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Sammanfattning 

Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) genomgick år 1990 en 

uppdatering. Rekvisiten som behöver föreligga för att lagen ska kunna tillämpas ändrades från 

att ha behövt uppnå graden fara och allvarlig fara för den unges hälsa och utveckling, till att 

endast behöva uppfylla påtaglig risk för den unges hälsa och utveckling. Denna förändring 

medförde att det idag inte krävs lika allvarliga omständigheter för att ett beslut om LVU ska 

kunna fattas, vilket påverkar beskrivningarna av ärendena i sig men även beskrivningarna av 

barnen och föräldrarna. Syftet med denna studie är att utifrån ett jämförande perspektiv belysa 

likheter och skillnader i LVU-domar från två olika årsperioder, 1985-1989 och 2012-2016. 

Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats med avstamp i det socialkonstruktivistiska 

perspektivet. Teorierna som studien utgår från är diskursteori och barndomssociologi.  Det 

empiriska materialet består av LVU-domar som har inhämtats från en förvaltningsrätt i en 

medelstor svensk kommun. Det empiriska materialet har bearbetats genom kodning vilket har 

resulterat i fyra genomgående teman: Barnets beteende, Barnets behov och barnets vilja, 

Föräldraförmåga och Domstolens bedömning av samtyckets tillförlitlighet. Materialet har 

analyserats med hjälp av diskursanalys och studiens resultat presenteras i resultatkapitlet. Det 

som framkommit i resultatet visar på både likheter och skillnader i domarna mellan 

tidsperioderna. Diskursen och språket i domarna gällande barnet, föräldrarna och deras 

föräldraförmåga samt den språkliga framställningen av föräldrarnas och barnets vilja skiljer 

sig åt mellan tidsperioderna. De likheter som framkommit mellan informationen i domarna 

gäller bland annat den normativa synen på vad som är ett avvikande problembeteende. De 

skillnader som framkommit gäller bland annat att i de nyare domarna får barnet och 

föräldrarna mer utrymme att uttrycka sin åsikt. Likaså ger även språkbruket en mer 

uttömmande beskrivning av barnets och föräldrarnas situation. 

Nyckelord: Diskursanalys, LVU, barnets vilja, barndomssociologi 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

LVU (Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga) är en tvångslagstiftning som finns i 

syfte att skydda några av samhället mest utsatta medborgare, barnen. LVU instiftades i svensk 

lagstiftning år 1980 och fick år 1990 en uppdatering som idag är den gällande lagen. 

Förändringarna i lagen gjordes för att ytterligare säkerställa att barn får bästa möjliga skydd 

och rätt till en så bra uppväxt som möjligt. Vidare gjordes förändringen för att utöka 

möjligheten till att fatta beslut om LVU i ett tidigare skede. I denna studie kommer fokus 

ligga på uppdateringen av 1 § 1 och 2 punkten i gamla LVU (1980:621), som idag motsvarar 

2 och 3 § i den nya LVU (1990:52). 1 § 1 och 2 p. i den gamla LVU lyder: 

1 § Den som är under 18 år skall beredas vård med stöd av denna lag, om: det kan antas 

att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har 

vårdnaden om honom och, när den unge har fyllt 15 år, av honom själv. 

Vård skall beredas den unge om 

1. brister i omsorgen om honom eller något annat förhållande i hemmet 

medför fara för hans hälsa eller utveckling eller 

2. den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för allvarlig fara genom 

missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något 

annat därmed jämförbart beteende. 

2 och 3 § i den nuvarande LVU lyder: 

2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 

utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig 

risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Lag (2003:406). 

3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en 

påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 

verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. 

Förändringen av lagen kommer i denna studie undersökas genom att jämföra innehållet i 

domar från tidsperioderna 1985-1989 och 2012-2016. Målet med att jämföra domar från två 

olika tidsperioder är att se hur innehållet i domarna har förändrats mellan tidsperioderna och 
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på vilket sätt. Andra viktiga aspekter som kommer studeras är hur barnets vilja, behov och 

beteende framställs samt hur föräldrarna och deras förmåga framställs i domarna. 

