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Sammanfattning	  
	  
Nyckelord: Diskursanalys, LVU, förvaltningsrätten, utvecklingsstörning, föräldraförmåga. 
 
Denna studie undersöker vilka diskurser kring föräldraförmåga för personer med en 
utvecklingsstörning som kan urskiljas i ett urval förvaltningsrättsliga domar. Datamaterialet 
utgörs av 10 domar som rör 2 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU). Domarna har analyserats med hjälp av Norman Faircloughs (1993) kritiska 
diskursanalys. Som teoretisk referensram har studien haft sociala konstruktioner kring språk, 
kritisk diskursanalys, teoretiska perspektiv på funktionshinder och utvecklingsstörning och 
teoretiska perspektiv på föräldraförmåga. I resultatdelen presenteras fyra diskurser som har 
bedömts vara genomgående för domarna. Diskurserna kring föräldraförmåga för personer 
med en utvecklingsstörning är: (1) föräldraförmåga som en informationsfråga, (2) 
föräldraförmåga som en fråga om nätverksresurser, (3) föräldraförmåga som en 
utvecklingsfråga och (4) föräldraförmåga som en fråga för professionella. Det kunskapsbidrag 
som studien bidrar med är främst att rikta fokus på det aktuella ämnet. Ingen tidigare 
forskning kring diskurser om föräldraförmåga för personer med en utvecklingsstörning har 
återfunnits i de sökningar som gjorts. Studien är dock begränsad i omfång, och resultatet 
måste bedömas utifrån det. Studien har dock visat att det är motiverat med framtida studier 
inom ämnet. 
 
 

Abstract	  
 
This study aims to examine discourses on parenting skills for people with a learning disability 
that can be discerned in a sample of Swedish court rulings. The data set consists of 10 court 
rulings concerning § 2 LVU. The court rulings have been analyzed using Norman 
Fairclough’s (1993) critical discourse analysis. In constructing the theoretical framework, 
social constructionism, critical discourse analysis, theoretical perspectives on disability and 
intellectual disabilities and theoretical perspectives on parenting skills. In the results section 
four discourses that have been discerned throughout the court rulings is presented. The four 
discourses around parenting skills for people with a learning disability are: (1) parental 
abilities as an information issue, (2) parental abilities as a question of network resources, (3) 
parental abilities as a development issue, and (4) parental abilities as an issue for 
professionals. The study’s main contribution to the research field is that it highlights the topic 
of how parental abilities for people with a learning disability is discussed in Swedish court 
rulings. No previous research on discourses on parenting skills for people with a learning 
disability has been found. The study has shown that more research on the topic is needed.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Personer med en utvecklingstörning har precis som alla andra rätt att bli föräldrar. Att ha en 
funktionsnedsättning får inte vara en grund för att förneka människor deras möjlighet att bli 
föräldrar. Detta regleras i FN:s konvention om rättigheter för personer med en 
funktionsnedsättning som trädde i kraft i Sverige i januari 2009. Artikel 23 i konventionen 
handlar om respekt för hem och familj. Den fjärde punkten i artikel 23 lyder enligt följande: 
 
Konventionsstaterna ska säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja, 
utom i de fall då behöriga myndigheter, som är underställda rättslig överprövning i enlighet 
med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden, finner att sådant åtskiljande är nödvändigt för 
barnets bästa. Ett barn ska inte i något fall skiljas från sina föräldrar på grund av barnets 
eller den ena eller båda föräldrarnas funktionsnedsättning. (FN:s konvention om rättigheter 
för personer med en funktionsnedsättning s. 17) 
 
En funktionsnedsättning får inte ligga till grund för att rätten att utöva sitt föräldraskap 
inskränks. Så har det inte alltid varit. Enligt Grunewald (2010) har personer med en 
utvecklingsstörning historiskt betraktats som avvikande och på grund av det fråntagits rätten 
att bilda familj. Mellan 1915 och 1973 var giftermål olagligt för så kallade sinneslöa personer 
i Sverige. Efter 1945 var dock giftermål lagligt om personerna i fråga steriliserade sig (Bruno 
2012:7). Den här synen att personer med en utvecklingsstörning och föräldraskap inte hör 
ihop är djupt problematisk och måste ifrågasättas. Utifrån den historiska bakgrunden i Sverige 
är det intressant att belysa hur resonemangen kring frågan förs i dagens tidevarv. 
 
Ineland m.fl. (2009:149) menar det har skett en perspektivförskjutning rörande synen på 
personer med utvecklingsstörning och föräldraskap. Perspektivförskjutningen har rört sig från 
att fokusera på risker för barn som växer upp med föräldrar med utvecklingsstörning, till att 
fokusera på vilka stödinsatser samhället kan erbjuda för att underlätta föräldraskapet. Enligt 
Booth & Booth (2000) så speglar den utvecklingen hur personer med utvecklingsstörning har 
börjat betraktas som samhällsmedborgare. Booth & Booth argumenterar vidare att det är 
viktigt att inte se de svårigheter som dessa barn möter som endast resultatet av föräldrarnas 
funktionsnedsättning. De efterlyser en ansats där man även tar hänsyn till föräldrarnas 
samhälleliga status och sociala positionering.  
 
För personer med en utvecklingsstörning kan de rådande idealen i samhället om vad ett 
tillräckligt bra föräldraskap innebär, bli problematiska eftersom de kan vara svåra att leva upp 
till. Likaså är föräldraskapet för personer med en utvecklingsstörning sällan något som tas för 
givet. Det är snarare något som ifrågasätts och förhandlas kring. Det är ett föräldraskap som 
är präglat av professionella kontakter och kontroller (Socialstyrelsen 2005:19). Enligt 
Socialstyrelsen (2005:17) är det viktigt att se föräldrar med utvecklingsstörning som en 
heterogen grupp där det kan finnas olika behov, precis som att föräldrar som inte har en 
utvecklingsstörning är en heterogen grupp där behoven varierar. Vissa föräldrar med 
utvecklingsstörning klarar av sitt föräldraskap bra medan andra inte gör det. Socialstyrelsen 
poängterar dock att det finns särskilda problem i gruppen föräldrar med utvecklingsstörning. 
Utifrån detta är det intressant att studera hur olika parter i rättsfall som rör LVU resonerar 
kring föräldraförmåga för personer med en utvecklingsstörning.  
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Enligt Llewellyn m.fl. (2010) är utvecklingsstörning och föräldraskap ett relativt nytt 
forskningsområde. Fram till mitten på 1980-talet bedrevs det forskning i liten skala som 
främst inriktade sig på medikaliserade bilder av personer med utvecklingsstörning och 
föräldraskap och där pessimistiska synsätt dominerade. Det är först under den senare delen av 
1980-talet och framåt som ett socialt perspektiv började utarbetas. Under de senaste 30 åren 
har det bedrivits forskning som undersöker olika aspekter av föräldraskap för personer med 
utvecklingsstörning. Innan jag går vidare med att presentera den tidigare forskning som hittats 
är det på sin plats med en kort presentation av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU).  
 
LVU infördes 1982.  Under åren har det gjorts vissa ändringar i LVU. Första stycket av 1 § 
LVU lyder enligt följande: 
 
Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med den unge och 
hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). 
Insatserna ska präglas av respekt för den unges människovärde och integritet. 
Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de situationer 
som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge 
med samtycke med den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den 
unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv. 
[…] 
Vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara avgörande 
 
Således ska vård enligt LVU endast användas om den inte kan ske på frivillig väg genom 
insatser enligt SoL. Eftersom denna studie riktar in sig på föräldraförmågan blir främst 2 § 
LVU relevant eftersom den handlar om föräldrarnas omsorg. 2 § LVU lyder enligt följande: 
 
Vård ska beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, 
brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den 
unges hälsa eller utveckling skadas. 
 
I ett av förarbetena pekas barn till föräldrar med en utvecklingsstörning ut som en av 
riskgrupperna för att få en bristande omsorg (prop. 2002/03:53). Det är även så att 
föräldrarnas problem inte per automatik föranleder åtgärder enligt LVU. Det är 
konsekvenserna för barnet som ska ligga till grund för beslut (prop 1989/90:28). Utifrån detta 
är det intressant att studera hur olika parter i de utvalda LVU-domarna resonerar kring 
föräldraförmåga för personer med en utvecklingsstörning. Den definition, eller det perspektiv 
om man så vill, av begreppet utvecklingsstörning som används i studien presenteras i kapitel 
3.4. Nedan följer en presentation av studiens syfte och frågeställningar. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka hur föräldraförmåga för personer med en 
utvecklingsstörning framställs i förvaltningsrättsliga LVU-domar. Syftet preciseras utifrån 
följande två frågeställningar: 
 

- Vilka diskurser kring föräldraförmåga kan urskiljas i argumentationen som förs i 
domarna 

- Hur konstrueras föräldraförmåga för personer med en utvecklingsstörning 
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Utifrån syfte och frågeställningar är det motiverat att forma studiens teoretiska och 
metodologiska ramverk utifrån hur vi genom språkliga konstruktioner definierar och 
konstituerar vår omvärld. Som utgångspunkt kommer en kritisk diskursanalys att användas 
tillsammans med teorier om sociala konstruktioner. Det teoretiska och metodologiska 
ramverkets olika delar presenters närmare i studiens senare delar.  

1.3 Avgränsningar 
 
Studien handlar om hur olika aktörer i förvaltningsrättsliga domar resonerar kring 
föräldraförmåga för personer med en utvecklingsstörning. Det handlar om att urskilja 
diskurser om föräldraförmåga som är genomgående i de utvalda domarna. Studien har således 
ett utpräglat föräldraperspektiv, och tar inte närmare upp barnperspektiv eller resonemang 
kring barnen i domarna. En annan avgränsning är att resonemangen om föräldraförmåga inte 
belyses utifrån hur förvaltningsdomstolarna har dömt i de enskilda domarna. Inga jämförelser 
av resonemangen om föräldraförmågan i de olika domarna kommer göras, exempelvis om 
resonemangen skiljer sig åt mellan domar där förvaltningsrätten går på föräldrarnas respektive 
nämndernas linje. Utifrån studiens syfte att studera föräldraförmåga kommer endast domar 
enligt 2 § LVU att studeras. Det innebär att domar enligt 3 § LVU som handlar om barnets 
eget beteende inte inkluderas i studien.  
  

1.4 Disposition 
 
Studien är uppdelad i kapitel. Ovan har inledningen avverkats inom ramen för kapitel 1. I 
kapitel 2 presenteras ett urval av tidigare forskning som är relevant för studiens syfte. Inom 
ramen för kapitel 3 presenteras studiens teoretiska ramverk. I kapitel 4 presenteras olika 
metodologiska aspekter som följer av valet av metod för studien. Studiens resultat presenteras 
i kapitel 5. Studien avslutas med kapitel 6 där en diskussion förs kring resultat i relation till 
tidigare forskning och teoretiskt ramverk och även en reflektion kring metod och studiens 
implikationer för framtida forskning inom det studerade området. 
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2 Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt kommer jag att presentera ett urval av tidigare forskning som jag finner relevant 
för studien. Vid sökning efter relevant forskning har olika sökvägar använts. För att hitta 
vetenskapliga artiklar har jag använt olika databaser för socialt arbete och sociologi, 
exempelvis Social Services Abstracts, IBSS och JStor. Sökningar efter vetenskapliga artiklar 
har även gjorts i vetenskapliga tidskrifter som riktar in sig på frågor som rör personer med en 
utvecklingsstörning. De tidskrifter som det handlar om är Journal of Intellectual and 
Developmental Disability, Disability & Society, Mental Retardation, Journal of Applied 
Research in Intellectual Disabilities och Journal of Intellectual Disability Research. De sökord 
som har använts är intellectual disability, mental retardation, parenting och parenthood. För 
att hitta relevant litteratur har sökningar gjorts i universitetsbibliotekens katalog Libris. En 
första anmärkning angående den tidigare forskningen som jag har hittat och valt ut är att den 
inte direkt tar sig an diskurser i förvaltningsrättsliga resonemang kring föräldraförmåga för 
personer med en utvecklingsstörning. Jag har inte hittat någon tidigare forskning som tar upp 
den frågan. Däremot har jag hittat tidigare forskning som tar sig an olika aspekter av det som 
studiens syfte rör sig kring; föräldraförmåga för personer med en utvecklingsstörning, 
diskurser och utvecklingsstörning samt omhändertagande av barn till föräldrar med en 
utvecklingsstörning.  
 
Tanken är att de olika studierna ska presenteras i följd utefter hur de relaterar till varandra. 
Kapitlet är uppdelat i tre delar. Först presenteras tidigare forskning som handlar om 
utvecklingsstörning och föräldraskap. Avsnittet är relevant för studien eftersom syftet är att 
studera hur föräldraförmåga och föräldraskap konstrueras för personer med en 
utvecklingsstörning. Efter det följer ett avsnitt om diskursanalys och utvecklingsstörning. 
Avsnittet är relevant utifrån att det är diskurser kring föräldraförmåga och utvecklingstörning 
som studeras. Kapitlet avslutas av delen som tar upp tidigare forskning kring 
omhändertagande av barn till föräldrar med en utvecklingsstörning. Den delen är relevant 
utifrån studiens datamaterial som består av rättsfall som handlar om omhändertagande av barn 
till föräldrar med en utvecklingsstörning. 

	  

2.1	  Utvecklingsstörning	  och	  föräldraskap	  
 
Enligt Ineland m.fl. (2009:149) så finns det ett växande intresse för den komplexitet som 
finns kring frågor som rör utvecklingsstörning och föräldraskap. Traustadóttir & 
Sigurjónsdóttir (2004) är inne på samma spår och konstaterar att det vetenskapliga intresset 
kring frågan har växt sedan mitten på 1980-talet. Det finns framförallt internationell forskning 
som handlar om utvecklingsstörning och föräldraskap. Enligt Ineland m.fl. (2009) så har det 
skett en perspektivförskjutning från ett fokus på föräldrarnas tillkortakommanden och brister 
med efterföljande risker för barnet, mot ett fokus på hur samhället kan stödja i föräldraskapet 
och även på skyddande faktorer för barnet som finns i familjens nätverk. Mycket av 
forskningen rör sig kring frågor om föräldraförmåga, och det har visat sig att det inte går att 
dra några slutsatser om föräldraförmåga baserat på diagnoser. I stället är samspelet med 
omgivningen en viktigare faktor som påverkar föräldraförmågan (Feldman 1994; Tymchuk 
1992). Att socioekonomiska faktorer påverkar föräldraförmågan lyfter flera forskare fram. 
Nedan följer ett urval av studier som tar upp den aspekten.  
 



