behandlingar tidigare utan att situationen har förbättrats. (D10, förvaltningsrättens 

bedömning) 

Förvaltningsrätten konstaterar att det är positivt att modern och fadern är hjälpsökande och uppger att de är villiga att 

genomgå behandling för sitt beroende och ta emot stöd i sin föräldraförmåga. (D25, förvaltningsrättens bedömning) 

Av de sju domar där det hämtats citat om hur modern eller fader själva anser sig ha insikt i sin 

problematik, är det i fyra av dessa som förvaltningsrätten tillskriver insikten betydelse genom att 

nämna den i avgörandet i målet. Som citaten visar så ses det som en positiv aspekt att det finns 

insikt (borsett från från D6), men utfallet påverkas dock inte avsevärt av inställningen. I resterande 
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tre domar skrivs det inte specifikt om insikten, utan det fokuserar mer på samtycke och om det 

bedöms vara tillförlitligt eller inte. Huruvida samtycke och insikt har ett samband är vidare okänt, 

men i de domar där samtycket bedöms vara tillförlitligt har även personen i fråga visat på stor insikt 

till sin problematik. I dessa domar har även den andra partens samtycke bedömts vara inte 

tillförlitligt, parten har då inte heller uttryck en insikt eller förståelse för situationen.  

Att insikten inte ges större utrymme i domen kan kopplas till det Sieger och Haswell (2020, s. 2811) 

skriver om hur föräldrar med beroendeproblematik ställer andra krav på den sociala barnavårdens 

utredningar om vårdbehov. I dessa fall blir både föräldrarnas vårdbehov, mottaglighet och insikt 

relevant för bedömningen. Att detta beskrivs som ett “annat perspektiv” än vad den sociala 

barnavården i vanliga fall har, kan vara en bidragande faktor till att just insikt inte får speciellt stort 

utrymme i domarna. Detta skulle kunna förklara avsaknaden av begreppet insikt i 

förvaltningsrättens bedömning. Å andra sidan kan fallet vara så att insikten om den egna 

problematiken och bristande föräldraförmågan inte anses vara relevant för frågan om behov av 

vård enligt LVU.  

I ljuset av en intersektionell analys förstår vi hur en kvinna döms hårdare gällande sin insikt i 

beroendet på grund av samhälleliga förväntningarna och normerna om vilken förälder det 

emotionella ansvaret i familjen åligger. Detta då det finns flera nivåer på hur en kvinna som är 

beroende påverkas av samhällets strukturer och förväntningar. Genom att se på intersektionen 

mellan olika kategorier, i detta fall moder samt kvinna med beroendeproblematik, kan en förståelse 

skapas gällande maktstrukturer och dess komplexitet (Crenshaw, 1989, s. 150).  

I ovanstående analys påverkar maktstrukturen de förväntningar som finns på respektive kön, både 

utifrån deras roll som förälder men även hur deras beroendeproblematik ska tolkas. En moder med 

beroendeproblematik hamnar i en mer utsatt position då hon är avvikande, både i sin föräldraroll 

men också i sitt beroende, i förhållande till mannen. Detta kan förklara varför kvinnor är mer 

benägna att visa förståelse för sin problematik och varför denna får större utrymme i domarna.   

5.2.3 Beroendets utrymme 
Något som uppmärksammats under analysen av materialet är hur beroendet får olika mycket 

utrymme i förvaltningsrättens domar. I flertalet domar ges mödrars beroende mer utrymme och 

att det ligger till större grund för beslutet än vad fäders gör.  

Modern har en psykisk ohälsa som hon medicinerar för och hennes medicin är till viss del narkotikaklassad och blir därför 

som påverkad när hon brukar den [...] Modern tar efter egen bedömningen och utan konsultation med läkare mer eller 

mindre dos av medicinen [...] Fadern har lämnat prover som utvisar bruk av narkotikaklassade medel. (D51, 

förvaltningsrättens bedömning)  

Domstolen anser sammantaget även uppgifterna om faderns beroendeproblematik ger anledning till stor oro. Det har dock 

inte gjorts sannolikt att hans beroendeproblematik i nuläget är sådan att denna problematik i sig innebär en konkret och 

påtaglig risk för barnen [...] Modern har ett aktivt beroende. Förvaltningsrätten anser att detta beroende har utgjort och 

utgör en påtaglig risk för barnens hälsa och utveckling. (D31, förvaltningsrättens bedömning) 

Moderns beroende kan bekräftas av inhämtade journaler. Modern har vid flertalet tillfällen överdoserat föreskrivna mediciner 

mot psykisk ohälsa samt tagit kontakt med vårdgivare för att få ytterligare medicin utskriven. Modern har lämnat positivt 
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provsvar på THC [...] Fadern har en kriminell livsstil, ett långvarigt missbruk samt psykisk ohälsa. (D37, 

socialnämndens anförande) 

Modern har en beroendeproblematik och psykisk ohälsa. Hon har inte förmåga att ha barnet boende hos sig. Hon har 

kontakt med beroendeenheten och den aktuella utredningen initierades utifrån en situation som uppstod hos modern då hon 

var påverkad när barnet var hos henne. Historiskt sett har barnet befunnit sig i miljöer där det förekommit alkohol när 

barnet varit i moderns omsorg [...] Barnet har berättat att hans far dricker öl när barnet sover och att barnet sett massa 

flaskor bredvid sin sovande fader. (D9, socialnämndens anförande) 

Ovanstående citat är exempel på hur förvaltningsrätten och socialnämnden skriver om en moders 

beroendeproblematik på ett ingående och förklarade sätt, medan faderns beroende skrivs om i 

kortare omfattning och upplevs mer som ett konstaterande. Kvinnligt och manligt beroende ges 

alltså inte samma betydelse, något som även påverkar dess utrymme i materialet. I konstruktionen 

av manligt och kvinnligt tillskrivs könen egenskaper som påverkar uppfattningen av dessa (Burr, 

2015, s. 3).  

Hardings (1986, s. 54) symboliska nivå beskriver också hur föreställningar och normer påverkar 

vad som upplevs som manligt och kvinnligt. Denna symboliska nivå kan förklara varför ett 

beroende hos en kvinna jämfört med beroendet hos en man är mer normbrytande samt vara 

anledningen till att kvinnligt beroende får mer utrymme och utreds i större utsträckning i LVU-

domarna. Likaså kan det återspegla det faktum att kvinnor tenderar att dömas hårdare utifrån sitt 

beroende än vad män i samma situation gör (Storbjörk, 2011, s. 185).  

Citaten tydliggör hur upplevelsen och tolkningen av beroendeproblematik hos respektive kön är 

kopplat till könsspecifika normer och bedöms även utifrån dessa. Något som i sin tur förklarar 

varför det i vårt material skrivs på olika sätt och olika mycket om beroende hos en moder jämfört 

med hos en fader. Dessa föreställningar och normer påverkar även utformningen av 

beroendevården, se nedanstående citat.  