Denna studie kommer att genomföras med en kvalitativ forskningsmetod och analyseras ur ett 

diskursanalytiskt perspektiv. Studien kommer att utgå ifrån i ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv, och de teorier studien kommer att bygga på är diskursteori och 

barndomssociologi. Att tillämpa diskursanalys som analysmetod görs i syfte att genom den 

undersöka och belysa vilken information som finns nedtecknat i domarna, men även att 

undersöka och belysa vilken information som inte finns nedtecknad. Varför viss information 

bedömts som viktigt nog att tas med i domen och annan information bedömts som oviktig är 

två viktiga aspekter att undersöka. Fokus i den kommande analysen kommer att inriktas på att 

ingående granska fyra olika teman som är genomgående i domarna. Dessa teman är: Barnets 

beteende, Barnets vilja och barnets behov, Föräldraförmåga, och Domstolens bedömning av 

samtyckets tillförlitlighet. 

Genom att belysa styrkor och brister i hur rättsväsendet inom socialrätt använder sig av 

lagstiftningen i beslut om LVU ämnar studien öka medvetenheten kring de faktorer som 

påverkar ett beslut. Inom det sociala arbetet är barn och ungdomar ett viktigt ansvarsområde, 

ibland är ett barns livssituation så pass kritisk att frivillig vård inte räcker till och att ett beslut 

om LVU därför krävs. Det är därför relevant att undersöka hur domstolens beslut skriftligen 

motiveras i domarna och vilka förändringar mellan tidsperioderna som kan observeras. 

Eftersom myndighetsutövning inom det sociala arbetet i form av ett beslut om LVU påverkar 

barnets och föräldrarnas liv på ett mycket starkt sätt är detta rättsområde viktigt att undersöka 

och granska. Genom att på ett ingående sätt studera hur LVU tillämpas ämnar studien ur ett 

större perspektiv leda till ökad rättssäkerhet för de personer som blir föremål för 

myndighetsutövning. Socialrätt i form av tillämpning av LVU är en viktig del av det sociala 

arbetet och det är därför ett viktigt område att undersöka och forska om. Ett liknande 

resonemang förs även i Vetenskapsrådets (2002) etiska råd, där det framhålls att det ur en 

etisk synpunkt är viktigt att forska om denna typ av myndighetsutövning för att skapa 

rättssäkerhet för de individer som påverkas. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att jämföra domar från tidsperioderna 1985-1989 och 2012-2016 

för att belysa likheter och skillnader som skett över tid, och att visa på hur de kommer till 
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uttryck i domarna. Syftet är vidare att undersöka hur det utifrån utvalda teman har skett en 

förändring i synen på föräldraförmågan, barnets vilja och behov, vad som ses som ett 

avvikande och icke normativt beteende och hur domstolen bedömer ett samtycke. 

Frågeställningar: 

 Vilka likheter och skillnader finns i innehållet i domarna mellan tidsperioderna utifrån 

studiens olika teman? 

 Hur framställs barnets behov, vilja och ställningstagande i domarna? Vilka likheter 

och skillnader finns mellan tidsperioderna? 

 Hur framställs föräldrarna och deras föräldraförmåga i domarna? Vilka likheter och 

skillnader finns mellan tidsperioderna? 

 

1.3 Begreppslista 

Under denna rubrik klargörs begrepp och förkortningar som kommer användas under studiens 

gång. Förklaringen av dessa begrepp har gjorts för att skapa tydlighet, i den löpande texten 

kommer innebörden av dessa begrepp i vissa fall inte beskrivas utförligt. 

LVU: (1980:621) respektive (1990:52) Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. 

SoL: Socialtjänstlagen (2001:453) 

FB: Föräldrabalken (1949:381) 

Barnkonventionen: “FN:s konvention om barnets rättigheter är en internationell 

överenskommelse som gäller inom de stater som undertecknat den”.
1
 Ratificerades i Sverige 

år 1990. 

Barnperspektiv: Att försöka se barns tillvaro genom deras ögon. 

Rekvisit: De omständigheter som behöver vara uppfyllda i ett lagrum för att ett bifallande 

beslut ska kunna fattas. 

 

 

                                                           
1
 BRIS https://www.bris.se/?pageID=582 BRIS 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lag_med_s%C3%A4rskilda_best%C3%A4mmelser_om_v%C3%A5rd_av_unga
https://www.bris.se/?pageID=582
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1.4 Disposition 