	   7	  

Tymchyk (1994) argumenterar att det finns många faktorer som påverkar föräldraförmågan 
hos personer med en utvecklingsstörning. Enligt Tymchyk är det exempelvis vanligare bland 
föräldrar med en utvecklingsstörning att drabbas av en depression. Det har visat sig att det 
kan påverka föräldraförmågan negativt. Llewellyn m.fl. (2003a) menar även att personer med 
en utvecklingsstörning utgör en riskgrupp för sämre socioekonomiska förutsättningar. I likhet 
med att drabbas av en depression, påverkar den socioekonomiska situationen 
föräldraförmågan. Booth & Booth (1993) är inne på samma linje. Deras forskning tyder på att 
personer med utvecklingsstörning generellt sett kan ha en svårare levnadssituation än andra 
personer i samhället. De pekar på en begränsad tillgång till arbeten, och att de arbeten som 
finns är lågavlönade. I kombination med att ha barn kan den ekonomiska situationen då bli 
ansträngd, vilket kan leda till en sämre bostadssituation. I förlängningen kan detta leda till en 
ökad isolering och en begränsad delaktighet i samhällslivet. Andra forskare menar att just 
isolering och begränsad delaktighet i samhället leder till att den här gruppen föräldrar har 
begränsade nätverk som kan stödja dem i föräldraskapet. Nedan följer ett urval av studier som 
tar sig an den frågan. 
 
Llewellyn (1995) visar med sin forskning att bristen på ett stödjande informellt nätverk, 
familj eller vänner, kan leda till att föräldraförmågan sjunker och att föräldraskapet känns 
svårare att hantera. Föräldrarna som Llewellyn studerade fick mycket lite stöd av sitt nätverk. 
Det visade sig att föräldrarna först vände sig till sin partner, sedan familj och släkt och 
slutligen till formella kontakter för att få stöd. En studie av Sigurjónsdóttir och Traustadóttir 
(2004) visar också hur viktigt det informella nätverket är för föräldraförmågan. Enligt deras 
studie kan samhällets olika uppfattningar av vad föräldraskap är påverka personer med en 
utvecklingsstörnings möjligheter att utveckla sin föräldraförmåga. Genom att studera olika 
kvinnor med en utvecklingsstörning som fick barn på 1950-, 1970-, respektive 1990-talet 
kunde de följa hur de samhälleliga attityderna påverkade möjligheten för kvinnorna att utföra 
sitt föräldraskap och utveckla sin föräldraförmåga. Ett exempel är att möjligheten att få 
formellt stöd i sitt föräldraskap på 1950-talet var obefintligt, och barnen i studien växte upp 
hos andra familjemedlemmar. På 1970-talet var det informella stödet fortfarande viktigt, men 
det formella stödet började utvecklas. Under 1990-talet utvecklades det offentliga stödet 
ytterligare, men trots detta var det informella nätverket fortfarande viktigt. Både rent praktiskt 
men även som ett skydd mot att deras barn skulle omhändertas. Studiens slutsats är att det 
informella nätverket fortfarande är det viktigaste stödet för föräldrar med en 
utvecklingsstörning. En annan aspekt av föräldraförmåga för personer med en 
utvecklingsstörning som diskuteras i forskningen är om den är statisk eller om den kan 
utvecklas. I följande stycke presenteras två exempel på sådana studier. 
 
Att föräldraförmågan är något som kan utvecklas visar Feldman (1994) med sin 
översiktsstudie. Feldmans genomgång visar att olika träningsprogram kan bidra med att 
föräldrar med en utvecklingsstörning utvecklar sin föräldraförmåga inom flera olika områden. 
Llewellyn m.fl. (2003a) visar även med sin studie att föräldraförmågan hos personer med en 
utvecklingsstörning kan förbättras genom träning. Deras studie handlar främst om att lära sig 
att förstå när barnet är sjukt och behöver läkarvård eller hur man kan undvika farliga 
situationer för barnet. Enligt forskarna ledde träningen till att föräldraförmågan förbättrades 
och att barnets situation blev tryggare. Om föräldraförmågan kan utvecklas eller inte är en 
viktig fråga för de professionella som ska göra bedömningar kring omhändertagande av barn 
enligt LVU. Nedan följer en presentation av en studie som visar hur den enskilde tvingas 
förhandla fram och diskutera sin föräldraförmåga tillsammans med professionella.  
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Young m.fl. (1997) visar med sin studie hur personer med en utvecklingstörning tvingas 
förhandla fram och diskutera sin föräldraförmåga med olika professionella i större 
utsträckning än andra föräldrar. Young m.fl. tolkar det som att föräldraskapet för personer 
med en utvecklingsstörning inte ses som någonting som individen kan eller bör styra över. 
Föräldraskapet ses snarare som ett projekt som inte handlar om individuella val utan om ett 
gemensamt projekt tillsammans med olika professionella som präglas av kontroller och 
övervakning. Samhällets ideal om föräldraskapet som ett individuellt projekt där den enskilde 
kan välja när och tillsammans med vem framstår inte som tillgängligt för personer med en 
utvecklingsstörning. I nästa stycke presenteras den tidigare forskning som valts ut gällande 
diskursanalys och utvecklingstörning.  
 

2.2	  Diskursanalys	  och	  utvecklingsstörning	  	  
 
Enligt Grue (2011) är funktionshinder ett relativt outforskat område när det gäller 
diskursanalyser. Grue betonar även att diskursanalys borde vara ett viktigt verktyg inom 
funktionshinderforskningen, både rent teoretiskt men även för att nå sina mål om en social 
förändring. Scior (2003) noterar ett ökande intresse för kvalitativa metoder i forskningen om 
utvecklingsstörning. Trots detta uppmärksammar Scior även att diskursanalys fortsatt är en 
relativt oanvänd metod. Att använda diskursanalys för att undersöka olika aspekter av 
utvecklingsstörning är således ett relativt nytt fält. Diskursanalys används främst för att 
studera sociala konstruktioner kring utvecklingsstörning. Det som är gemensamt för de här 
studierna är att de inte använder sig av material där personer med utvecklingsstörning 
kommer till tals. Det handlar om analyser av olika professionella dokument och offentliga 
handlingar. Nedan följer en presentation av en studie från England som behandlar 
frågeställningar kring diskurser och utvecklingsstörning.  
 
Scott Yates (2005) utgår ifrån Foucaults tankar om att ett objekt inte befinner sig fullständigt 
färdigt utanför diskurser, redo att upptäckas. Det är snarare så att diskurser hjälper till att 
forma det som de talar om. Utvecklingsstörning blir utifrån detta perspektiv inte något som 
finns där ute i ett fullständigt färdigt tillstånd för oss att upptäcka, utan snarare att det vi vet 
om utvecklingsstörning är ett diskursivt konstruerat objekt. Utifrån detta skriver Yates om hur 
man i England har normalisering som ledstjärna när det handlar om hur sociala insatser, vad 
de kallar community care, ska utformas för personer med utvecklingsstörning. Yates 
(2005:66) påpekar att normalisering syftar till att integrera individer i samhället för att skapa 
sociala positioner som anses vara socialt acceptabla. De sociala insatserna utvärderas sedan 
utifrån hur de har lyckats med att skapa och möjliggöra acceptabla sociala positioner som 
exempelvis valfrihet när det gäller personliga relationer eller föräldraskap. Yates (2005:66) 
väljer dock att problematisera normaliseringen utifrån att den leder till en syn på 
utvecklingsstörning som en individuell patologiserad egenskap som öppnar upp för ett batteri 
med diagnoser och interventioner. På så vis konstrueras personer med en utvecklingsstörning 
som föremål för professionella interventioner vilket upprätthåller maktobalansen mellan den 
enskilde och de professionella. En annan forskare som skriver om konstruktioner av sociala 
positioner för personer med funktionshinder är Fiona Kumari Campbell. Nedan följer en 
presentation av en av hennes studier. 
 
Kumari Campbell (2005) undersöker hur språket skapar negativa betydelser av 
funktionshinder. Kumari Campbell skriver visserligen om funktionshinder generellt, men 
hennes resonemang går att överföra på en diskussion kring utvecklingsstörning. Kumari 
Campbell argumenterar att det inbyggt i en neoliberal västerländsk kultur finns negativa 
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betydelser av funktionshinder inbyggda. Detta leder till att kampen för lika rättigheter förs 
inom diskurser som tar upp rätten att inte bli diskriminerad samtidigt som funktionshinder ses 
som någonting negativt och som ett problem. Den neoliberala ideologin är att beskylla för 
detta eftersom den lyfter fram ideal som handlar om frihet och autonomi. Därmed förväntas 
den enskilde medborgaren vara självständig och ha full kontroll över sitt liv. Funktionshinder 
ses som just ett hinder för att kunna leva upp till de idealen. Möjligheten för personer med en 
funktionsnedsättning att skapa sig positiva sociala positioner är i en sådan kontext mycket 
begränsad. Att kunna skapa sig positiva sociala positioner kan vara viktigt för hur 
bedömningar görs i förvaltningsrätten. I nästa avsnitt presenteras ett urval av tidigare 
forskning som rör omhändertagande av barn till föräldrar med en utvecklingsstörning.  
	  
	  

2.3	  Omhändertagande	  av	  barn	  till	  föräldrar	  med	  en	  utvecklingsstörning	  
	  
Enligt Socialstyrelsen (2005) finns det inga uppgifter om hur många barn som är 
omhändertagna enligt LVU, där den främsta orsaken som anges är att föräldrarna har en 
utvecklingsstörning. Socialstyrelsen gav dock ut en rapport 1995 där LVU-domar som 
överklagades till kammarrätten redovisades. Av de domarna var 180 så kallade miljöfall 
enligt 2 § LVU. I 12 procent av de fallen åberopades utvecklingsstörning som det 
huvudsakliga problemet rörande föräldrarnas föräldraförmåga. Utvecklingsstörning användes 
i domarna som en förklaring till att barnen hade farit illa.  
 
Det finns en del internationell forskning som visar att barn till föräldrar med en 
utvecklingsstörning omhändertas av myndigheter i större utsträckning än barn till andra 
föräldrar. Taylor m.fl. (1991) visar hur föräldrar med en utvecklingsstörning är mer utsatta i 
kontakten med domstolar och i mindre utsträckning ifrågasätter domstolarnas beslut att 
omhänderta deras barn. Taylor m.fl. visar även att barn till föräldrar med en 
utvecklingsstörning har liknande siffror gällande omhändertagande som barn till föräldrar 
med en social problematik, exempelvis missbruk. Detta trots att föräldrarna med en 
utvecklingsstörning generellt sett var mer positiva till professionella interventioner, 
exempelvis stödjande insatser från socialtjänsten. 
 
Det finns även internationella studier som visar hur domstolar kan ha en pessimistisk syn på 
föräldrarnas möjlighet att utveckla sin föräldraförmåga. Ett exempel är Llewellyn m.fl. 
(2003b) som hävdar att pessimism bland Amerikanska domstolar när det gäller föräldrar med 
en utvecklingsstörnings förmåga att utveckla sin föräldraförmåga är väl dokumenterad. De 
uppger vidare att en möjlig förklaring till detta är att domstolarna influeras av stereotypa 
uppfattningar om personer med en utvecklingsstörning. En sådan stereotyp kan vara att de 
brister som identifieras i föräldraförmågan betraktas som permanenta. Llewellyn m.fl. hävdar 
dock i sin artikel att 15 års forskning har bevisat motsatsen, nämligen att föräldrar med en 
utvecklingsstörning kan tillgodogöra sig och använda sig av nya färdigheter. De lyfter även 
fram bristande kunskap bland professionella som en möjlig förklaring till varför barn till 
föräldrar med en utvecklingsstörning omhändertas i större omfattning än barn till andra 
föräldragrupper. Det skulle kunna innebära en osäkerhet som gör att de som gör 
bedömningarna om föräldraförmåga tenderar att vara extra försiktiga och hellre göra ett 
omhändertagande för mycket än tvärtom. 
 
McConnell & Llewellyn (2000) hävdar att föräldrar med en utvecklingsstörning är en 
marginaliserad grupp vars förväntningar på sig är att de är inkompetenta i sitt föräldraskap. I 
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processerna där deras barn omhändertas är de maktlösa att utmana professionellas 
argumentationer och den förutfattade bilden av dem som en grupp med bristande 
föräldraförmåga institutionaliseras. McConnell & Llewellyn lyfter fram exempel där barn blir 
omhändertagna trots bristande bevis på att föräldraförmågan inte räcker till hos föräldrarna. 
Ibland görs omhändertaganden utan att föräldrarna erbjuds stöd, vilket forskarna tar som en 
indikation på att domstolarna använder sig av lagstiftningen annorlunda för personer med en 
utvecklingstörning. Särbehandlingen kan tolkas som att bilden av föräldrar med en 
utvecklingsstörning ses som en grupp där föräldraförmågan inte kan utvecklas positivt. 
 
 
 

2.4	  Sammanfattning	  
	  
Genomgången av tidigare forskning visar att det finns flera olika faktorer som påverkar 
föräldraförmågan. Det kan handla om socioekonomiska aspekter eller vilka nätverksresurser 
som finns att tillgå. Den tidigare forskningen visar även att föräldraförmågan för personer 
med en utvecklingsstörning kan utvecklas. Vidare är föräldraförmågan ifrågasatt och ses som 
en fråga som måste utredas av professionella. Utvecklingsstörningen konstrueras som en 
individuell patologiserad egenskap som skapar ett utrymme för professionella interventioner. 
Det finns begränsade möjligheter för personer med en utvecklingsstörning att kunna skapa 
positiva sociala positioner för sig själva. Forskningen visar även på en ökad utsatthet för 
föräldrar med en utvecklingsstörning i kontakten med rättsväsendet. Domstolarna influeras av 
stereotyper om föräldrar med en utvecklingsstörning som finns ute i samhället. Även 
bristande kunskaper bland professionella lyfts fram som en orsak till varför barn till föräldrar 
med en utvecklingsstörning omhändertas i större utsträckning än barn till andra 
föräldragrupper.  
 
Utifrån ovanstående är det intressant att undersöka hur resonemangen förs i svenska 
domstolar kring föräldraförmågan för personer med en utvecklingsstörning. Det blir intressant 
att undersöka vilka frågor som lyfts fram och vilka teman tas upp och vilka som hamnar i 
skymundan. Andra frågor som blir aktuella i ljuset av den tidigare forskningen är om det finns 
utrymme för föräldrarna att skapa sig positiva föräldrapositioner, eller visar det sig att även de 
svenska domstolarna influeras av de föreställningar kring föräldraförmåga för personer med 
en utvecklingsstörning som finns ute i samhället, exempelvis inom socialtjänsten.  
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3 Teoretiskt ramverk 
 
Att använda sig av diskursanalys kan vara relevant inom många olika områden. Utifrån 
Winther Jørgensen & Phillips (2000) så får dock valet av diskursanalys som studiens 
analytiska verktyg konsekvenser för hur det teoretiska ramverket kan konstrueras. 
Diskursanalysen som metod för med sig både metodologiska och teoretiska delar som är nära 
sammankopplade. För att kunna göra en diskursanalys krävs det att studien grundar sig i de 
teoretiska utgångspunkterna som diskursanalysen för med sig. Det handlar enligt Winther 
Jørgensen & Phillips (2000:10) främst om teoretiska utgångspunkter kring sociala 
konstruktioner, språk samt makt. Utifrån de ämnen som behandlas i studien följer även 
redogörelser för teoretiska perspektiv på funktionshinder och utvecklingsstörning, och 
slutligen perspektiv på föräldraförmåga. Men först riktas fokus mot sociala konstruktioner. 

