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Abstract  

I denna uppsats undersöks hur föräldraförmågan konstrueras i rättsfall och hur olika 

domstolsinstanser med fokus på Högsta förvaltningsdomstolen, argumenterar för bifall 

respektive avslag för vård enligt LVU 2§ vilket handlar om föräldraförmågan. Genom en 

kvalitativ dokumentstudie undersöks sju domstolsavgöranden från förvaltningsrätten, 

kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen där fokus ligger på Högsta 

förvaltningsdomstolens beslut. En hermeneutisk analysmetod används för att analysera materialet 

samt att socialkonstruktionismen som teori genomsyrar hela uppsatsen. För att fördjupa analysen 

tar vi stöd av tidigare forskning och vetenskapliga artiklar. Den tidigare forskningen innehåller 

studier som förklarar termen föräldraskap och vad som ingår i detta men även forskning kring 

tvångsomhändertagande av barn enligt LVU. Uppsatsens ämne uppkom efter debatter och kritik 

kring socialtjänstens arbete våren 2022. Det har i dessa debatter hävdats att socialtjänsten 

omhändertar barn utan giltiga skäl. Resultatet i vår uppsats visar dock på raka motsatsen. 

Resultatet visar på att en bristande föräldraförmåga inte föranleder ett omhändertagande utan 

snarare att flera brister i kombinationen med varandra utgör grund för LVU. Uppsatsens resultat 

visar att en förälder kan klassas som en tillräckligt bra förälder trots bristande föräldraförmågor. 

Det uppsatsens resultat dock visar på, vilket samstämmer med tidigare forskningen är att ett det 

krävs en hel del brister i föräldraskapet och omfattande problematik för att skäl för ett LVU 

enligt 2§ ska föreligga. 

Nyckelord: föräldraskap, föräldraförmåga, gott respektive bristande, föräldrar, barn, högsta 

förvaltningsdomstolen, vård, LVU 2§, miljöfall, missförhållanden, brist i omsorgen.  
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1. Inledning  
Under våren 2022 blossade en debatt upp som handlade om att svenska myndigheter kidnappar 

barn med stöd av lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU (1990:52). Människor 

har samlats i flera delar av landet för att demonstrera mot socialtjänstens arbete och de hävdar att 

socialtjänsten omhändertar barn på felaktiga grunder och utan giltiga skäl. SVT har granskat tre 

domar som spridits på sociala medier där det hävdats att socialtjänsten omhändertar barn utan 

giltiga skäl. Granskningen visar att bakgrunden i dessa domar handlar om att barnen är rädda för 

sina föräldrar då de har utsatts för både fysiskt och psykiskt våld (Leverin S., Schwartz E., Franco 

D. 2022). Den pågående debatten är ett exempel på missnöje kring socialtjänstens arbete och de 

bedömningar som görs men även misstro gentemot myndigheter eftersom föräldrar uppger att 

deras barn omhändertogs på felaktiga grunder och utan giltiga skäl. 

 

Att göra bedömningar kring föräldrars omsorgsförmåga och barns behov av insatser är en del i 

socialtjänstens uppdrag (Socialstyrelsen 2004:10). Arbetet med barn och unga är således ett viktigt 

område inom det sociala arbetet. Barn har laglig rätt till sina föräldrar, till att få växa upp med sina 

föräldrar och få deras omvårdnad (Barnkonvention artikel 7). Utöver detta har barn även laglig 

rätt att skyddas från våld och andra övergrepp enligt Barnkonventionen artikel 19 

(Barnombudsmannen 2022). När dessa två rättigheter som barn har kolliderar, har samhället en 

skyldighet gentemot barn att ingripa till skydd. I Barnkonventionen artikel 26 stadgas att ”Barn har 

rätt till social trygghet samt till statligt stöd, ifall föräldrar eller annan vårdnadshavare saknar tillräckliga 

resurser”. Alla barn har rätt till och ska få växa upp under goda miljöer och trygga förhållanden. 

Det är vuxnas ansvar att tillgodose barns behov. Först och främst är det föräldrarna som har 

detta ansvar. Detta är något som stadgas i 6 kap. 2§ Föräldrabalken (1949:381) där det står att 

vårdnadshavare till ett barn har ansvaret för barnets personliga förhållanden och ska se till att 

barnets behov tillgodoses. I vissa fall kan föräldrarna inte fullt ut ta detta ansvar av olika 

anledningar och då har samhället en skyldighet att agera (Socialtjänsten 2018:3). Kommunens 

socialnämnd har det yttersta ansvaret att stödja och skydda barn som riskerar att få en otrygg 

uppväxt och fara illa. I beslut som fattas rörande barn och unga ska det som är det bästa för den 

unge vara det som är avgörande, vilket stadgas i barnkonventionens tredje artikel. Principen om 

barnets bästa syftar till att skydda barn i utsatthet och skapa bättre förutsättningar för dem. Detta 

kan göras genom förebyggande insatser men även genom ingripande åtgärder om samtycke 

saknas och bedömningen görs att vård är nödvändigt (Socialstyrelsen 2004:10-11). I 5 kap. 1§ 

Socialtjänstlagen (2001:453) stadgas det att: “Socialnämnden ska verka för att barn och ungdom växer upp 

under trygga och goda förhållanden”. Vid vård enligt LVU är det då i stället socialnämnden som har ett 

ansvar att se till att barnets behov tillgodoses (Socialstyrelsen, 2019:12). 

 

Kritiken som riktats mot myndigheter handlar bland annat att socialtjänstens omhändertagande 

sker utan godtagbara anledningar. Däremot har bland annat SVT:s granskning i tre LVU fall där 

det hävdats att omhändertaganden skett utan giltiga skäl, visat på att skäl för LVU faktiskt 

föreligger. Vi kommer att i denna uppsats undersöka frågan vidare och studera sju LVU-

avgöranden som har kommit upp till Sveriges högsta domstolsinstans. Hur motiveras avslag 

respektive bifall till LVU-vård enligt Sveriges domstolar och hur framställs en god respektive 

bristande föräldraförmåga i rättsfall? Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur 
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föräldraförmågan konstrueras i rättsfall och hur olika instanser argumenterar för bifall respektive 

avslag för vård enligt LVU 2§ som handlar om föräldraförmågan.  

 

Eftersom bedömningar från socialtjänsten passerar genom rättssystemet och omhändertaganden 

enligt LVU kräver beslut i förvaltningsrätten, kan Högsta förvaltningsrättens domar utgöra ett 

intressant material för att undersöka hur föräldraskap framställs i rättsfall. Detta då vi genom 

avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen kan följa beslut och undersöka argumentation 

även i lägre instanser för att kunna analysera för de olika omständigheter som lyfts fram. 

Dessutom blir domar från Högsta förvaltningsdomstolen vägledande i andra beslut i framtida 

liknande avgöranden. Det är därför relevant att undersöka hur bedömningar kring 

föräldraförmågan görs i de olika instanser och vad som enligt instanserna anses vara en god 

respektive bristande föräldraförmåga. I uppsatsen kommer vi även att undersöka hur 

motiveringarna kring avslag respektive bifall på vård enligt 2§ LVU görs där fokus läggs på just 

föräldraförmågan.  Undersökningen i denna uppsats görs genom en analys av LVU-avgöranden 

med fokus på beslut och bedömningar från Högsta förvaltningsdomstolen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur föräldraförmågan konstrueras i rättsfall och 

hur olika instanser argumenterar för bifall respektive avslag för vård enligt LVU 2§ som handlar 

om föräldraförmågan. I uppsatsen kommer fokus läggas på avgöranden från Högsta 

förvaltningsdomstolen men vi kommer även att undersöka och analysera argumentationen i de 

lägre instanserna. Anledningen till detta är för att analysera de olika omständigheter som lyfts 

fram samt för att få en helhetsbild av målet och saken i fråga. Empirin består av sju LVU-domar 

där vi ska undersöka just detta. Syftet kommer att besvaras genom följande frågeställningar: 

 

• Hur motiveras avslag respektive bifall till LVU-vård? 

• Hur framställs en god respektive bristande föräldraförmåga i rättsfall? 

 

1.3 Avgränsningar  
Ryktena och berättelserna om socialtjänsten i massmedia handlar mestadels om föräldrar som får 

sina barn omhändertagna av socialtjänsten. När det kommer till barn som omhändertas handlar 

det vanligen om brister i föräldraförmågan (Andersson et. al 2019:106). Av denna anledning har 

vi valt att avgränsa oss till 2§ LVU som berör just detta. Uppsatsens fokus är att se hur 

föräldraförmågan konstrueras i rättsfall och hur olika instanser argumenterar för bifall respektive 

avslag för vård enligt LVU 2§ som handlar om föräldraförmågan. Anledningen till att uppsatsen 

berör domar från Högsta förvaltningsdomstolen har att göra med att dessa avgöranden blir till 

rättspraxis och därmed är vägledande för andra instanser och myndigheter. Detta innebär att 

domarna från Högsta förvaltningsdomstolen blir vägledande i andra beslut i framtida liknande 

avgöranden. Genom avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen har vi även möjlighet att följa 

andra beslut och undersöka argumentation i lägre instanser vilket kan vara av vikt för att 

undersöka de omständigheterna som lyfts fram i de olika instanserna.  
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1.4 Begreppsdefinitioner  
I detta avsnitt kommer centrala begrepp som återkommer i vår uppsats att redogöras för. Dessa 

begreppsdefinitioner är nödvändiga för att kunna få en förståelse kring vad som studeras samt 

hur dessa begrepp används i uppsatsen. 

 

1.4.1 Barn 

Alla personer som är under 18 år betraktas som barn (Barnkonventionen artikel 1). 

 

1.4.2 Förälder 

Att vara vårdnadshavare innebär att man har vårdnad om ett eller flera barn. Vårdnaden innebär 

vissa plikter vilka enligt Föräldrabalken 6 kap. 1§ samt barnkonvention artikel 5 handlar om att 

bland annat om ansvaret över barnets omvårdnad, god uppfostran och trygghet (SFS 2021:783, 

6:1§ Föräldrabalken). I uppsatsen avser begreppet förälder biologisk förälder såväl 

vårdnadshavare som inte är biologisk förälder. 

 

1.4.3 Socialsekreterare 

Socialsekreterare i denna uppsats avser en person som inom socialtjänsten ansvarar, utreder och 

handlägger ärenden avseende barn (Rehnman, 2018:7). 

 

1.4.4 Högsta förvaltningsdomstolen  

Sverige har fyra olika domstolar som består av förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta 

förvaltningsdomstolen samt Migrationsdomstolar. Högsta förvaltningsdomstolen är den sista 

instansen bland dessa. Här prövas avgöranden som överklagas och som fått prövningstillstånd 

från kammarrätten (Sveriges domstolar, 2021). 

 

1.4.5 Prövningstillstånd 

Prövningstillstånd är ett godkännande som måste bifallas för att ett ärende hos domstolen ska 

förmås att tas upp samt prövas av själva domstolen. Huvudregeln är att prövningstillstånd i den 

högsta instansen endast godkännas om avgörandet är en dom som berör avgöranden i framtiden i 

liknande fall. Detta innebär alltså att avgörandet ska kunna få betydelse som prejudikat (Sveriges 

domstolar, 2021). 

 

1.5 Disposition  
Uppsatsen inleds med ett kort avsnitt kring det sociala arbetet med barn och deras föräldrar, där 

vi börjar med en problemformulering som förklarar anledning till uppsatsens valda ämne. 

Därefter följer uppsatsens syfte och frågeställningar samt ett avsnitt om uppsatsens 

avgränsningar. Vi har sedan förklarat uppsatsens centrala begrepp i det avsnittet som heter 

definitioner och ordförklaringar. I bakgrund delen placerar vi uppsatsens frågeställningar i en 

större samhällelig kontext utifrån lagstiftning samt myndigheternas mandat. Därefter följer ett 

avsnitt kring den tidigare forskning som används i uppsatsen. Fortsättningsvis redogör vi för det 

teoretiska perspektivet som genomsyrar hela uppsatsen. Vi har även med ett kapitel kring 

uppsatsens forskningsansats och analysmetod. Sedan kommer ett avsnitt med diskussion kring 

metodvalet. Därefter har vi även ett avsnitt kring urval samt resonemang kring validitet och 

reliabilitet. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om forskningsetiska överväganden och en diskussion 
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kring detta. Vidare redogör vi för uppsatsens resultat och analys genom en granskning av den 

empirin som samlats in. Uppsatsen avslutas med ett diskussionsavsnitt där vi diskuterar 

uppsatsens resultat i förhållande till tidigare forskning, metod och teori men även ger förslag på 

framtida forskning inom ämnet. 

 

2. Bakgrund  
Hittills har vi redogjort för uppsatsens ämne och syfte. I följande avsnitt placerar vi uppsatsens 

frågeställningar i en större samhällelig kontext utifrån lagstiftning samt myndigheternas mandat. 

2.1 Det sociala arbetet med barn 
Det sociala arbetet med barn regleras i bland annat Socialtjänstlagen, SoL (2001:453) vilket är en 

lagstiftning som bygger på frivillighet. Barn och/eller vårdnadshavare väljer själva att ansöka eller 

ta emot hjälp. Det sociala arbetet med utsatta barn och unga regleras även i lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU (1990:52) som tillämpas när vården är nödvändigt men 

samtycket till denna saknas (Socialstyrelsen 2004:11). Inom socialt arbete med familjer och barn 

innebär det att göra utredningar och bedömningar kring barns behov och om barns föräldrar kan 

tillgodose dessa behov. Om föräldrarna brister i tillgodoseendet av barnets behov har samhället 

en skyldighet att agera. Socialsekreterare behöver i arbetet med barn göra bedömningar kring 

barns situation och familjeförhållanden. Bedömningar görs bland annat kring föräldraförmågan 

för att se om föräldrarna har en god respektive bristande föräldraförmåga, där brister i 

föräldraskapet i vissa fall kan leda till tvångsåtgärder (prop. 2002/03:53 s. 48). 

 

2.2 Premisser för vård enligt LVU  
I 2§ LVU stadgas att: “Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 

utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa 

eller utveckling skadas”. För att 2§ LVU ska vara tillämpbart krävs att vården inte kan ges frivillig, att 

det finns ett missförhållande där anknytning finns i miljön i hemmet samt att missförhållandet ska 

medföra en påtaglig risk för att den unges utveckling eller hälsa att skadas (SOSFS 1997:15, s. 30-

31). I 2§ LVU anses förutsättningarna för att ett barn ska beredas vård enligt lagen vilka är 

misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i barnet. Vid 

bedömningen om vård enligt LVU är nödvändigt tittas det på hur barnets hälsa och utveckling 

påverkas av förhållandena och inte förhållandena i sig (ibid:23).  

 

Vid situationer där ett barn utsätts för misshandel är LVU tillämpligt och med misshandel avses 

både psykisk och fysisk misshandel. En bedömning görs av socialnämnden kring hur barnets 

utveckling och hälsa påverkas av våldet. Här tittas det på allvarlighetsgraden, omfattningen samt 

risken för upprepning men barnets ålder tas även till beaktning (ibid:25). Gällande psykisk 

misshandel avses om ett barn har exponerats för psykiskt sveda såsom bland annat systematiska 

förolämpningar. När ett barn utsätts för psykisk misshandel brukar det många gånger bedömas 

som brister i omsorgen (ibid:27). Otillbörligt utnyttjande handlar om att barnet utnyttjas på 

diverse sätt. Det kan handla om att barnets utnyttjas på ett sexuellt sätt men kan även handla om 

att föräldrarna till barnet lägger ett alltför stort ansvar på barnet så att det leder till en påtaglig risk 

för dennes utveckling samt hälsa (ibid:27–28). Brister i omsorgen kan handla om att ett barns 

psykiska såväl fysiska behov inte tillgodoses. De psykiska behoven kan handla om att barnet inte 
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får sina behov av emotionell närig, säkerhet, stimulans tillgodosett. Det kan även handla om att 

föräldrarna till barnet har missbruk eller lider av psykisk sjukdom. De fysiska behoven handlar 

om att barnet vanvårdas gällande bland annat materiell omsorg, kläder, mat eller hygien. Vidare 

handlar brister i omsorgen om att barnet inte får nödvändig vård exempelvis att barnets föräldrar 

opponerar sig emot nödvändig behandling i form av medicinering. Utöver detta kan brister i 

omsorgen även handla om att föräldrarna inte behandlar sitt barn på ett lämpligt sätt och detta 

utifrån ålder (ibid:28–29). Annat förhållande i hemmet berör inte föräldrarna i första hand utan 

exempelvis en partner till en förälder. Det är inte endast en förälder som kan utsätta sitt barn för 

missförhållandet utan det kan vara andra personer i omgivningen (ibid:30). Ponnert (2015:115) 

menar att den bristande hemmiljön är ofta kopplad till föräldrar som brister i ansvaret för sitt 

barn vilket utgör grunden för vård enligt LVU. 