Presentationen av denna studie består i sex kapitel: Inledning, tidigare forskning, teori, metod, 

resultat och analys och slutdiskussion. I det första och inledande kapitlet har bakgrund, 

begreppslista, syfte och frågeställningar presenterats. Efter detta kapitel redovisas i det andra 

kapitlet tidigare forskning, den tidigare forskningen består av artiklar och rapporter som berör 

följande områden: barnperspektivet, framställningen av barnets medverkan och vilja i 

rättsprocessen och i det sociala arbetet, och slutligen föräldraförmåga. De teoretiska 

utgångspunkterna i denna studie redogörs för i det tredje kapitlet. I det fjärde kapitlet 

presenteras studiens metod och beskrivningar av urval, genomförande, analysmetod och 

avslutas med en diskussion om tillförlitlighet, reflexivitet och etiska överväganden. I det 

femte kapitlet presenteras en omfattande redogörelse av studiens resultat och analys. Det 

sjätte och avslutande kapitlet utgörs av en slutdiskussion med reflektioner kring studiens 

resultat i relation till syfte och frågeställningar samt i relation till tidigare forskning, teori och 

metod. Avslutningsvis redogörs för implikationer för vidare forskning och det sociala arbetets 

praktik.   
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2. Tidigare forskning 
Inför utförandet av denna studie har tidigare forskning granskats för att ge ett djup till studien 

och tillföra intressanta tankar och aspekter. I resultatet och diskussionen kommer materialet 

från tidigare forskning sättas i relation till den analys som gjorts av det empiriska materialet. 

Den tidigare forskningen består av vetenskapliga artiklar, rapporter, avhandlingar och 

riktlinjer. Den tidigare forskningen som samlats in berör tre olika ämnesområden: Barnets 

medverkan och vilja i rättsprocessen och i det sociala arbetet, Barnperspektivet och 

Föräldraförmåga. 

 

2.1 Barnets medverkan och vilja i rättsprocessen och i det sociala arbetet 

Ett stort fokus i denna studie ligger på barnets medverkan och vilja i rättsprocessen rörande 

LVU. I detta avsnitt kommer tidigare forskning rörande detta presenteras. Socialstyrelsen 

(2009a) har granskat domar där beslut om LVU har beviljats. Dessa domar har insamlats från 

fyra länsrätter och fyra kammarrätter. I Socialstyrelsens undersökning förs en diskussion 

kring barnkonventionen och barnperspektivet och dess förbindelse till de aktuella domarna i 

syfte att undersöka i vilken mån barnkonventionen och barnperspektivet tas hänsyn till. I en 

sammanställning formuleras att resultatet av studien har visat att vårdnadshavare och barnet 

har en betydligt lägre maktställning att påverka än socialtjänsten i rättsprocessen. Då vi i vår 

studie kommer jämföra olika tidsperioder är det intressant att Socialstyrelsen i sin 

undersökning kunnat visa skillnader mellan de år som har jämförts, 1993 och 2008. Den 

iakttagelse som gjorts är att det i domarna från 1993 sällan förekommer information om 

barnets egna iakttagelser och åsikter. I domarna från 2008 förekommer det däremot betydligt 

mer information om barnets åsikter, det finns till exempel rubriker och längre textavsnitt som 

endast rör barnets egen uppfattning (Socialstyrelsen 2009a). 

Som en utveckling av resonemanget i Socialstyrelsens rapport presenteras vidare Mattssons 

resonemang (1998). I sin artikel har Mattsson undersökt hur barnets åsikt och utsagor 

framställs i muntliga förhandlingar gällande LVU-mål. I artikeln beskrivs LVU-processen 

som en insats som har stor inverkan på barnets liv och vikten av att vårdnadshavarnas och 

framförallt barnets vilja framställs med tydlighet poängteras. När ett barn fyllt 15 år har denne 

så kallad processbehörighet, vilket innebär att barnet själv har rätt att vara aktiv under 

rättegången. Mattsson pekar här på att föräldrarnas påverkan på barnet i rättsprocessen 

minskar när barnet fyllt 15 år och fått egen processrätt. Studien visar dock på att barnets 

mening och åsikt överlag redogörs för i ytterst begränsad utsträckning. Anmärkningsvärt är att 
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alla barn var frånvarande under samtliga rättegångar. Det mest förekommande sättet att samla 

in information om barnet visade sig vara via personer i barnets omgivning såsom lärare, 

vårdnadshavare och socialsekreterare (se även Holland 2001). Mattsson menar att barnets 

mognad och bedömning av brukbarheten av dennes utlåtande ska avgöras först efter att barnet 

gjort sitt utlåtande. 