Faderns kontakt med beroendeenheten har inte fungerat. Han sa i januari 2020 att han skulle lämna drogtester framöver 

men så har inte skett [...] fadern har vid den muntliga förhandlingen uppgett att han brukat narkotika på nyårsafton och 

vid ett tillfälle i februari. Modern har gjort klart en beroendeutredning och lämnat drogtester, men det har funnits en 

instabilitet vad gäller boende och arbete. Hon behöver vara drogfri och hennes situation behöver vara stabil över tid för att 

hemtagning ska komma i fråga. (D30, socialnämndens anförande) 

Något som särskilt tydliggörs i citatet är hur normativa uppfattningar påverkar vård och behandling 

av beroende, något som Samuelsson (2015, s. 188) lyfter i sin artikel. Författaren belyser bland 

annat att kvinnors behandling i större utsträckning utgår från kvinnliga ideal, något som i sin tur 

påverkar utformningen av behandlingen, exempelvis genom att utgångspunkten för vården blir att 

kunna återgå till omsorg om sina barn. I det presenterade citatet berörs hur både moderns och 

faderns kontakt med beroendevården har fungerat, samt hur väl de har upprätthållit sin planering 

med socialtjänsten. I diskussionen gällande fadern blir det mer som ett konstaterade att denna 

kontakt inte har fungerat som planerat medan det konstateras att modern har följt sin planering. 

Diskussionen gällande modern övergår då till andra brister hon har samt fokuserar på vad som 

krävs av henne för att kunna återfå omsorgen av barnet. I faderns fall sker ingen sådan diskussion.  

Sammanfattningsvis i detta tema kan en förklaring till varför beroende ges olika betydelse och 

utrymme i domarna bero på de könsroller som finns kopplade till föräldraskap. Könsroller tenderar 
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att bli ännu tydligare i föräldraskap, i konstruktionen av moder och fader, jämfört när det endast är 

man och kvinna (Endendijk, Derks & Mesman, 2018, s. 62-63). Gällande föräldrar med 

beroendeproblematik i domarna blir dessa könsroller tydliga och således påverkar de hur det skrivs 

om beroendeproblematik.  

Wall och Arnold (2007, s. 509-510) beskriver hur en moder förväntas ta det största ansvaret för 

familjen samt vara den primära föräldern. I och med att en moder förväntas ta större ansvar både 

gällande hemmet men också gällande barnuppfostran kan det tänkas att utredningen av en moders 

beroendeproblematik blir mer “intressant” och därför skrivs om på ett mer utförligt sätt. I detta 

tema där beroendets betydelse har behandlats finns det flera möjliga anledningar till varför det 

skrivs, tolkas och bedöms olika beroende på om beroende är hos modern eller fadern. Dessa 

fenomen har vi förstått som ett resultat av de förväntningar och konstruktionen som finns för vad 

som är manligt och kvinnligt.  

5.3 Relationers påverkan 
I barnavårdsutredningar utreder socialtjänsten nätverket som finns runt barnet och hur sociala 

relationer ser ut för såväl barnet som för vårdnadshavarna (Socialstyrelsen, 2019). I studiens 

material går det att se att nätverket kan vara av betydelse för huruvida ett barn ska beredas LVU-

vård eller inte. Det som dock framkommit är att en moders relationer och hur hennes nätverk ser 

ut är av större intresse och beskrivs på ett annat sätt än fäders. I flera av domarna skrivs det inget 

alls om faderns nuvarande, och tidigare, relationer och nätverk. I merparten av domarna är 

vårdnaden delad mellan moder och fader, i ett par av dem är det endast en moder som har 

vårdnaden. I de domar där endast en fader är vårdnadshavare återfinns inte något resonemang 

kring hans nätverk och relationer som en riskfaktor för barnet.  

5.3.1 Övriga relationer som riskfaktor  
I flertalet domar har en moderns relation med andra personer, och deras beroende, setts som en 

stor riskfaktor i barnavårdsutredningar. I nedanstående citat visas hur dessa skrivs om och hur en 

modern som umgås med personer med beroende utgör en risk. I de domar som nedan presenteras 

finns det inga liknande resonemang om faders umgänge eller om hans övriga relationer som en 

riskfaktor. Denna avsaknad skulle kunna förklaras och förstås utifrån det Mattsson (2016, s. 415) 

skriver om hur mödrar ofta döms och utreds hårdare utifrån andra personer i deras liv än vad män 

gör. Avsaknaden av utredning, och bedömning, om fäders relationer är genomgående i samtliga 

domar och beskrivs inte på samma sätt som en moders.  

Modern har påträffats påverkad av narkotika tillsammans med barnet på centralstationen i sällskap av kända 

missbrukare. (D54, socialnämndens anförande) 

Hemförhållandena har påtagligt påverkats av moderns aktiva allvarliga beroende [...] då det även förekommit utomstående 

personer med aktivt beroende som i påverkat tillstånd vistats i bostaden. (D6, förvaltningsrättens bedömning) 

Utredningen visar att modern har haft kontakt med personer som själva har en beroendeproblematik. (D59, 

förvaltningsrättens bedömning) 



Arvidsson & Lindström 

28 (43) 

Modern tog med sig vännen i fråga till ett möte med socialtjänsten för att han skulle förklara varför det fanns narkotika i 

hennes lägenhet. Då mannen var uppenbart påverkad gjorde socialsekreteraren bedömning att han inte fick följa med på 

möte. (D58, socialnämndens anförande) 

Det har vidare framkommit att modern har kontakt med, och umgås med, individer i hemlöshet som har ett känt etablerat 

beroende. (D60, socialnämndens anförande) 

Den aktuella utredningen inleddes efter att det hade inkommit en orosanmälan om att personen som modern och barnet var 

inneboende hos hade tagit kokain. (D23, socialnämndens anförande) 

Vidare har nämnden kännedom om att en son till en person som är som en stödperson för modern befinner sig i aktivt 

beroende. Modern och barnet umgås med den personen som har ett beroende. Även om modern själv har lämnat negativa 

drogtester vid flera tillfällen anser nämnden att mycket tyder på att hon tillsammans med barnet befinner sig i miljöer där 

droger och kriminalitet förekommer. (D22, socialnämndens anförande) 

Att utredningen av föräldraförmåga skiljer sig åt mellan könen kan inte bara förklara den avsaknad 

som finns i ovanstående citat. Mattssons (2015, s. 415) resonemang om de könsspecifika skillnader 

som finns vad gäller utredningen av föräldraförmåga påpekar även att de övriga relationer som 

kvinnor bedöms utifrån ofta är de relationer de har till andra män. Nedan presenteras citat från 

domar där övriga relationer är en del av utredningen av föräldraförmågan, där de relationer som 

ses på som en riskfaktor är moderns relation till andra män. Även i dessa citat befinner sig 

individerna i ett beroende.  

Det har även framkommit uppgifter om att en annan man, med narkotikaberoende, ska ha bott hos modern och barnet. 