 

3.1 Sociala konstruktioner 
 
Enligt Burr (2003) handlar socialkontruktionism om hur kunskap konstrueras, reproduceras 
och bibehålls genom olika sociala processer. Socialkonstruktionism är en grund för flera olika 
teorier som handlar om hur den sociala verkligheten kan ses som en social konstruktion. Det 
handlar om olika teorier som betonar språkets betydelse för hur den sociala verkligheten 
konstrueras. Språket skapar mening och förståelse genom att vi kommunicerar om saker på ett 
visst sätt. På så vis skapas kunskap i ett socialt sammanhang. Sociala konstruktioner skapas 
och återskapas således i situationer där människor interagerar. Socialkonstruktionismens 
utgångspunkt är att kritiskt granska samhällets normativa föreställningar. En av styrkorna 
med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är enligt Burr att det kan vara ett verktyg för ett 
ifrågasättande av omvärlden och de kategorier som samhället är indelat i. I förlängningen 
ifrågasätts då även vad som anses vara normalt.  
 
Utifrån Payne (2008) innebär en socialkonstruktionistisk ansats att det inte finns någon 
objektiv sanning. Människan skaffar sig förståelse för sin omvärld genom utbyten med andra 
människor i sociala, historiska och kulturella sammanhang. Det som framstår som objektivt 
sant eller för givet taget i en tid eller kultur behöver med andra ord inte uppfattas som det i en 
annan tid eller kultur. Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000:12) fyller dessa 
kategoriseringar sociala funktioner, och de får sociala konsekvenser.  
 
När man gör en diskursanalys är språket viktigt. Enligt Winther Jørgensen & Phillips 
(2000:15) skapar språket mening åt omvärlden. Genom språket kategoriserar vi saker och 
fenomen. Samtidigt finns det representationer som vi skapar genom interaktion. De 
representationerna är med och formar, bibehåller eller omformar vår verklighet. För att 
analysera dessa representationer eller konstruktioner, är det viktigt att välja en metod som 
ifrågasätter och problematiserar. Den kritiska diskursanalysen är därmed relevant som metod. 
Innan jag går igenom de teoretiska aspekterna av den kritiska diskursanalysen ska jag nedan 
presentera diskursbegreppet.  
 

3.2	  Diskurs	  
 
En vanlig grunddefinition av diskursbegreppet är Foucaults (1972:58) som ansåg att diskurser 
ska förstås som ”praktiska handlingar som systematiskt formar de objekt de talar om”. Enligt 
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Winther Jørgensen & Phillips (2000:7) kan en diskurs förenklat förstås som “ett bestämt sätt 
att tala om och förstå världen”. Att det är en något förenklad definition beror på att diskurs 
kan upplevas som ett begrepp som är svårdefinierat och oprecist. Winther Jørgensen & 
Phillips fördjupar sin bild av diskurs genom att förklara att diskurs är en förståelseram som 
begränsar vad människor tänker, känner och gör. Detta får i sin tur konsekvenser för hur olika 
sanningar eller versioner legitimeras över andra. På så vis skapas och omskapas vad som 
anses vara ett acceptabelt sätt att tala och handla i en viss social kontext. Utifrån det 
resonemanget kan man säga att diskursen formar den sociala världen. Jag ska nedan precisera 
hur diskursbegreppet definieras utifrån Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. 
 
Utifrån Norman Faircloughs kritiska diskursanalys orienterar sig diskursbegreppet främst mot 
en social praktik. Enligt Faircloughs (1993:63,64) synsätt ses språkbruk som en form av 
social praktik. Det får till följd att diskurs ses som en handling. Det innebär även att diskurser 
formas och begränsas av sociala strukturer, exempelvis sociala relationer som klass eller 
samhälleliga institutioner som domstolarna. Enligt Fairclough (1993:64) är även diskursers 
formande beroende av i vilken kontext som diskursen konstrueras. Fairclough (1993:64) 
betonar även diskursers konstitutiva aspekter när han argumenterar att  
 
”[d]iscourse is a practice not just of representing the world, but of signifying the world, 
constituting and constructing the world in meaning.”  
 
En viktig aspekt av meningsskapandet är att diskurser bidrar till att skapa kunskaps- och 
betydelsesystem. Fairclough (1993:65) är även inne på att den diskursiva praktiken bidrar till 
att upprätthålla och omforma samhällets struktur i form av sociala identiteter, relationer och 
kunskapssystem. Det innebär ett större fokus på samhälleliga dimensioner, vilket leder till ett 
större fokus på relationen mellan språk, makt, ideologi och hegemoni. Utifrån kritisk 
diskursanalys konstruerar diskursiva praktiker ojämlika maktförhållanden i samhället.  Målet 
med en kritisk diskursanalys blir således att granska diskurser för att minska ojämlikheten. 
Enligt Fairclough kan språket aldrig skapa bilder av verkligheten som är objektivt sanna. 
Språket är inte neutralt utan det skapas i sociala sammanhang. En annan viktig poäng är att 
språket är konstituerande. Faircloughs (1995:16, 55) tanke med den kritiska diskursanalysen 
är att den ska användas för att skapa politiska och sociala förändringar. Enligt Faircloughs 
(1993:87) modell kan ideologier förstås som att de skapar betydelser som producerar, 
reproducerar och omvandlar ojämlika maktförhållanden. Texten i sig är inte ideologisk utan 
det är texten tillsammans med sitt sammanhang som skapar ideologin. Texten måste tolkas för 
att ideologin ska synas. Olika diskurser skapar olika framställningar av verkligheten. De olika 
diskurserna är hierarkiskt ordnade i samhället. En diskurs kan vara rådande, vilket innebär att 
den är allmänt vedertagen och av majoriteten accepterad bild av en del av den sociala 
verkligheten. Den rådande diskursen kan beskrivas som en hegemonisk diskurs. Det kan 
förstås som att den hegemoniska diskursen är den som används som ett filter för att tolka 
verkligheten igenom. Vilken diskurs som är hegemonisk är inte statiskt utan det finns alltid 
andra diskurser som utmanar och förhandlar hur den sociala verkligheten ska förstås. Enligt 
Fairclough (1995:61) är den till synes balans som råder mellan olika diskurser alltid tillfällig . 
 
Mer konkret ser Fairclough diskurs som en sammanlänkning av tre element; text, diskursiv 
praktik och social praktik. På så vis hänger textens egenskaper ihop med den kontext den 
skapas i och hur den tolkas, men även med den sociala praktiken (Fairclough 1995:73-74). 
Språkets kontext blir avgörande för diskursen. Nedan följer en beskrivning av teoretiska 
aspekter av den kritiska diskursanalysen i form av Faircloughs tredimensionella modell som 
innefattar text, diskursiv praktik och social praktik. 
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3.3	  Faircloughs	  tredimensionella	  modell	  
 
Enligt Winther Jörgensen & Phillips (2000:73) gör Fairclough en distinktion mellan en 
kommunikativ händelse och diskursordning. En kommunikativ händelse är ett enstaka fall av 
språkbruk, som kan delas in i tre olika dimensioner. Diskursordning i sin tur står för de 
samlade diskurser som används inom en specifik social domän.  Den tredimensionella 
modellen har Fairclough skapat för att analysera kommunikativa händelser. Alla nivåer ska 
analyseras, men nödvändigtvis inte i en viss ordning. I figur 1 visas Faircloughs visualisering 
av sin tredimensionella modell. 
 
Figur 1. Faircloughs (1992:73) tredimensionella modell (min översättning) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fairclough (1993:74-75) ser text som en produkt av en tidigare diskursiv praktik, där 
betydelsepotential har skapats. Potentialen innebär att det finns utrymme för olika tolkningar 
av textens betydelse. Tolkningen påverkas dock och begränsas av den diskursiva praktiken. 
På textnivån analyseras hur diskursen är uppbyggd språkligt, hur grammatiken används och 
vilka ord som används. Den språkliga uppbyggnaden påverkar textens innebörd och hur den 
kan förmedla en händelse på olika vis beroende på grammatiken och begreppsvalen. Texter 
ska inte betraktas som godtyckliga. De har alltid producerats i ett specifikt sammanhang. 
Texten inverkar på produktions- och konsumtionsprocessen. I metodkapitlet nedan 
presenteras några av de praktiska verktyg som Fairclough tillhandahåller för en analys av 
textnivån. Det är även på sin plats att påpeka att åtskillnaden mellan text och den diskursiva 
praktiken är på ett analytiskt plan. Enligt Fairclough (1993:73) så går de två dimensionerna in 
i varandra när man ägnar sig åt den praktiska analysen. 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
SOCIAL	  PRAKTIK	  
	  
	  
	   SOCIAL	  PRAKTIK	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
DISKURSIV	  PRAKTIK	  
Produktion,	  distribution,	  konsumtion	  

	  
	  

	  	  	  	  	  TEXT	  



	   14	  

Diskursiv praktik handlar enligt Fairclough (1993:78) om de processer en text utsätts för när 
den produceras, distribueras och konsumeras. Det handlar om att när en text produceras och 
konsumeras används redan existerande diskurser för att skapa mening och tolka texten. 
Texten produceras på ett specifikt sätt beroende på kontexten. Det innebär att de domar som 
utgör studiens datamaterial är producerade på ett visst sätt utifrån att de är producerade som 
juridiska dokument i en juridisk kontext. Texten produceras i en kontext med ett syfte. Texten 
och läsaren skapar sedan tillsammans betydelse genom den förförståelse som läsaren har med 
sig i tolkningen av de signaler som en text förmedlar. Enligt Fairclough (1993:79) påverkar 
kontexten hur en text konsumeras.  
 
Den sociala praktikens dimension fokuserar på hur den diskursiva praktiken bidrar till att 
reproducera eller förändra en existerande diskursordning, samt vilka konsekvenser detta får 
för den sociala praktiken. Det handlar om hur diskursen kan relateras till ideologi och makt. 
Enligt Fairclough (1993:62) binder den sociala praktiken ihop textanalysen med andra sociala 
teorier.  
 
Utifrån ovanstående beskrivning framstår den kritiska diskursanalysen som ett relevant 
redskap för att studera språkliga konstruktioner kring föräldraförmåga och 
utvecklingsstörning. Men innan vi kommer till metodavsnittet i studien är det relevant att 
lyfta fram andra teoretiska perspektiv. Detta för att kunna säga något om den sociala 
praktiken i analysen. Nedan presenteras beskrivningar av olika perspektiv på funktionshinder 
och utvecklingsstörning, respektive perspektiv på föräldraförmåga.  

 

3.4 Perspektiv på funktionshinder och utvecklingsstörning 
 
I likhet med Ineland m.fl. (2009:63) resonemang är inte syftet med detta avsnitt att definiera 
vad utvecklingsstörning är. Det är en alltför komplex uppgift som inte låter sig göras inom 
ramen för denna studie. Däremot är ambitionen att presentera olika perspektiv på 
utvecklingsstörning. Inledningsvis kommer de två dominerande perspektiven att presenteras 
nämligen det medicinska- och det sociala perspektivet. Därefter kommer ett 
konstruktionistiskt perspektiv att presenteras, som ligger väl i linje med studiens övriga 
teoretiska ramverk. 
 
Enligt Lindqvist (2009:41) så utgår det medicinska perspektivet på funktionshinder från en 
definierad sjukdom eller skada, och baseras på medicinska definitioner av normalitet och vad 
som är normala funktioner. Det finns således en stor tilltro till medicinska diagnoser och 
medicinska interventioner. Funktionshinder är ett område som medikaliseras och där 
professionella har definitionsmakten.  Enligt Ineland m.fl. (2009:66) ser det medicinska 
perspektivet utvecklingsstörning som en kognitiv funktionsnedsättning som beror på en 
hjärnskada. Gunnar Kylén utgår ifrån Piagets utvecklingspsykologi och hävdar att personer 
med utvecklingsstörning har en lägre abstraktionsnivå som leder till ett mer konkret sätt att 
kommunicera. Utifrån en medicinsk definition på utvecklingsstörning finns det enligt DSM-
IV tre kriterier som måste vara uppfyllda. Det första kriteriet är att IQ är lägre än 70. Det 
andra är att det ska finnas en nedsatt adaptiv förmåga. Det kan förklaras som att man inte 
uppfyller den kulturella gemenskapens åldersanpassade krav. Det tredje kriteriet är att 
svårigheterna debuterar före 18 års ålder. Den medicinska modellen kritiseras ofta för att 
lägga orsaken till problematiken på en individuell nivå. Ett alternativ till den medicinska 
modellen är den som kallas den sociala modellen. Nedan följer en presentation av den. 
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Enligt Lindqvist (2009:52) ser den sociala modellen funktionshinder som en konsekvens av 
olika hinder som finns i samhället, och inte på individuella egenskaper. Det handlar om 
fysiska, institutionella och strukturella barriärer. Det är i hur samhället organiseras och formas 
som hinder skapas. På så vis utestängs personer med funktionsnedsättningar från vissa delar 
av samhället och från jämlika livsvillkor. Problematiken lyfts från en individnivå upp till en 
strukturell nivå.  
 
Enligt Lindqvist (2009:47) kan funktionshinder ses som en social konstruktion eftersom 
definitionen baseras på normalitet och avvikelse. Lindqvists (2009:44) definition av 
funktionshinder som social konstruktion öppnar för att funktionshinder har en social 
dimension där funktionshinder är beroende av den sociala kontexten. Således är 
föreställningar om funktionshinder inte objektiva utan de genomsyras av värderingar. 
Lindqvist (2009:44) påminner även om att personer med utvecklingsstörning har en egen bild 
av sin egen situation som inte alltid stämmer överens med den medicinska expertisens bild av 
vad utvecklingsstörning innebär. En socialkonstruktionistisk tolkning av funktionshinder är 
att det inte enbart definieras av omgivningen utan den enskilde individen kan påverka 
konstruktionen genom att dela med sig av sina egna definitioner. Det blir således en 
förhandling om en gemensam tolkning (Lindqvist 2009:46-7).  
 
Den sociala konstruktionen av utvecklingstörning kan således ses som en kollektiv 
överenskommelse, som används för att förstå vad som menas när det talas om 
utvecklingsstörning. Enligt Ineland m.fl. (2009:68) är konstruktionen av utvecklingsstörning 
konstruerad i motsats till vad som anses vara normalt, och den konstruktionen presenteras 
som om den vore ett faktum. Betydelsen av utvecklingsstörning påverkas av hur vi väljer att 
konstruera den som kategori och hur vi därmed förstår dess sociala innebörder. I föreliggande 
studie används begreppet personer med en utvecklingstörning i linje med det 
socialkonstruktionistiska perspektivet som beskrivits ovan.  
 