En fortsatt presentation av utveckling gällande hur barnets åsikt lyfts fram presenteras i 

Socialstyrelsens handbok ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten” (2015).  I 

denna handbok redovisas en uppföljning av en lagändring i SoL och LVU. I 36 § LVU har ett 

förtydligande införts. Detta förtydligande rör just vikten av att barnets åsikt belyses, antingen 

genom barnet själv men om detta inte är möjligt ska barnets åsikt föras fram på det sätt som är 

möjligt. Barnets åsikt ska bedömas och tas hänsyn till efter barnets ålder och mognad. Barnet 

ska även få ta del av all viktig information (Socialstyrelsen 2015).  Även Bruno (2016) 

presenterar och betonar att barnets vilja enligt barnkonventionen ska beaktas utifrån barnets 

ålder och mognad i beslutsfattande processer. Hon beskriver vidare att begreppet ålder och 

mognad är omdiskuterat då det i slutändan är de vuxna som fattar beslutet gällande även detta 

(Bruno 2016:21). 

Även Röbäck (2011) har undersökt i vilken mån rättsväsendet tar hänsyn till barnets vilja i 

koppling till en lagändring som gjordes i föräldrabalken 2006 (FB). Författaren har jämfört 

innehållet i domar gällande umgängestvister från åren 2001 och 2007, fokus har legat på just 

hur domstolen framställer barnets vilja och om dennes åsikt har spelat in i beslutet. Innan 

lagändringen i FB genomfördes fanns en åldersgräns på 12 år för att beslutets verkställighet 

skulle hindras av barnets egen vilja. Endast i undantagsfall tog rätten hänsyn till viljan hos 

barn under 12 år. Numera är denna åldersgräns borttagen, det är alltså denna lagändring som 

artikelförfattaren fokuserar på i sin undersökning. Röbäcks artikel är av hög relevans för 

denna studie då hennes undersökning synliggör hur domstolen framställer och motiverar sitt 

beslut mot bakgrund av barns position i dessa processer. Resultatet visar på att det i domarna 

från 2001 inte avslogs ett enda fall med hänvisning till barnets egen vilja. Detta till skillnad 

från 2007 då 11 domar avslogs med hänvisning till barnets egen vilja. Röbäck drar alltså 

slutsatsen att lagändringen i FB har spelat in och ökat barnets rätt att höras eftersom rätten har 

börjat ta större hänsyn till barnens vilja och därmed involvera dennes utsagor i argumentation 

av beslut. 

Även Ponnert (2007) menar att barns delaktighet är viktig och att socialsekreterare bör ta 

tillvara på barnets intresse. Barnets bästa ska alltid beaktas i beslut gällande deras vilja och 
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rätt till en trygg uppväxt ska tillgodoses. Tvångsvård är ett stort ingrepp och har en stor 

påverkan på en individs liv och ses, enligt Ponnert, som ett ingrepp med stor maktutövning 

(Ponnert 2007:10). Inom tvångsvården är dock socialtjänstens ingripande begränsat då det är 

länsrätten (nuvarande förvaltningsrätten) som fattar det slutgiltiga beslutet gällande detta. 

Tidigare forskning menar dock, enligt Ponnert, att rätten oftast godkänner socialtjänstens 

ansökningar om LVU och beviljar dessa. Detta gäller speciellt vid ansökningar om LVU på 

grund av barnets eget beteende. Lagar gällande barnavård och skydd för barnet har växt fram 

över tid (Ponnert 2007:45). Enligt Ponnert ska vikt även läggas på att det enskilda barnets 

individuella behov utreds och tas hänsyn till så att varje barn ska få sitt behov tillgodosett. 

Ponnert menar dock att det även finns en baksida med synen på barnet som delaktig aktör i 

dessa processer, då för höga krav kan ställas på barnet och att förståelsen av barns inre 

resurser förminskar betydelsen av dålig föräldraförmåga hos föräldern. Detta kan leda till att 

barnet inte får den hjälp och den omsorg denne behöver. 

Cederborg och Karlssons (2001) studie om barns upplevelse av ett omhändertagande 

adresserar hur barnet upplevde sitt eget deltagande och medverkande i LVU-processen men 

även deras perspektiv på utredningsarbetet. Studien visade att merparten av barnen inte 

upplevt sig involverade eller att deras perspektiv tagits med i processen. Barnen beskriver 

även att de känt sig uteslutna och inte inkluderade både under processen och efter att beslut 

har fattats. De hade i många fall inte heller fått tillfälle att på egen hand träffa sin 

socialsekreterare utan närvaro av andra personer. Studien visar på att många barn vill göras 

mer delaktig i processen och även dela med sig av sin syn. Den begränsade tilltron till 

barnperspektivet kan enligt denna studie bero på att barns status i samhället ses som relativt 

låg. Som slutsats belyser Cederborg och Karlsson (2001) att det är viktigt att lyssna på barnet 

och lyfta fram barnperspektivet inom socialvården. Även denna artikel framställer att det är 

viktigt att barnets bästa och dess rättigheter hamnar i fokus. 