 

Ansökan om tvångsvård avseende ärenden som handlar om brister i hemmet och därmed enligt 

LVU 2§ kallas för miljöfallen (Ponnert 2015:113). Socialtjänsten har en skyldighet att ansöka om 

tvångsvård om rekvisit i det som framgår av 1 och 2 §§ LVU är uppfyllda. Syftet med 

tvångsvården med stöd av LVU är att skydda barn mot påtagliga risker. Socialtjänsten har, med 

stöd av denna lag möjlighet till tvångsåtgärder och ingripande som fungerar som komplement till 

SoL när samtycken saknas och när behovet av vård är nödvändigt (Prop. 2002/03:53:45, Ponnert 

2015:113). 

 

2.3 Från en utredning till en muntlig förhandling  
Jacobsson (2006:16–17) menar att socialsekreterarens perspektiv och egen analys är en viktig del i 

utredningar rörande barn som är i behov av tvångsvård. Socialsekreterare bedömer behov av 

insatser och beslutar dessa på olika sätt i varje enskilt fall. Beslut kring behoven grundar sig på 

bland annat socialsekreterarnas bedömning av dessa (Socialstyrelsen 2015:72). Socialsekreteraren 

skriver då ett beslutsunderlag som utgör en utredning, vilket regleras i Förvaltningslagen, FL 

(SFS  1986:223). Utredningen innehåller beskrivningar om individen och dennes situation samt 

socialsekreterarens bedömning av hur individens situation kan påverka denne på längre sikt (4 § 

LVU; 5 kap. 1 § SoF, Jacobsson 2006:17).  

 

När det är aktuellt med ett tvångsomhändertagande gör socialnämnden en ansökan till 

förvaltningsrätten i form av en skriftlig utredning som motiverar varför tvångsvården anses vara 

nödvändig 4 § LVU; 5 kap. 1 § SoF). Socialnämnden lämnar ansökan till förvaltningsrätten med 

ett skriftligt beslutsunderlag som innehåller bland annat förslag till beslut och därefter hålls en 

muntlig förhandling (4 § LVU; 35 § LVU; 39 § LVU; Ponnert 2015:114). I den muntliga 

förhandlingen får personen i frågan en möjlighet med hjälp av sitt offentliga biträde att utmana 

socialnämnden genom att bland annat förklara omständigheter och ifrågasätta socialsekreterarens 

bedömning av dessa (ibid). Den muntliga förhandlingen förstås som en kompletterande moment 

till de skriftliga information som lämnas in och representeras (14–16 §§ FPL, SFS 1971:291) Den 

muntliga förhandlingen betraktas därmed som en granskade process av all typ av information 

som representeras och utifrån detta fattas då ett beslut i frågan. Förvaltningsrätten tar sedan 

beslut utifrån om LVU är aktuellt eller inte (Jacobsson, 2006:18–19). Beslutet om LVU får 

överklagas av berörda parter, alltså den ställföreträdaren som förs barnets tala, föräldrarnas 
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offentliga biträden och socialnämnden. Överklagan görs skriftlig till den högre domstolen som 

därmed prövar överklagandet (Socialstyrelsen 2020:235–237). 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har en viktig uppgift i att skapa avgöranden som är vägledande för 

de andra domstolarna samt olika myndigheter avseende frågor i liknande fall (Sveriges domstolar, 

2021). I vissa mål finns det behov av det så kallat prejudikat, där myndigheter och andra 

domstolar får en vägledning kring frågor som tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen. Målen 

som kan leda till vägledning i vissa frågor får därför prövningstillstånd och därmed prövas de 

målen i Högsta förvaltningsdomstolen (54 kap. 10 § Rättegångsbalken, RB).  

 

3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogör vi för tidigare forskning som är relevant för vår uppsats. Nedan kommer 

vi att sammanfatta tidigare forskning om föräldraskap i relation till samhället och professionella. 

Fokus har lagts på hur professionella socialsekreterare inom barnavårdsutredning ser på 

föräldraskap samt vård enligt LVU. Fokus har även lagts på hur forskare konstaterar att 

föräldraskap formas av normer. Den tidigare forskning som används i detta kapitel hittades 

genom Uppsalas universitets databaser, där vi har använt oss av sökfraser såsom “good enough 

parenting”, “tillräckligt bra föräldrar”, “bedömningar av föräldraskap”, “föräldraskap” samt 

“föräldraförmåga” och “tvångsvård”. Vi har även hittat tidigare forskning genom en sökprocess 

med hjälp av Google. Tidigare forskning som används har vi som stöd för att analysera vår 

empiri. 

 

Vi har använt oss av 17 vetenskapliga artiklar och studier. Av dessa 17 studier är 8 nationella 

studier och 9 internationella studier. Användningen av internationella studier anses av vikt att 

beakta dock skiljer sig lagstiftningarna i länderna i flertalet aspekter vilket även betydelsefullt att 

nämna. Den tidigare forskningen är både direkt och indirekt kopplad till det valda ämnet. I 

somliga delar i detta kapitel har äldre forskning använts men anses trots detta vara relevanta för 

denna uppsats.  Då studierna använder en gemensam förklaringsmodell kring termen 

föräldraskap. I uppsatsen fokuserar vi på de situationer där barnet och dess föräldrar är föremål 

för en LVU-utredning och därför kommer tidigare forskning också reflektera just detta. Den 

forskningen som valts i uppsatsen är forskning som fokuserar på hur föräldraskapet tolkas och 

uppfattas. Forskningen redovisar även för hur yrkesverksamma personer ser på föräldraförmåga 

och hur tolkningar av dessa görs. Samtidigt redovisar den tidigare forskningen för hur 

bedömningar kring föräldrar och deras föräldraförmåga görs, samt hur samhälle och myndigheter 

ser på föräldrarna och förväntar hur de ska vara i deras föräldraroll.  

 

3.1 Bedömningar av föräldrars omsorgsförmåga 
Den brittiska forskare Woodcocks (2003) skriver att det särskilt är fyra olika aspekter som det 

läggs fokus på när det kommer till professionellas bedömningar av ett gott föräldraskap. Den 

första aspekten handlar om föräldrarna till barnet kan ge skydd till sitt barn. I denna aspekt läggs 

även ett fokus på om föräldrarna är kapabla till att utsätta barnet för våld eller inte. Den andra 

aspekten berör föräldrarnas insikt. Det socialsekreterarna tittar på här är om det finns en 

medvetenhet kring den unges utveckling när det kommer till ålder och mognad. Den tredje 
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aspekten berör stabilitet. Här handlar det om föräldrars förmåga att bibehålla rutiner för barn. 

Den sista aspekten handlar om känslomässig tillgänglighet vilket handlar om att föräldrarna ska 

kunna sätta barnets behov före ens egna behov samt att ha ett gott samspel med sitt barn som i 

sin tur ska gynna barnets hälsa och utveckling. Valentine, Smyth & Newland (2019:117) menar att 

myndighetspersoner och anmälningsskyldiga personer enligt 14 kap. 1 § SoL, i dagsläget har ett 

större ansvar avseende barn, då de behöver vara uppmärksamma för att kunna identifiera om 

barn far eller behandlas illa på något sätt. Bristande föräldraskap identifieras många gånger redan 

vid misstanke om barn far illa. Termen bristande föräldraskap griper in många olika aspekter och 

har blivit allt större (Valentine, et al. 2019:118). 

Daniel (2000:91–92) undersöker dels faktorer i föräldraskap som säkerställer att barnet mår bra, 

dels de faktorer som formar bedömningar, dels beslut gällande vård av barn och barnsäkerhet. 

Olika områden uppfattas som olika viktiga. Utifrån detta menar forskaren att man kan ha olika 

åsikter kring föräldraskap och att dessa åsikter spelar en stor roll i bedömning och även i 

beslutsfattning kring föräldraskap (Daniel 2000:103-104, Bergnéhr 2012:6-7). Andersson, 

Arvidsson, Rasmusson, & Trulsson (2006:45) skriver om barnavården i Sverige och menar att det 

har en viktig uppgift i att uppmärksamma om barn far illa. Problematisering av barnets hemmiljö 

utgör grunden för barnets omhändertagande. Vård utanför hemmet ska dock vara det absolut 

sista utvägen (Andersson et al. 2006:46). 

3.2 Omhändertagande enligt 2§ LVU  
Ponnert (2007:143) skriver att rekvisiten i LVU 2 § förknippas med föräldrarnas 

omsorgsförmåga, där bristande föräldraskap utgör grund för beslut om tvångsvård enligt LVU. 

Författaren skriver att barn kan omhändertas om det finns en påtaglig risk för skada för barnets 

hälsa och utveckling. Ponnert (ibid:201) menar att begrepp som brister i omsorgen konstrueras 

beroende på olika sammanhang och det kan även förändras över tid. Brist i omsorgen kan handla 

om att barn har blivit utsatt eller bevittnat våld i hemmet. I vissa fall kan brist i omsorgen även 

vara i form av hot i hemmet. Brist i omsorgen kan även handla om att barnets behov av 

känslomässig tillgänglighet, skydd, trygghet inte uppmärksammas (ibid:59). Det kan även handla 

om att föräldrarna inte tillgodoser barnets behov av stimulans och vägledning, eller i de 

situationerna där föräldrarna inte måna om sina barn (ibid:55). 

 

Ponnert (2007:14) skriver att socialsekreterare fokuserar på att LVU utredningar ska innehålla 

konkreta uppgifter och detaljerade information som stärker socialnämndens talan i rätten vid 

ansökan om vård enligt LVU (ibid:219). Utredningarna ska kunna redovisa för problem hos 

föräldrarna som förknippas med barns behov och som överensstämmer med rekvisiten för LVU 

2 § (ibid:30). Ponnert (ibid:224) skriver vidare att socialsekreterare i LVU-utredningar ofta skriver 

på ett sätt där bevisföringen är central. Socialsekreterarna i Ponnerts studie ansåg att personerna 

som sitter i rätten har tillräckligt med insikt kring barnens behov. Det är därför som det centrala i 

LVU-utredningar är att i utredningarna bevisa och ge skäl till varför LVU är nödvändigt. 

Ponnerts resultat (ibid:225) visar även på att tvångsomhändertagandet enligt LVU inte är enkelt 

utan snarare visar på att de rättsliga villkoren för att barn ska kunna omhändertas är relativt 

hårda. 
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3.3 Föräldraskap utifrån omsorgsformer  
Swift (1995) i Petersson (2006:54) skriver att föräldraskap kan förklaras genom olika 

omsorgsformer och krav och menar att dessa kan vara fysiska, moraliska och emotionella. Med 

fysisk omsorg menas den unges boende men handlar även om barns utrustning och hälsa. 

Moralisk omsorg handlar enligt författarna om barns uppfostran och utveckling. Med emotionell 

omsorg skriver författarna att det handlar om barns säkerhet och känslor. Omsorgsformerna är 

något som nämns även i en i internationell forskning utförd av de brittiska forskarna Lewis & 

Welsh (2005:83–85). Lewis & Welsh (2005:83–85) och Petersson (2006:57) skriver om vikten av 

aktiviteter och lägger även en ytterligare form av omsorgen som kallas för social omsorg. Denna 

omsorgsform handlar om barns förmåga till ett gott socialt samspel och till en hemmiljö som 

gynnar en intellektuell och motorisk utveckling. Aktiviteter och den sociala omsorger ingår enligt 

Forsberg (2010:78–79) i det kallas för det engagerade föräldraskapet. Då föräldrar har ansvar att 

ta hand om sina barn, att vara och spendera tid med, samt att etablera en god relation till dem, 

något som i sin tur gynnar barn och deras utveckling (Forsberg 2010:81). 

 

3.4 Samhälleliga normer kring föräldraskap 
Det finns tidigare forskning som diskuterar utmaningarna i föräldraskap och rollen som förälder. 

Samhälleliga normer och förväntningar färgar vår uppfattning om vad som är ett gott 

föräldraskap (Valentine, et al. 2019:117, Bergman 2012:91 & Littmarck 2012:30–31). Valentine, et 

al. (2019:118) skriver att i professionellas bedömningar av föräldraförmåga måste beaktande tas 

till olika faktorer som kan påverka föräldrarollen. Författarna skriver om föräldrar som anses vara 

sårbara. Med sårbara föräldrar menar författarna att det är föräldrar som lever med olika slags 

problematik såsom fattigdom, drogbruk eller psykisk ohälsa. Dessa föräldrar riskerar att bli 

kritiserade i större utsträckning då dessa föräldrar ses som föräldrar utan resurser och strategier 

på grund av deras sårbarhet. Då samhällets normer leder till att föräldrar med svårigheter av olika 

slag ofta betraktas som otillräckliga oavsett vilka resurser och strategier de använder sig av i deras 

föräldraroller (Valentine, et al. 2019:118–119).  

 

Andersson et al. (2006:45–46), Bergnéhr (2012:6) och Swain & Cameron (2003:166) gjorde olika 

studier om föräldrar med svårigheter och ansåg att sårbara föräldrar och framför allt föräldrar 

som har en funktionsnedsättning är överrepresenterade i domar och mål rörande barn som far 

illa. Vilket enligt författarna beror på antaganden kring deras förmågor. Dessa föräldrar blir ofta 

uteslutna och diskriminerade då myndigheter och yrkesverksamma personer bedömer dem 

utifrån stereotyper kring att de inte har en förmåga att klara av föräldrarollen på grund av deras 

funktionshinder (Swain & Cameron 2003:167). En amerikansk forskning visar att det finns en 

relation mellan föräldrars egna emotionella problem, stress och trauma och beteendeproblem hos 

barn (Ham 2011:95). Ham (ibid:97) menar att föräldraförmåga kan påverkas av flera faktorer, 

både externa och interna. Föräldrar som befinner sig i svåra livssituationer som kan vara 

jobbrelaterade eller som handlar om icke-hanterbara relationer, har svårt att ge sina barn tid och 

uppmärksamhet som barnen kräver (Ham 2011:98).  

.  
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3.5 ”Good enough-föräldraskap” 
Choate & Engstrom (2014:368) och Daniel (2000:92) menar att det inte finns en tydlig definition 

i lagtext kring termen tillräckligt bra föräldraskap innebär. Författarna menar att det som går att 

påstå är att det handlar om det nödtorftiga man kan göra för sina barn, att barn får bra 

uppfostran och att barns behov tillgodoses på ett bra sätt. Choate & Engström (2014:370–371) 

skriver att definitionen av tillräckligt bra föräldraskap kan uppfattas på olika sätt och 

sammanhanget är således viktigt i bedömningen av gott respektive bristande föräldraskap 

(2014:370–371). Keddell (2011:613) menar att definitionen av tillräckligt bra föräldraförmåga är 

beroende av hur den uppfattas och tolkas. 

 

Shields (2016:163–165) menar att definitionen av begreppet kan göras genom en bedömning av 

barnets uppväxt. Författaren skiljer mellan två olika perspektiv, där den ena handlar om barn som 

får en bra uppväxt. Det andra perspektivet handlar däremot om missförhållanden i hemmet. 

Shields (2016:164–166) menar att barn som inte utsatt för någon form av misshandel eller 

försummelse har good enough hemmiljö och därmed good enough föräldrar. De brittiska 

forskarna Houghughi & Speight (1998:294) menar att en “good enough” förälder handlar om 

föräldrarnas förmåga och kompetenser i att tillgodose barns fysiska och emotionella behov samt 

att kunna gränssätta och vägleda barnet och kunna främja barnets utveckling. 

 

3.6 Sammanfattningen av forskningen 
Professionella som gör bedömningar kring föräldraförmåga lägger fokus på olika aspekter som 

utgör ett gott föräldraskap. Dessa aspekter hänger samman med barns behov som gynnar 

barnens hälsa och utveckling (Woodcocks 2003). Det finns olika faktorer i föräldraskap som 

formar bedömningar när det kommer till vård enligt LVU. Vård enligt LVU ska dock vara det 

sista utvägen (Andersson et al. 2006). Faktorerna kan uppfattas som olika viktiga, vilket kan 

påverka bedömningen kring föräldraskapet (Daniel 2000). Att uppmärksamma barnens behov 

och kunna identifiera om barn far illa ligger bland annat i myndighetspersonernas ansvar. 

Bristande föräldraskap griper in många aspekter och kan ibland identifieras redan vid misstanke 

om barn far illa (Valentine, et al. 2019). Vård enligt LVU anses vara behövligt när det finns en 

påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling. Rekvisiten i LVU 2 § förknippas med föräldrarnas 

omsorgsförmåga. Bedömningar kring dessa konstrueras beroende på när och var bedömningarna 

görs. LVU utredningar ska därför innehålla konkreta uppgifter som övertygar rätten om att LVU-

vård är nödvändigt (Ponnert 2007). Föräldraskap kan förklaras utifrån olika omsorgsformer som 

handlar om föräldrarnas ansvar gentemot sina barn (Petersson 2006, Lewis & Welsh 2005 & 

Forsberg 2010). Föräldraförmåga kan även påverkas av flera faktorer, både externa och interna 

(Ham 2011). 

 

Det finns dock samhälleliga normer som kan påverka vår uppfattning om vad ett gott 

föräldraskap är (Valentine, Smyth & Newland 2019, Bergman 2012 & Littmarck 2012). 