 

3.5	  Perspektiv	  på	  föräldraförmåga	  
	  
Enligt Killén (2000) finns det ett samband mellan självkänsla och föräldraförmåga. Killén har 
formulerat sju föräldrafunktioner som hon hävdar är de viktigaste: 
 

- Se barnet som det är 
- Engagera sig i barnet känslomässigt 
- Empati för barnet 
- Ha realistiska förväntningar på barnets förmågor 
- Engagera sig positivt i samspelet med barnet 
- Prioritera barnets grundläggande behov framför sina egna 
- Bära smärta och frustration utan att avreagera sig på barnet 

 
Killéns definition ligger väl i linje med Blæhr m.fl. (1999) definition. De betonar vikten av 
förälderns förmåga till inlevelse och empati. De betonar även att föräldern måste förstå 
barnets behov. Men en god föräldraförmåga handlar även om att ha en social förmåga, kunna 
samarbeta och att ta emot stöd och råd vid behov. 
 
Booth & Booth (1998) uppmärksammar att det oavsett om föräldern är utvecklingsstörd eller 
inte är svårt att definiera vad en god föräldraförmåga egentligen innebär. Föräldraförmåga är 
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ett socialt konstruerat begrepp i ett kulturellt sammanhang. Begreppet är således fullt av 
normativa värderingar. Enligt Booth & Booth bör föräldraförmåga snarare förstås som en 
fråga om sammanhang där det sociala nätverkets betydelse lyfts fram. Fokus bör flyttas från 
enskilda individers förmågor och oförmågor till familjens och det sociala nätverkets resurser.  
 
Hindberg (2003) är inne på att en persons föräldraförmåga kan skifta över tid. Hindberg 
argumenterar även att för att avgöra en persons föräldraförmåga så krävs det bedömningar. 
Det gör att bedömningar av vad som är en god föräldraförmåga kan variera över tid och i 
olika kontexter. I en svensk kontext så är det först och främst socialtjänsten som gör 
bedömningar av föräldraförmåga, och när det gäller domar enligt LVU så är det 
förvaltningsrätterna.  
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4 Metod 
 
I följande avsnitt redogör jag för hur insamling datamaterial och urval har gått till. Sedan 
följer en beskrivning av analysmetoden i form av metodologiska aspekter av den kritiska 
diskursanalysen och även de metodavgränsningar som gjorts. Därefter följer ett resonemang 
kring studiens validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om etiska 
överväganden.  
 

4.1 Datainsamling 
 
Studiens datamaterial utgörs av förvaltningsrättsliga domar som handlar om omhändertagande 
av barn enligt LVU där föräldern har en utvecklingsstörning. För att samla in det material 
som består av förvaltningsrättsliga domar har den juridiska databasen Infotorg använts. De 
sökord som har använts är utvecklingsstörning i kombination med LVU. Efter att ha filtrerat 
resultatet så att det består av avgöranden från förvaltningsdomstolarna återstår 77 träffar. I 
nästa avsnitt går jag igenom hur jag har gjort mitt urval ur dessa 77 domar.  
 
 

4.1.2 Urval 
 
Tanken med urvalet för denna studie är inte att skapa ett representativt urval av 
rättsavgöranden som handlar om omhändertaganden enligt LVU där föräldern har en 
utvecklingsstörning. Enligt Bryman & Burgess (1994:102) finns det inget självändamål med 
ett representativt urval när det gäller kvalitativa studier. Det handlar snarare om att skapa ett 
urval som passar den forskningsfråga och forskningsdesign som har valts för studien. Enligt 
Wodak & Meyer (2001:23) saknar kritisk diskursanalys ett specifikt sätt eller modell för att 
samla in datamaterial. Det är materialets relevans för studiens frågeställning som är 
vägledande.  
 
Utefter studiens syfte att studera hur föräldraförmåga för personer med en utvecklingsstörning 
konstrueras i förvaltningsrättsliga domar har domarna sorterats utifrån datum då de avgjorts. 
Tanken har sedan varit att välja de senaste domarna som även är relevanta utifrån studiens 
syfte. Domarna har i kronologisk ordning lästs igenom för att avgöra om de är relevanta för 
studiens syfte. Exempel på studier som inte har betraktats som relevanta för studien är domar 
där föräldrarna inte har en utvecklingsstörning. Utifrån studiens begränsade omfång har tio 
domar bedömts vara rimligt att analysera och valts ut för en närmare analys. De tio domarna 
har sammanställts i tabellen nedan. 
 
 
 
 
 

 

1 2013-03-27  Förvaltningsrätten i Karlstad Beredande av vård enligt LVU 

2 2013-06-11 Förvaltningsrätten i Karlstad Upphörande av vård enligt 21 § 
LVU 

3 2013-06-19 Förvaltningsrätten i Karlstad Beredande av vård enligt LVU 
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Studiens datamaterial består således av tio förvaltningsrättsliga domar. Som synes är domarna 
avgjorda under en relativt snäv tidsperiod. De får betraktas som en kontemporär samling 
domar, vilket kan innebära att de diskurser som återfinns är aktuella. Samtidigt ger det 
givetvis studien en ahistorisk aspekt som inte går att komma ifrån. Detta betraktas inte som ett 
problem utifrån studiens syfte. Nedan följer en presentation av den analysmetod och de 
analytiska verktyg som valts ut. 

 

4.2 Analysmetod 
 
Under denna rubrik kommer först en kort presentation av varför en kvalitativ metod kan vara 
lämplig utifrån studiens syfte. Efter det följer en genomgång av utvalda metodologiska 
aspekter av den kritiska diskursanalysen. I kölvattnet av den genomgången följer en 
förklaring av de metodologiska avgränsningar som gjorts. 

 

4.2.1 Kvalitativ metod 
 
Enligt Bryman (2002) så har en kvalitativ metod fokus på en djupare förståelse av ett 
fenomen. Den riktar således in sig på att undersöka hur och varför ett visst fenomen uppstår. 
Tonvikten ligger på att undersöka och förstå en social verklighet utifrån olika tolkningar av 
den. Enligt Bryman har även en kvalitativ studie oftast en konstruktionistisk ståndpunkt som 
hämtar sina tolkningar ur samspelet mellan individer. I denna studie kommer texter att 
analyseras utifrån en kvalitativ metod. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på 
kunskap passar den kritiska diskursanalysen väl eftersom man med hjälp av den kan analysera 
hur kunskapen konstrueras. Nedan presenteras metodologiska aspekter av den kritiska 
diskursanalysen. 

 

4.2.2 Kritisk diskursanalys som metod 
 

4 2013-07-03 Förvaltningsrätten i Stockholm Beredande av vård enligt LVU 

5 2013-11-26 Förvaltningsrätten i Linköping Beredande av vård enligt LVU 

6 2013-11-28 Förvaltningsrätten i Jönköping Överklagande av beslut om 
vård enligt LVU 

7 2013-12-06 Förvaltningsrätten i Malmö Beredande av vård enligt LVU 

8 2013-12-17 Förvaltningsrätten i Linköping Beredande av vård enligt LVU 

9 2013-01-16 Förvaltningsrätten i Malmö Upphörande av vård enligt 21 § 
LVU 

10 2014-01-20 Förvaltningsrätten i Linköping Beredande av vård enligt LVU 
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Diskursanalys är ett brett fält av olika former av textanalyser. Som jag visade i kapitel 3 är 
utgångspunkten för diskursanalysen begreppet diskurs som kan förstås som bestämda sätt att 
tala om och förstå världen (Winther Jørgensen & Phillips 2000:7). Diskursanalys är som sagt 
ett brett fält, men en gemensam faktor är en utgångspunkt i socialkonstruktionism och 
strukturalism/poststrukturalism (Winther Jørgensen & Phillips 2000:9). Utgångspunkten för 
de olika formerna av diskursanalys är således att vi genom språket och social interaktion 
konstruerar vår kunskap om omvärlden. 
 
Även om de olika formerna av diskursanalys utgår ifrån samma begrepp, har de lite olika sätt 
att se på diskurser. Jag har valt att använda den kritiska diskursanalysen som framförallt 
förknippas med Norman Fairclough. Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000) är 
Faircloughs kritiska diskursanalys väl utvecklad metodologiskt. Det gör att det blir lättare att 
få till en struktur på analysen, eftersom Fairclough tillhandahåller konkreta analysverktyg. 
Nedan följer en genomgång av utvalda metodologiska aspekter av den kritiska 
diskursanalysen och en presentation av de analytiska verktyg som valts ut till föreliggande 
studie. 
 
Enligt Fairclough (2001:229) är alltid utgångspunkten för den kritiska diskursanalysen ett 
samhällsproblem, och närmare bestämt hur språket förhåller sig till samhällsproblemet. 
Faircloughs (1993) modell för kritisk diskursanalys utgår ifrån att man analyserar text i tre 
dimensioner. Den första dimensionen är textanalys, som kan ses som en analys av textens 
språkliga uppbyggnad. Den andra dimensionen kallas diskursiv praktik och handlar om vilka 
diskurser som produceras och reproduceras i texten, hur produktionen ser ut samt hur den 
konsumeras. Den tredje dimensionen kallas för social praktik och handlar om hur diskurserna 
förhåller sig till sociala praktiker och strukturer.  
 
I den kritiska diskursanalysen ses inte språket som neutralt. Språket formar verkligheten och 
verkligheten språket (Winther & Phillips 2000:71). Språket möjliggör och begränsar vilka 
idéer människor kan uttrycka, men även vad de kan göra. Enligt Fairclough (2001:229) är 
kritisk diskursanalys en metod som möjliggör att analysen rör sig mellan en nära textanalys 
och sociala analyser. Målet är att visa hur språket fungerar i sociala processer. Det kritiska 
elementet ligger i ett syfte att visa hur språket är involverat i sociala maktrelationer och 
ideologi.  
 
De tre dimensionerna bör analyseras var för sig, men inte nödvändigtvis i någon bestämd 
ordning. Enligt Winther Jørgenssen & Phillips (2000:81) är det inte heller nödvändigt att man 
använder samtliga verktyg som Fairclough tillhandahåller i sin analys. Analysen kan anpassas 
efter vilken typ av studie som är aktuell. Nedan presenteras de analytiska verktyg som valts 
ut. Jag börjar med textnivån, fortsätter med den diskursiva praktiken och avslutar med den 
sociala praktiken. 
 
I analysen av textnivån används olika språkteoretiska verktyg för att analysera textens 
egenskaper. På så vis kan man dekonstruera texten och kartlägga hur diskurserna förverkligas 
textuellt. Fairclough presenterar en uppsjö av analytiska verktyg, men jag kommer att 
fokusera på två av dem; transitivitet och modalitet. 
 
Inom ramen för kritisk diskursanalys handlar transitivitet om hur processer och händelser 
binds samman med subjekt och objekt och de ideologiska konsekvenser som 
framställningarna får (Winther & Phillips 2000:87). Man kan exempelvis dölja agentens 
ansvar i en mening genom att använda en passiv satskonstruktion. Enligt Fairclough 
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(1993:178) kan detta vara en medveten strategi för att dölja vissa aktörers ansvar för sina 
handlingar. Detta får ideologiska konsekvenser eftersom det går att framställa en händelse på 
olika sätt utifrån olika perspektiv. En aspekt av transitivitet är det Fairclough (1993:179) 
kallar för nominalisering. Det handlar om att man ersätter förfaranden och processer med ett 
substantiv. På så vis döljer man vilka som är med i förfarandet och därmed blir det otydligt 
vem som gör vad mot vem.  
 
Enligt Fairclough (1993:158) handlar modalitet om textproducentens grad av instämmande i 
en sats. Vilken grad av modalitet en talare använder sig av får betydelse för diskursens 
konstruktion av sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem. Ett exempel på 
modalitet är sanning där talaren till fullo instämmer i sitt påstående. Ett annat exempel på 
modalitet är tillåtelse där talaren konstruerar sociala relationer genom att ge eller inte ge 
mottagaren tillåtelse att göra något. Olika diskurser använder sig av olika former av modalitet. 
Det kan handla om att en diskurs använder sig av objektiva modaliteter där saker framställs 
som objektiva sanningar och på så sätt kan de spegla och främja olika auktoriteter. När man 
analyserar på textnivån befinner man sig nära texten. I nästa dimension tar man ett steg bort 
från texten och analyserar nästa nivå. Nedan följer en presentation av nivån diskursiv praktik. 
 
Som nämndes i teoriavsnittet handlar diskursiv praktik enligt Fairclough om de processer en 
text utsätts för när den produceras, distribueras och konsumeras. Diskursiv praktik handlar 
därmed om en analys av hur texten förhåller sig till sin kontext. Det kan handla om att det 
finns spänningar i texten, att den är motsägelsefull eller att den innehåller motstridiga 
uppgifter. Det kan även handla om vilken ton som används i texten eller hur olika texter 
blandas. På denna analysnivå har jag valt att använda mig av tre analytiska verktyg. De är 
intertextualitet, förförståelse och negation. 
 
En aspekt av hur en text produceras är det som kallas intertextualitet. Fairclough (1993:85) 
förklarar intertextualitet som att texter alltid har element av tidigare texter i sig, som texten 
förhåller sig till och svarar upp mot. Enligt Fairclough (1993:104) kan intertextualitet 
beskrivas som att 
 
Intertetextuality entails an emphasis upon the heterogeneity of texts, and a mode of analysis 
which highlights the diverse and often contradictory elements and threads which go to make 
up a text. 
 
Fairclough förklarar vidare att intertextualitet kan vara öppen där man visar tydligt att man 
använder sig av tidigare texter, exempelvis när en student refererar till tidigare texter i en 
uppsats. Denna typ av intertextualitet kallar Fairclough för manifest intertextualitet. Den 
andra typen kallar Fairclough (1993:104) för interdiskursivitet, och det handlar mer om hur 
man outsagt använder sig av tankar och teman från andra texter. Intertextualiteten kan 
studeras för att se hur diskursiva praktiker förändras, vilket syfte en författare har med en text 
och vilka diskurser som lyfts fram och vilka som ifrågasätts (Winther Jörgensen & Phillips 
2000:75, 85f).  
 
Ett annat av Faircloughs (1993:120f) verktyg är det han kallar för förförståelse. Det handlar 
om att en text kan kräva en viss förförståelse för att läsaren ska kunna tillgodogöra sig den. 
Förförståelsen behöver inte vara konkret, i den meningen att man måste känna till specifika 
texter, utan det kan handla om att man känner till generella åsikter i samhället eller vad 
människor tenderar att uttrycka. Det kan även handla om begrepp som är kulturellt 
förankrade, och nya begrepp som presenteras som om de vore vedertagna.  
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En annan strategi för att få begrepp att framstå som vedertagna är att använda sig av det som 
Fairclough (1993:121f) kallar för negation. Då presenterar man ett begrepp som om det i ett 
annat sammanhang har påståtts motsatsen, och därigenom konstrueras ett motsatt påstående 
som verkligt. Andra texter inkorporeras i texten med det enda syftet att ifrågasätta och avfärda 
dem. Den tredje delen i Faircloughs modell är den sociala praktiken. Nedan följer en 
genomgång av den. 
 