(D26, socialnämndens anförande) 

Modern umgås med personer i beroende och nämnden har haft kännedom om moderns tidigare partner sedan 2018. Modern 

har ljugit om sin relation till denna person och hans beroendeproblematik. (D52, socialnämndens anförande) 

Socialtjänsten har haft en överenskommelse med modern angående att barnet inte ska träffa eller bo tillsammans med 

moderns tidigare sambo, som är inne i ett aktivt beroende. (D15, socialnämndens anförande) 

Anmälningarna innefattar huvudsakligen att modern [...] samt att modern och barnet hemma hos henne umgås med 

personer i aktivt beroende [...] att modern är tillsammans med en man som är i aktivt beroende och kriminell samt att hon 

också umgås med andra beroende och kriminella personer [...] Polis anger även att barnets fader umgås med personer som är 

kända utifrån kriminalitet och aktivt beroende [...] Enligt nämnden har modern ett olämpligt umgänge, vilket enligt 

nämnden är att anse som ett annat förhållande i hemmet. (D5, socialnämndens anförande) 

I ett av de presenterade citaten (D5) inkluderars även ett stycke om faderns umgänge i utredningen 

och det framkommer att både moderns och faderns umgänge inkluderar personer med 

beroendeproblematik och även kriminalitet. Enbart moderns umgänge bedöms som olämpligt, 

fadern är dock inte delaktig i barnets liv för tillfället, vilket kan förklara varför enbart bedömning 

görs utifrån moderns umgänge.  I övriga presenterade citat återfinns en avsaknad av resonemang 

gällande närvarande faderns umgänge.  

Att en moders relationer till andra män tillskrivs en så pass stor betydelse kan förklaras med hjälp 

av Hirdmans genussystem, både om isärhållandet mellan könen men också om könens hierarkiska 

ordning. I detta system utgår en i från att mannen är normen och överst i hierarkin (Hirdman, 1988, 

s. 51). Detta kan förstås som att när en kvinna “definieras”, eller som detta fall utreds som moder, 

utgår en i från män och förklarar till viss del en moders tillkortakommanden utifrån mannen, som 
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norm. Harding (1986, s. 55-57) förklarar även maskulinitet och femininitet som något som inte är 

kombinerbart och att en kvinna i relation till en man konstrueras som den andre. Detta gör att en 

kvinna jämfört med en man är avvikande och att maskuliniteten kontrollerar feminiteten genom 

att tillskriva allt som inte är maskulint till feminiteten. Denna förklaring kan göra att en moders 

relationer således blir av stor vikt då kvinnan, som avvikande, förstås utifrån maskuliniteten och 

hur kvinnan i samhället endast existerar i relation till män.  

Utöver detta finns det även en beroendeproblematik att ta hänsyn till i frågan, både hos mödrarna 

men framförallt hos de män som de har en relation till. Bedömningen av föräldraförmågan baseras 

således inte enbart på deras relationer till män, men också på det faktum att dessa män har en egen 

problematik som potentiellt skadar deras barn. Kvinnorna i dessa citat från en mer utsatt position 

i domarna, då deras beroendeproblematik och föräldraförmåga bedöms utifrån förväntningar som 

är kopplade till könet. Kvinnornas utsatta position återspeglas i citatet där det går att utläsa att 

modern har högre krav och förväntningar på sig. Detta lyfter vikten av en intersektionell analys av 

problematiken, dels för att kunna ta större del av ett kvinnligt perspektiv. För att kunna göra detta 

behöver vi ha förståelse för kategorier och dess maktdimensioner samt hur kategorier som kvinna 

och beroende påverkar varandra, något som en intersektionell tolkning tillåter oss göra (Crenshaw, 

1989, s. 140).  

Ytterligare ett sätt att förklara varför och hur det kommer sig att mödrar definieras och utreds mer 

utifrån sina relationer med andra män är de förväntningar som finns på kvinnor och män i 

beroendeproblematik. Samuelsson (2015, s. 188-189) förklarar att kvinnor och män i beroende ofta 

behandlas olika och att kvinnor ses som mer passiva aktörer i problematiken medan män snarare 

får ta ett större ansvar och är aktivt handlande i sin livssituation. Detta kan förklara varför kvinnor 

utreds utifrån andra män och på vilket sätt som männen ändå ses som delaktiga, och viktiga, i 

barnavårdsutredningen. Om en kvinna ses som passiv i sitt handlande och beroende kan tolkas 

som att andra personer i hennes närhet “behövs” för att kunna förklara och förstå hennes situation.  

5.3.2 Att prioritera barnets behov  
Hur barnets behov prioriteras jämfört med andra relationer och andra personer i nätverket är även 

något som har bedömts i frågan om LVU-vård. Både nämnden och förvaltningsrätten har i flertalet 

domar haft med i bedömningen hur modern gör denna prioritering, men där det har saknats 

information om hur fadern prioriterar. I materialet har det framkommit att när en moder prioriterar 

andra relationer framför barnets behov så är det anmärkningsvärt. I nedanstående citat har barnet 

två vårdnadshavare som inte är sammanboende. 

Modern har enligt bedömning brustit i omsorgen till följd av konfliktfyllda relationer och i och med det begränsat barnet i 

tillgång till viktiga omsorgspersoner i barnets nätverk och familj. (D58, förvaltningsrättens bedömning)  

Modern är väldigt beskyddande gentemot sin sambo, försvarar honom och tar ofta på sig all skuld för de konflikter de haft. 

Hon saknar insikt i sin egna brister samt sätter sina och sambons behov framför barnets behov. (D48, 

förvaltningsrättens bedömning) 

Modern har vid flertalet gånger på utredningshemmet lämnat barnet tillsammans med personalen för att åka iväg och träffa 

sin pojkvän. (D57, socialnämndens anförande) 
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Det resonemang som förts tidigare i detta tema, om Mattsson (2016) och bedömningen av 

föräldraförmåga utifrån övriga relationer, kan även relateras till dessa citat och kan vara en av 

grunderna till varför relationer generellt ges större utrymme i frågan om kvinnors föräldraskap. 

Givet i detta fall är att barnets behov är centralt och att när en förälder inte prioriterar barnet är 

det är riskfaktor. Dessa citat syftar snarare till att visa på hur det i flera domar framställs att modern 

är den som prioriterar andra relationer framför barnet, och att liknande resonemang i domar inte 

återfinns när det gäller fäder. Faktumet att dessa bedömningar görs på föräldrar som ej är 

sammanboende kan vara en faktor som påverkar detta. Walmsley et al. (2009, s. 73) förklarar hur 

mödrar som oftast ses på som en balanserad anknytningsperson för barnet, medan fadern oftare 

tillskrivs en roll som lekkamrat. Detta kan förklara varför en moders relationer ses på som mer 

intressanta och viktiga i domarna, då en moder tenderar att vara den primära vårdgivaren, således 

förväntas det att modern är den som ska prioritera barnets behov. I domarna beskrivs inte en fader 

som en “lekkamrat”, men han tillskrivs inte heller samma föräldraroll som modern. Faderns 

prioritering av barnets behov och andra relationer blir således inte lika relevant och påverkar inte 

barnet i samma utsträckning. Detta kan förklara avsaknaden av liknande resonemang om faders 

nätverk och relationer. I fall där modern och fadern inte sammanbor och barnet inte befinner sig i 

bådas omvårdnad samtidigt kan således större krav finnas på modern att kompensera för fadern.  