Samhällsnormerna påverkar mest sårbara föräldrar. Alltså föräldrar som lever med olika slags 

problematik. Dessa föräldrar riskerar att bli kritiserade i större utsträckning då dessa föräldrar ses 

som föräldrar utan resurser och strategier på grund av deras sårbarhet (Valentine, et al. 2019). Då 

det finns studier som visar att sårbara föräldrar och framför allt föräldrar med en 

funktionsnedsättning är överrepresenterade i domar och mål rörande barn som far illa. Vilket 
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enligt författarna beror på antaganden kring deras förmågor. Trots att det finns sårbara föräldrar 

som använder sig av resurser och strategier i deras föräldraroller. (Andersson et al. 2006, 

Bergnéhr 2012 & Swain & Cameron 2003). Det föräldrar som ingår i det som nämns som 

tillräckligt bra föräldraskap. Begreppet kan uppfattas på olika sätt, då det finns ingen klar 

definition av vad tillräckligt bra föräldraskap är Choate & Engström (2014). Begreppet får sin 

mening beroende på hur det uppfattas och tolkas. Barn som inte utsatt för någon form av 

misshandel eller försummelse har good enough hemmiljö och därmed good enough föräldrar. 

Det går även att påstå att good enough föräldraskap handlar om det nödtorftiga man kan göra för 

sina barn (Keddell 2011, Shields 2016, Houghughi & Speight 1998). 

 

4. Teori 
I detta kapitel kommer teorin att redogöras för. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är 

socialkonstruktionism. Anledningen till valet av denna teori är rättsordningen är en stor del av 

vårt samhälle och rättsordningen är något som i samhället skapar diverse konstruktioner genom 

framställningar i avgöranden gällande föräldrar och föräldraförmåga. Den valda teorin 

tillsammans med den tidigare forskningen kommer fungera som ett analysredskap för uppsatsens 

empiriska material.  

 

4.1 Socialkonstruktionismen  
Burr (2015:2) menar att det inte finns någon uppenbar definition av socialkonstruktionism. 

Författaren (ibid:2–6) menar på att det finns somliga drag som sammanför diverse förklaringssätt 

och nämner fyra olika utgångspunkter som hon menar kännetecknar ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv: 

 

1. Ett kritiskt synsätt till för givet tagen kunskap.  

2. Att människan är en kulturell samt historisk särart. 

3. Att det finns samband mellan sociala processer och kunskap 

4. Att samband finns mellan kunskap och sociala handlingar. 

 

Den första utgångspunkten handlar om att det bör has ett kritiskt förhållningssätt mot 

förgivettagen kunskap och sanningar och detta för att kunskapen människan besitter inte kan ses 

som en objektiv eller oberoende riktighet. Detta synsätt är motsatsen till positivismen och 

empirismen som hävdar att människan uppfattar det som existerar. Inom 

socialkonstruktionismen frågas inte efter om kunskap som är sann utan snarare hur kunskapen 

blivit till eller konstruerats. Författaren menar på att kunskapen människan besitter är ett resultat 

av diverse kategoriseringar av världen och inte handlar om att objektiv avspegling av verkligheten 

(Burr, 2015:2–3). Den andra premissen handlar om att människans världsuppfattningen och 

kunskap är präglad av människans kultur och historia. Människan är både kulturella och 

historiska särarter och detta i sin tur har en inverkan på människans världsbild (ibid:4). Även 

Payne (2008:238) skriver att människans förståelse blir till genom egna tidigare erfarenheter och 

är även baserad på samspelet som sker bland människor i olika kulturella kontexter och sociala 

sammanhang. 
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Både Payne (2018:238) och Burr (2015:4) menar alltså att det som betraktas som självklart och 

objektiv sanning i ett visst sammanhang inte behöver vara självklart och en absolut sanning i ett 

annat sammanhang eller annan tidpunkt. Världsbilden är inget som är bestående utan reformeras 

med tiden (Burr, 2015:4). Den tredje utgångspunkten berör korrelationen mellan kunskap och 

sociala processer. Människans sätt att förstå världen som levs i frambringas samt bevaras i sociala 

processer. Detta innebär att samband finns mellan sociala processer och kunskap. Fenomen som 

människan uppfattar är naturliga är ett resultat av diverse sociala processer. Burr (2015) skriver att 

människans sätt att uppfatta den värld som levs i, frambringas samt bevaras i just sociala 

processer (ibid:4–5). Den fjärde och sista premissen handlar om relationen mellan sociala 

handlingar och kunskap. Det Burr (ibid:6) menar är att i diverse världssyner så blir olika 

handlingar något naturligt medans andra handlingar blir otänkbara. Olika syner på världen leder 

till att olika sociala handlingar skapas. Burr menar på att människan har olika världsbilder och det 

någon anser är självklart är inte alltid lika självklart för en annan. Konstruktioner av världen är 

starkt förbunden med maktrelationer och detta för att dessa har inflytande för vad som är 

acceptabelt att göra samt hur man bemöter människor (ibid:6). 

 

4.2 Föräldraskap som social konstruktion 
Denna uppsats handlar om hur de tre olika insatserna argumenterar för ett gott respektive 

bristande föräldraskap med fokus på Högsta förvaltningsdomstolen beslut. Begreppet 

föräldraförmåga och därmed både en god respektive bristande föräldraförmåga kommer i denna 

uppsats att behandlas som socialt konstruerade. Vad en god respektive bristande föräldraförmåga 

är finns ingen mall kring utan beror enligt socialkonstruktionismen på sammanhanget och 

kontexten. Föräldraförmågan är socialt konstruerad utifrån det ideala föräldraskapet som finns i 

samhället och som förändras och utvecklas genom tiden. När bedömningar görs kring 

föräldraförmågan påverkas dessa av uppfattningen kring begreppet och hur den ideala föräldrarna 

är vilka konstrueras av människan. Ett gott respektive bristande föräldraskap är ett begrepp med 

innehåll som kan variera beroende på det sammanhanget man befinner sig i, då världsbilden ser 

olika ut i olika sammanhang och kontext. När domstolar gör bedömningar av en god respektive 

bristande föräldraförmåga görs detta utifrån den aktuella kontexten och den samtid som 

människan lever i. Samhällets normer och lagar går dock genom förändring och utveckling, 

varför socialkonstruktionismen ses som en lämplig teori. Genom socialkonstruktionismen görs 

en analys av det insamlade empiriska materialet för att kunna uppnå uppsatsens syfte och därmed 

kunna besvara frågeställningar. 

 

5. Metod 
Hittills har vi redogjort för bland annat tidigare studier som anses vara relevanta för vår uppsats 

samt uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Nedan redogör vi för uppsatsens forskningsansats och 

analysmetod. För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod samt en 

dokumentstudie använts. Nedan har vi ett avsnitt med diskussion kring metodvalet. Därefter har 

vi även ett avsnitt kring urval och bearbetning av uppsatsens material. Fortsättningsvis skriver vi 

ett resonemang kring validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med ytterligare ett avsnitt om 

forskningsetiska överväganden och en diskussion kring detta. 
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5.1 Forskningsansats  
I denna uppsats har LVU-domar enligt 2§ LVU analyserats där fokus har legat på Högsta 

Förvaltningsdomstolens bedömningar. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur 

föräldraförmågan konstrueras i rättsfall och hur olika instanser argumenterar för bifall respektive 

avslag för vård enligt LVU 2§ som handlar om föräldraförmågan. Sohlberg & Sohlberg 

(2019:179) skriver att en kvalitativ metod syftar till att få en ökad och djupare förståelse för 

diverse fenomen såsom i detta fall handlar om föräldraförmåga. Vidare skriver Aspers (2011:14) 

att en kvalitativ ansats innebär att forskaren studerar nära det som skall undersökas för att få en 

uppfattning kring fenomenet. Utifrån uppsatsens syfte hade en kvantitativ metod varit ett möjligt 

metodval. Bryman (2018:454) menar att forskare som använder sig utav kvantitativ forskning är 

vanligen intresserade av att kunna generalisera resultatet som fås fram (ibid:216). Vi har valt att 

undersöka hur termen föräldraskap konstrueras och hur argument kring bifall respektive avslag 

på vård enligt LVU görs, snarare än att generalisera resultatet vi får fram. Således ansågs en 

kvalitativ metod lämplig och därav valet av metoden. 

Vid val av metod var kvalitativa intervjuer en metod som till en början diskuterades och detta 

med socialsekreterare som jobbar inom myndighet med barn och familjer. Att utföra en 

dokumentstudie ansågs dock vara mer lämpligt utifrån att ämnet god respektive bristande 

föräldraförmåga kan vara en känslig fråga som lätt kan vålla och väcka påfrestande känslor hos 

socialsekreterarna. Detta i sin tur kan leda till problem att få uppriktiga svar (Padgett 2008:17). 

Genom en analys av domar från Högsta förvaltningsdomstolen kan svar fås för de frågor som vi i 

uppsatsen undersöker.  

5.2 Hermeneutisk analysmetod  
Uppsatsens vetenskapsteoretiska inriktning har influenser från det hermeneutiska perspektivet. 

Alvesson & Sköldberg (2017:194) skriver att den hermeneutiska traditionen mycket handlar om 

förståelse och tolkning. Därav finns ingen självklar sanning, då man strävar efter en förståelse av 

det mest abstrakta i olika sammanhang. Det vill säga är att verkligheten och människor förändras 

med tiden (Sohlberg & Sohlberg, 2013:81).  

 

Antropologen Geertz i Sohlberg & Sohlberg (2013:114) menar att rimliga tolkningar av sociala 

handlingar görs om man känner till sammanhanget. Detta hänger samman med 

socialkonstruktionismen och innebär att förklaringen av själva begreppet föräldraskap är 

beroende av sammanhanget och därför kan förklaringen av detta variera mellan olika 

tidsperspektiv och olika sammanhang (Sohlberg & Sohlberg 2013:174). I denna uppsats är 

hermeneutiken således av betydelse då syftet med uppsatsen är att analysera hur centrala begrepp 

kring föräldraförmåga tolkas för att undersöka hur ett gott respektive bristande föräldraskap 

konstrueras i rättsfall. 

 

5.3 Dokumentstudie  
I vår uppsats görs en dokumentstudie av offentliga domar som fått prövning i högsta instans och 

empirin utgörs således av domar från alla tre instanser: förvaltningsrätten, kammarrätten och 

Högsta förvaltningsdomstolen. Dokumentstudie handlar om att betrakta, läsa, analysera och göra 

en tolkning av dokument (Bowen 2009:32) vilket i denna uppsats gjorts. Författaren menar på att 

analysen går till på så sätt att forskaren finner, selekterar, granskar och lyfter fram data i diverse 
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dokument (ibid:28). Padgett (2008:122-123) skriver att dokumentstudie är som en 

undersökningsform på färdiga existerande dokument såsom offentliga handlingar. Bowen 

(2009:29) skriver att en dokumentstudie är särdeles användbar när forskare gör en kvalitativ 

studie. En dokumentstudie görs genom läsning av de olika befintliga dokumenten som samlas för 

att sedan kunna analysera dessa med hjälp av teoretiska utgångspunkter. I denna uppsats kommer 

avgöranden från förvaltningsrätten, kammarrätten samt Högsta förvaltningsdomstolen att 

undersökas och genom en analys av dessa kommer vi finna svar på våra frågeställningar och 

uppnå syftet. Utifrån syftet och frågeställningarna anser vi att dokumentstudie är en lämplig 

metod för vår uppsats. 

En fördel med dokumentstudier menar Funck och Karlsson (2021:34) är att insamlingen av data 

är mer tidsbesparande jämfört med exempelvis intervjustudier. En nackdel som vi ser är dock att 

följdfrågor inte kan ställas såsom det går att göra vid just en intervju. Vidare skriver författarna att 

en ytterligare fördel med metoden är att materialet är lättåtkomligt. Samtidigt som detta finns 

även nackdelar med dokumentstudier vilket Bowen (2009) ger exempel på. Författaren skriver att 

problematiken med att fördjupa sig i diverse slags dokument är att dessa dokument inte i grunden 

är till för att forskas på. Denna svårighet kan i sin tur medföra brist på information i dokumenten 

vilket för forskaren kan leda till att forskningsfrågan inte kan besvaras (ibid:30-31). I denna 

uppsats ska vi undersöka hur domstolarna motiverar avslag respektive bifall till vård enligt 2§ 

LVU där betoningen ligger på föräldraförmågan. Avgöranden från domstolarna är inte ämnade 

eller utförda för att forskas på utan snarare till för att skapa rättssäkerhet. Avgörandena från 

Högsta förvaltningsdomstolen syftar även till att skapa prejudikat, då dessa riktar sig till andra 

myndigheter. Dock har detta inte erfarits som en svårighet för denna uppsats då syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur föräldraförmågan konstrueras i rättsfall och hur olika instanser 

argumenterar för bifall respektive avslag för vård enligt LVU 2§ som handlar om 

föräldraförmågan. Genom läsning av avgörandena anser vi att den informationen som fåtts är 

tillräcklig och relevant för att besvara frågeställningarna och uppnå uppsatsens syfte.  

5.4 Urval 
Det empiriska materialet består av 7 LVU avgöranden. Vi har valt domar utifrån vilka som fått 

prövning i högsta instans men empirin utgörs av domar från alla tre instanser. Uppsats urval är 

målstyrd vilket Bryman (2018:496) skriver handlar om att forskningsfrågorna är i centrum vid 

bestämmandet av urval vilket är betonat inom kvalitativ forskning. I denna uppsats har vi valt 

LVU domar med fokus på 2§ LVU som berör uppsatsens forskningsfrågor. Uppsatsen syftar till 

att undersöka hur föräldraförmågan konstrueras i rättsfall och hur olika instanser argumenterar 

för bifall respektive avslag för vård enligt LVU 2§ som handlar om föräldraförmågan. För att 

kunna besvara dessa frågor har en insamling av avgöranden gjorts där betoningen ligger på 

föräldraförmågan. Bryman (2018:496) skriver att ett målinriktat urval dock leder till att urvalet 

inte går att generalisera till en hel population vilket kan ses som en nackdel med 

tillvägagångssättet för urvalet. Syftet med uppsatsen handlar dock inte om att generalisera 

resultatet som fås fram. Detta då vi är ute efter att undersöka hur föräldraförmågan konstrueras i 

rättsfall och hur olika instanser argumenterar för bifall respektive avslag för vård enligt LVU 2§ 

som handlar om föräldraförmågan. 
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Urvalet har utgjorts av 7 domar vilket berodde på arbetets omfång och med tanke på de 

tidsramar som behövs förhållas till ansågs det att 7 domar vara tillräckligt. Vid läsningen av 

avgörandena har vi tittat på besluten från alla tre instanserna: förvaltningsrätten, kammarrätten 

och Högsta förvaltningsdomstolen. En analys har gjorts av hur domstolarna motiverar avslag och 

bifall med fokus på Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Avgörandena från Högsta 

förvaltningsdomstolen har tagits från en av JP Infonets databaser och specifikt från JP 

Rättsfallsnet - LVU. Denna databas gjordes tillgänglig för oss studenter som studerar termin sex 

på socionomprogrammet under en tidsbegränsad period. 

 

Vid insamlingen av det empiriska materialet valdes domar ut från Högsta förvaltningsdomstolen 

enligt 1 och 2 §§ LVU och detta för att denna uppsats undersöker föräldraförmågan och hur 

denna skildras i avgörandena. En filtrering på sökningen gjordes därför till Högsta 

förvaltningsdomstolen som utgivare. Vidare gjordes en filtrering på parternas ålder från 0-10 år. 

Motiveringen till att dessa åldrar valts är att fokuset i uppsatsen ligger på föräldraförmågan. I 

domar som berör äldre barn avhandlar det ofta om barn och dess beteende och därmed LVU 3§ 

som är beteendefallen (Andersson et. al 2019:106). Fokuset i uppsatsen ligger på föräldrarnas 

förmåga och därav valet av att parternas ålder ska vara mellan 0–10 år. Vid sökningen valdes 

alternativet där avgörandena sorteras efter datum, där nyaste avgörandena visas först. I denna 

uppsats har vi valt att inte använda oss av domar som är äldre än från 2011. Argumentet för detta 

är att med utgångspunkt från den tidigare forskningen och den valda teorin, är föräldraförmåga 

ett komplext begrepp och en god respektive bristande föräldraförmåga är ett begrepp som är 

under ständig rörelse och utveckling. Föreställningen kring ett gott respektive bristande 

föräldraskap är något som kan variera och förändras över tid. I vår undersökning är vi ute efter 

hur föräldraskapet i dagsläget konstrueras. Detta är även något Bryman (2018:465) skriver om 

och menar att den sociala miljön människan lever i konstant förändras och är i rörelse. 

Definitionen på ett gott respektive bristande föräldraskap är därför föränderligt och de 

avgöranden som valts ut beror på den samtid vi nu lever i, därav valdes beslut mellan åren 2011–

2021.  