Dimensionen social praktik handlar enligt Fairclough (1993:237) om hur de diskurser som 
urskiljts förhåller sig till en social kontext med sociala praktiker. Syftet med analysen i denna 
dimension kan vara att se vilken logik som ligger bakom den diskursiva praktiken, och vilka 
förutsättningar den har. Det är på den här nivån som studien ska finna sina slutsatser och lyfta 
upp ideologiska konsekvenser och förändringspotentialer. Frågor som aktualiseras är om den 
diskursiva praktiken reproducerar diskursordningen och därmed upprätthåller den rådande 
sociala praktiken, eller transformerar diskursordningen och bidrar till social förändring. I 
föreliggande studie kommer dimensionen social praktik inte lyfta fram konkreta 
konsekvenser. Däremot kommer den diskursiva praktiken att diskuteras i ljuset av studiens 
teoretiska referensram och den tidigare forskning som har valts ut och presenterats.  

4.2.3	  Metodavgränsning	  
 
Jag har gjort bedömningen att det inte vore rimligt att använda alla de verktyg som Fairclough 
(1993) presenterar inom ramen för denna studie. Detta eftersom studien har ett begränsat 
omfång, och därmed finns det inte utrymme för en analys av den magnituden som skulle 
krävas. Fairclough (1993:224) är också inne på att det inte finns en färdig mall för hur en 
kritisk diskursanalys ska utformas eller genomföras när han skriver följande 
 
What follows is not to be regarded as a blueprint, as there is no set procedure for doing 
discourse analysis; people approach it in different ways according to the specific nature of 
the project, as well as their own views of discourse. 
 
Utifrån studiens syfte kommer de verktyg som har presenterats ovan att användas vid den 
fortsatta analysen av datamaterialet. På textnivån kommer därför transitivitet och modalitet att 
användas. På nivån för diskursiv praktik används manifest intertextualitet, interdiskursivitet, 
förförståelse och negation. På nivån för den sociala praktiken sätts resultatet av studien i 
relation till tidigare forskning och det teoretiska ramverket. 
 

4.3 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet kan ses som ett kvalitetsmått på en undersökning. Enligt Bryman (2002:257) har en 
studie en hög validitet om man mäter det som man avser att mäta. Låg validitet innebär 
således att man mäter något annat än det som var syftet med studien. Validitet i en kvalitativ 
studie har att göra med om metoden som används är relevant för att kunna besvara studiens 
frågeställningar. Utifrån Bergström & Boréus (2012) får mitt val av den kritiska 
diskursanalysen konsekvenser för studiens validitet. Enligt dem så ökar studiens validitet 
något om man använder sig av en metod som innefattar en nära textanalys. I och med att 
analysen utgår ifrån citat från datamaterialet blir det en ökad tydlighet i hur resultatet har 
skapats.  
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Att en studie har en god reliabilitet handlar enligt Bryman (2002) om att studiens resultat är 
tillförlitligt. Med tillförlitligt menas att det skulle bli samma resultat vid en upprepning av 
studien, det vill säga att resultatet inte beror på slumpmässiga omständigheter. Det här är svårt 
att applicera på en kvalitativ studie. Detta utefter Bryman (2002:250) som hävdar att 
kvalitativa metoder tenderar att ha en konstruktionistisk syn på kunskap, vilket innebär att 
forskaren aldrig kan ställa sig utanför produktionen av kunskap. Resultaten av studien 
produceras i samspel med andra människor, där forskaren påverkas av de perspektiv som han 
eller hon bär med sig in i studien. Att exakt replikera en studie blir således en omöjlighet. 
Däremot är det viktigt att man redovisar de positioner man har i relation till de diskurser som 
undersöks, och att man även är noga med att förklara och redogöra för de teoretiska och 
metodologiska val som har gjorts.  
 

4.4 Etiska överväganden 
 
Datamaterialet i föreliggande studie består av offentliga handlingar i form av 
förvaltningsrättsliga domar. Datamaterialet är således tillgängligt för allmänheten. 
Informationen i datamaterialet är av personlig karaktär för de berörda, och tankar om hur man 
ska behandla den informationen i en studie är på sin plats. Det är viktigt att värna om de 
berörda personernas integritet. Studiens syfte är att undersöka diskurser om föräldraförmåga. 
Information om personuppgifter, namn, bostadsort eller annan information om de inblandade 
har därför inte inkluderats i studien. I stället för namn har initialer använts. Även om det 
handlar om offentliga dokument finns det ingen anledning utifrån studiens syfte att skriva ut 
namn. Däremot står det alla fritt fram att söka rätt på den informationen som presenteras i 
domarna eftersom de är offentliga dokument. 
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5	  Resultat	  och	  Analys	  
 
Inom ramen för detta kapitel presenteras fyra diskurser om föräldraförmåga som jag har 
urskiljt genom att analysera det utvalda datamaterialet. Diskurserna presenteras för 
tydlighetens skull var för sig, även om de ibland finns representerade i samma exempel och 
korsar varandra i domarna.  
 
I de moment som har att göra med den textnära analysen har fokus varit på avsnitt i texterna 
som explicit handlar om föräldraförmåga. Syftet med detta är att diskurserna som urskiljs ska 
ha med föräldraförmåga att göra och inte andra områden som diskuteras i texterna. Det finns 
dock exempel nedan där begreppet föräldraförmåga inte finns med, men då är exemplet taget 
ur ett sammanhang där föräldraförmåga diskuteras. Exemplen har sedan analyserats utifrån 
Faircloughs (1993) analytiska verktyg modalitet och transitivitet. 
 
När det gäller analysen av den diskursiva praktiken blir analysen till viss del mer av generell 
karaktär. Detta eftersom aspekter av hur texterna produceras och konsumeras aktualiseras. 
Därför sammanfattas delar av den analysen i ett avsnitt innan diskurserna presenteras. 
Datamaterialet består av en enda typ av text vilket gör att det inte kommer att jämföras med 
andra typer av texter. Därför är det motiverat att gå igenom delar av den diskursiva praktiken 
som alla texterna har gemensamt innan diskurserna presenteras.  

	  

5.1	  Generell	  diskursiv	  praktik	  
	  
Enligt Fairclough (1993) konstrueras en text i en kontext och med en specifik läsare i åtanke. 
En aspekt av det är att den tilltänkte läsaren förutsätts ha en viss förförståelse som texten 
kräver för att kunna tolkas. De offentliga dokument som utgör datamaterialet är alla domar 
från förvaltningsrätten. Det innebär att de är skrivna av jurister. Däremot kan domarna ses 
som en väv konstruerad av en rad olika texter. Det handlar om juridiska texter i form av 
lagtext, tidigare domar och förarbeten. Det handlar även om texter i form av yrkanden från 
olika inblandade, exempelvis föräldrar, företrädare för barnen och kommunernas nämnder. 
Det finns även texter inflätade från olika professionella personer såsom psykologer och 
läkare.  
 
Även om texterna som utgör källorna till domarna kan ha vissa särdrag, så är de anpassade för 
juridiska dokument. Tanken är att dokumenten ska tolkas utifrån att de är juridiska dokument, 
och konsumeras utifrån det. Det innebär att det krävs en viss sorts förförståelse för att man 
ska kunna tillgodogöra sig texten. En del av förförståelsen handlar exempelvis om att man 
måste förstå att den juridiska texten består av tidigare texter utan att det alltid markeras tydligt 
i texten. Att inte markera när andra texter flätas in i textkonstruktionen kan ses som en 
målsättning från textförfattarens sida, för att få texten att framstå som en objektiv sanning. 
Detta eftersom det framstår som att författaren inte har lagt till något själv, och därmed inte 
gjort några val. Textens betydelser får därmed ett skimmer av objektivitet, vilket får den att 
framstå som självklar.  
 
Utifrån studiens begränsade omfång finns det inte utrymme att studera hur texterna 
konsumeras. Det kan tänkas att flera olika läsare kan intressera sig för texterna, exempelvis 
den enskilde i syfte att få förståelse för hur förvaltningsrätten har resonerat. Analysen av den 
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diskursiva praktiken är begränsad. Nedan kommer dock vissa aspekter av den att analyseras i 
de exempel där det är relevant.  
 
 

5.2	  Diskurser	  
 
Vid genomläsningar och analys av domarna har fyra olika diskurser urskiljts som behandlar 
olika aspekter av föräldraförmåga och utvecklingsstörning. Diskurserna är namngiva utefter 
det dominerande tema som diskursen innehåller. Ibland finns diskursens namn explicit i de 
exempel som lyfts fram, ibland är det endast en tolkning av exemplens innehåll som gör att de 
sorteras in under en viss diskurs. De diskurser som har identifierats och bedömts som 
genomgående i datamaterialet är: 
 

- Föräldraförmågan som en informationsfråga 
- Föräldraförmågan som en fråga om nätverksresurser 
- Föräldraförmågan som utvecklingsbar 
- Föräldraförmågan som en fråga för professionella 

 
Alla diskurser finns inte representerade i alla domarna, men de har i analysen framträtt som 
dominerande teman i de resonemang som förs om föräldraförmåga. De exempel som 
redovisas under respektive diskurs är utvalda utifrån att de bedöms vara representativa för det 
material som behandlar det aktuella temat i diskursen. Nedan börjar jag med att presentera 
diskursen om föräldraförmågan som en informationsfråga.  
 

	  

5.2.1	  Föräldraförmågan	  som	  en	  informationsfråga	  
 
Den här diskursen kan ses som ett uttryck för att föräldraförmågan konstrueras som något 
som kan läras ut genom att förmedla information om vad som är ett gott föräldraskap. Inom 
ramen för diskursen förs diskussioner om att personer med en utvecklingsstörning inte kan 
tillgodogöra sig information på grund av sin funktionsnedsättning. Det handlar även om en 
diskussion kring en ovilja att tillgodogöra sig information, och att föräldrarna har förstått att 
informationsfrågan är viktig och därmed införlivar den i sin argumentation kring 
föräldraförmåga. Nedan kommer fyra exempel ur domarna att presenteras för att illustrera hur 
argumentationen kring föräldraförmåga kan föras inom diskursen. 
 
Det första exemplet är från dom nummer 1, och det är hämtat ur nämndens yttrande: 
 
På grund av M:s funktionshinder har hon svårt att kommunicera, hantera information och 
stress. M har svårt att ta till sig information och förändrar inte sitt beteende trots upprepade 
försök från omgivningen. (Dom 1 sid. 3) 
 
Nämndens argumentation går ut på att det är på grund av att M har ett funktionshinder som 
hon inte kan tillgodogöra sig den information som erbjuds. Det blir en brist för M eftersom 
nämnden argumenterar att hon behöver förändra sitt beteende. Underförstått menar nämnden 
att hennes föräldraförmåga inte förändras trots försök med att informera henne om hur 
önskvärda beteenden för en förälder ska vara.  
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Genomgående i citatet är en modalitet med en hög grad av instämmande. Genom att använda 
formuleringar som ”har hon svårt” och ”har svårt att” försöker nämnden skapa en 
trovärdighet. Det som de uttrycker framställs som om det vore en självklar sanning.  
 
När det gäller transitivitet binds M samman med negativa egenskaper, och brist på en förmåga 
att kunna tillgodogöra sig information för att kunna förändra sin föräldraförmåga positivt. 
Kopplingen mellan M:s funktionsnedsättning och att hon inte tar till sig information 
konstrueras som att den är självklar. Eftersom M:s funktionsnedsättning inte kommer 
förändras över tid, får den sammankopplingen konsekvenser för hur hon framställs. Om inte 
funktionsnedsättningen kommer förändras, kommer heller inte hennes förmåga att ta 
tillgodogöra sig information att förändras, utifrån hur nämnden argumenterar. 
 
Ett andra exempel är hämtat från dom nummer 2 och är från en del av domen där 
förvaltningsrätten gör sin bedömning: 
 
A bereddes vård enligt LVU på grund av att LL hade så stora brister i sin föräldraförmåga att 
hon inte kunde ge A den omvårdnad och känslomässiga närhet som A behövde. LL hade 
svårigheter att tänka kring säkerhetsaspekter runt ett barn och förstå vidden av vad ett 
föräldraskap innebär. Hon ansågs inte ha tillräcklig insikt i dessa brister och inte heller 
tillräcklig förmåga att ta emot information, hjälp och stöd från andra för att sedan använda 
sig av dessa kunskaper i sina kontakter med A. (Dom 2 sid. 5) 
 
Även i detta exempel bedöms inte den enskilde ha möjlighet att tillgodogöra sig information 
för att kunna förbättra sin föräldraförmåga. Förvaltningsrättens resonemang går ut på att LL 
inte förstår vad ett föräldraskap innebär och att hon inte heller framöver kommer förstå detta 
eftersom hon inte har förmåga att ta emot information. Det är också tydligt att den gängse 
bilden av hur det normalt sett går till är att professionella ger information till föräldern som 
sedan tar åt sig den för att använda den i sitt föräldraskap. Bilden skapas av att information i 
normalfallet leder till att föräldraförmågan förändras positivt.  
 
När det gäller intertextualitet är den inte manifest i texten. Det framgår inte varifrån 
uppgifterna är hämtade, men utifrån hur de formulerar sig är det tydligt att de utgår ifrån 
tidigare texter i sin bedömning. De utgår från en tidigare bedömning av LL:s föräldraförmåga 
när de börjar med formuleringen ”A bereddes vård enligt LVU på grund av att…”. Men även 
i meningen längre ned som börjar med ”Hon ansågs inte ha tillräcklig insikt…” hänvisar de 
implicit till tidigare texter utan att gå in på vilka texter de åsyftar. På så vis blir exemplet ovan 
intressant utifrån transitivitet. I meningen som börjar med ”hon ansågs inte ha tillräcklig 
insikt” är det en passiv satskonstruktion. Det framgår inte vem eller vilka som ansåg. Det gör 
att de som konstruerade texterna döljs och inte behöver stå till svars för sina bedömningar. 
Det blir även en avpersonifiering av vilka det är som har gett stöd och information, genom 
formuleringen ”stöd från andra”. Det blir otydligt vilken typ av information det handlar om 
och även vilket typ av stöd. När det gäller modalitet har den en hög grad av instämmande.  
 
De två första exemplen kan tolkas som att de för ett resonemang om att föräldrarna har en 
oförmåga att tillgodogöra sig information. Det tredje exemplet som presenteras nedan skiljer 
sig från de två första genom att argumentationen snarare går ut på att det finns en ovilja hos 
föräldern att tillgodogöra sig den information som olika professionella erbjuder. 
 