Domstolens framställning av barnets vilja, åsikt och behov är centralt i vår studie, i domarna 

kommer det att undersökas hur barnets vilja framställs i domarna. För att utveckla det resultat 

som kommer att framkomma är det relevant att redogöra för empiriska studier som bygger på 

intervjuer med barn som får uttrycka just hur de upplevt sin roll i rättsprocessen och i 

socialtjänstens utredning.   

Dessa frågor tas upp i Contons (1989) artikel som bygger på en undersökning av två grupper 

av barn: Foster Children-barn som placerats i familjehem, respektive Residential Children-

barn som placerats på den brittiska motsvarigheten till det svenska HVB (Hem för vård och 
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boende). I denna undersökning har barn fått ranka och berätta om bland annat hur de upplever 

att de kunnat påverka sin situation och påverka vilka beslut som tagits. Conton fokuserar även 

på i vilken mån barnen känner att de litar och kan anförtro sig åt socialsekreterarna, 

familjehemmet eller personalen på HVB. Studiens resultat visar på att de barn som är 

placerade i fosterhem är betydligt mer tillfreds med sin tillvaro än de som är placerade på 

HVB. Flera barn upplever att de överlag önskar att hade någon vuxen att lita mer på under 

placeringen, under utredningen och i rättsprocessen. 

Cederborg och Karlsson (2001) har även undersökt barnets åsikt av hur deras delaktighet och 

roll i en LVU-process har upplevts. Av de 20 barnen som deltog i studien hade merparten av 

dessa upplevt att de känt sig oinformerade om vad som skulle hända med dem eller vilka 

åtgärder som planerades. I intervjuer med placerade barn har det framkommit att flertalet 

upplevde att de inte haft något att säga till om gällande vart de skulle placeras och att de känt 

sig övergivna. Dessa resonemang är intressanta för denna studie då det är barnets 

handlingsutrymme och synlighet i dessa ärenden som undersöks. 

Andersson (2003) beskriver liksom föregående författare hur barnperspektivet utvecklats och 

gett barn mer utrymme att komma till tals och dela med sig av sina erfarenheter och sin egen 

verklighet. Vikten av att barnet ska få höras poängteras även av James och James (2001). På 

grund av att barnet i äldre forskning inte setts som en aktör har information rörande barnet 

kommit från andra representanter så som skola, socialtjänst och föräldrar. Barnet har sällan 

haft chans att själv komma till tals. Under senare tid har dock barn i högre utsträckning kunnat 

ses som viktiga informanter gällande sitt eget liv. Anderssons (2003) artikel visar även på 

brister och på vikten av att barnperspektivet fortsätter utvecklas och att barnen får ökat 

utrymme att komma till tals. 

 

2.2 Barnperspektivet 

I denna studie är barndomssociologin och barnperspektivet centrala teoretiska utgångspunkter 

(se vidare nästa kapitel). Följande artiklar beskriver undersökningar som gjorts av 

barnperspektivet med koppling till resonemang från barndomssociologin. 

Shanahan (2007) visar på en utveckling av barndomssociologin och synen på barn (se även 

James & James 2001). Artikeln bygger på en undersökning av litteratur, artiklar och dagspress 

från år 1980 och framåt som rör barnperspektivet och som utgår från barndomssociologiska 
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resonemang. Bland annat fokuseras den ambivalens som anses råda inom såväl det 

barndomssociologiska forskningsfältet som inom det sociala arbetet.   

Shanahan (2007) uttrycker sig på ett problematiserande och kritiskt sätt och anser att 

barndomssociologin i viss mån är ett obekvämt och känsligt forskningsfält (Shanahan 