 

 

Mål År Antal sidor 

1 År 2018 33 sidor 

2 År 2017 19 sidor 

3 År 2017 18 sidor 

4 År 2015 30 sidor 

5 År 2015 31 sidor 

6 År 2015 16 sidor 

7 År 2011 30 sidor 

  
= 177 sidor 
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Sökord som användes i sökningen av domar var “föräldraförmåga” samt “omsorg”. I den första 

sökningen där sökordet “föräldraförmåga” användes fann vi åtta träffar och i den andra 

sökningen användes sökordet “omsorg” där vi fann 21 träffar inkluderande avgörandena från 

första sökningen, alla dessa domar är mellan år 2011 och 2018. Av dessa 21 domstolsbeslut är 11 

domar avgöranden där Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. För att 

säkerställa att vi inte mister domar som kan vara av vikt gjordes enskilda sökningar på domar med 

dom-numret från Högsta förvaltningsdomstolen där prövningstillstånd meddelats som inte fanns 

med i sökresultaten. Vissa av dessa målnummer vad densamma vilket gjorde att vi fann somliga 

domar. Sökningar på mål-numren gjordes på hemsidan domstol.se varav vi fann beslut från 

Högsta förvaltningsdomstolen på fem av dessa domar som är mellan år 2011 och 2018. Totalt 

gav detta oss 15 domar dock var vi tvungna att sålla bort domar som inte var relevanta för denna 

uppsats. Domar som sållades bort var domar som inte handlade om brister i föräldraskapet och 

där fokus låg på annat. Exempel på domar som valts bort är domar som berört flyttningsförbud 

enligt LVU, om vårdnadshavare kan föra barnets talan i LVU-mål eller om domstolens prövning 

är begränsad till att endast avse lämpligheten av socialnämndens placeringsbeslut. Domar som 

inte berör föräldraförmågan har således valts bort. Totalt fick vi slutligen sju domar mellan åren 

2011 och 2018 att analysera. 

 

5.5 Bearbetning av material  
När allt material hade samlats in lästes allt material igenom och detta för att en överblick skulle 

fås. Efter detta lästes materialet mer ingående och en uppdelning gjordes i två övergripande 

teman: avslag på vård enligt LVU samt bifall på vård enligt LVU. Val av våra teman gjordes 

utifrån uppsatsens frågeställning. Uppsatsens frågeställningar handlar om hur avslag respektive 

bifall till vård enligt LVU motiveras med fokus på föräldraförmågan. Därav uppfattades valet av 

våra två teman som naturligt. Efter att vi delat upp materialet i två olika teman var det dags för 

kodningsprocessen. Aspers (2011:165–166) skriver att ett stort insamlat material inte går att 

analyseras som en helhet utan att materialet behöver delas upp och sorteras. Kodningen är en 

dela av analysarbetet vilket handlar om att forskaren gör en uppdelning av materialet och skapar 

koder och detta för att det ska vara möjligt att göra en fullgod analys av materialet. I denna 

uppsats har en öppen kodning gjorts som sedan tog sin form i en så kallad fokuserad kodning. 

Den öppna kodningen skriver Ahrne och Svensson (2015:225) handlar om att materialet läses 

övergripande och att kommentarer på materialet görs på ett mer spontant sätt. Efter en stund 

menar författarna på att forskaren börjar att använda sig av ett mindre och mer begränsat 

ordförråd. och detta allteftersom att diverse saker i materialet är återkommande. Det är nu den 

öppna kodningen har övergått till den fokuserade kodningen (ibid). Vid den fokuserade kodning 

av materialet försökte mönster finnas i texterna. Diverse exempel och citat valdes ut från 

domstolsbesluten som användes i uppsatsens analys och detta för att konkretisera och få en 

fördjupad empiri. De koder som har valts ut är de koder som frekvent förekom i materialet samt 

att vi fann dem intressanta ur ett analytiskt syfte. De koder vi kunde utläsa var:  insikt, skydd, 

vårdbehov trygghet, våld, risk, påtaglig risk, utveckling, förmåga, hälsa, skada och vård. 

Dessa koder är begrepp som är ofta förekommande i domarna. Vidare har vi funnit andra koder 

som de olika instanserna benämner som centrala bristområden i LVU-målen: missförhållanden 

i hemmet, brist i omsorgen, misshandel, och bristande insikt. 
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Exempel på hur kodningen har utförts: 

 

Citat Kod Central kod 

 
“det är sannolikt att J:s skador har orsakats av grovt 

våld när han har varit i sina föräldrars vård. Det 
föreligger därmed sådana brister i omsorgen som 
innebär att J löper en påtaglig risk att skadas om 
han vårdas av föräldrarna och han har därmed ett 

vårdbehov enligt LVU.”  

Skada 

Våld 

Påtaglig risk 

Vård 

Vårdbehov 

 
 
 

Brister i omsorgen 

“Enligt Högsta förvaltningsdomstolens uppfattning kan 
det inte längre anses föreligga en påtaglig risk för att 
AAs hälsa eller utveckling skadas på grund av 

misshandel i hemmet. Utredningen ger inte heller stöd 
för att mammas föräldraförmåga och förmåga att tillgodose 
AAs behov har sådana brister att det finns en påtaglig 
risk för att AAs hälsa eller utveckling skadas.”  

Påtaglig risk 

Hälsa 

Utveckling 

Skada 

Brister 
 

 
 
 
 

Misshandel  

 

5.6 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är två vanliga begrepp när forskaren använder sig utav kvalitativa 

metoder. Validitet associeras med uppsatsens giltighet och reliabilitet handlar om uppsatsens 

tillförlitlighet (Justesen 2011:34). Validitet handlar om metoden undersöker det som forskaren 

ämnar undersöka. Detta handlar alltså om forskaren mäter det som sägs ska mätas (Sohlberg & 

Sohlberg 2019:144). 

Genom hela uppsatsen har syftet varit i fokus. I denna uppsats har avgöranden från Högsta 

förvaltningsdomstolen analyserats. Det är genom dombesluten som uppsatsens frågeställningar 

har besvarats. De frågeställningar som har formulerats till uppsatsen kan endast besvaras genom 

innehållet i dombesluten. Detta leder till reducerad risk för insamling av irrelevant material vilket 

även leder till ökad validitet. Uppsatsens resultat görs genom en tolkningsprocess, vilka kan 

påverkas av författarens inställning, bakgrund och erfarenhet och därför kan dessa inte betraktas 

som en självklarhet (Padgett, 2008:2). I vår undersökning försöker vi vara så transparenta som 

möjligt, vi är öppna kring hur arbetet genomförs, vi redovisar för bland annat urvalet av tidigare 

forskning samt urvalet av avgöranden som studeras i uppsatsen. Dessutom kommer vi att 

redovisa vårt resultat oberoende av utfall, då vårt huvudsakliga syfte är att åstadkomma resultat av 

hög kvalitet. 

Reliabilitet handlar om upprepning av studie där liknande resultat nås (Sohlberg & Sohlberg 

2019:144). Padgett (2008:17–18) att forskare som använder en kvalitativ metod behöver ha vissa 

egenskaper för att kunna genomföra tillförlitliga kvalitativa studier. Forskare som genomför en 

datainsamlingsprocess bör vara flexibla och behöver ha förmåga till att göra flera saker samtidigt. 

Annars finns det en risk att man endast observerar det som man själv tycker är intressant. Det är 
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även av vikt att forskare som använder sig av kvalitativa studier har en god förmåga till 

självreflektion som möjliggör en egen utveckling. Detta då självreflektion innebär en förmåga att 

observera och noggrant undersöka sig själv, vilket anses vara en viktig egenskap hos forskaren 

som utför en kvalitativ studie. I denna uppsats anser att vi har kunnat följa dessa krav på 

tillförlitlighet då ständig reflektion har skett över våra tankar kring termen föräldraskap. Vi har 

diskuterar våra egna reflektioner med varandra och alltid haft diskussion kring de kunskaper och 

information vi hittat. Reflektion har även gjorts över de studier och tidigare forskning som 

använts i undersökningen. Vi anser att handledningstillfällen har varit behjälpliga i 

reflektionsprocessen, då med hjälp av ansvarig handledare har vi genom en vägledning och 

kommentarer kunnat belysa hur vi har påverkat vår uppsats. I de handledningstillfällena har vi 

även kunnat höra andras perspektiv och åsikter kring vår uppsats, vilket ha bidragit med 

diskussioner kring uppsatsen och dess innehåll. 

5.7 Forskningsetiska överväganden   
Vi förhåller oss i vår undersökning till olika krav som utgör en moralisk och god forskning. När 

en studie ska göras är det viktigt att ta hänsyn till en mängd etiska frågor, bland annat till fyra 

olika principer som enligt Merton (1940) i Vetenskapsrådet (2011:12) brukar kallas CUDOS-

kraven. C-kravet betyder Communism och innebär att samhället och individer har rätt att ta del 

av forskningsresultat och resultaten ska därför inte hemlighållas eller döljas på något sätt. U-

kravet betyder universalism och syftar till alla kriterier som inriktas mot vetenskap och forskning 

ska enbart vara vetenskaplig. Det vill säga att andra bedömningar baseras på forskarens bakgrund, 

ålder eller andra faktorer anses vara irrelevanta. Disinterestedness, D-kravet innebär att forskaren 

ska ha ett enda syfte med sina studier, vilket är att bidra med nya kunskaper och information. 

Organized Scepticism, alltså OS-kravet handlar om att forskaren ska ständigt ifrågasätta och 

undersöka information och kunskap. Forskaren ska då inte dra några slutsatser om det inte finns 

tillräckligt med information och kunskaper som utgör själva bedömningen.  

 

I vår uppsats är vi ute efter resultat som baseras på forskning och kunskap och därav dras inga 

slutsatser innan vi besitter information kring det valda ämnet genom analys av insamlad material. 

Under uppsatsens gång har vi försökt att ständigt granska och ifrågasätta materialet för att få så 

trovärdiga resultat som möjligt. Ifrågasättandet av materialet görs genom diskussioner kring 

dessa. Diskussioner kring materialet hålls ständigt under skrivandeprocessen men även vid 

handledningstillfällena. Diskussionen förtydligas skriftligt i avsnittet diskussion, där tidigare 

forskning, metoder, resultat och analys även diskuteras. Alla har rätt att ta del av vår uppsats då 

uppsatsen kommer att publiceras i fulltext i det digitala vetenskapliga arkivet, DiVA. Därmed är 

vår uppsats tillgänglig för alla som vill använda eller läsa den. Mot denna bakgrund anser vi att vår 

uppsats uppfyller kriterierna för en moralisk och god forskning som betonas i Vetenskapsrådet 

(2011). 
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6. Resultat & Analys 
I detta avsnitt redovisas den empirin som samlats in genom granskning av sju avgörande från 

Högsta förvaltningsdomstolen. Genom socialkonstruktionismen som en teoretisk 

utgångspunkt samt den tidigare forskningen kommer avgörandena i detta avsnitt att analyseras 

för att uppsatsens syfte ska uppnås och frågeställningarna ska kunna besvaras. I uppsatsen 

används den hermeneutiska tolkningstraditioner som analysmetod. Avgöranden från Högsta 

förvaltningsrätten har undersökts och det som tittats på är hur instanserna konstruerar ett gott 

respektive bristande föräldraskap. Vi undersöker även motiveringen till avslag respektive bifall 

till vård. En läsning har gjorts av förvaltningsrättens, kammarrättens och Högsta 

förvaltningsdomstolens avgöranden för att se hur bedömningar görs och om motiveringarna 

skiljer sig åt trots samma underlag. Ett fokus ligger som tidigare nämnt på Högsta 

förvaltningsdomstolens avgörande men det ansågs vara av vikt att läsa de undre instansernas 

avgörande för att få en helhetsbild kring bakgrunden. I tabellen nedan tilldelas varje rättsfall en 

särskild beteckning som underlättar en redogörelse av dessa. Tabellen är till för att skapa en 

tydligare överblick över den valda empirin. 

 

6.1 Presentation av domar   

Mål Barnet och 

ålder 

Bristområde Koder Särskild 

beteckning 

Mål 

1 

Z: 5 år gammal Förhållanden i 

hemmet & 

misshandel 

vård, misshandel, våld, risk, 

skada, missförhållande i 

hemmet 

Fallet Z-5 

Mål 

2 

CC-10 år 

gammal 

Misshandel och 

brist i omsorgen 

skada, risk, våld, bristande 

omsorg, misshandel, insikt, 

skydda, trygg 

Fallet CC-10 

Mål 

3 

J: 7 månader 

gammal 

Misshandel - 

brister i omsorgen 

Skada, vård, brist i 

omsorgen, risk, våld 

Fallet J–7 

Mål 

4 

F: född år 2007 

och C: född år 

2009 

Förhållanden i 

hemmet. 

våld, förhållande i hemmet, 

risk 

Fallet F&C 

Mål 

5 

CC.: 3 och ett 

halvt år 

Brist i omsorgen skyddas, vård, brist i 

omsorgen, risk 

Fallet C-3 
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Mål 

6 

AA: 4 år och 9 

månader 

Misshandel och 

brist i omsorgen 

skada, skydda, misshandel, 

risk 

Fallet A-4 

Mål 

7 

A: 1 år gammal Brist i omsorgen förmåga, risk, skada Fallet A-1 

 

6.2 Tema 1: Bifall på vård enligt LVU 
Nedan kommer argument för bifall på vård enligt LVU enligt de olika insatser att analyseras. 

Vidare kommer analys göras av hur de olika instanserna skildrar ett gott respektive bristande 

föräldraskap. 

6.2.1 Misshandel 

Misshandel är en återkommande central kod i målen som fått bifall till vård enligt LVU. I fallet 

Z-5 har våld i form av misshandel förekommit och Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat 

bifall till vård enligt LVU. Målet Z-5 handlar om en ett barn som uttryckt att hon och hennes 

syskon vid flertalet tillfällen har utsatts för fysiskt våld av sina föräldrar. Barnet ska ha berättat att 

hon nästan varenda dag brukar bli slagen av sin pappa med skohorn, gaffel, pinne eller med 

pappans öppna hand. Gällande våldet som Z har upplevt anför Högsta förvaltningsdomstolen 

följande:  

“Det våld Z har utsatts för i hemmet är att betrakta som misshandel i den mening som avses i lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga. Händelserna har inträffat vid upprepade tillfällen och har varit av 

sådan art och omfattning att de inneburit en påtaglig risk att skada hennes hälsa och utveckling” 

Trots att föräldrarna förnekar våldsuppgifterna gör Högsta förvaltningsdomstolen bedömningen 

att misshandel som Z-5 beskrivit har förekommit och därmed att föräldrarna brister i sin 

föräldraförmåga. Högsta förvaltningsdomstolen anför i avgörandet att misshandeln som Z utsätts 

för är fysisk misshandel. Det som går att utläsa i avgörandet är att Högsta förvaltningsdomstolen 

delar in misshandel i diverse grader. Det vill säga att våld konstrueras i olika grad och olika 

former, där misshandel klassificeras som våld och anses utgöra en påtaglig risk för barns hälsa 

eller utveckling. Ponnert (2015, 2007) har definierat våld på liknande sätt som Högsta 

förvaltningsdomstolen konstruerat misshandel och menar att det handlar om fysisk misshandel 

med användning av olika fysiska bestraffningsmetoder. Z-5 skall enligt Högsta förvaltnings 

bedömning nedan beredas vård med stöd av 1 och 2 §§ LVU: 

“Om ett barns uppgifter om misshandel eller andra allvarliga missförhållanden får stöd av utredningen i 

övrigt i målet kan uppgifterna normalt läggas till grund för slutsatsen att sådana missförhållanden 

förekommit som krävs för att ett tvångsomhändertagande ska få ske.” 

Det som går att utläsa från avgörandet är att misshandeln får sin mening i hur barnet beskriver 

det men även utifrån hur socialtjänsten argumenterar för behovet av vård enligt LVU på grund av 

misshandel som grund. Enligt socialkonstruktionismen menar man att människans sociala 

handlingar är socialt konstruerade (Payne 2008 & Burr 2015).  
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Precis som det uttrycks i citatet ovan så menar Högsta förvaltningsdomstolen att barns uppgifter 

av misshandel ger en mening för våldet. Uppgifter om våld i barns berättelser förstärks också av 

utredningen i målet. Informationen i barnets berättelse har varit avgörande i detta fall och legat 

även till grund för beslut om LVU-vården. Det sker en konstruktion där barnets utsaga om våld 

är central och utifrån den gör domstolen bedömningen att föräldrarna brister och att grund för 

LVU finns. Det är inte själva våldet utan barnets berättelse om våldet som är i centrum. 

Misshandel som barnet beskriver i detta mål har enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening 

varit av ringa grad. Det framställs enligt Högsta förvaltningsdomstolen som grund för vård enligt 

LVU. Misshandel av ringa grad kan enligt Högsta förvaltningsdomstolen vara ett tecken på att 

föräldrarna brister i sitt föräldraskap och kan därmed utgöra grund för vård enligt LVU.  