Det tredje exemplet är från dom nummer 5 och är ett utdrag ur ett yttrande gjort av en ST-
läkare: 
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Barnmorskor och övrig vårdpersonal har också noterat att ME avböjt hjälp i samband med 
amningsförsök och att hon haft svårigheter att tolka barnens signaler. Hon har bl. a. fortsatt 
att läsa eller äta och låtit A ligga själv i sin säng. De första dagarna ville hon inte heller 
lyssna på förklaringar runt spädbarns normala signaler och utveckling. (Dom 5 sid. 8) 
 
Här går läkarens bedömning ut på att det finns en ovilja hos ME att tillgodogöra sig 
information. Det skiljer sig från tidigare exempel som snarare argumenterar att det beror på en 
oförmåga hos den enskilde. Konsekvensen blir att ME konstrueras som ovillig till förändring 
snarare än oförmögen att förändra sin föräldraförmåga. Genom formuleringen ”ville hon inte 
heller lyssna på förklaringar runt spädbarns normala signaler och utveckling” så placerar 
läkaren anledningen till problemet hos föräldern. Barnet beter sig normalt och därmed borde 
föräldern kunna hantera det. Särskilt om en expertkår erbjuder information om hur hon kan 
förbättra sin föräldraförmåga. 
 
Genom att blanda in medicinsk personal som en form av expertkår kan textförfattaren få sina 
påståenden att framstå som extra objektiva, trovärdiga och legitima. Det är ett sätt att stärka 
sin egen position i argumentationen. Här finns en skillnad mot exempel två där det var en 
avpersonifiering. I exempel tre kan det snarare ses som en styrka att hänvisa till den 
medicinska expertkåren. Utifrån detta kan man tolka det som att frågan om föräldraförmåga 
för personer med en utvecklingsstörning medikaliseras. 
 
En annan intressant aspekt på nivån för diskursiv praktik är meningen ”De första dagarna ville 
hon inte heller lyssna på förklaringar runt spädbarns normala signaler och utveckling” där det 
finns en negation. Det skapar bilden av att den enskilde har tagit upp just denna fråga tidigare 
i texten och hävdat att hon visst har lyssnat på förklaringarna. Någon sådan del finns dock inte 
i texten. Det kan således tolkas som att det är en manipulativ förförståelse. Formuleringen 
skapar en känsla av att texten svarar upp mot en annan text för att ge bilden av att det finns en 
konflikt.  
 
Det sista exemplet är från dom 7 och är hämtat ur den enskildes yttrande: 
 
Hon samtycker till frivilliga insatser i hemmet. Hon vidgår att det varit problem med att mata 
A och vill ha hjälp med det. Hon skulle också behöva hjälp med föräldrautbildning. Hon har 
svårt att hålla många saker i huvudet samtidigt och behöver hjälp med schema för mat och 
sovtider. (Dom 7 sid. 4) 
 
Det här exemplet kan tolkas som att den enskilde är medveten om att det inom diskursen finns 
förväntningar på att man ska vara mottaglig för information. Det blir tydligt i meningen ”hon 
skulle också behöva hjälp med föräldrautbildning”. Den enskilde instämmer helt i påståendet. 
Modaliteten har en hög grad av instämmande.  
 
I detta exempel blir textens produktion intressant eftersom det låter märkligt att den enskilde 
skulle resonera om sig själv i tredje person. Det är oklart vem som har författat texten, om det 
är den enskilde, den enskildes ställföreträdare eller en notarie i förvaltningsrätten. Det krävs 
en förförståelse för att veta vem som producerar juridiska texter, och hur det påverkar texten. 
Vi ska nu lämna diskursen föräldraförmåga som en informationsfråga och gå vidare till 
diskursen om föräldraförmågan som en fråga om nätverksresurser. 
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5.2.2	  Föräldraförmågan	  som	  en	  fråga	  om	  nätverksresurser	  
 
Den här diskursen innehåller idéer om att föräldraförmågan hänger samman med vilka 
resurser som förälderns omgivande nätverk har. Att ha eller inte ha ett fungerande socialt 
nätverk är ett tema som ofta diskuteras i domarna i samband med att föräldraförmågan tas 
upp. Inom diskursen diskuteras både situationer där nätverket bedöms vara för svagt för att 
kunna kompensera för en bristande föräldraförmåga, men även situationer där 
föräldraförmågan bedöms vara så låg att inget nätverk i världen kan kompensera för den 
bristande föräldraförmågan. Även i denna diskurs har föräldrarna förstått att det är en viktig 
fråga i resonemangen om föräldraförmåga. De införlivar således frågan i sina egna 
argumentationer.  
 
Det första exemplet är från dom 6 och är hämtat från nämndens yrkande: 
 
Föräldrarnas nätverk har enligt en tidigare utredning inte bedömts kunna hjälpa dem att 
garantera L:s brors säkerhet, hälsa och utveckling och bedöms inte heller nu kunna stödja 
dem fullt ut i detta avseende. (Dom 6 sid. 3) 
 
Här argumenterar nämnden att föräldrarnas nätverk inte har de resurser som krävs för att 
kunna kompensera föräldrarnas bristande föräldraförmåga. Det är fråga om en manifest 
intertextualitet i och med att de explicit refererar till en tidigare utredning. Det finns dock ett 
mått av försiktighet i påståendet i och med att de har valt att använda orden ”bedömts” och 
”bedöms”. Det får påståendet att inte helt framstå som objektivt, utan det påvisar snarare dess 
subjektiva karaktär i och med att det är en bedömning av situationen som är aktuell. 
Påståendet är även intressant när det gäller transitivitet. Ordet utredning kan ses som en 
nominalisering som gör om nämndens arbete med att bedöma föräldraförmågan till ett 
substantiv. Det döljer nämnden som en agent i frågan. Bedömningen blir därmed opersonlig. 
Det blir tydligare om man formulerar om påståendet till exempelvis ”nämnden har i en 
tidigare utredning gjort bedömningen att föräldrarnas nätverk inte kan hjälpa dem…”. Då blir 
agenten i påståendet i form av nämnden tydlig och påståendet kan tolkas som en aning mer 
subjektivt i och med detta. Det är trots allt nämndens tidigare utredning som ger tyngd åt 
påståendet.  
 
Exempel två är från dom 7 och hämtat från nämndens yrkande: 
 
FB har en utvecklingsstörning och har bedömts tillhöra personkretsen för LSS. AF uppvisar 
allvarlig omsorgsbrist såsom svag viktuppgång och försenad motorisk språklig samt 
känslomässig utveckling. Detta trots att det funnits andra vuxna i nätverket som borde ha 
kunnat stödja FB och kompensera för dennas brister. (Dom 7 sid. 3) 
 
Även här kan resonemanget i påståendet tolkas som att det problem som finns med 
föräldraförmågan ”borde ha kunnat” kompenseras av FB:s nätverk. Påståendet kan tolkas som 
att det finns brister i det sociala nätverket. Nätverket tillmäts därmed en betydelse när det 
gäller den samlade bedömningen av föräldraförmågan. För att förstå påståendet måste man ha 
en viss förförståelse. Vet man inte vad en personkrets eller LSS är för något så blir det svårare 
att tillgodogöra sig texten. Formuleringen ”har bedömts” är intressant utifrån transitivitet. 
Detta eftersom det är ett passivt påstående. Det framgår inte vem som har gjort bedömningen. 
Bedömningen är frikopplad från bedömaren, vilket kan ge intrycket av att bedömaren inte kan 
påverka bedömningen i någon större skala. Bedömaren kan därmed inte ställas till svars för 
sin bedömning, och påståendet framstår som objektivt.  
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Resonemanget i de två första exemplen går ut på att det finns brister i nätverket som gör att de 
inte kan stödja föräldrarna. Fokus ligger därmed på nätverkets förmåga snarare än 
föräldrarnas. I nästa exempel går argumentationen snarare ut på att föräldraförmågan är så låg 
att det inte spelar någon roll vilka resurser nätverket har.  
 
Det tredje exemplet är från dom 8 och är hämtat från barnets ställföreträdares yttrande: 
 
Även om det är förståeligt att I upplevt de kortvariga umgängestillfällena med sonen som i 
viss mån pressande, pekar vad som framkommit på brister i hennes förmåga att ta initiativ 
och i framförhållning som innebär påtaglig risk i omsorgen om ett litet barn. Bristerna kan 
inte kompenseras genom insatser av socialnämnden eller genom stöd av I:s eget nätverk. 
(Dom 8 sid. 10) 
 
Resonemanget går ut på att bristerna i föräldraförmågan är så omfattande att de inte kan 
kompenseras med hjälp av varken det professionella eller det sociala nätverket. Här yttrar sig 
ställföreträdaren som att det är objektiva fakta som presenteras genom att hävda att ”bristerna 
kan inte kompenseras…”. Påståendet har en hög grad av instämmande. Det kan även 
betraktas svävande och opersonligt att skriva ”pekar på vad som framkommit” där det inte 
framkommer vad de egentligen syftar på. Det här är intressant utifrån transitivitet, eftersom 
ingen knyts till uppgifterna och kan därför inte ställas till svars för dem. Det blir även svårt att 
värdera uppgifterna när man inte vet varifrån de kommer. I nästa exempel illustreras hur 
föräldern själv argumenterar kring nätverkets betydelse för föräldraförmågan. 
 
Det fjärde exemplet är från dom 5 och hämtat från den enskildes yrkande: 
 
Det finns således ett stort och väl fungerande nätverk kring familjen som hon kan vända sig 
till för att få stöttning. Hon har nu kommit till insikt om att hon är i behov av visst stöd. Stödet 
kan till stor del tillgodoses genom modern och JW:s försorg. (Dom 5 sid. 5-6) 
 
Här går resonemanget, till skillnad från i tidigare exempel, ut på att det sociala nätverket kan 
kompensera för en bristande föräldraförmåga. Påståendet rör sig kring frågan om nätverkets 
kvalitet, som även de två första exemplen berör. Här argumenterar den enskilde att nätverkets 
resurser är tillräckliga för att kompensera för hennes bristande föräldraförmåga. I påståendet 
betonas även hennes vilja att ta emot stöd. Påståendet har en modalitet med hög grad av 
instämmande. Den enskilde medger att hon har vissa brister i sin föräldraförmåga, men att de 
bristerna kan kompenseras av hennes moder och hennes blivande sambo JW. Precis som i det 
fjärde exemplet från diskursen föräldraförmåga som en informationsfråga, är det här tydligt 
att den enskilde har tillgodogjort sig att diskursen om nätverkets betydelse är viktig i 
förvaltningsrättens bedömning och införlivar den i sin egen argumentation. Nedan följer 
avsnittet som behandlar diskursen om föräldraförmågan som utvecklingsbar. 
 
 
 

5.2.3	  Föräldraförmågan	  som	  utvecklingsbar	  
 
Den här diskursen kan ses som ett uttryck för att föräldraförmåga ses som något föränderligt 
som kan utvecklas med tiden hos den enskilde föräldern. Inom diskursen kopplas föräldrarnas 
utvecklingstörning till att deras föräldraförmåga inte utvecklas. För föräldrar med en 
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utvecklingsstörning rör sig resonemangen snarare kring bristen på utveckling av 
föräldraförmågan, och hur statisk den är. 
 
Det första exemplet är från dom 6 och hämtat från nämndens yttrande: 
 
Föräldrarna bedöms inte ha eller kunna förvärva de förutsättningar som krävs för att kunna 
ge L den trygghet, känslomässiga tillgänglighet och säkerhet som ett barn har rätt till. Deras 
brister i föräldraförmågan är av sådan omfattning att placeringen av L kan förväntas bli 
långvarig, eftersom föräldraförmågan hos personer med utvecklingsstörning enligt nu kända 
metoder inte kan tränas på sådant sätt att de uppnår ett fullgott föräldraskap. (Dom 6 sid. 3) 
 
Här blandar nämnden objektiva och subjektiva påståenden. Först uttrycker de att ”föräldrarna 
bedöms inte ha eller kunna förvärva de förutsättningar…” och därmed medger de att det 
handlar om just en bedömning. Utifrån transitivitet är stycket ”föräldrarna bedöms inte” 
intressant eftersom det är en passiv formulering. Det framgår inte vem som gör bedömningen. 
Påståendets modalitet har genomgående en hög grad av instämmande, och det kan illustreras 
med exemplen ”deras brister i föräldraförmågan är av sådan omfattning” eller 
”föräldraförmågan hos personer med utvecklingsstörning enligt nu kända metoder inte kan 
tränas”.  
 
När nämnden däremot yttrar sig om att ”föräldraförmågan hos personer med 
utvecklingsstörning enligt nu kända metoder inte kan tränas…” framstår det som att det är en 
vedertagen sanning underbyggd av objektiva fakta. Utifrån interdiskursivitet är påståendet 
intressant där en möjlig tolkning är att man indirekt hänvisar till andra diskurser om att 
föräldraförmågan hos personer med en utvecklingsstörning inte kan utvecklas. Det framgår 
inte vilka metoder de hänvisar till. Formuleringen ”enligt nu kända metoder” kan även tolkas 
som en form av gardering mot att påståendet kan komma att kritiseras framöver. De lägger 
upp för en argumentation där de kan hävda att de vid den aktuella tidpunkten inte visste bättre 
eller att de gjorde bedömningen utifrån vad som vid detta specifika tillfälle var den gängse 
uppfattningen. Nästa exempel använder sig av samma argument, men inte på ett lika explicit 
sätt. 
 
Exempel två är från dom 2 och består av två yttranden. Det första är från nämndens yrkande 
och det andra är från förvaltningsrättens bedömning. Nämndens yrkande lyder enligt följande: 
 
A bereddes vård på grund av att LL hade brister i sin omvårdnadsförmåga till följd av 
utvecklingsstörning. Inget tyder på att detta har förändrats. (Dom 2 sid. 3) 
 
Här kopplar nämnden LL:s utvecklingsstörning till hennes bristande föräldraförmåga på ett 
tydligt sätt. Deras argumentation går ut på att LL har en bristande föräldraförmåga på grund 
av sin utvecklingsstörning. När nämnden kopplar bristande föräldraförmåga till 
utvecklingsstörning finns det ingen öppning för en utvecklingspotential av föräldraförmågan 
eftersom utvecklingsstörningen i sig inte kommer att förändras. En möjlig tolkning är att 
nämndens argumentation är inne på samma spår som i det första exemplet, att 
föräldraförmågan hos personer med en utvecklingstörning inte är utvecklingsbar. I 
föreliggande exempel är dock argumentationen inte lika explicit. Även detta påstående har en 
hög grad av instämmande i modaliteten, vilket kan illustreras med formuleringen ”inget tyder 
på att detta har förändrats”. Intertextualiteten i påståendet är inte manifest. Genom att 
formulera sig ”A bereddes vård på grund av…” använder nämnden implicit ett tidigare 
avgörande för att förstärka sin argumentation. När det gäller transitivitet framgår det inte 
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utifrån ”A bereddes vård” vem som beredde vården. Nästa yttrande står förvaltningsrätten för 
och det lyder enligt följande: 
 
Även om LL har klarat av de umgängen hon haft med A bra, ställa A i kö för förskoleplats och 
skaffa en egen lägenhet är det inte visat att hennes omvårdnadsförmåga har förändrats. 
(Dom 2 sid. 6) 
 
Förvaltningsrätten tar här fasta på nämndens yrkande utan att direkt hänvisa till den. Det är 
också intressant att de först lyfter upp positiva aspekter av LL:s interaktion med A, för att 
sedan konstatera att LL:s omvårdnadsförmåga inte har förändrats. Det finns en viss oklarhet i 
vad förvaltningsrätten menar med att ”LL har klarat av de umgängen hon haft med A bra…” 
och ”är det inte visat att hennes omvårdnadsförmåga har förändrats”. I och med formuleringen 
”är det inte visat” framstår förvaltningsrättens yttrande som att det är objektivt sant. Det 
framstår klart om man tänker sig en konstruktion där de i stället skulle formulera sig i stil med 
”enligt förvaltningsrättens bedömning är det inte visat”. Nästa exempel liknar detta i den mån 
att positiva aspekter först lyfts fram, åtföljt av ett konstaterande av att omsorgsförmågan inte 
förändrats. 
 