I Peterssons (2006, s. 63) studie presenterades två olika synsätt på föräldraskap, ett som är mer 

byggt på ideal där föräldrarna ges samma ansvar för barnet oavsett konstellation samt ett mer 

stereotypiskt där förväntningarna mellan könen skiljer sig åt. I fall där män och kvinnor inte har 

familjen som sin första prioritering framkommer även skillnader mellan könen, då en kvinna 

bedöms och konstrueras utifrån barnens behov medan en man i samma situation bedöms utifrån 

familjens behov. Detta kan relatera till vårt material på så sätt att kvinnor som avviker genom att 

sätta andra relationer framför barnet ges större uppmärksamhet då hon brister för barnet som 

primär omsorgsperson, medan mannen snarare brister i form av att inte uppfylla normen om en 

kärnfamilj. I studiens material framkommer ett mer stereotypiskt förhållningssätt vad gäller 

föräldraansvaret för respektive kön, för att belysa detta ytterligare presenteras nedan fler citat 

gällande prioriteringen av barn och andra relationer:  

Modern har prioriterat sitt arbete och annat umgänge framför barnet. Hon har vid upprepade tillfällen åkt utomlands under 

flera månader utan att varken fadern eller barnet haft kännedom om det. Sedan en tid bor modern tillsammans med sin 

pojkvän i en lägenhet hon lånar av en vän, men det har enligt modern inte funnit plats för barnet att bo där. (D27, 

socialnämndens anförande) 

Vid det omedelbara omhändertagandet av barnet så erbjöds modern att följa med, men hon valde att stanna i lägenheten med 

sin pojkvän. (D60, socialnämndens anförande) 

Modern påstår att hon inte kommer gå tillbaka till tidigare partners eller inleda något annat destruktivt förhållande. (D52, 

förvaltningsrättens bedömning) 

Varför förvaltningsrätten och socialnämnden påtalar en kvinnas relation och prioriteringar kan 

förklaras med att det förväntas att en kvinna ska vara mer tillgänglig för familjen och ta ett ansvar 

på ett annat sätt än vad män behöver. Vilket gör att en kvinna som “inte tar ansvar” och istället 

prioriterar en partner över barnet blir anmärkningsvärt. Det kan förstås utifrån det som Pedersen 

(2012, s. 230) skriver om synen på föräldraskap och faderskap. Då det framkommit en skillnad i 

vad som ses som ett gott föräldraskap jämfört med ett gott moderskap, vilket medför att 
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förväntningar således inte är detsamma. Att mödrar tenderar att “kontrollera” fäders delaktighet i 

barnuppfostran (Pedersen, 2012, s. 231), kan även förklara varför en moder som väljer att prioritera 

annat än barnet blir avvikande i domarna, då hon förväntas ta det större ansvaret för 

barnuppfostran.  

Hur nätverk och relationer påverkar barnets uppfostran blir särskilt tydligt då nätverket utgör 

brister och när dessa personer på något sätt anses om ogynnsamma för barnets utveckling. Detta 

då sociala relationer har betydelse för barnets psykosociala utveckling (Socialstyrelsen, 2019, s. 48). 

Avslutningsvis kan det sägas att genomgående vad det gäller sociala relationer och nätverk, tillskrivs 

moderns omgivning och relationer större betydelse och ses som mer anmärkningsvärt än faderns.  

5.4 Skydd av barnet  
När ett barn far illa är skyddet är viktig del för att barnet inte ska påverkas i den grad att det blir 

men för framtiden. Att skydda barnet är en mycket central del i barnavårdsutredningar 

(Socialstyrelsen, 2019). I materialet har vi återkommande uppmärksammat hur mödrar och fäder 

förväntas skydda barnet och hur dessa förväntningar skiljer sig åt och konstrueras. 

5.4.1 Den kompenserande föräldern   
I domarna har socialnämnden och förvaltningsrättens bedömning om skydd av barnet till stor del 

handlat om hur en förälder kan skydda barnet mot den andres problematik. Detta kan även 

innebära att en förälder ska kompensera för den andres beteenden och tillkortakommanden i 

föräldrarollen. Ett sätt som en förälder brister i sitt skydd kan vara genom att ej vara tillräckligt 

närvarande i barnens liv och således sakna både förmågan och insikten som krävs för att kunna 

skydda barnet från den andre förälderns problematik. I citaten nedan visas hur det i domarna skrivs 

om fäder som brustit i skydd.  

Fadern har inte kunnat skydda barnet och har därmed indirekt brustit i sin föräldraförmåga. (D3, socialnämndens 

anförande) 

Fadern är frånvarande då barnen vistas med sin moders i stor utsträckning. Han saknar insikt i barnens moders 

problematik och kan inte bistå barnen med det skydd de behöver. (D11, socialnämndens bedömning) 

[...] konstateras att fadern tidvis lämnat omvårdnaden till modern trots att han måste varit medveten om moderns beroende 

och trots att socialtjänsten varit tydliga med att barnen kunde flytta hem till fadern under förutsättningarna att de skulle 

vara boende hos honom. Han bedöms därmed inte i tillräcklig utsträckning ha skyddat barnen från moderns beroende. 

(D31, förvaltningsrättens bedömning) 

Fadern brister i att säkerställa skydd för barnet då han lämnar barnet till modern i längre perioder när det är oklart 

huruvida hon är påverkad av droger eller alkohol när barnet är under hennes vårdnad. (D36, socialnämndens 

anförande) 

I samtliga citat så är fäderna inte särskilt närvarande i barnens liv samt bedöms utifrån detta inte 

kunna kompensera och säkerhetsställa skydd för barnen. I diskussionen om fäder och deras 

möjlighet för att skydda barnet från den andre föräldern görs i dessa fall bedömningen utifrån deras 

tendens att lämna över omsorgen på en moder, trots hennes tillkortakommanden som förälder. 

Genom att lyfta fram mäns brister enbart i deras frånvaro förstärks en bild av att män inte har det 

yttersta föräldraansvaret samt att det inte finns samma typ av förväntningar på mäns delaktighet. 
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Wall och Arnold (2007, s. 508) beskriver hur “en ny fader” på senare år har vuxit fram och att i 

denna roll är fadern mer involverad och delaktig i barnets liv. Något som dock framkommer i 

studien är att detta inte stämmer överens med hur det ser ut i verkligheten, utan att mödrar har 

fortfarande det största föräldraansvaret och att män inte känner samma skyldighet till att vara 

delaktiga. Det faktum att bristerna beskrivs och bedöms på detta sätt i domstolen styrker det 

studien kommit fram till gällanden att det finns en skillnad på förväntan i fäders delaktighet i 

barnuppfostran. 