Förvaltningsrätten anför i samma mål liknande argument, där det framgår bland annat följande:  

“Förvaltningsrätten finner att det därför är sannolikt att Z har utsatts för fysisk misshandel av sina 

vårdnadshavare. Förvaltningsrättens uppfattning är att det inte är fråga om någon enstaka överilad handling” 

Både Högsta förvaltningsdomstolen och förvaltningsrätten anför att föräldrarna har brustit i sitt 

föräldraskap då de vid flertalet gånger utsatt Z för våld. Misshandel av allvarligare slag bör enligt 

Högsta förvaltningsdomstolens mening alltid leda till ett omhändertagande av barn för vård. 

Därav betraktas föräldrar som utsätter sina barn för misshandel som föräldrar med bristande 

föräldraförmåga. Ponnert (2007) menar att rekvisitet i LVU 2 § förknippas med föräldrarnas 

omsorgsförmåga. Bristande föräldraskap utgör därför grund för beslut om tvångsvård enligt 

LVU. Det som går att utläsa från citaten ovan är att det görs en gränsdragning i rätten mellan 

olika våldssituationer, där vissa ses som mer acceptabla än andra. Alltså att ett visst mått av våld 

mot barn kan vara antagbart om det är enstaka och överilat.  

Vård enligt 2 § LVU anses vara nödvändig på grund av att barn utsätts för misshandel. 

Misshandeln kan vara både av fysisk karaktär men även psykisk (Ponnert 2007). Psykisk 

misshandel har också förekommit och varit centralt även i avgöranden där bifall till vård enligt 

LVU beslutats. I målet CC-10 förekommer fysiskt och psykiskt våld som ligger till grund för 

bifall till vård enligt LVU. Målet handlar om ett barn som aktualiseras hos socialtjänsten då 

misstankar fanns om att barnen utsattes för våld av sina föräldrar och sina syskon. 

Förvaltningsrätten beslutar att bifalla vård enligt LVU och anför följande:  

“Förvaltningsrätten anser att det står klart att barn tar skada av att utsättas för våld och andra kränkningar i 

hemmet. Med hänsyn till detta menar förvaltningsrätten att det finns en påtaglig risk att CC:s hälsa och 

utveckling skadas av föräldrarnas bristande omsorg och den fysiska och psykiska misshandeln i 

hemmet” 

Det framgår av citaten ovan att föräldrarna har använt sig av våldet som ingår i Ponnerts 

definition av både fysisk och psykisk misshandel. Ponnert (2015) menar att psykiskt våld är att 

barnet utsätts för bland annat nedvärderingar och kränkningar. Ponnert (2007) menar även att 

både fysiskt och psykiskt våld är rekvisit som faller under missförhållanden i hemmet som utgör 

grunden för vård enligt LVU. Föräldrarnas bruk av våld faller enligt Ponnert (2015) under 

missförhållande i hemmet som anses vara avgörande för beslut om LVU.  
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Högsta förvaltningsdomstolen beslutar därför i målet att vård enligt LVU är behövligt på grund 

av bland annat följande: 

“CC har uppgett att föräldrarna vid två tillfällen som bestraffning låtit henne stå på knä med armarna sträckta 

ovanför huvudet i ca två timmar. Det har även hänt att de i tillrättavisande syfte låst in henne i hennes eller 

broderns rum eller i ett mörkt förråd. Hon ska även vid ett flertal tillfällen ha blivit slagen av bl.a. sin äldre 

bror. Föräldrarna har i huvudsak tillbakavisat CCs uppgifter men har vidgått att de vid två tillfällen i 

tillrättavisande syfte låtit henne stå på knä med armarna hängande längs sidorna i några minuter.” 

Eftersom föräldrarna har bestraffat CC fysiskt, låst in henne och accepterat broderns våld, anses 

de brista i omsorgen. Dessa beteenden faller alltså utanför den gemensamma samhälleliga 

konstruktionen för vad som är ett gott föräldraskap. I Högsta förvaltningsdomstolens bedömning 

går att utläsa att betoning lagts på det som kallas moralisk och emotionell omsorg som nämns i 

studie av Lewis & Welsh (2005). Författarna menar att föräldrar behöver kunna tillgodose barns 

behov av säkerhet och känslor samt att kunna ge barn en god uppfostran och främja deras 

utveckling vilket föräldrarna inte gjort i detta fall. 

Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att barnet har utsatts för det som betraktas vara såväl 

fysisk som psykisk misshandel. Högsta förvaltningsdomstolen påtalar att sådana händelser har 

inträffat vid flertalet tillfällen och händelserna är av den graden som inneburit en påtaglig risk för 

CC:s hälsa och utveckling. Föräldrarna har uppgett att ovanstående information inte har varit 

skadliga för CC utan att dessa har varit bestraffningsmetoder i uppfostringssyfte som har pågått 

under en kortare tid än vad CC uppgett. Begreppet våld får sin mening och betydelse beroende 

på sammanhanget, vilket hänger samman med teorin om socialkonstruktionism. Det som går att 

utläsa är att föräldrarna klassar våldet som uppfostring- och gränssättningsmetoder medan 

Högsta förvaltningsdomstolen menar att misshandel i detta fall är både psykiskt och fysiskt våld. 

Utifrån Högsta förvaltningsdomstolens avgörande går det att utläsa att ett gott föräldraskap 

innebär att lyckas med uppfostran utan att behöva använda sig utav våld. Att utsätta sitt barn för 

våld i oavsett syfte, klassificeras således som ett bristande föräldraskap som kan ligga till grund 

för vård enligt LVU.  

6.2.2 Bristande insikt 

Misstankar om våld kan i vissa fall leda till ett omhändertagande då det kan vara ett tecken på att 

föräldrarna brister i sitt föräldraskap. I andra fall kan det tyda på något annat än misshandel och 

då leda till ett avslag på LVU-vård. Misstankar om misshandel och våld har varit centralt i målet 

J-7 som handlar om en pojke som aktualiseras hos socialtjänsten efter en orosanmälan från 

sjukhuset. J har inkommit till akuten och lagts in för vård av svåra hjärnskador. Bedömningen 

som gjordes av majoriteten av hälso- och sjukvårdsspecialisterna var att skadorna en följd av yttre 

våld mot huvudet. En av specialisterna uppgav dock att det inte går att fastställa att skadorna 

orsakats genom våld utan kan ha uppkommit på annat sätt. Förvaltningsrätten menar på att 

skadorna i detta fall utgör en brist i föräldraförmågan och anför bland annat följande: 

“Härvid har förvaltningsrätten särskilt beaktat de svåra och omfattande skador J drabbats av i mycket ung 

ålder, att det än så länge inte varit möjligt att slå fast hur skadorna har uppstått och det faktum att barnets 

bästa är avgörande för vilken vård som ska ges. Mot denna bakgrund ska nämndens ansökan bifallas.” 
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Det som går att utläsa från förvaltningsrättens avgörande är att oavsett vad skadorna beror på 

bedöms dessa som grund för vård enligt LVU som anses vara för barnets bästa. Då skadorna på J 

uppstått under föräldrarnas vård. Därav klassificeras föräldrarnas föräldraförmåga därför som 

bristande. Beslutet överklagas till kammarrätten som avslog överklagan. Kammarrätten motiverar 

bifall till vård enligt LVU på liknande sätt som förvaltningsrätten, där det anförs följande: 

“det är sannolikt att J:s skador har orsakats av grovt våld när han har varit i sina föräldrars vård. Det 

föreligger därmed sådana brister i omsorgen som innebär att J löper en påtaglig risk att skadas om han 

vårdas av föräldrarna och han har därmed ett vårdbehov enligt LVU.”  

 

Både förvaltningsrätten och kammarrätten menar att det är klart och tydligt att J fått skadorna 

medan han varit i föräldrarnas vård och oavsett om våldet orsakats genom våld av föräldrarna 

eller inte har föräldrarna inte lyckats tillgodose J:s behov av skydd. När det kommer till 

professionellas bedömningar av ett gott föräldraskap läggs det fokus på om föräldrarna till barnet 

kan ge skydd till sitt barn. Bedömningarna fokuserar även på om föräldrarna är kapabla till att 

utsätta barnet för våld eller inte. Detta blir även avgörande i bedömningarna kring föräldrarnas 

insikt (Woodcocks 2003). Domstolarna slår fast att det spelar ingen roll om föräldrarna slagit 

barnet eller inte, så länge barnet riskerar att komma till skada är uppsåt inte av vikt. Rätten 

bedömer därav att föräldrarna brister i omsorgen och deras föräldraförmåga är därför bristande. 

 

På liknande sätt som ovan anför förvaltningsrätten i målet CC-10 att bristande omsorg handlar 

om när föräldrarna inte har förmågan att skydda sina barn från att utsättas för våld. Då 

föräldrarna i målet CC-10 brister enligt förvaltningsrätten i att kunna skydda CC från att utsättas 

för våld. Högsta förvaltningsdomstolen anför i samma mål att föräldrarna inte kunnat tillgodose 

CC:s behov av skydd och trygghet på grund av bristande insikt och därmed brister föräldrarna i 

sitt föräldraskap:  

“Föräldrarna har uppgett att de inte kommer att använda sig av fysiska bestraffningsmetoder i fortsättningen. De 

har dock i huvudsak förnekat de uppgifter CC har lämnat och förefaller sakna insikt i hur hon har 

påverkats…Genom CCs berättelse är det även utrett att hon vid upprepade tillfällen har blivit slagen i sitt hem 

och att föräldrarna inte förmått skydda henne och säkerställa hennes behov av en trygg och säker hemmiljö”  

Det som går att utläsa från citatet är att föräldrarna uppgett att de inte längre kommer använda 

sig av fysiska bestraffningsmetoder framöver. Det Högsta förvaltningsdomstolen dock framför är 

att föräldrarna tidigare har förnekat våldsuppgifterna och de tycks därmed sakna insikt i hur CC 

påverkats av våldet. Vidare har föräldrarna inte kunnat tillgodose CC:s behov av skydd och 

trygghet då CC vid flertalet tillfällen blivit utsatt för våld i sitt hem, både av föräldrarna men även 

sina syskon. Det som går att utläsa att föräldraskapet bedöms som bristande då föräldrarna inte 

har kunnat tillgodose barnens behov av skydd. Burr (2015) skriver att det finns inget objektiv 

sanning vilket gör att det inte egentligen finns något som vägleder föräldrarna i hur de ska vara 

som föräldrar. Däremot finns det normer och krav som påverkar uppfattningen av föräldraskap 

och hur föräldrar bör vara (Bergman 2012, Littmarck 2012). Det finns föreställningar kring 

föräldraskapet som leder till vissa handlingar framställs som acceptabla och andra inte och 

därmed konstrueras föräldraskapet som god eller bristande (Valentine, et al. 2019).  
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Olika uppfattningar och tolkningar kring föräldraskap spelar en stor roll i bedömning och även i 

beslutsfattning kring föräldraskap (Daniel 2000, Bergnéhr 2012). I detta fall blir tolkning av LVU-

rekvisiten samt domstolens bedömning avgörande för vad som är acceptabelt. Domstolen slår 

fast att föräldrar som saknar insikt brister i omsorgen och deras föräldraförmåga bedöms därmed 

som bristande. 

6.2.3 Missförhållanden i hemmet 

Bedömningar av föräldraskap utgår från diverse aspekter vilket Woodcocks (2003) skriver om. 

En av dessa aspekter författaren skriver om handlar om föräldrarnas förmåga till att tillgodose 

barnets behov av skydd. I denna aspekt läggs fokus på om föräldrarna är kapabla till att utsätta 

barnet för våld eller inte. I målet F&C anser socialnämnden att barnen i frågan bör beredas vård 

enligt LVU då socialnämnden har misstankar om att barnen kan fara illa i sin hemmiljö, där det 

framgår av socialnämndens yrkande bland annat följande:  

“pappa har tidigare dömts för misshandel mot en annan kvinnan han hade ett förhållande med. Han är även 

dömd för övergrepp i rättssak samt andra våldsbrott. Det finns uppgifter om att pappa sagt att han ska söka 

upp barnens mor så snart kontaktförbudet upphör att gälla” 

 

Pappans bruk av våld mot andra än barnet lyfts fram som en risk även för barnet. Här är det ett 

generellt våldsamt beteende som utgör omsorgsbristen trots att våld inte inriktas mot barnet. 

Valentine, et al. (2019) skriver att myndighetspersoner idag har ett större ansvar avseende barn än 

förr då de behöver vara uppmärksamma för att kunna identifiera om barn far eller behandlas illa 

på något sätt. Författarna skriver att bristande föräldraskap identifieras många gånger redan vid 

misstanke om barn far illa. I detta fall går det att utläsa att barnen inte blivit utsatta för våld men 

att det har anförts att det är en risk för barnet att pappan utsatt mamman för våld. När det gäller 

förhållande i hemmet beslutar kammarrätten i målet att F och C ska beredas vård enligt LVU. 

Kammarrätten anför bland annat att:  

”kammarrätten finner att utredningen ger stöd för att det varit otrygga och uppslitande förhållande i 

hemmet som måste ha påverkat barnen. Vid en sammantagen bedömning finner kammarrätten att det finns 

sådana missförhållanden i hemmet som utgör en påtaglig risk för att barnens hälsa och utveckling 

skadas” 

I detta fall läggs fokuset inte på att barnet bevittnar våld, utan det handlar snarare om att pappan 

brukar våld. Det har inte varit avgörande att barnet varit närvarande när våldet skett. Fokuset har 

snarare lagts på att fadern ses som en risk genom sitt våldsamma beteende och att det här 

beteendet tas för sannolikt genom tidigare domar och framåtsyftande hot uttalade av fadern själv. 

Vad som anses vara bäst i denna situation och vad som anses vara risk för att barns hälsa och 

utveckling skadas sker genom bedömningar av barns behov och situation. Bedömningar av 

föräldraskap kan också vara olika beroende på sammanhanget, då världsbilden ser olika ut i olika 

sammanhang och kontext. Problem hos föräldrarna förknippas ofta med barns behov (Ponnert 

2007). En bristande respektive gott föräldraskap definieras enligt socialkonstruktionismen på 

olika sätt beroende på var och när detta görs. Det finns olika faktorer som påverkar definitioner 

eller förklaringar av dessa termer bland annat sociala och kulturella aspekter. Därav finns det 

ingen entydig förklaring av dessa.  
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I detta fall går det att utläsa från kammarrättens dom att kammarrätten anser att det finns en risk 

att pappan kan komma att utsätta mamman för brott, förföljning eller trakasserier. Kammarrätten 

anför att pappan är dömd för bland annat olaga hot, övergrepp i rättssak och flertalet fall av 

misshandel. Vidare anförs att pappan haft missbruksproblematik och lidit av psykisk ohälsa under 

en lång tid. Av domen går att utläsa att kammarrätten gör bedömningen att pappan brister i sin 

föräldraförmåga samt att det finns missförhållanden i hemmet i form av hot. Det utgör enligt 

kammarrättens mening en påtaglig risk för båda barnens utveckling och hälsa. Mot denna 

bakgrund beslutar kammarrätten om bifall till vård enligt LVU. Den bristande hemmiljön är ofta 

kopplad till föräldrar som brister i ansvaret för sitt barn (Ponnert 2015, 2007). Föräldrar som har 

ett våldsamt beteende och som brukar våld mot andra än barnet kan ses som föräldrar som 

brister i omsorgen även om våldet inte inriktas mot barnet. 

 

6.2.4 Brister i omsorgen 

I bedömningen av föräldraskapet utgör brister i omsorgen många gånger en grund för vård enligt 

LVU (Ponnert 2007). Det handlar bland annat om situationer där barnet riskerar att skadas på 

grund av bristande anknytning till sin förälder (Ponnert 2015). I domarna är brist i omsorgen en 

del som läggs till grund för vård enligt LVU. I de fallen som handlar om brist i omsorgen har 

bland annat fallet A-4 varit centralt. Barnet i målet har varit familjehemsplacerad och vårdas enligt 

LVU på grund av allvarlig misshandel i hemmet. Pappan till barnet har dömts för misshandel 

medan anklagelserna mot mamman ogillades. Förvaltningsrätten anser att LVU är nödvändigt 

och anför bland annat följande:  

”Mot bakgrund av mamma ställningstaganden kring de skador som AA åsamkats finns en stor osäkerhet 

kring hennes förmåga att skydda AA framöver. Det har inte framkommit någon förklaring till varför mamman 

inte kunde skydda AA mot den misshandel hon utsattes för vid flera tillfällen. Det är därför inte möjligt att 

säga att orsaken till denna oförmåga i nuläget undanröjts.” 

Förvaltningsrätten menar att A:s mamma inte har kunnat skydda A mot misshandel och att 

anledningen till detta varit okänd. Rätten menar att mamman inte kunnat skydda AA. Att inte 

kunna skydda sitt barn blir alltså en omsorgsbrist. Det innebär att en förälder inte behöver vara 

den som utsätter barnet för våld för att det ska definieras som omsorgsbrist eller risk att barnet 

far illa. I bedömningar av föräldraskap läggs fokus på föräldraförmåga att tillgodose barns behov 

av skydd (Woodcocks 2003). Definition av begrepp såsom skydd eller oförmåga i det här citatet 

är det ett exempel på att begrepp definieras och omdefinieras i varje social kontext. Sådana 

termer betraktas som föränderliga och definitioner av dessa förändras med tiden. Detta kan 

relateras till det som författaren Bergman (2012) skriver om, där det menas att 

samhällsutvecklingen och välfärdsstaten som sker genom tiden spelar en viktig roll när det 

kommer till synen på och förutsättningarna för föräldraskap. Föräldrar som inte utsätter sina barn 

för våld men inte har en förmåga att skydda sina barn från våld från andra är enligt rättens 

mening föräldrar som brister i omsorgen. 