Exempel tre är från dom 9 och hämtat från nämndens yrkande: 
 
P:s brister i omsorgsförmåga gör att hon inte kan ge H den trygghet han behöver vad gäller 
vägledning och gränssättning. Även om umgänget mellan P och H har förbättrats finns det 
ingenting som tyder på att P:s omsorgsförmåga har ändrats på ett sådant sätt att hon numera 
kan möta H:s behov. (Dom 9 sid. 5) 
 
Precis som i förvaltningsrättens bedömning i exempel två, så lyfter nämnden först fram 
positiva förändringar genom formuleringen ”umgänget mellan P och H har förbättrats” för att 
sedan konstatera att P:s omsorgsförmåga inte har ändrats på ett sätt som gör att hon kan möta 
H:s behov. När det gäller modalitet präglas den av en hög grad av instämmande. Det kan 
illustreras med formuleringen ”finns det ingenting som tyder på att”. Det får exemplet att 
framstå som en objektiv sanning som inte är grundad på några bedömningar eller val. Precis 
som i föregående exempel tolkar jag det som att nämnden här visar att de lyssnar på den 
enskilde genom att till viss del hålla med om att umgänget har förbättrats, men att 
förbättringen gäller något annat än omsorgsförmågan. Nästa exempel visar på hur textens 
intertextualitet kan användas för att underbygga ett argument.  
 
Exempel fyra är från dom 4 och består av två yttranden. Det första är från nämndens yttrande 
och det andra är hämtat från förvaltningsrättens bedömning. Nämndens yttrande lyder enligt 
följande: 
 
Utifrån tidigare erfarenhet gällande J:s bror är det klarlagt att ELJ:s föräldraförmåga har 
små utvecklingsmöjligheter. (Dom 4 sid. 5) 
 
Här lägger nämnden grunden för sin argumentation genom att hänvisa till tidigare erfarenhet. 
Det framstår som otydligt vad de egentligen menar med ”utifrån tidigare erfarenhet”. 
Erfarenhet kan ses som en nominalisering av processen i form av nämndens tidigare arbete 
med att samla in information och bedöma föräldraförmågan. Den processen görs om till ett 
substantiv. Utifrån transitivitet är det intressant att nämnden utelämnas som agent trots att 
deras tidigare bedömning tillmäts stor vikt i sammanhanget. Detta blir extra tydligt om man 
tänker sig en alternativ formulering i stil med ”utifrån nämndens erfarenhet” eller ”utifrån 
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nämndens tidigare bedömning” där det blir tydligt att det handlar om nämndens bedömning, 
vilket även gör att de kan ställas till svars för den. Att avpersonifiera påståendet kan få 
effekten att det framstår som mer objektivt, att det är en allmänt vedertagen sanning som 
presenteras. Nämnden har en hög grad av instämmande i sitt påstående i och med formulering 
”är det klarlagt”. Det framstår som att det inte finns några andra tolkningsalternativ av 
situationen än den som de presenterar. Förvaltningsrättens bedömning följer sedan i spåren av 
nämndens yttrande i och med följande yttrande: 
 
Utredningen visar även att ELJ har mycket liten möjlighet att utveckla sin föräldraförmåga i 
den utsträckning som behövs för att möta J:s behov. (Dom 4 sid. 7) 
 
Förvaltningsrättens bedömning kan tolkas som att det finns ett visst utrymme för ELJ att 
utveckla sin föräldraförmåga, men inte i den utsträckning som behövs för att kunna möta J:s 
behov. Den skiljer sig därmed något ifrån tidigare exempel som lyfts fram i diskursen där det 
snarare framställs som att det inte finns någon utvecklingspotential av föräldraförmågan över 
huvud taget. Förvaltningsrätten hänvisar till nämndens utredning utan att nämna nämnden. 
Ordet ”utredningen” kan ses som en nominalisering av nämndens arbete med att bedöma 
föräldraförmågan hos ELJ. Genom att använda sig av en nominalisering utelämnar de 
nämnden som aktör i frågan.  
 
En intressant detalj är att förvaltningsrätten ändrar nämndens ordval ”små 
utvecklingsmöjligheter” till ”mycket liten möjlighet att utveckla” för att förstärka sin 
argumentation. Det visar på att man kan framställa och förklara samma situation på olika vis 
beroende på vilka ord man väljer att använda sig av. Konsekvensen i föreliggande fall blir att 
föräldraförmågan i förvaltningsrättens bedömning framstår som mindre utvecklingsbar än hur 
den framställdes i nämndens yttrande. Det får givetvis konsekvenser för den enskilde, i detta 
fall ELJ. I följande avsnitt presenteras diskursen om föräldraförmågan som en fråga för 
professionella.  
 
 

5.2.4	  Föräldraförmågan	  som	  en	  fråga	  för	  professionella	  
 
Den här diskursen är enligt mig ett uttryck för hur föräldraförmågan konstrueras utifrån de 
ramar som professionella sätter upp och att de bedömningarna tillmäts stor vikt vid 
förvaltningsrättens bedömningar. Den professionella kontakten för föräldrar med en 
utvecklingstörning framställs som en självklarhet.  
 
Det första exemplet är från dom 5 och är hämtat från yttrandet från barnets ställföreträdare: 
 
Hennes föräldraförmåga och kapacitet att tillgodose sonens behov behöver utredas 
ytterligare. Det är svårt att se hur ME, som själv behöver hjälp med att klara sin vardag, ska 
kunna ta ansvar för ett spädbarn. (Dom 5 sid. 7) 
 
Nämndens argumentation grundar sig i frågan hur en person som själv behöver stöd ska 
kunna ta hand om ett spädbarn. När det gäller modaliteten i påståendet präglas den av en hög 
grad av instämmande i ”behöver utredas ytterligare” och ”det är svårt att se” vilket får 
påståendet att framstå som objektivt. Det blir extra tydligt om man tänker sig en 
omformulering av påståendet i stil med ”nämnden har svårt att se”, där det blir tydligt vem 
som har svårt att se, vilket också belyser det subjektiva i påståendet. Nämnden använder även 
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att föräldraförmågan behöver utredas ytterligare som ett argument för varför barnet ska 
omhändertas. Här krävs det en viss förförståelse för att kunna tillgodogöra sig påståendet 
eftersom det inte framgår vad nämnden menar med att utredas ytterligare. Det framgår inte 
vem eller vilka som ska utreda. Underförstått menar de att det behövs en professionell 
bedömning av föräldraförmågan. Detta eftersom ME själv är i behov av stöd för att klara sin 
vardag. 
 
Exempel nummer två är hämtat från dom 3 och består av två yttranden. De är båda hämtade 
från nämndens yttrande. Det första exemplet lyder enligt följande: 
 
A, C och M är till viss del uppvuxna med sina morföräldrar eftersom FK har en 
utvecklingsstörning. Socialtjänsten har sedan barnen var små haft en överenskommelse med 
familjen om att FK behöver ha stöd av sina föräldrar och inte ska vara ensam med sina barn. 
(Dom 3 sid. 3) 
 
Nämndens argumentation tangerar diskursen om föräldraförmåga som en fråga om 
nätverksresurser, när de formulerar sig som att de instämmer i att ett fungerande nätverk kan 
kompensera för en bristande föräldraförmåga. Å andra sidan kopplar de FK:s bristande 
föräldraförmåga direkt till hennes utvecklingsstörning. Det är på grund av 
utvecklingsstörningen som socialtjänsten är inkopplad, inte på grund av socioekonomiska 
eller andra sociala faktorer. Det krävs också en specifik förförståelse för att veta vad 
socialtjänsten och familjens överenskommelse egentligen innebär. Påståendet får det att 
framstå som att det är en överenskommelse mellan två jämlika parter, vilket inte är fallet. Det 
är inte säkert att familjen ser det som en överenskommelse. Att det är socialtjänsten som 
sätter ramarna för överenskommelsen blir tydligt i följande yttrande från nämnden: 
 
Tidigare har socialtjänsten bedömt att barnens morföräldrar kompenserat FK:s brister men 
nu bedöms även morföräldrarna brista i sin omsorgsförmåga. (Dom 3 sid. 4) 
 
I linje med det förra påståendet tillstyrks nätverket betydelse. Nu handlar det dock om 
nätverkets bristande omsorgsförmåga. Påståendet är intressant utifrån transitivitet. I den första 
delen är det tydligt att det är socialtjänsten som har gjort bedömningen. I den andra delen är 
det ett passivt ”bedöms” som har ersatt socialtjänsten. Underförstått ska man förstå att det är 
socialtjänsten som gjort bedömningen. Det är intressant att de använder ”bedömt” och 
”bedöms” eftersom det skänker ett ljus över påståendet om att det inte är objektivt. Påståendet 
är baserat på en bedömning. Textens intertextualitet är manifest eftersom den hänvisar till 
socialtjänstens tidigare bedömning. Nästa exempel handlar om hur viktigt det är inom 
diskursen att backa upp sin argumentation med utlåtanden från experter. 
 
Exempel nummer tre är från dom 6 och hämtat från förvaltningsrättens bedömning: 
 
Även om det skulle finnas anledning att ifrågasätta det sätt på vilket BM genomförde 
testningen av ME bedömer förvaltningsrätten att hans utlåtande ger tydligt stöd åt 
socialnämndens uppgifter om att hon har stora begränsningar i sin föräldraförmåga. (Dom 5 
sid. 15-16) 
 
Det här påståendet är intressant utifrån att förvaltningsrätten först ifrågasätter hur BM, som är 
psykolog och har varit delaktig i att utreda ME:s föräldraförmåga, har gått tillväga för att 
utreda föräldraförmågan för att sedan använda resultatet för att stödja nämndens 
argumentation. Av formuleringen ”även om det skulle finnas” får förvaltningsrätten det att 
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låta som att det skulle finnas tveksamheter om det verkligen finns anledning till att ifrågasätta 
BM:s utredning av föräldraförmågan. Detta trots att det i domen klart och tydligt framgår att 
BM:s förfarande har fått stark kritik från andra professionella som ifrågasätter resultaten av 
hans utredning av ME:s föräldraförmåga.  
 
Att förvaltningsrätten väljer att underbygga nämndens argumentation med BM:s resultat trots 
den kraftiga kritiken kan tolkas som att förvaltningsrätten inte tycker att de endast kan basera 
sin bedömning på nämndens argumentation utan behöver stabilisera upp bedömningen med 
en medicinsk expert, i detta fall en psykolog. Att resultatet är kontroversiellt och under stark 
kritik från andra experter verkar inte spela någon roll för förvaltningsrätten. Sättet de 
framställer det på verkar snarare för att förminska problemet med kritiken mot BM.  
 
Utifrån transitivitet är exemplet intressant eftersom förvaltningsrätten explicit uttrycker att det 
är en bedömning som de gör. De knyter även bedömningen till sig själva på ett tydligt sätt. 
Agenten göms inte genom en passiv satskonstruktion. Det sista exemplet visar hur de 
enskilda, precis som i de två första diskurserna, har införlivat diskursen i sin egen 
argumentation.  
 
Exempel nummer fyra är från dom 6 och hämtat från föräldrarnas yrkande: 
 
Skulle det finnas en kvarstående oro över deras föräldraförmåga är de villiga att utredas för 
att kartlägga vilka behov av hjälp- och stödåtgärder som eventuellt kan finnas. (Dom 6 sid. 4) 
 
Precis som i de två första diskurserna tolkar jag detta uttryck som att de enskilda är medvetna 
om vilka diskurser som är viktiga i argumentationen kring föräldraförmåga, och att de därför 
väljer att inkludera dem i sin egen argumentation. Här uttrycker föräldrarna en vilja att 
underkasta sig en utredning av föräldraförmågan, samtidigt som de ställer sig positiva till att 
ta emot stöd och hjälp för att klara av sitt föräldraskap.  
	  
I nästa kapitel summeras de resultat som har presenterats ovan. Resultatet kommer även att 
diskuteras i relation till den tidigare forskning och teoretiska ramverket som presenterats i 
kapitel 2 och 3.  
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6	  Diskussion	  
	  
Studiens syfte har varit att urskilja olika diskurser kring föräldraförmåga för personer med en 
utvecklingsstörning som återkommer i utvalda domar från förvaltningsrätten. Domarna 
handlar om så kallade miljöfall enligt 2 § LVU där omhändertagande av barn aktualiseras 
utifrån bristande föräldraförmåga. Domarna har analyserats med hjälp av Norman Faircloughs 
kritiska diskursanalys, den tidigare forskning som lyfts fram och olika teoretiska perspektiv 
på föräldraförmåga och utvecklingsstörning.  

 
Jag har under arbetet med att analysera datamaterialet urskiljt, eller konstruerat om man så 
vill, fyra olika diskurser som jag har bedömt varit genomgående för de tio domar som utgör 
datamaterialet. Andra diskurser än de som presenteras har dykt upp under analysen, men inte 
bedömts som lika genomgående i datamaterialet som de fyra som presenterats ovan. Det är 
dock möjligt att andra diskurser kan ha bedömts som mer framträdande om den teoretiska 
referensramen varit annorlunda konstruerad eller om ett annat urval av tidigare forskning lyfts 
fram. Det bör även poängteras att datamaterialets begränsade omfång gör att en viss 
försiktighet bör iakttas när det gäller att dra slutsatser baserad på analysen. Det är möjligt att 
andra diskurser skulle framstå som mer framträdande vid ett större urval förvaltningsrättsliga 
domar. Nedan följer en summering av resultatet som presenterats i kapitel 5. 
 