Föräldrar behöver inte enbart brista i sin förmåga att skydda barnen genom att inte vara närvarande, 

utan det kan även handla om att inte kunna skydda på grund av bristande insikt eller brister i 

känslomässig tillgänglighet. Nedan presenteras citat där föräldrar anses brista i sitt skydd mot den 

andre förälderns problematik på grund av detta:  

Det kvarstår dock brister gällande hans känslomässiga tillgänglighet samt hans förmåga att skydda barnen från moderns 

beroende. (D4, socialnämndens anförande) 

Genom faderns droganvändning utsätts barnet även för att kriminella finns i omgivningen. Modern har inte förmått sig 

skydda barnet från detta. (D56, socialnämndens anförande) 

Modern brister i omsorgsförmåga av barnen på så sätt att hon inte lyckats skydda barnen från fadern. Hon har, trots att 

hon varit medveten om faderns brister, lämnat barnen ensamma med honom [...] I och med sin passivitet och underlåtenhet 

att agera för att skydda barnen har hon brustit i sin omsorg av barnen. (D16, socialnämndens anförande) 

Modern uppvisar inte någon insikt om att hon behöver skydda barnet från att vistas med fadern när han brukar icke 

förskrivna substanser. (D62, förvaltningsrättens bedömning) 

[...] Barnets fader avtjänade vid tiden ett fängelsestraff [...] inför frigivning gjordes en säkerhetsplanering för att skydda 

moder och barnet. Modern följde inte denna planering, utan kontaktade fadern när han släpptes. Detta visar på att modern 

inte förmå sig skydd barnet från fadern. (D60, socialnämndens anförande) 

Citat från D4 handlar om en fader som brister i sitt skydd gentemot barnen och moderns 

problematik, i resterande citat är situationen tvärtom. Mödrarnas bristande skyddsförmåga beskrivs 

vara på grund av bristande insikt gällande den andre förälderns problematik. Detta kan förklaras 

av den koppling som finns mellan moderskap och femininitet (Naylor 2001, s. 155). Något som i 

sin tur leder till att rollen som moder konstrueras genom samhälleliga förväntningar som finns 

gällande femininitet. Hirdmans (1988, s. 52) genuskontrakt förklarar hur det finns föreställningar 

om könen och hur dessa är socialt skapade. Dessa föreställningar skriver även Harding (1986, s. 

53) om, som den strukturella nivån, där kvinnor är underordnade männen och får därför ta stort 

ansvar för det emotionella arbetet i hemmet. Dessa föreställningar påverkar således feminiteten 

och moderskapet, samt bilden av hur en moder och familj ska vara. Detta kan vara ett sätt att förstå 

varför kvinnor oftare beskrivs sakna en insikt gällande barnets skyddsbehov, då en insikt är mer 

förväntad kopplat till hennes modersroll och rollen som den primära föräldern.  

Sammanfattningsvis går det att se ett mönster i domstolens beskrivningar gällande när en moder 

jämfört med en fader brister i skyddet. När en fader inte lyckas skydda barnet handlar det oftare 

om deras brist i att vara närvarande och delaktiga, medan för mödrar handlar det snarare om att 

skyddet inte finns på grund av insikt. Domstolen tillskriver således en moder och fader olika roller 

och förväntningar i deras föräldraskap.  
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5.4.2 Förälderns egen uppfattning om skydd  
I fråga om skydd för barnet så har föräldrarna själva i domarna förklarat på vilket sätt de har skyddat 

och hur de förklarar sina tillkortakommanden. För att visa på skillnaderna i hur en moder jämfört 

med en fader förklarar sina brister så kommer samma domar att används som i avsnittet ovan.  

Modern har agerat på ett sätt som inneburit att barnet har undanhållits från honom som pappa. Därför har han inte 

kunnat ge barnet den omsorg barnet är i behov av. Han är beredd att gå in och planera för att barnet ska bo hos honom, det 

har han varit även tidigare, men för närvarande kommer det inte att fungera [...] (D3, faderns anförande) 

Faderns eventuella tillkortakommanden kan kompenseras genom familjens nätverk [...] Han har haft en traditionell 

fadersroll och fokuserat på att säkerställa att familjen ska ha en tryggad ekonomi, vilket gjort att han valt att prioritera sina 

studier för att kunna bli klar med sin utbildning och få en tillsvidareanställning. (D11, faderns anförande) 

Barnen har bott heltid med honom tidigare. Han gick på familjebehandling och har ett bra nätverk som kan ge avlastning, 

vilket alla småbarnsföräldrar behöver. Han och modern har samarbetar bra. Det har förekommit starka känslor i hemmet, 

men inte våld. Det är krävande att vara förälder, men inte för krävande. (D31, faderns anförande) 

Fadern menar att om han får direktiv från socialtjänsten att skydda sitt barn från modern så kommer han att följa dessa. 

Fadern menar att han har varit osäker på om han har haft rättslig möjlighet till att hålla barnet från modern. (D36, 

faderns anförande) 

I ovanstående citat presenteras vad fäder som brister i skydd gällande moderns beroende själva 

anfört angående deras frånvaro. Fäderna i citaten uppger alla en motivation till att skydda sina barn, 

genom bland annat ekonomisk stabilitet eller stabil bostadssituation. Gemensamt för dessa fäder 

är att de, trots påtalad vilja, brister i sin skyddsförmåga och sin känslomässiga tillgänglighet. Två av 

citaten, D11 samt D31, tas även nätverk upp som en kompenserande faktor för faderns 

tillkortakommanden. 

Männen i dessa domar har, eller har haft, ett misstänkt eller fastställt beroende. I sina anföranden 

har männen en förklaring gällande varför de ej fungerat som en skyddsfaktor för sina barn, något 

som skulle kunna förklaras med att de försöker leva upp till rådande normer som 

“familjeförsörjare”, likt det Hansen (2011, s. 1721) skriver i sin studie om  maskulinitetsnormers 

påverkan. Detta synliggörs tydligt i citat D11, där fadern förklarar sin frånvaro samt bristande 

skyddsförmåga genom att uppge att han fokuserat på en mer traditionell mansroll där han 

prioriterat sina studier i första hand för att kunna ge familjen ekonomisk trygghet. Utifrån detta 

kan det tänkas att samtliga fäder i domarna inte ser sina egna brister, då det skulle vara som en 

form av erkännande till att de inte har lyckats med att leva upp till förväntningarna på en fadersroll.  

Nedan presenteras motsvarande citat från de mödrar i domarna som brister i sin skyddsförmåga 

samt ytterligare en fader, men som i detta fall är närvarande och inte lämnat över omsorgen helt på 

modern vid olika tillfällen, vilket är fallet med fäderna som presenterades ovan.  

Risken att barnet skulle utsättas för att hennes fader är drogpåverkad föreligger inte längre. Modern menar att hon och 

fadern har lämnat in ansökan om äktenskapsskillnad. Modern menar att hon har tagit sitt ansvar då fadern inte längre får 

bo tillsammans med familjen. (D56, moderns anförande) 

Trots att hon jobbar mycket har hon tagit ett stort ansvar för hemmet och barnen. Det stämmer att fadern vid flera tillfällen 

somnat ifrån familjen, även när modern varit hemma. Det är också riktigt att hon hittat narkotika i hemmet på platser där 

barnen skulle ha kunnat komma åt det. (D16, moderns anförande) 



Arvidsson & Lindström 

34 (43) 

Av utredningshemmets utredning framgår att det finns förbättringspotential hos honom men inget som föranleder stor oro. 