Ett annat exempel som berör brister i omsorgen är fallet C-3. Där som ett argument för att C-3 

ska beredas vård enligt LVU anför socialnämnden bland annat följande:  
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”CC har visat påtagliga tecken på att den hemtagningsprocess som påbörjats påverkat honom negativt i mycket 

hög grad och en fullbordad flytt av CC innebär att han löper en påtaglig risk att skadas på det sätt som avses i 

LVU. Trots detta har pappan inte varit villig att i nämnvärd omfattning förändra sin inställning angående en 

flytt av CC. En vårdnadshavares agerande vid upphörande av frivillig vård måste kunna anses utgöra sådana 

brister i omsorgen som avses i LVU.” 

CC placerades med samtycke i ett familjehem då modern inte var kapabel till att ta hand om 

honom. Efter sex månaders fastställdes att AA var pappan till CC och efter fastsättningen av 

faderskap har kontinuerligt umgänge skett. Efter ett tag tas samtycket till placeringen tillbaka från 

pappan och han begär att placeringen skall avslutas. Socialnämnden märker att i samband med 

umgängen med pappan samt hemtagningsprocessen att börja CC uppvisa symtom på dåligt 

mående. Socialnämnden ansökte om vård enligt LVU samt umgängesförbud och angav att 

barnets pappa brast i omsorgen genom hans agerande i hemtagningsprocessen. Dessutom ville 

pappan påskynda processen, vilket nämnden menar på skulle innebära stora risker för Cs hälsa 

och utveckling. 

Det som går att utläsa är att socialnämnden anser att pappan brister i sitt föräldraskap då han 

enligt nämnden brister i omsorgen på grund av hans ageranden. Vad som är ett gott föräldraskap 

respektive bristande föräldraskap för en person innebär inte att en annan person har samma 

uppfattning kring begreppen. I citatet ovan menar socialnämnden att fadern brister i omsorgen 

utifrån att han har velat skynda på hemtagningen och inte samarbetat med socialtjänsten kring 

planering. Det innebär att även om det inte förekommer våld eller andra omständigheter i 

hemmet, kan ett sådant beteende diskuteras som en omsorgsbrist. Nämnden klassificerar pappans 

agerande som bristande föräldraskap. Kammarrätten anför liknande argument som 

socialnämnden anfört och menar på att en påskyndning av hemtagningsprocessen utgör en risk 

för CC:s hälsa: 

  

“AAs agerande att inte kunna anpassa umgängesschemat utifrån CCs reaktioner tillsammans med att han 

förringar CCs behov av sina primära anknytningspersoner utgör en omsorgsbrist.” 

 

Av domen går att tyda att pappan inte har insikt i hur en påskyndad process kan påverka CC och 

att det kan leda till en hämmad utveckling. Pappan brister därmed i sin föräldraförmåga enligt 

kammarrättens dom. Littmarck (2012) beskriver att det i dagens samhälle är svårt att vara en 

förälder och att det är både komplext men även fyllt med krav och förväntningar. Likaså menar 

Valentine et al. (2019) att föräldraskapet är styrt av normer och samhälleliga krav och att 

samhället präglas av olika stereotyper och sociala normer som fastslår innebörden av föräldraskap 

och därmed vad en bra respektive dålig förälder innebär. Pappans beteende kan tolkas som 

engagerat föräldraskap eller omsorgsbrist, då han förväntas agera på ett visst sätt. Pappa förväntas 

samarbeta med socialtjänsten kring barnet och hemtagningsprocessen. Socialnämnden och 

kammarrätten menade att pappa brast på ett känslomässigt plan på grund av hans agerande. 

Woodcocks (2003) skriver att en av de olika aspekter som det läggs fokus på när det kommer till 

bedömningar av föräldraskap handlar om känslomässig tillgänglighet, vilket är ett plan 

socialnämnden och kammarrätten menar att pappan brustit på.  
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Petersson (2006) samt Lewis & Welsh (2005) skriver om detta och menar att känslomässig 

tillgänglighet handlar om barns säkerhet och känslor. Vilket innebär att föräldrarna ska kunna 

sätta den unges behov före ens egna som förälder samt att ha ett gott samspel med sitt barn som i 

sin tur ska gynna den unges utveckling. I detta fall går det att utläsa från avgörandet att pappan 

brustit när det kommer till detta genom att han satt sina egna behov före barnets.  

 

6.3 Tema 2: Avslag på vård enligt LVU 
Nedan kommer argument för avslag på vård enligt LVU enligt de olika insatser att 

analyseras.  Vidare kommer analys göras av hur de olika instanserna skildrar ett gott respektive 

bristande föräldraskap. Fokus ligger dock på hur Högsta förvaltningsdomstolen gör sina 

bedömningar. 

 

6.3.1 Misshandel 

Fallet Z-5 är ett av de målen där misshandel berörs. I frågan om misshandel i målet Z ifrågasätter 

kammarrätten misshandelns omfattning samt allvarlighetsgraden i misshandeln. Kammarrätten 

framför att missförhållandena i hemmet inte är av den arten och inte har den omfattningen att 

det föreligger en påtaglig risk för Z:s hälsa eller utveckling: 

 

“Kammarrätten anser även att uppgifterna i utredningen om den misshandel som ska ha skett är vaga och 

odetaljerade. Det framgår att den ska ha skett med tofflor, skohorn och öppen hand. Några ytterligare detaljer 

avseende händelseförloppen vid misshandels tillfällena eller några omständigheter runt omkring händelserna 

framgår dock inte. Det är vidare oklart under hur lång tid hon ska ha misshandlats, hur ofta 

misshandeln skett eller hur allvarlig den varit” 

 

Det som går att utläsa är att misshandeln inte är en tillräckligt stark grund för vård enligt LVU 

och detta trots att föräldrarna har slagits henne med tofflor, skohorn och öppen hand. På samma 

sätt anför kammarrätten i målet CC-10 att missförhållandena i målet inte är av den arten eller har 

den omfattningen att det föreligger risk för CC:s hälsa och utveckling att skadas. Kammarrätten 

uppger att våldsuppgifterna kan handla om att föräldrarna vid enstaka gånger tillrättavisat CC i 

uppfostrande syfte. Handlingarna menar kammarrätten berör uppfostran och gränssättning men 

klassificeras i avgörandet inte som fysiskt våld av den art som utgör grund för vård enligt LVU. 

Det som således går att utläsa är att föräldrarna enligt kammarrätten inte i detta avseende brister i 

sin föräldraförmåga. Kammarrätten anför följande gällande CC:s behov av skydd och trygghet 

följande: 

 

“Vid bedömningen av uppgifternas tillförlitlighet kan konstateras att dessa, och bara till viss mindre del, stöds av 

utredningen i övrigt och då endast av vad föräldrarna uppgett om hur de uppfostrat och gränssatt sin dotter. Det är 

därför inte med tillräcklig säkerhet utrett annat än att det varit fråga om enstaka tillrättavisningar i 

uppfostrande syfte utan inslag av direkt fysiskt våld.” 

 

I fallet CC anförs att CC vid flertalet tillfällen blivit utsatt för våld i sitt hem, både av föräldrarna 

men även sina syskon. Kammarrätten anför att inget i utredningen visar på att föräldrarna har 

accepterat våldet från CC:s syskon och föräldrarna brister därmed inte i att tillgodose CC:s behov 

av skydd. Olika syner på världen leder till att olika sociala handlingar skapas.  



  Asadi & Sultana 

32 
 

Burr (2015) menar på att människan har olika världsbilder och det någon anser är självklart är inte 

alltid lika självklart för en annan. Konstruktioner av världen är starkt förbunden med 

maktrelationer och detta för att dessa har inflytande för vad som är acceptabelt att göra, samt hur 

man bemöter människor. Föräldraförmågan bedöms enligt domstolens mening som tillräckligt 

bra. Domstolen tolkar föräldrarnas beteende som uppfostran och inte våld. Tillräckligt bra 

föräldraskap handlar enligt Choate & Engström (2014) om föräldrarnas förmåga i att bland annat 

kunna gränssätta och vägleda sitt barn. Författarna menar att definitionen av tillräckligt bra 

föräldraskap kan uppfattas på olika sätt. Sammanhanget är således viktigt i bedömningen av gott 

respektive bristande föräldraskap. Enstaka tillrättavisningar i uppfostrande faller enligt 

kammarrättens mening i det som konstrueras som tillräckligt bra föräldraskap. 

 

”När det gäller misstanke om fysisk misshandel av ett barn och bedömningen grundas enbart på förekomsten 

av vissa symtom hos barnet bör en förutsättning för tvångsingripande vara att det finns ett tydligt vetenskapligt stöd 

för orsakssamband mellan de medicinska fynden och det förutsatta våldet” 

Högsta förvaltningsdomstol menar att när det handlar om anklagelser om fysiskt våld måste ett 

starkt stöd finnas på att våldet har ägt rum. Högsta förvaltningsdomstolen bedömer i målet J-7 att 

J inte ska beredas vård enligt LVU då de konstaterar att grunderna för att omhänderta J med stöd 

av LVU inte är tillräckliga. Högsta förvaltningsdomstolen menar att det krävs skäl som bör vara 

tungt vägande. Högsta förvaltningsdomstolen anför bland annat följande: 

“Om ett barn eller dess syskon har drabbats av flera allvarliga skador som inte kan kopplas till något 

våldsutövande kan dessa under vissa omständigheter läggas föräldrarna till last som brister i omsorgen. Så 

är fallet om skadorna kan kopplas till brister i säkerhetsmedvetandet eller annan vårdslöshet hos 

föräldrarna.” 

Det som går att utläsa från citatet ovan är att Högsta förvaltningsdomstolen menar att det finns 

skador som kan i vissa fall bero på brist i föräldraförmåga, men att i det här fallet kan inte 

skadorna beskrivas som bristande säkerhetsmedvetenhet. Skadorna är enligt rätten varken tecken 

på våld eller annan omsorgsbrist. Skadorna är alltså möjliga inom ramen för ett good enough 

föräldraskap. Shields (2016) menar att definitionen av begreppet good enough förälder kan göras 

genom en bedömning av barnets uppväxt. Shields (2016) menar att barn som inte utsatt för 

någon form av misshandel eller försummelse anses ha good enough hemmiljö och därmed good 

enough föräldrar. 

Högsta förvaltningsdomstolen anför att bevisningen i målet inte når upp till den nivån som talar 

för att föräldrarna brister i omsorgen, där det skrivs följande: 

“I utredningen som ligger till grund för ansökan om vård nämns två händelser som rör föräldrarnas 

omsorgsförmåga. Föräldrarna ska ha lämnat J utan uppsikt på ett sätt som kan antyda bristande 

säkerhetsmedvetande. Social- och arbetsnämnden har emellertid inte närmare argumenterat kring förekomsten av 

brister i omsorgen hos föräldrarna. Utredningen i målet ger sålunda inte stöd för antagandet att det fanns 

sådana brister i omsorgen att det av det skälet förelåg en påtaglig risk för att J:s hälsa eller 

utveckling kunde skadas.” 
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Av domen går att läsa att Högsta förvaltningsdomstolen antyder att socialnämndens utredningar 

inte kan påvisa att J är i behov av vård enligt LVU. Utredningen i detta fall innehåller inga 

specifika berättelser kring hur föräldrarna brister i omsorgen av J. Därav finns det inte tillräckligt 

med underlag som tyder på att föräldrarna brister i omsorgen. Det som går att utläsa från Högsta 

förvaltningsdomstolens avgörande är att socialnämndens utredningar kring J:s behov är 

bristfälliga. Detta kan ha göra med hur utredningarna har skrivits, hur formuleringar gjorts eller 

hur motiveringar förts. I vissa fall är socialsekreterarna säkra på att vård enligt LVU är behövligt 

och nödvändigt men de kan trots det sakna underlag som övertygar rätten om att tvångsvård är 

för barnets bästa (Ponnert 2007). Utredningen ska innehålla konkreta uppgifter och detaljerade 

information som stärker socialnämndens talan i rätten (Ponnert 2007). Utredningen i detta fall 

har inte kunnat motivera till att föräldraförmåga tyder på att LVU-vård är behövligt och 

nödvändigt. Att göra bedömningar kring tillräckligt bra föräldraskap kan vara komplicerat, utifrån 

att det inte finns en tydlig definition i lagtext kring termen tillräckligt bra föräldraskap. 

Definitionen konstrueras beroende på tid och sammanhang och i vissa fall går det att påstå att det 

handlar om det nödtorftiga man kan göra för sitt barn (Choate et al. 2014). 

 

6.3.2 Förhållanden i hemmet 

Gällande bedömningar som utgår från det så kallad förhållande i hemmet läggs fokus enligt 

Ponnert (2015, 2007) på situationerna där barnet riskerar att skadas i sin hemmiljö. Förhållande i 

hemmet som fråga i målet har varit centralt i fallet F&C. Fallet handlar om att den ena föräldern 

har kontaktförbud men söker trots detta upp den andre föräldern. Frågan i målet är om 

uppsökandet samt eventuella konsekvenser som kan uppstå anses vara sådant förhållande i 

hemmet utgör grund för omhändertagande enligt LVU. Förvaltningsrätten anför i målet bland 

annat följande: 

 

“Pappan har haft ett drogmissbruk som han behandlats för…Det finns dock inga förstahandsuppgifter om han 

haft något missbruk under det senaste året….Pappan är dömd för ringa misshandel mot barnens mor vid ett 

tillfälle som barnen bevittnade. Enligt förvaltningsrättens mening finns det tillförlitliga uppgifter från barnens mor 

att det varit otrygga och uppslitande förhållanden i hemmet som måste ha påverkat barnen. Barnen lever 

dock inte längre i det hemmet…modern och barnen har skyddade personuppgifter… Det har inte framkommit 

något som visar att pappan försökt kontakta modern”. 

 

Gällande pappans föräldraförmåga i målet menar förvaltningsrätten att han brister i denna men 

inte i den grad att vård enligt LVU föreligger. Från socialtjänstens utredning går att utläsa att 

pappan haft ett drogmissbruk. Förvaltningsrätten anför dock att det inte finns uppgifter som 

tyder på att pappan det senaste året haft ett missbruk. Pappan är även dömd för misshandel mot 

mamman som barnen har bevittnat, vilket faller under missförhållanden i hemmet som 

Förvaltningsrätten bedömer som brister i omsorgen (Ponnert 2015, 2007). Förvaltningsrätten 

anför att det är ett faktum att såväl mamman som barnen har varit otrygga och att barnen levt 

under uppslitande förhållanden som säkerligen har påverkat barnen. Dock lever mamman och 

barnen i dagsläget inte med pappan. Förvaltningsrätten menar även att det inte framkommit 

något som visar på att pappan försökt söka upp mamman. Mot denna bakgrund blir 

förvaltningsrättens beslut följande: 
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“Förvaltningsrätten anser att utifrån vad som framkommit kan det inte sägas föreligga någon brist i 

omsorgen om barnen eller något annat förhållande i hemmet som kan utgöra grund för vård enligt 

LVU i detta avseende.” 

 

Utifrån förvaltningsrättens beslut framgår det att förvaltningsrätten anser att mamman kan 

tillgodose barnens behov av skydd då hon har skyddade personuppgifter samt att kontaktförbud 

föreligger. Samtidigt görs bedömningen att pappan brister i sitt föräldraskap men bristerna utgör 

ingen grund för LVU eftersom barnen inte har något umgänge eller kontakt med pappan.  

Högsta förvaltningsdomstolens beslutar också i F&C mål att det inte finns grunder för att C och 

F ska beredas vård enligt LVU. Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att skälen som nämnden 

anfört inte är tillräckligt starka för att barnen ska tvångsomhändertas enligt LVU: 

 

“Risken för att pappan skulle söka upp mamma och de eventuella negativa konsekvenserna detta skulle få för 

F&C kan enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening inte anses utgöra ett sådant förhållande i hemmet 

som avses i 2 § LVU… hot mot en vårdnadshavare inte är att anse som ett sådant förhållande i hemmet 

som är grund för vård enligt LVU…det finns andra regler till skydd för personer som är utsatta för hot.” 