6.1	  Summering	  
	  
I kapitlet om resultat och analys har jag presenterat fyra olika diskurser som jag har bedömt 
som genomgående för hela datamaterialet. De fyra diskurserna är enligt följande: 
 

- Föräldraförmågan som en informationsfråga 
- Föräldraförmågan som en fråga om nätverksresurser 
- Föräldraförmågan som utvecklingsbar 
- Föräldraförmågan som en fråga för professionella 

 
Diskursen om föräldraförmågan som en informationsfråga behandlar konstruktioner av 
föräldrarna med en utvecklingsstörning som personer som inte kan tillgodogöra sig tillräckligt 
med information för att förbättra sin föräldraförmåga. Diskursen innehåller även exempel på 
när en bristande vilja att tillgodogöra sig information framställs som ett problem rörande 
förälderns förmåga att utveckla sitt föräldraskap. Det visar sig även genom det fjärde 
textexemplet att föräldraförmågan som en informationsfråga är känt av de enskilda som en 
viktig faktor för att framställa sig själv som en person med en tillräckligt hög 
föräldraförmåga. 
 
I diskursen om föräldraförmågan som en fråga om nätverksresurser lyfts två framträdande 
resonemang fram. Dels att nätverket saknar resurser för att kunna kompensera en bristande 
föräldraförmåga, men även att föräldraförmågan är så låg att oavsett vilka resurser nätverket 
har så kan det aldrig kompensera för den bristande föräldraförmågan. Precis som i föregående 
diskurs använder föräldrarna diskursen i sin egen argumentation, vilket tyder på att diskursen 
är etablerad i sammanhanget och känd som en viktig faktor i förvaltningsrättens bedömning 
av föräldraförmåga. 
 
I diskursen om föräldraförmågan som utvecklingsbar rör sig resonemangen kring huruvida 
föräldraförmågan har eller kan förväntas förändras över tid. I några av exemplen kopplas 
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bristen på förändring explicit till utvecklingsstörningen. Utgångspunkten i de resonemangen 
är att föräldraförmågan inte kan förändras för personer med en utvecklingsstörning. Det finns 
också en tendens att man inom diskursen lyfter fram positiva förändringar i förälderns 
beteende för att omedelbart därpå konstatera att omsorgsförmågan är oförändrad.  
 
Diskursen en fråga för professionella lyfter fram resonemang om hur professionellas 
bedömningar och insatser präglar synen på föräldraförmågan för personer med en 
utvecklingsstörning. Inom diskursen ses det som naturligt och självklart att föräldrar med en 
utvecklingstörning har professionella kontakter kring sin föräldraförmåga. 
 
I följande avsnitt diskuteras de olika diskurserna i ljuset av den tidigare forskning och den 
teoretiska referensramen som presenterats i kapitel 2 och 3.  
 
 

6.2	  Övergripande	  diskussion	  
	  
Den tidigare forskningen och det teoretiska ramverket kan ses som den sociala praktiken som 
Fairclough (1993) presenterar. Det kan ses som en del av den omgivande miljö som 
diskurserna är en del av. Eftersom mitt datamaterial inte är så omfattande utifrån studiens 
omfång, och att den tidigare forskningen och den teoretiska referensramen får betraktas som 
begränsade är det viktigt att komma ihåg att de slutsatser som dras nedan har begränsningar i 
sin generaliserbarhet.  
 
Diskursen föräldraförmåga som en fråga om nätverksresurser tangerar Llewellyns (1995) 
studie på så vis att resonemangen som diskursen fångar upp rör sig kring frågor om hur 
föräldrarnas nätverk påverkar deras föräldraförmåga. Llewellyn argumenterar att ett bristande 
informellt nätverk kan leda till att föräldraförmågan sjunker och att föräldraskapet kan kännas 
svårhanterligt. I de exempel som lyfts fram under diskursen i resultatkapitlet använder sig 
både nämnderna och de enskilda av liknande argumentation kring föräldraförmåga. 
Nämnderna argumenterar både i linje med att nätverken saknar resurser för att kompensera 
bristande föräldraförmåga och att föräldraförmågan är så pass svag att ett starkt socialt 
nätverk inte kan kompensera föräldraförmågan. Även en enskild lyfter fram sitt nätverk som 
en faktor som gör att hennes föräldraförmåga är tillräckligt bra. Resultatet kan även speglas i 
Sigurjónsdóttir och Traustadóttirs (2004) studie som betonar att även om det formella stödet 
är väl utvecklat så spelar det informella nätverket en viktig roll. Som resultatet ovan visar så 
argumenterar både nämnderna och den enskilde i linje med deras forskningsresultat. Utifrån 
Burr (2003) kan man se det som att föräldraförmåga som en social konstruktion skapas och 
återskapas i de olika texterna som utgör domarna som analyserats. Genom att de för 
resonemang om nätverkets betydelse för föräldraförmågan reproduceras och bibehålls den 
kunskapen, och den framstår som objektivt korrekt för de inblandade eller en kollektiv 
överenskommelse om man så vill. Booth & Booth (1998) är även de inne på vikten av att 
förflytta fokus från individers egenskaper och se till familjen och det sociala nätverkets 
resurser. Att nätverkets betydelse för föräldraförmågan är väl förankrat både utifrån tidigare 
studier och inom den teoretiska ramen för studien tycker jag därmed är visat ovan.  
 
Inom diskursen föräldraförmåga som utvecklingsbar visar de resonemang som nämnderna 
och förvaltningsrätterna för i de olika domarna i resultatkapitlet på en generell tilltro till att 
föräldraförmågan kan utvecklas. Däremot argumenteras det för att den utvecklingspotentialen 
inte finns för föräldrar med en utvecklingsstörning. När det gäller den föräldragruppen 
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resoneras det även kring att andra aspekter av förälderns förmågor har förbättrats, men att det 
inte gäller omsorgsförmågan. Att föräldraförmågan är statisk för föräldrar med en 
utvecklingsstörning ligger inte i linje med den forskning som presenterats i kapitel 2. Snarare 
visar Feldmans (1994) studie hur föräldraförmågan för föräldrar med en utvecklingsstörning 
kan utvecklas med hjälp av olika träningsprogram. Det gäller även omsorgsförmågan. I linje 
med Feldman argumenterar Llewellyn m.fl. (2003a) att föräldraförmågan kan förbättras 
genom träning. De fokuserar främst på situationer som kan vara farliga för barnet, exempelvis 
hur föräldrarna hanterar att barnet är sjukt. Enligt deras studie förbättrades föräldraförmågan 
genom träning vilket ledde till att barnets situation blev tryggare. Det är en viktig aspekt att 
lyfta fram eftersom barnets trygghet är en stor del i argumentation kring om ett 
omhändertagande är motiverat eller ej. Utifrån de exempel som lyfts fram i resultatkapitlet 
kan även McConnell & Llewellyns (2000) studie lyftas fram för att deras argumentation att 
föräldrar med en utvecklingsstörning förväntas vara inkompetenta. Om synen på 
föräldragruppen är att deras föräldraförmåga är statisk utan utvecklingspotential kan det få 
konsekvenser för hur förvaltningsrätten dömer i målen. I ljuset av Yates (2005) blir det svårt 
för föräldrar med en utvecklingsstörning att skapa sig sociala positioner där deras 
föräldraförmåga betraktas som utvecklingsbar. Utifrån Kumari Campbell (2005) ser 
nämnderna och förvaltningsrätten utvecklingsstörning som ett hinder för att föräldrarna ska 
kunna leva upp till idealen om en föräldraförmåga som är utvecklingsbar. 
  
Diskursen föräldraförmågan en fråga för professionella belyser hur den professionella 
kontakten ses som naturlig för föräldrar med en utvecklingsstörning. Young m.fl. (1997) visar 
hur personer med en utvecklingsstörning tvingas förhandla fram och diskutera sin 
föräldraförmåga med professionella i större utsträckning än andra föräldragrupper. Young 
m.fl. ser detta som ett uttryck för att professionella förväntas kontrollera och övervaka 
föräldraförmågan. Att den enskilde själv ska få välja tidpunkt och tillsammans med vem för 
sitt föräldraskap ses inte som en självklarhet för föräldrar med en utvecklingsstörning. I 
diskursen blir det även tydligt hur den enskilde har internaliserat detta synsätt när de som en 
del av sin argumentation uttrycker en närmast villkorslös vilja att underkasta sig 
professionella interventioner. Utifrån Yates (2005) kan resonemangen inom diskursen ses 
som ett uttryck för att man genom professionella kontakter försöker normalisera och integrera 
föräldraskapet för personer med en utvecklingsstörning. Utifrån argumentationen som förs 
inom diskursen kan föräldrar med en utvecklingsstörning ses som att de befinner sig utanför 
det som anses vara socialt acceptabla föräldrapositioner. Yates skulle kanske hävda att det 
leder till en syn på utvecklingsstörning som en individuell patologiserad egenskap som 
öppnar upp för professionella interventioner. På så vis argumenterar Yates att det 
upprätthåller maktobalansen mellan den enskilde och de professionella. En problematisk 
aspekt av diskursen är att resonemangen går ut på att den bristande föräldraförmågan är direkt 
kopplad till utvecklingsstörningen. Utifrån Tymchyk (1994), Llewellyn m.fl. (2003a) och 
Booth & Booth (1993) borde socioekonomiska faktorer för föräldrarna få ett utökat utrymme i 
resonemangen eftersom de har visat sig ha en inverkan på föräldraförmågan. Det kan ses som 
att de representerar en syn på föräldrar med en utvecklingsstöning utifrån den sociala 
modellen. Detta eftersom de lyfter problemet från individen. I stället placeras problemet i hur 
omgivningen är konstruerad och organiserad. Utifrån mitt resonemang kan argumentationen 
inom diskursen placeras inom ramen för den medicinska modellen på funktionshinder. 
Utifrån Lindqvist (2009) kan nämndernas argumentation och förvaltningsrätternas 
bedömningar ses som att de inte är objektiva utan genomsyras av värderingar.  
 
Diskursen föräldraförmågan som en informationsfråga är svårare att relatera till den tidigare 
forskningen och den teoretiska referensramen. Det finns en viss koppling till diskursen om 
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föräldraförmågan som utvecklingsbar. Resonemangen som fångas upp i de exempel som 
presenteras i resultatkapitlet handlar till viss del om att en oförmåga och ovilja att 
tillgodogöra sig den information som erbjuds leder till att föräldraförmågan inte utvecklas. 
Jag tolkar även exemplen som uttryck för att diskursen föräldraförmågan en fråga för 
professionella tangeras i och med att den information som det diskuteras kring är information 
som professionella tillhandahåller. Det är de professionella som definierar vilken information 
som föräldrarna bör tillgodogöra sig för att förbättra sin föräldraförmåga.  
 
 

6.3	  Metodreflektion	  
	  
Den kritiska diskursanalysen är ingen bra metod om man har för avsikt att generalisera sina 
resultat. Metoden syftar i stället till att tolka och förstå ett fenomen. Jag som författare till 
studien är medkonstruktör till de diskurser som presenteras. Om då syftet med studien hade 
varit att studera hur argumentationen kring föräldraförmågan för personer med en 
utvecklingsstörning egentligen är, hade studiens subjektiva karaktär varit en möjlig ingång till 
att kritisera den. Men syftet med studien har varit att urskilja och tolka möjliga diskurser 
kring föräldraförmågan för personer med en utvecklingsstörning. Den kritiska 
diskursanalysen är en relevant metod utifrån syftet, eftersom den har bidragit med att urskilja 
och forma diskurser kring föräldraförmågan för personer med en utvecklingsstörning. 
Tidsramen för uppsatsen har inneburit en svårighet rent metodologiskt. Detta eftersom den 
kritiska diskursanalysen är en komplex och omfattande metod. Jag kan inte påstå att jag fullt 
ut har greppat alla aspekter av metoden. För en djupare förståelse av metoden hade det krävts 
mer tid. Det är möjligt att resultat och analys hade kunnat bli tydligare vid en djupare 
förståelse av metoden. Analysen är noggrant gjord genom upprepade läsningar av texterna, 
men den kan framstå som något ytlig. Utifrån studiens omfång och tidsram är jag nöjd med 
hur metoden har tillämpats, och jag har fått fram en analys och ett resultat som känns relevant.  

	  

6.4	  Implikationer	  för	  forskning	  och	  praktik	  
	  
Genom föreliggande studie har jag avsett att studera förvaltningsrättsliga LVU-domar där 
föräldern har en utvecklingsstörning. Detta för att se vilka diskurser om föräldraförmåga som 
kan urskiljas utifrån de resonemang om föräldraförmåga som förs i domarna. Både Fairclough 
och Foucault menar att diskurser har makt att definiera fenomen i samhället. Den makten är 
påtaglig när den kombineras med den institutionella makt som rättsväsendet och 
socialnämnderna har när de resonerar kring föräldraförmåga. Utifrån studiens begränsade 
omfång får resultatet ses som ett verktyg som repar ytan av hur resonemang om 
föräldraförmåga för personer med en utvecklingsstörning förs i förvaltningsrättsliga LVU-
domar. Min studie bidrar med exempel på möjliga diskurser. Den skapar en möjlig bild av 
vilka resonemang som förs, och hur föräldraförmågan för personer med en 
utvecklingsstörning konstrueras. Det är dock en möjlighet att datamaterialets begränsade 
omfång har inverkat på vilka diskurser som har lyfts fram. Ett större omfång på datamaterialet 
skulle kunna leda till att andra diskurser träder fram som dominerande, och att de diskurser 
som lyfts fram här hamnar i bakgrunden. En tydlig begränsning med studien är att diskurserna 
i domarna inte kopplas till utfallen i domarna. Konsekvenserna av resonemangen som förs 
kopplas inte till individerna. Det är en aspekt av kunskapsområdet som kan vara relevant för 
framtida studier att rikta in sig på.  
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Det som studien belyser är att det finns kunskapsluckor kring aspekter av föräldraförmågan 
för personer med en utvecklingsstörning. Det finns föreställningar inom socialtjänsten om att 
föräldraförmågan inte kan utvecklas och förbättras, vilket leder till en minskad tilltro till 
föräldrarnas möjligheter att ta hand om sina barn. En praktisk implikation av studien blir 
således att den information som finns att tillgå för socialtjänsten kring föräldraförmågan för 
personer med en utvecklingsstörning bör baseras på aktuell forskning. Det behövs även att 
föräldragruppen prioriteras och att de professionella som arbetar med dessa frågor får adekvat 
fortbildning. En möjlig väg att göra detta är genom samverkan mellan olika aktörer, 
exempelvis socialtjänst och brukarorganisationer. Det viktigaste som studien påvisar är vilken 
utsatt position föräldrar med en utvecklingsstörning hamnar i när de blir föremål för rättsliga 
processer kring omhändertagandet av deras barn. Det verkar finnas en diskrepans mellan vad 
Sverige åtagit sig genom att ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med en 
funktionsnedsättning och hur resonemangen kring föräldrar med en utvecklingsstörning förs i 
svenska LVU-domar. Den diskrepansen gör frågan om hur föräldraförmågan för personer 
med en utvecklingsstörning konstrueras i svenska domstolar intressant. Diskrepansen visar 
även att ämnet är relevant att fortsätta belysa genom mer forskning. 
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