Under tiden på utredningshemmet har han insett vilken problematik modern har. (D4, faderns anförande) 

Fadern tar emot föreskriven substitutionsbehandling och har endast haft enstaka återfall. Familjen är tight och de vill inte 

att barnet ska placeras hos någon utanför nätverket. (D62, moderns anförande) 

Hon behöver ytterligare stöd från socialtjänsten för att kunna skydda barnet mot fadern. Modern medger att hon inte kan 

skydda barnet i nuläget. (D60, moderns anförande)   

I dessa domar bedömdes alltså den bristande skyddsförmågan bero på att dessa föräldrar saknade 

insikt om den andres problematik, dess omfattning eller hur problematiken påverkar barnen.  

Utifrån samtliga citat i detta avsnitt kan Hardings individuella nivå appliceras för att förstå de 

könade mönster som återfinns på individnivå. Dessa handlar om den egna könsidentitet och hur 

egna, individuella, upplevelser kan formas och konstrueras av olika sociala strukturer (Harding, 

1986, s. 53). Hardings (1986) teori kan hjälpa en att förstå och förklara hur mödrar och fäder på ett 

individuellt plan påverkas av det sociala runt omkring och således formas till att tycka, tänka och 

agera. Detta gör i sin tur att det går att se könade mönster även på individnivå, då det finns skillnad 

både i domstolens beskrivning, samt i hur fäder och mödrar i enskilda fall resonerar. I mödrarnas 

fall så förklarar de vad de behöver för att kunna skydda barnet och hur de kan få hjälp. De presterar 

även vad de har gjort för att skydda, och att de menar att de vill se till barnets bästa, medan fäder 

tenderar att snarare förklara sina tillkortakommanden och brist på skydd på omständigheterna och 

tar omgivningen till hjälp.  

6. DISKUSSION 

Nedan kommer studiens analys och resultat att sammanfattas och diskuteras. Sedan följer en 

presentation av studien i ljuset av tidigare forskning. Efter detta kommer studiens metod, teori 

samt implikationer för socialt arbete som forskning och praktik diskuteras.   

6.1 Summering 
Studiens syfte har varit att, ur ett genusperspektiv, undersöka framställningen av föräldraförmågan 

hos kvinnor respektive män med beroendeproblematik. Detta för att se om bedömningen av 

föräldraförmåga påverkas av förälderns kön samt vilken påverkan och vilken betydelse 

beroendeproblematik får i dessa situationer. Vi var intresserade av att se om genus påverkar 

förståelsen av beroendet och hur det i sin tur eventuellt påverkar bedömningen av 

föräldraförmågan. 

Studiens frågeställningar har besvarats genom att analysera och bryta ner materialet till koder och 

teman av relevans för studiens syfte. Frågeställning ett besvaras genom att genomgående belysa 

hur mödrar förväntas ta ett större föräldraansvar och framställs som den primära föräldern. Detta 

synliggörs genom att presentera jämförande citat samt även i vissa fall genom att belysa avsaknaden 

av diskussion om faderns föräldraförmåga. Andra frågeställningen besvaras genom att se till 

beroendets betydelse i domarna, vilket utrymme det får och att detta påverkas av förälderns kön. 

Frågeställningen besvaras också genom att visa citat där mödrar ges ansvar för såväl barnet som 

för faderns problematik samt hur kvinnor i beroende konstrueras som mer avvikande. Könade 
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mönster vad gäller beroendeproblematik i relation till föräldraförmåga har identifierats och präglar 

till stor del resultatet och synliggörs genom att presentera hur materialet gör skillnader på en moder 

med beroendeproblematik jämfört med en fader.  

Analysen och resultatet visar på skillnader både i bedömning av föräldraförmåga men också 

betydelsen beroendet ges för respektive kön. Detta bland annat då det genomgående i analysen har 

synliggjorts att mödrars bristande föräldraförmåga diskuteras i större utsträckning samt att kvinnors 

föräldraförmåga konstrueras mer utifrån deras brister. Generellt ges kvinnor även ett större ansvar 

för barnets omsorg och förväntas kunna kompensera för brister, både sina egna samt faderns, på 

ett annat sätt än för män. Studiens analys och resultat synliggör även att en moders beroende har 

en större påverkan på beslutet om vård och i relation till faderns beroende ges även moderns 

problematik större utrymme. Könsspecifika förväntningar och normer angående beroende är 

genomgående i denna del, och de påverkas mest av dessa är mödrarna i domarna.  

Fäders brister diskuteras inte i lika stor omfattning som mödrars, och ges oftare mindre ansvar 

gällande omsorgen av barnen. Fäders beroendeproblematik ges inte heller samma utrymme som 

mödrars då det i flertalet domar mest konstateras att problematiken finns eller att vården ej 

fungerar. För mödrar i dessa fall tenderar dessa konstaterande följas av en diskussion om vad som 

krävs för att förbättra hennes föräldraförmåga. Att fäders brister inte diskuteras i lika stor 

omfattning samt att deras föräldraförmåga konstrueras annorlunda än mödrars framkommer även 

i den avsaknad av citat som finns i vissa avsnitt. Exempelvis innefattas kvinnors umgänge och om 

det är olämpligt i deras föräldraförmåga i större utsträckning än för män. 

Ovanstående synliggör hur bedömningen av föräldraförmågan hos föräldrar med 

beroendeproblematik inte är densamma för kvinnor och män. Vår slutsats är att normer, 

konstruktioner av manligt och kvinnligt samt att könsspecifika förväntningar påverkar både 

nämndens samt förvaltningsrättens bedömning i frågan om LVU-vård. I studiens material 

framkommer det hur ett större ansvar läggs på modern samt att förväntningarna på moderns 

föräldraförmåga är större än för fadern. Det visar även hur kvinnors beroendeproblematik förstås 

som mer avvikande än mäns, särskilt i relation till föräldraförmåga. Dessa slutsater skulle kunna 

förstås utifrån att mannen och att det manliga är normen, medan kvinnor konstrueras som “den 

andre” i relation till detta (Harding, 1986). Avsaknaden av bedömningen för män i vissa delar kan 

således förstås utifrån att kvinnors föräldraförmåga, i position som “den andre”, ställs i relation till 

mannen som norm och bedömningen påverkas av att personen i fråga är kvinna. Detta samtidigt 

som bedömningen av mannens föräldraförmåga inte ges samma utrymme. Samma gällande 

föräldrarnas beroendeproblematik, då kvinnors beroende ses på som mer avvikande och 

normbrytande (Mattsson, 2015). Som nämnt i studien tenderar kvinnor att bedömas hårdare efter 

könsspecifika normer, båda gällande deras roll som moder men även vad gäller deras beroende. En 

moder förväntas kompensera för faderns brister, vara mer ansvarstagande och samtidigt 

kompensera för sina egna tillkortakommanden som en beroende förälder. Dessa förväntningar kan 

förklara det faktum att kvinnorna och deras tillkortakommanden både ges större utrymme i 

domarna men även att mödrar åläggs ett större ansvar än fäder.   
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6.2 Studien i ljuset av tidigare forskning 
Kunskaper och resultaten från tidigare forskning har används för att fördjupa studiens resultat. 