 

Högsta förvaltningsdomstolen skriver i rättsfallet att hot mot förälder inte anses vara ett sådant 

förhållande i hemmet som kan leda till ett LVU. Högsta förvaltningsdomstolen syftar till att det 

finns andra bestämmelser till skydd för individer som är utsatta för diverse hot, såsom lagen om 

kontaktförbud, folkbokföringslagen och socialtjänstlagen. Av avgörandet går att utläsa att pappan 

inte har sökt upp mamman och barnen och han har även under en lång period känt till vart de 

befinner sig. Av avgörandet går att tyda att Högsta förvaltningsdomstolen anser att pappan 

brister i sitt föräldraskap då han uttalat hot mot mamman. Hoten kan dock inte ses som 

förhållanden i hemmet som kan ligga till grund för vård enligt LVU enligt högsta 

förvaltningsdomstolen. Burr (2015) menar på att människan har olika världsbilder och det någon 

anser är självklart är inte alltid lika självklart för en annan. Konstruktioner av världen har 

inflytande för vad som är acceptabelt att göra eller inte. Hot som uttalats mot vårdnadshavare kan 

inte ligga till grund för LVU och därmed klassas inte som missförhållande i hemmet. Föräldern 

som uttalat hot brister i sitt föräldraskap dock är bristerna inte tillräckliga för ett 

omhändertagande enligt LVU. Ponnert (2007) skriver att tvångsomhändertagandet enligt LVU 

inte är enkelt utan snarare visar på att de rättsliga villkoren för att barn ska kunna omhändertas är 

relativt hårda.  

 

6.3.3 Brister i omsorgen 

Brist i omsorgen har varit ett centralt bristområde i målet A-1. Fallet A-1 handlar om ett litet barn 

som omhändertogs 16 dagar efter födelsen. Socialtjänsten hade mottagit en orosanmälan från 

mammans LSS-handläggare. Uppgifterna i anmälan handlar bland annat om att mamman är:  

“sen i utvecklingen, har svårt med inlärning och att hon har perceptionsstörningar”. 

 

Socialnämnden menar att mammans funktionsvariationer är något som påverkar hennes 

föräldraförmåga. Swain & Cameron (2003) skriver att föräldrar som har en funktionsnedsättning 

är överrepresenterade i domar och mål rörande barn som far illa, något som enligt författarna 

beror på antaganden kring deras förmågor.  
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Dessa föräldrar blir ofta uteslutna och diskriminerade då myndigheter och yrkesverksamma 

personer bedömer de utifrån stereotyper kring att de inte har en förmåga att klara av 

föräldrarollen på grund av deras funktionshinder. Både förvaltningsrätten och kammarrätten 

anför att mamman har ett behov av stöd i sin föräldraförmåga som beror mycket på hennes 

funktionsnedsättningar. Valentine et al (2019) skriver om sårbara föräldrar, alltså föräldrar med 

egna problematik. Författarna menar att dessa föräldrar i större utsträckning har svårare att uppnå 

kraven för ett gott föräldraskap. Sårbara föräldrar betraktas många gånger som föräldrar med 

bristande föräldraskap på grund av dess sårbarhet. 

“Omhändertagandet är grundat på lösa antaganden om framtiden samt på subjektiva åsikter och uppfattningar 

uttalade av daghemspersonal och en jourhemsmamma… Det har inte visats något som tyder på att hon skulle 

brista i omsorgen av sin son eller utgöra påtaglig risk för att skada hans hälsa eller utveckling….” 

 

Det som går att utläsa i avgörandet från Högsta förvaltningsdomstolen är att mammans 

funktionsnedsättning enligt socialnämnden påverkar hennes föräldraskap, vilket även 

förvaltningsrätten anför. Valentine et al (2019) skriver vidare att sårbara föräldrar många gånger 

förstår och har vad det krävs för att uppnå ett gott föräldraskap men att de på grund av deras 

sårbarhet ses som otillräckliga. Samhällets diverse normer kring föräldrar och föräldraskap leder 

till att sårbara föräldrar ofta kommer att betraktas som otillräcklig föräldrar oavsett hur bra de är i 

sina föräldraroller. I detta fall har socialnämnden anfört att mamman funktionsnedsättning 

påverkar hennes föräldraförmåga. I detta fall rör det sig om antaganden kring att mamma brister i 

omsorgen på grund av sitt funktionshinder och att det ses utgöra en risk för vanvård och 

bristande säkerhetstänk. Tolkningen av funktionshinder påverkas därmed av hur vi väljer att 

konstruera den som kategori och hur vi uppfattar den. Funktionshinder definieras enligt 

socialkonstruktionismen av hur människor i samspel med varandra tolkar det. Funktionshinder 

konstrueras även av hur personer med funktionshinder beskriver och definierar det. Människor 

och samhället ger begrepp som funktionshinder sin mening utifrån olika tolkningar kring hur 

människor med funktionshinder är eller hur de beter sig. Gällande mamman 

funktionsnedsättning konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen följande:  

“Kravet på att det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att risk för skada föreligger innebär att 

det endast är förmågan i det enskilda fallet att ta hand om sitt barn som kan läggas till grund för ett beslut om 

tvångsvård” 

Högsta förvaltningsdomstolen menar på att utredningarna tyder på att mamman har förmågan att 

ta hand om sitt barn. Det saknas enligt högsta förvaltningsdomstolen information som tyder på 

att mammas brister i sin föräldraförmåga. Utredningarna ska enligt Ponnert (2007) kunna 

redovisa för problem hos föräldrarna som förknippas med barns behov och som 

överensstämmer med rekvisiten för LVU 2 §. Socialnämndens uppfattning och resonemang kring 

att mamman brister i omsorgen på grund av sitt funktionshinder anser enligt högsta 

förvaltningsdomstolen inte utgöra brister i omsorgen: 

“...Detta får anses tyda på att hon är ansvarstagande och medveten om sina begränsningar samt även på en 

förmåga att hantera svåra situationer på ett välfungerande och moget sätt.” 
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Domstolen anser att mamma har för sin funktionsnedsättning beviljats och tagit emot hjälp enligt 

LSS. Även från psykologutlåtandet som inkom vid förhandlingen i förvaltningsrätten 

framkommer att mamman är medveten om sina begränsningar och att hon tagit tag i de som hon 

haft problem med. Mamman bedöms har god insikt i hennes begränsningar och att hon tar tag i 

problem som uppstår vilket snarare påvisar en god föräldraförmåga än en bristande. Inom 

socialkonstruktionismen frågas inte efter om kunskap som är sann utan snarare hur kunskapen 

blivit till eller konstruerats. Författaren menar på att kunskapen människan besitter är ett resultat 

av diverse kategoriseringar av världen och inte handlar om att objektiv avspegling av verkligheten 

(Burr 2015). 

Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att tvångsvården ska upphöra och anför följande: 

“...föräldrarnas förmåga att ta hand om sitt barn kan således inte anses beskriva en sådan påtaglig risk för 

skada som är en förutsättning för ett beslut om tvångsvård” 

Det som menas är att mammans funktionshinder inte utgör en brist i föräldraskapet. Mamman 

har funktionshinder och har god insikt över hennes begränsningar visar snarare på att mamman 

har en god föräldraförmåga då hon ser sina begränsningar och söker hjälp och lösningar. 

Mammas insikt lyfts här ut som ett beteende som tolkas som god omsorgsförmåga.  

I målet CC-10 som handlar om brister i omsorgen i hemtagningsprocessen finner Högsta 

förvaltningsdomstolen att sådana brister inte kan utgöra grund för vård enligt LVU. Högsta 

förvaltningsdomstolen framför bland annat följande: 

“Under uttrycket ”brister i omsorgen” faller situationer där barnets känslomässiga eller psykiska behov 

allvarligt eftersätts, vilket i sin tur kan bero på missbruk eller psykisk störning hos någon av föräldrarna… 

Högsta förvaltningsdomstolen finner att vad som lagts CC till last inte kan anses utgöra sådana brister i 

omsorgen som kan grunda vård med stöd av 2 § LVU” 

Domen har handlat om pappans agerande i hemtagningsprocessen. Pappan har försökt skynda på 

processen och hans inställning kunde enligt socialnämndens mening utgöra brist i omsorgen. Då 

pappa inte har samarbetat med socialtjänsten kring hemtagningsprocessen. Gällande pappas 

agerande anförs Högsta förvaltningsdomstolen följande: 

“..att ha önskemål om ett regelbundet och frekvent umgänge med sonen måste ses som både naturligt för att kunna 

avsluta familjehemsplaceringen och ta hem sonen” 

Pappas inställning till hemtagningsprocessen utgör enligt högsta förvaltningsdomstolen inte 

brister i omsorgen som det hävdas i socialnämndens ansöka om vård. Att myndigheterna har 

fattat olika beslut i olika fall och mål kan bero på det som Daniel (2000) argumenterar för. Där 

det beskrivs att uppfattningen av barns behov är olika från person till person. Diverse områden 

uppfattas som olika viktiga. Likaså kan tolkningar och uppfattningar kring föräldraskapet vara 

olika. Utifrån detta menar forskaren att socialsekreterare och professionella kan ha olika åsikter 

kring föräldraskap och att dessa åsikter spelar en stor roll i bedömning och även i beslutsfattning 

kring föräldraskap (Daniel 2000). I detta fall handlar det om olika åsikter och olika tolkningar hos 

nämnden respektive domstolen, där nämnden tolkar pappas beteende som brister i omsorgen 

medan domstolen tolkar det som good enough.  
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Det går att relatera till det som enligt Shields (2016) anses vara good enough föräldrar. 

Författarna menar att barn som inte utsatt för någon form av misshandel eller försummelse har 

good enough föräldrar. 

“För att vården ska kunna upphöra fordras dels att hemförhållandena har förändrats så att vård utanför 

hemmet inte längre är motiverad. Mamma ansökte om att LVU-vården skulle upphöra. Hon anförde att grund 

för omhändertagande inte längre förelåg eftersom hon ansökt om skilsmässa från As pappa och om ensam vårdnad 

om A och As bror och har förmåga att skydda A mot fortsatta övergrepp.” 

I de fallen som handlar om att upphöra vård utanför hemmet krävs det en förändring som tyder 

på att vård inte längre behövligt. Det som går att utläsa från avgörandet i mål A-4 är att A:s 

mamma har ansökt om att LVU-vård ska upphöra då hon menar att hon har tagit åtgärder för att 

tillgodose As behov av trygghet och säkerhet. Åtgärderna handlar bland annat om att mamma har 

ansökt om skilsmässa samt enskild vårdnad om A. Ett gott respektive bristande föräldraskap är 

ett begrepp med innehåll som kan variera beroende på det sociala sammanhanget man befinner 

sig i. Mot denna bakgrund menar Högsta förvaltningsdomstolens att det inte längre föreligger risk 

för att A:s hälsa eller utveckling skadas på grund av att mamma brister i omsorgen. Bristen var 

alltså centrerad till pappan, så när han är ute ur bilden är mamman ensam good enough. Det går 

att påstå att tillräckligt bra föräldraskap handlar om det nödtorftiga förälder kan göra för att 

tillgodose barnets behov på ett bra sätt (Choate & Engstrom 2014 & Daniel 2000:92) Högsta 

förvaltningsdomstolen bedömer mammas föräldraförmåga som tillräckligt bra och beslutar därför 

om upphörande av vård och anför följande: 

“Mamma lever nu ensam och har ensam vårdnaden om AA. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens uppfattning 

kan det inte längre anses föreligga en påtaglig risk för att AAs hälsa eller utveckling skadas på grund av 

misshandel i hemmet. Utredningen ger inte heller stöd för att mammas föräldraförmåga och förmåga att 

tillgodose AAs behov har sådana brister att det finns en påtaglig risk för att AAs hälsa eller utveckling 

skadas.” 

Det framkommer i avgörandet från Högsta förvaltningsdomstolen att mamman har förmågan att 

tillgodose A:s behov av skydd. Det bedömdes att mamma inte brister i omsorgen av A. Vård 

enligt LVU på grund av misshandel i hemmet är inte aktuell längre, utifrån att pappa inte längre 

finns i bilden. Det går att relaterar till det som nämns i Woodcocks (2003), där författarna skriver 

att det är särskilt finns olika aspekter som det läggs fokus på när det kommer till professionellas 

bedömningar av ett gott föräldraskap. En aspekt handlar om föräldrarna till barnet kan ge skydd 

till sitt barn. Mamman har enligt högsta förvaltningsdomstolens mening en förmåga att skydda A 

från våld och misshandel, då hon har tagit åtgärder för att skydda barnet. Mamman har ansökt 

om ensam vårdnad för att tillgodose barnets behov av skydd från våld. När Högsta 

förvaltningsdomstolen gör bedömningar av en god respektive bristande föräldraförmåga görs 

detta utifrån den aktuella kontexten och den samtid som människan lever i. Begreppen ser inte 

densamma ut i olika sammanhang och kontext då världsbilden ser olika ut i olika sammanhang 

och kontext (Burr 2015). Baserad på de åtgärderna som leder till en förändring i denna situation, 

bedömer Högsta förvaltningsdomstolen mammans föräldraförmåga som god och tillräckligt bra. 

Choate & Engstrom (2014) och Daniel (2000) menar att tillräckligt bra föräldraskap kan handla 

om det nödtorftiga man gör för sitt barn. 
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7. Diskussion 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur föräldraförmågan konstrueras i rättsfall och 

hur olika instanser argumenterar för bifall respektive avslag för vård enligt LVU 2§ som handlar 

om föräldraförmågan. I uppsatsen kommer fokus läggas på avgöranden från Högsta 

förvaltningsdomstolen men vi kommer även att undersöka och analysera argumentationen i de 

lägre instanserna. Anledningen till detta är för att analysera de olika omständigheter som lyfts 

fram samt för att få en helhetsbild av målet och saken i fråga. Empirin består av sju LVU-domar 

där vi ska undersöka just detta. Syftet kommer att besvaras genom följande frågeställningar: 

 

• Hur motiveras avslag respektive bifall till LVU-vård? 

• Hur framställs en god respektive bristande föräldraförmåga i rättsfall? 

I detta avsnitt följer en diskussion av uppsatsens resultat med tidigare forskning samt 

socialkonstruktionism som teori.  

7.1 Summering 
Domarna som har valts berör brister i omsorgen, misshandel, missförhållanden i hemmet samt 

bristande insikt. Majoriteten av domarna handlade om föräldrar som utsätter sina barn för våld. 

Det som går att utläsa av avgörandena är att våld ses som ett tungt vägande argument vid beslut 

om LVU. Dock finns det olika grader av våld och resultatet visar på att våld av allvarligare grad 

bör alltid leda till ett omhändertagande enligt LVU. När barnet har utsatts för våld tittar 

instanserna således på våldets omfattning samt allvarlighetsgraden. Att utsätta sitt barn för våld 

oavsett i vilken grad våldet skett anses dock enligt Högsta förvaltningsdomstolen alltid som ett 

brist i föräldraskapet. I ett av fallen har föräldrarna använt våld i uppfostringssyfte vilket Högsta 

förvaltningsdomstolen anfört klassas som bristande föräldraskap. Utifrån detta avgörande går det 

att göra tolkningen att ett gott föräldraskap innebär att lyckas med uppfostran utan att behöva 

använda sig utav våld. Att använda sig av våld i uppfostringssyfte klassificeras således som ett 

bristande föräldraskap som i detta fall har lett till beslut om omhändertagande och ligger till 

grund för vård enligt LVU. Dock har kammarrätten anfört annorlunda i detta fall. Föräldrarnas 

handling menar kammarrätten berör uppfostran och gränssättning men klassificeras i avgörandet 

inte som fysiskt våld. Kammarrätten anför vidare i detta fall att uppgifterna kring våldet är vaga 

och omfattningen och allvarlighetsgraden är diffus. På grund av detta menar Kammarrätten att 

det inte finns skäl att omhänderta barnet enligt LVU. Slutsatsen som kan dras är att Högsta 

förvaltningsdomstolen anser att våld är ett tecken på att föräldrarna brister i sitt föräldraskap och 

att misshandel av allvarligare grad alltid bör leda till ett omhändertagande enligt LVU. 

När det handlar om våld är en annan aspekt som tas upp barnens behov av skydd och trygghet 

vilket domstolarna menar på handlar om brister i omsorgen. Av flera avgöranden går att utläsa att 

föräldrar som inte tillgodoser dessa behov anses brista avseende barns behov av skydd. Det som 

går att utläsa är att Högsta förvaltningsdomstolen gör bedömningen att när barn som far illa eller 

utsätts för våld så tyder det på missförhållanden i hemmet. Anledningen till detta är att 

föräldrarna inte lyckats tillgodose barnets behov av skydd och trygghet vilket således klassificeras 

som bristande föräldraskap och detta oavsett om föräldrarna orsakat våldet eller inte. I två 
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avgörandena där det slutgiltiga beslutet blev att barnet behöver vårdas med stöd av LVU, brast 

föräldrarna i att tillgodose barnens behov av skydd och trygghet och därmed föreligger brister i 

omsorgen. I ett av målen där en förälder har en funktionsnedsättning klassar förvaltningsrätten 

och kammarrätten föräldern som en förälder med brister i omsorgen på grund av 

funktionshindret. Dock beslutar Högsta förvaltningsdomstolen avslag på vård enligt LVU. 

Högsta förvaltningsdomstolen anser inte att mamman funktionshinder utgör brister i omsorgen. 

Att mamman tagit hjälp för sina svårigheter visar snarare på en god insikt och därmed en god 

föräldraförmåga. 