Den tidigare forskning som presenteras i studien är bred då den berör genusperspektiv gällande två 

olika områden, samtidigt som ett rättsligt perspektiv även har ansett vara lämpligt då materialet 

bestått av avgöranden från förvaltningsrätten. Tidigare studier (Walmsley et al., 2009; Petersson, 

2006; Endendijk, Derks & Mesman, 2018; Pedersen, 2012; Wall & Arnold, 2007) har visat att 

gällande föräldraförmåga finns det könsbundna skillnader i föräldraskapet, det har även 

konstaterats att detta är något som påverkar socialarbetares bedömning av föräldraförmåga. Mödrar 

och fäder förväntas inte ta samma ansvar gällande barnuppfostran och föräldrarollen påverkas av 

detta. Samtliga av dessa studier har på olika sätt lyft fram och synliggjort dessa strukturella 

skillnader, vilket även påverkar domstolens bedömning.  

Att kategorier och strukturell ojämlikhet reproduceras i domstolar genom språket är även något 

som har konstaterats i tidigare studier. Detta kan exempelvis vara genom att kvinnor inte bedöms 

på individnivå, utan som grupp. Moderskap och femininitet kopplas till samhälleliga förväntningar 

på hur en kvinna ska vara i större utsträckning än vad män gör (Elvin, 2010; Naylor, 2001). 

Liknande resultat har även framkommit i vår studie, då förvaltningsrätten och socialnämnden har 

framställt mödrar och fäder på olika sätt. Detta då det exempelvis har utretts mer kring moderns 

nätverk och privata relationer än fäders samt att mödrars beroendeproblematik generellt har fått 

ett större utrymme i utredning och bedömning.  

Tidigare studier om beroende och genus visar på skillnader som finns både mellan och inom könen. 

Vad som anses vara avvikande och icke är generellt bundet till könsnormer där kvinnligt beroende 

är mindre acceptabelt och således mer avvikande. Könsnormerna påverkar både män och kvinnor 

som befinner sig i beroende, kvinnor tenderar bland annat att söka behandling i mindre 

utsträckning än män, vilket är på grund av hur behandling till största del är utformad efter manliga 

normer (Trulsson, 2003; Storbjörk, 2011; Samuelsson, 2018).  

Något som även lyfts fram i tidigare studier är hur kvinnligt bruk av alkohol påverkas av normativa 

förväntningar (Simonen, 2013). Manligt beroende påverkas även den av maskulintiets normer, då 

män som inte lever upp idealen i samhället tenderar att ha ett mer utpräglat beroende (Hansen, 

2011). Utifrån detta har liknande fynd gjorts i vår studie när det kommer till hur föräldrarnas 

beroende framställs i LVU-domarna. Könsspecifika normer kopplat till beroende är något har varit 

genomgående i bedömningen, både sett till vilket utrymme det ges men även hur det påverkat 

bedömningen av föräldraförmågan hos respektive kön. Generellt har det ställts högre krav på de 

mödrar som befunnit sig i aktivt beroende än vad det gjorts på fäder i samma situation. Något som 

däremot inte har konstaterats utifrån vår analys är utsträckningen av beroendeproblematiken och i 

vilken grad beroendet har varit för kvinnor respektive män, då det har varit förhållandevis lite 

information om själva beroendeproblematiken i sig. Det har inte heller i studiens syfte att gradera 

skillnaderna i mängd hos män respektive kvinnor.  

Att beroendeproblematiken getts förhållandevis lite utrymme i domarna kan bero på att 

beroendeproblematik sällan ses som den enda anledningen för ett bristande föräldraskap (Flacks, 

2019). Tidigare studier har konstaterats att det finns skillnader i synen på en moder som är i 

beroende jämfört med en fader. Detta då det förväntas att en moder ska kunna ta hand om hemmet 
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och sörja för en fungerande familj (Flacks, 2019; Trulsson, 2003). Forskning om föräldrar med 

beroendeproblematik belyser att dessa föräldrar kräver ett  annat perspektiv i 

barnavårdsutredningar, då förälderns inställning och insikt behöver tas i beaktning (Sieger & 

Haswell, 2020). Denna sistnämnda studie gör inte skillnad på mödrar och fäder i dessa utredningar, 

utan syftar till föräldrar med beroendeproblematik rent generellt. Tidigare studier visar dock att 

kvinnor, både som kvinna men även som moder, bedöms på ett annat sätt än män. Där ser vi en 

kunskapslucka i forskningsfältet, varpå intresset för hur vår studie skulle utformas uppkom. I 

tidigare forskning presenteras socialtjänstens utmaningar med hur kvinnor respektive män med 

beroende ska behandlas och hur socialtjänsten genom sitt arbete riskerar att reproducera 

oönskvärda könsnormer gällande föräldrarollen. Utifrån detta ansåg vi det relevant att belysa hur 

dessa skillnader faktiskt reproduceras och framställs i LVU-domar där det finns föräldrar med 

beroendeproblematik.  

6.3 Teoridiskussion 
I studien har en socialkonstruktionistiskt ansats tillsammans med genusteori använts. Begrepp som 

tredje skiftet och intersektionalitet har varit hjälp för att analysera materialet. Den 

socialkonstruktionistiska ansatsen har legat som en grund i studien, vilken har använts för att förstå 

hur ting konstrueras i sociala processer och har i vårt fall framför allt använts för att förstå hur 

manligt och kvinnligt konstrueras. Genom socialkonstruktionismen har en förståelse för hur 

föräldrarollen konstrueras i förhållande till genus skapats. För att få mer förståelse och för att 

uppfylla studiens syfte har genusteorin hjälp oss att mer ingående förstå konstruktionen av manligt 

och kvinnligt samt de sociala processer där kategorierna skapas.  

Hirdmans (1988) och Hardings (1986) teorier om genus förklarar olika nivåer där genus påverkar 

samt hur könens hierarkiska ordning upprätthålls. Dessa teorier förklarar hur manligt och kvinnligt 

står i förhållande till varandra och att genus påverkar såväl på samhällsnivå som på individnivå. 

Teorierna förklarar även hur genus påverkar föräldrarollen och hur mödrar jämfört med fäder har 

olika ansvar i sin föräldraroll. Skillnaderna i föräldrarollen beskrivs ytterligare med hjälp av 

Hochschilds (1997) begrepp tredje skiftet. Utifrån dessa sätt att förklara och förstå genus skapas 

framförallt tydliga skillnader mellan konstruktionen av män och kvinnor, snarare än likheter. Detta 

är något som har påverkat vår studie i form av att vi har endast letat efter skillnader mellan mödrar 

och fäder, vilket har gjort att likheter inte har analyserat i någon större utsträckning då teorierna 

framför allt lyfter fram skillnader.  

Ytterligare något som är värt att nämna i vår analys med genusteori är att det endast har behandlats 

könen man och kvinna, detta utifrån att uppfylla studiens syfte samt att teorierna utgår ifrån man 

och kvinna för att tydliggöra de skillnader som finns. Givet är att fler könsidentiteter finns. I vårt 

material har det inte heller gått att utläsa andra könsidentiteter, vilket har gjort att vi har utgått från 

de pronomen som har stått i domarna. Huruvida dessa personer identifierar sig med det skrivna 

pronomen kan vi inte med säkerhet veta, men med studiens material har det inte funnits någon 

möjlighet att undersöka detta vidare. För djupare förståelse av de olika kategorier som analyserats 

i studien tillämpas även en intersektionell analys. Detta för att kunna skapa förståelse om hur 

exempelvis kvinnor i materialet inte enbart bedöms utifrån sin roll som moder, utan även som en 

kvinna i beroende eller hur en fader påverkas av maskulinitetsnormer kopplade till såväl beroende 

samt till sin roll i familjen.  
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6.4 Metoddiskussion 
För att analysera det insamlade materialet har en kvalitativ innehållsanalys genomförts. Materialet 

har brutits ned och koder har skapats, vilka sedan har legat till grund för teman i vår analysdel. 

Detta har hjälp oss hitta detaljer som varit av intresse och som har hjälp oss skapa en djupare 

förståelse för det vi velat undersöka. Metoden har varit behjälplig och passande för studiens syfte, 

då materialet är omfattande och alla delar i domarna inte är av relevans. Vårt val av metod har 

påverkat studiens resultat, vilket innebär att det inte går att bortse från att med en annan metod 

hade annat resultat kunna framkomma. Valet av metod kommer diskuteras nedan.  

I materialet fann vi inte exakt det som förväntades. Förväntningarna var att det skulle stå mer 

omfattande om beroendeproblematiken och att det således skulle vara tydligare att se skillnader 

mellan mödrar och fäder. I och med att domarna bygger på delar av socialnämndens utredningar 

kan det varit delar som förkortats i förvaltningsrättens material. Materialet innehöll således inte 

riktigt det vi föreställdes oss till en början, men å andra sidan anser vi ändå att dessa domar har 

varit ett lämpligt material då vi ämnade att undersöka hur beroendeproblematik hos mödrar och 

fäder framställs i domstolen. Vi har trots att materialet var något mer förkortat än förväntat kunnat 

se skillnader i konstruktionen och bedömningen, vilket tyder på att domstolar samt socialtjänst idag 

inte är helt jämställda. Något som hade varit intressant är även att genomföra en diskursanalys för 

att se hur språket konstruerar manligt och kvinnligt samt vilka ord som tillskrivs en moder jämfört 

med en fader. Utifrån vårt material så tror vi att det hade gått att se intressanta skillnader även i hur 

förvaltningsrätten skriver om mödrar och fäder. 

Studiens urval bestod av domar hämtade från en förvaltningsrätt i en svensk domkrets åren 2020 

samt 2021. Ett urvalskriterium var att någon av föräldrarna i fråga har eller har haft 

beroendeproblematik. Detta urval kan ha påverkat studiens resultat på flera olika sätt, hade 

exempelvis ett bredare årsspann valts ut hade studiens resultat fått en mer jämförande karaktär. Vi 

valde dock att enbart inkludera domar från dessa år, främst för att få en aktuell bild av det vi 

önskade att undersöka. Vi är även i uppfattning att domarna från dessa årtal generade ett så pass 

omfattande material att jämförande och slutsatser kunde dras. Det valda materialet gäller domar 

om LVU-vård enligt 2 §, urvalet har dock inte inkluderat domar där alla rekvisit för LVU-vård 

behandlats. Detta då beroendeproblematik som i dessa fall går under rekvisitet “brister i omsorgen” 

varit ett villkor i urvalsprocessen. Föräldraförmågan har således inte analyserats generellt för domar 

om LVU-vård och resultatet hade således kunnat se annorlunda ut om studiens urval inte varit 

densamma.  

Avslutningsvis vill vi lyfta att våra egna uppfattningar och erfarenheter inom ämnet kan ha påverkat 

vår studie. Detta genom att med vår förförståelse har vi eventuellt undermedvetet valt lite vad det 

är vi letar efter. Ytterligare en aspekt är att vår tolkning av materialet är begränsat till text, vi har 

inte kunnat se kroppsspråk eller liknande. Vi har även diskuterat hur validiteten kan ha kommit att 

påverkas av våra egna praktiska erfarenheter då vi sedan innan har en bild av det vi undersöker och 

detta kan ha påverkat resultatet och vår analys. Vår förförståelse kan ha påverkat validiteten på så 

sätt att vi är bekanta med området sedan innan och således kunna undvika en mer allmän tolkning 

av olika fenomen och begrepp i studien. Det kan dock också tänkas att den praktiska erfarenheten 

påverkat validiteten i analysen då vi ibland kan ha “läst mellan raderna” och kopplat det vi sett till 
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egna erfarenheter. Detta kan även i sin tur ha påverkat reliabiliteten då vår studie bygger på tolkning, 

som är vår egna, och därför blir denna studie svår att återskapa i sin helhet.  

6.5 Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
Syftet med vård enligt LVU är att skydda barn som far illa och ge dem en stabil och trygg miljö där 

de kan utvecklas på ett gynnsamt sätt. Vår analys syftar inte till att ifrågasätta de grunder  

förvaltningsrätten beslutar om omhändertaganden på, utan det vi vill belysa med studien är att 

dessa grunder bedöms olika utifrån kön och hur detta behöver förändras. Det råder inga tvivel om 

att ett omhändertagande kan vara för barnets bästa, men bedömningen ska inte vara baserad på 

förälderns kön. 

Studiens resultat visar att bedömningen av föräldraförmåga hos föräldrar med 

beroendeproblematik präglas av könsspecifika förväntningar och samhälleliga normer. Dessa 

förväntningar och normer är både kopplade till deras könsroll som förälder men även som individer 

i beroende. Tydligt är att det generellt ställs högre krav och förväntas mer av en moder i 

föräldraansvaret än vad det gör för en fader, vilket tyder på att förvaltningsrätten reproducerar de 

strukturella ojämlikheter som finns. Förvaltningsrättens beslut grundar sig till stor del på 

barnavårdsutredningar från socialtjänsten. Dessa ojämlikheter återfinns även i socialnämndens 

anförande till förvaltningsrätten, vilket visar att socialarbetare även de bidrar till att reproducera 

dessa könade förväntningar.  

För socialt arbete som forskning och praktik är studiens resultat av värde, då den har visat hur 

professionella i sitt arbete reproducerar ojämlikhet och vilken inverkan det får, såväl på samhälls- 

som individnivå. Beroendeproblematik i sig är ett socialt problem och är något som i sig ställer 

stora krav på individen själv, samhället och socialt arbete. När en individ med beroendeproblematik 

dessutom har vårdnad om ett barn, blir detta ännu mer komplext och kraven samt förväntningarna 

på samhället och socialarbetare blir omfattande. I dessa situationer är det av största vikt att inte 

påverkas av samhälleliga normer i utredningsarbete och i bedömning. Att inte reproducera detta 

som professionell kräver en medvetenhet, ett reflekterande och ett synliggörande av hur det går till 

och hur det kan fortgå. Studiens resultat visar på att bedömning av en moder skiljer sig från 

bedömning av en fader i socialt arbete, oavsett om det är medvetet eller inte.  
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