Vad som enligt domstolarna anses vara ett missförhållande i hemmet är det skiljaktiga meningar 

kring. I ett av fallen ansågs hot och våldsamt beteende hon ena föräldern utgöra en påtaglig risk 

för barnets hälsa och utveckling och det föreligger därmed skäl för LVU. Kammarrätten anför att 

det finns missförhållanden i hemmet och att föräldrar som har ett våldsamt beteende och uttalar 

hot, brister i sitt föräldraskap och detta även om hotet och våldet inte varit riktade mot barnen. 

Högsta förvaltningsdomstolen beslutar dock att ge avslag på vård enligt LVU. Hoten som uttalats 

mot vårdnadshavare kan inte ligga till grund för LVU och därmed klassas inte som 

missförhållande i hemmet. Föräldern som uttalat hot brister i sitt föräldraskap dock är bristerna 

inte tillräckliga för ett omhändertagande enligt LVU.  

Något annat som är återkommande i flertalet domar är huruvida föräldrarna har insikt i barnens 

behov eller inte. I de två domarna där det slutgiltiga beslutet blev bifall till vård enligt LVU går 

det att utläsa att föräldrarna saknar insikt i hur barnen påverkas av våldet och att de saknar insikt 

kring barnen behov av skydd och trygghet. Avsaknad insikt hos föräldrarna leder till en tolkning 

hos högsta förvaltningsdomstolen om att föräldrarna brister i sitt föräldraskap och kan föranleda 

skäl till att barnet ska vårdas enligt LVU. I domarna där föräldrarna visat på att insikt finns kring 

barnens behov samt kring föräldrarnas egen problematik har det slutgiltiga beslutet blivit avslag 

på vård enligt LVU. Av domarna från alla instanserna går att utläsa att god insikt hos föräldrarna 

är ett tecken på en god föräldraförmåga. Slutsatsen som kan dras är att saknad insikt hos 

föräldrarna kring barns behov klassas som en bristande föräldraförmåga och kan ligga som ett 

argument till att barnet ska beredas vård enligt LVU. 

Att utsätta sitt barn för fysiskt och psykiskt våld, att inte ha förmågan att tillgodose behoven av 

skydd och trygghet samt att inte ha insikt kring sitt barns behov är sådant som går att utläsa 

klassificeras som brister i föräldraskapet och är argument för att barnen ska beredas vård enligt 

LVU. I målen där Högsta förvaltningsdomstolen beslutat avslag på vård enligt LVU går det att 

utläsa att flera föräldrar brister på somliga plan såsom att det förekommer hot eller att behov av 

trygghet och skydd inte tillgodoses. Dock räcker inte dessa brister enskilt för att barnet ska 

beredas vård enligt LVU. Slutsatsen som kan dras är att det alltså krävs flera bristområden i 

föräldraskapet för att skäl för LVU ska föreligga. En slutsats som kan dras är att ingen av de tre 

instanserna kräver att en förälder ska vara perfekt. Det som varit avgörande är i vilken grad 

föräldrarna brister och om det finns en påtaglig risk för barnets hälsa. En slutsats som kan dras är 

att det krävs en hel del brister i föräldraförmåga för att ett barn ska bli omhändertagen och 

beredas vård enligt LVU. Uppsatsens resultat visar på att en bristande föräldraförmåga inte 

föranleder ett omhändertagande utan snarare att flera brister i kombinationen med varann utgör 

grund för LVU. Det handlar om att föräldrarna ska brista inom flertalet områden och det ska 
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även handla om omfattande problematik. Det uppsatsens resultat även påvisar är att en förälder 

kan ha en bristande föräldraförmåga men trots detta klassas som en tillräckligt bra förälder. 

Intresset för detta ämne väckte i och med debatterna kring socialtjänstens arbete. Under våren 

2022 blossade det upp en debatt om att svenska myndigheter omhändertar barn utan giltiga skäl. 

Denna uppsats har däremot visat på att ett omhändertagande sker vid tillfällen få föräldrarna 

brister inom flertalet områden där det handlar om omfattande problematik. Det handlar om att 

föräldrarna ska brista inom flertalet områden och det ska även handla om omfattande 

problematik. Det uppsatsens resultat även påvisar är att en förälder kan ha en bristande 

föräldraförmåga men trots detta klassas som en tillräckligt bra förälder. Uppsatsens resultat har 

visat på att domstolarna accepterar att föräldrar brister i sina föräldraskap och kan trots sina 

brister klassas som tillräckligt bra föräldrar. Att brista i sitt föräldraskap innebär alltså inte per 

automatik att det föreligger skäl för LVU. Föräldrarna behöver alltså ha flertalet bristande 

förmågor inom föräldraskapet samt att problematiken behöver vara omfattande. Uppsatsens 

resultat visar således på att ett omhändertagande av barn enligt 2§ LVU görs inte utan giltiga skäl.  

 

7.3 Uppsatsen i ljuset av tidigare forskning 
Den tidigare forskningen som använts i uppsatsen har använts som verktyg för att få en 

fördjupning i uppsatsens resultat. Tidigare forskning har studerat en hel del kring hur 

bedömningar av föräldraskapet görs kring föräldrars omsorgsförmåga. De som den tidigare 

forskningen betonar särskilt är bland annat föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov av 

skydd, insikt kring barnens behov samt känslomässig tillgänglighet. Av domarna går att utläsa att 

de tre instanserna har lagt särskild vikt vid tillgodoseendet av skydd, trygghet, känslomässig 

tillgänglighet samt om föräldrarna har insikt kring barnens behov när det kommer till 

bedömningar kring föräldraskapet. Om en förälder inte har insikt kring barnets behov, är 

känslomässigt tillgänglig och sätter barnen behov före sina egna och inte kan tillgodose behov av 

skydd och trygghet så brister föräldern i sitt föräldraskap. Dock betyder det inte att det föreligger 

skäl för LVU.  

 

Det som vidare går att se från den tidigare forskningen är att föräldrar inte endast har 

skyldigheter utifrån lag gentemot sina barn utan att det även finns det samhälleliga krav och 

normer som föräldrar måste förhålla sig till. De normer som finns kring föräldraskap och vad ett 

gott föräldraskap innebär kan leda till flertalet konsekvenser och detta särskilt för föräldrar som 

är sårbara såsom föräldrar med funktionsnedsättning. Forskningen tar bland annat upp föräldrar 

med någon form av funktionsnedsättning vilka klassas som sårbara. I ett av avgörandena, i fall A-

1 går det att utredningarna kring föräldraförmågan lades på mammans funktionshinder. Den 

slutgiltiga bedömningen blev dock inte att mamman inte brister i sitt föräldraskap på grund av sitt 

funktionshinder. Det som går att utläsa i samma fall är att förvaltningsrätten och kammarrätten 

anser att mamman brister i omsorgen och hänvisar mycket till just mammans funktionsvariation. 

Trots att Högsta förvaltningsdomstolen i detta fall gav avslag på vård enligt LVU dras slutsatsen 

här är att sårbara föräldrar har svårare att klassas som föräldrar med gott föräldraskap och detta 

med anledning av deras sårbarhet och i fallet A-1 med anledning av mammans 

funktionshinder. Detta visar den tidigare forskningen på samt att två av tre instanser har klassat 

mamman som en förälder med bristande föräldraförmåga med hänvisande till hennes 
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funktionshinder. Dock ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att mammans föräldraförmåga trots 

hennes funktionshinder klassas som tillräckligt bra förälder. 

 

Den tidigare forskningen handlar mycket om “Good enough-föräldraskap”. Detta handlar om att 

man som förälder inte behöver vara perfekt men ändå kan vara en tillräckligt bra förälder. Vad ett 

tillräckligt bra föräldraskap innebär rent konkret finns det dock ingen definition på men det 

handlar om det nödtorftiga man kan göra för sina barn, att barn får sina behov tillgodosedda på 

ett adekvat sätt. På grund av det diffusa begreppet är det svårt att göra bedömningar kring 

föräldraförmågan. Detta är något som går att utläsa i avgörandena då de olika instanserna många 

gånger ansett olika och tagit olika beslut. Uppsatsens resultat påvisar lika som den tidigare 

forskningen att det inte finns någon saklig mall kring hur en god förälder bör vara och vad som 

kan ses som en tillräckligt bra förälder eller inte. 

 

En av uppsatsens resultat var att föräldrar kan brista i sin föräldraförmåga utan att det föreligger 

skäl för LVU. Föräldrarna behöver ha flertalet bristande förmågor i föräldraskapet samt att 

problematiken behöver vara omfattande för att skäl enligt LVU ska föreligga. Slutsatsen som kan 

dras är således att det krävs en hel del för att ett omhändertagande överhuvudtaget ska kunna ske 

vilket är något som stämmer överens med Ponnerts studie (2007). Ponnerts resultat (2007) visar 

även på att tvångsomhändertagandet enligt LVU inte är enkelt utan snarare visar på att de 

rättsliga villkoren för att barn ska kunna omhändertas är relativt hårda. Likasom Ponnerts resultat 

har vi i denna uppsats kommit fram till att ett omhändertagande av barn enligt 2§ LVU görs inte 

utan giltiga skäl.  

 

7.3 Teoridiskussion 
Socialkonstruktionism genomsyrar hela denna uppsats. Vi har utgått ifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv för att analysera hur olika handlingar, begrepp och 

definitioner av dessa konstrueras. Med hjälp av socialkonstruktionismen har vi studerat hur de 

olika domstolarna skapar konstruktioner kring föräldraskap. Genom socialkonstruktionismen 

som perspektiv har vi kunnat utläsa hur föräldraskap konstrueras som gott respektive bristande. 

Föräldraförmåga är ett socialt konstruerat begrepp som får sin mening utifrån olika sociala 

sammanhang och tidsperspektiv. Föräldraförmågan är socialt konstruerad utifrån det ideala 

föräldraskapet som finns i samhället och som förändras och utvecklas genom tiden. I uppsatsen 

har vi haft som utgångspunkt att en god förälder är socialt konstruerat. Enligt perspektivet blir 

diverse fenomen ett socialt problem först när det konstrueras som ett socialt problem (Burr, 

2015).  

 

Uppsatsens resultat visar på hur ett gott respektive bristande föräldraskap konstrueras genom 

avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen. Det som går att utläsa från domarna är att de tre 

olika instanserna majoriteten av gångerna inte har varit överens om vård enligt LVU är 

nödvändigt eller inte samt om vad ett gott respektive bristande föräldraskap är. Utifrån ett 

socialkonstruktivism synsätt går det att konstatera att ett gott respektive bristande föräldraskap 

kan ses som en social konstruktion. Vad som är ett gott föräldraskap respektive bristande 

föräldraskap för en person innebär är inte densamma för en annan. Människor kan ha en annan 

uppfattning kring begreppen.  
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När bedömningar görs kring föräldraförmågan påverkas dessa bedömningar av uppfattningen 

kring begreppet av hur den ideala föräldern är vilka i sin tur konstrueras av människan. 

 

Ett gott respektive bristande föräldraskap är begrepp med innehåll som kan variera beroende på 

det sammanhanget man befinner sig i, då världsbilden ser olika ut i olika sammanhang och 

kontext. Detta är något som är tydligt då bedömningarna kring föräldraskapet görs på olika sätt i 

de olika instanserna. När domstolar gör bedömningar av en god respektive bristande 

föräldraförmåga görs detta utifrån den aktuella kontexten och den samtid som människan lever i. 

Ett föräldraskap som i dagsläget ses som gott behöver inte ses som ett gott föräldraskap i 

framtiden. Konstruktionen av det ideala föräldraskapet idag kanske inte är aktuellt i framtiden. 

Trots att det inte finns någon sanning kring vad ett gott respektive bristande föräldraskap är så 

framställs ett gott respektive bristande föräldraskap i domstolsavgöranden. Detta innebär att det 

kring föräldraskap trots detta finns någon typ av sanning eller något som utgås ifrån. Det sociala 

sammanhanget skapar uppfattningar kring hur en förälder ska vara. I andra länder kan föräldrar 

som exempelvis använder sig av våld eller brister i omsorgen i den utsträckning som faller under 

rekvisiten för vård enligt LVU 2 § anses vara bra förälder. Dock anses de i dagens Sverige brista i 

sitt föräldraskap och det kan föreligga skäl för ett omhändertagande. 

 

7.4 Metoddiskussion 
I uppsatsen används en kvalitativ metod då syftet är att undersöka hur föräldraförmågan 

konstrueras i rättsfall och hur olika instanser argumenterar för bifall respektive avslag för vård 

enligt LVU 2§ som handlar om föräldraförmågan. Utifrån uppsatsens syfte fanns det andra 

metoder som hade kunnat väljas. En kvantitativ metod hade varit ett möjligt metodval. Bryman 

(2018:454) menar att tonvikten i den kvalitativa forskningen ligger på ord och i den kvantitativa 

på siffor. Forskare som använder sig utav kvantitativ forskning är vanligen intresserade av att 

kunna generalisera resultatet som fås fram (ibid:216). I denna uppsats har vi försökt få en 

uppfattning kring hur termen föräldraskap konstrueras och hur argument kring bifall respektive 

avslag på vård enligt LVU görs, snarare än att generalisera resultatet vi får fram. På grund av detta 

anser vi att en kvalitativ metod är mer lämplig snarare än en kvantitativ metod. 

I materialet som samlats in stod inte beskrivningar kring föräldraförmågan på ett utvecklat sätt. 

På grund av detta valde vi att även läsa avgörandena från de två andra instanserna 

förvaltningsrätten och kammarrätten. Detta dels för att få en helhetsbild men även på grund av 

att Högsta förvaltningsrätten många gånger hänvisar till avgöranden från de undre instanserna. 

Vid läsandet av LVU-avgörandena gjordes kunde mycket tolkningar göras därav fördelen med 

hermeneutiken som analysmetod. Uppsatsen har genomsyrats av ett hermeneutiskt perspektiv där 

vi försökt att analysera tolkningar som gjorts i avgörandena. Vi har försökt att genom läsning och 

analys göra tolkningar kring hur domstolarna konstruerar ett gott respektive bristande 

föräldraskap samt hur avslag respektive bifall till vård enligt LVU motiveras. En risk med 

hermeneutiken som analysmetod handlar om risken för forskarens subjektiva tolkningar. Detta 

innebär att det alltid funnits risk för att i denna uppsats göra vinklade tolkningar. Detta är dock 

något som vi har haft i åtanke under hela uppsatsens gång. För att minska denna risk har 

kodningen gjorts var för sig och fokuset vid läsningen av materialet har alltid varit på uppsatsens 

frågeställningar och syftet.   
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7.5 Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
Denna uppsats är för det sociala arbetet som forskning och praktik av vikt då den visat på hur 

domstolarna konstruerar ett gott respektive bristande föräldraskap samt hur avslag respektive 

bifall till LVU motiveras. I uppsatsen har vi inte varit ute efter att på något sätt ifrågasätta 

instanserna grunder till besluten utan med uppsatsen vill vi belysa grunderna i bedömningen. Vi 

har tittat på och undersökt hur motiveringar till avslag respektive bifall till LVU görs samt vad 

som klassas som en bristande respektive god föräldraförmågan. Problemområdet som uppsatsen 

berör är både komplext och omfattande då ett gott föräldraskap är ett diffust begrepp samt att 

varje mål är unikt.  

 

Gällande forskningen kring föräldraskap har den tidigare forskningen påvisat att mer studier 

inom området behövs vilket även är något som våran uppsats intygar. Vi kan även konstatera att 

det är av vikt att diskussion och forskning kring detta ämne ständigt är levande då ett gott 

respektive bristande föräldraskap ständigt är föränderligt. Detta innebär även att motiveringarna 

till vård enligt LVU 2§ påverkas då ett gott respektive bristande föräldraskap oupphörligt 

förändras. I vår uppsats har vi tittat på föräldraskap och inte tagit hänsyn till andra faktorer såsom 

kön. För framtida forskning hade det varit intressant men även av vikt att studera kring hur 

föräldraförmågan framställs i förhållande till just kön och etnicitet och om det påverkar besluten. 

Framställs moderskap och faderskap olika i LVU-beslut gällande 2 LVU? Skiljer sig ett gott 

respektive bristande föräldraskap mellan könen? 

 

För socialt arbete som både forskning och praktik anser vi att uppsatsens resultat är av vikt. 

Denna uppsats kan ses som en ansats till en djupare analys för hur motiveringar till LVU-beslut 

görs i nutida rättspraxis samt hur ett gott respektive bristande föräldraskap framställs i denna 

rättspraxis. Resultatet visar på att viktiga aspekter i föräldraskapet är barnets behov av trygghet 

och skydd samt god insikt kring barnens behov. Vid motiveringarna till avslag och respektive 

bifall till vård har de olika instanserna många gånger tyckt och tänkt olika. Detta kan handla om 

att vad ett tillräckligt bra föräldraskap innebär rent konkret finns det ingen definition på. Detta är 

något som går att säga påverkar rättssäkerheten i vårt samhälle varför det också är viktigt med 

fortsatt forskning inom ämnet. 
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