2007:408). Detta påstående är intressant och väcker tankar om hur och varför det skulle vara 

så. Utifrån dagspress och teoretisk litteratur går det att se ett mönster av att synen på barn har 

förändrats, vilket kommer till uttryck i det empiriska materialet. I artikeln presenteras några 

olika aspekter som kan förklara den ambivalens som råder. Shanahan påpekar bland annat att 

det inom det praktiska arbetet inte skiljs på barnet i sig självt och fenomenet barndom. En 

annan aspekt bygger på att den teoretiska barndomssociologin inte i nämnvärd utsträckning 

handla om att utifrån ett barnperspektiv se det sociala arbetet som ett praktiskt fält som är till 

för att skydda och stärka barnet (Shanahan 2007:408). Också den formella politiken skiljer sig 

från det praktiska arbetet när det gäller synsätt på barn (Shanahan 2007:415). Avslutningsvis 

konstaterar Shanahan att det ännu råder en viss ambivalens i forskningen och i relationen till 

det sociala arbetets praktik, men att utvecklingen har gått framåt (Shanahan 2007:423). För att 

sätta Shanahans resonemang i relation till denna studie kan en fundera över hur relationen ser 

ut mellan synsätt inom det sociala arbetets praktik och inom socialrätten – som i viss mån 

påverkas och grundas i politiska beslut – och huruvida denna ambivalens är närvarande även i 

den svenska politiken och praktikerfältet. Det svenska sociala arbetet har en stark koppling till 

lagstiftningen och det grundas i de bestämmelser som finns i SoL och LVU, i vilka betydelsen 

av barnets bästa väger tungt.   

James och James (2001) diskuterar utvecklingen av synen på barn på ett liknande sätt som 

Shanahan (2007) gör. De menar att det idag är mer erkänt att barn har en egen röst och vilja 

och att dessa är viktiga och nödvändig att lyssnas på av vuxna. Likaså ska barnet ha rätt till ett 

eget forskningsfält: barndomssociologin (James & James 2001:37). Denna utveckling är 

intressant att ta upp med tanke på just de jämförelser mellan två tidsperioder ska göras av de 

uttalanden som finns i domarna. 

Halldén (2003) diskuterar begreppet barnperspektiv utifrån en barndomssociologisk 

förståelse. Barnperspektivet beskrivs här som ett tvetydigt begrepp som kan anta olika 

betydelser beroende på sammanhang. Halldén menar att även före barnkonventionen 

ratificerades i Sverige var det barnets bästa som var utgångspunkten vid beslut om barn, men 

att barnets bästa har sett lite olika ut över tid (Halldén 2003:14). I artikeln hänvisar Halldén 

till Alanens sätt att tala om begreppet childing practices. Genom detta begrepp studeras 
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barnets roll i familjen, vilket inflytande barnet har i familjen och hur barnet blir beroende av 

både sitt eget och föräldrarnas beteende och agerande (Halldén 2003:16). I artikeln beskrivs 

barnperspektivet inte bara ur barns perspektiv, det studeras även hur barnets utrymme och 

betydelse i samhället ser ut.   

Att försöka förstå barnets upplevelser och uppfattning av sin situation och sina relationer är en 

viktig princip inom barnperspektivet. Cederborg och Karlsson (2001) har, som nämnts 

tidigare, i sin studie problematiserat den sociala barnavården och barnets delaktighet genom 

att undersöka fall gällande prövningar av 2 och 3 § LVU i en medelstor kommun mellan åren 

1994-1998. Majoriteten av dessa barn uttryckte att de kände sig utanför och maktlösa och de 

önskar att de fått vara mer delaktiga och ha större inflytande i processen. Enligt författarna 

kan detta bero på en begränsad tilltro till barnperspektivet, vilket kan bero på att barns status i 

samhället ses som relativt låg. I en slutdiskussion belyser författarna att det är viktigt att 

lyssna på barnet och lyfta fram barnperspektivet inom den sociala barnavården. Detta är 

viktigt för att barnets bästa och dess rättigheter ska hamna i fokus. 

 

2.3 Föräldraförmåga 

Föräldrar och dess förmåga att vara adekvata vårdnadshavare har ett stort inflytande på 

barnets liv. Woodcock (2003) har studerat socialsekreterares upplevelser av hur en adekvat 

förälder undersökts och beskriver hur föräldraskap inte är en egenskap vissa besitter utan det 

skapas i relation till andra. Ett föräldraskap beskrivs som en tvåvägsinteraktion mellan 

föräldern och barnet och att förälderns psykosociala funktion har betydelse för denna 

interaktion. I studien utfördes djupgående intervjuer där socialsekreterarna fick svara på och 

reflektera kring vad de innebär att vara en ”good enough” förälder. Socialsekreterarna 

beskriver att förmågan att skydda sitt barn från skada, både fysisk och psykisk, är en av de 

viktigaste kvaliteterna gällande föräldraförmågan. Föräldern behöver kunna möta upp och 

förstå sig på barnets utveckling och inte utsätta barnen för icke ålderadekvat ansvar. Att kunna 

sätta upp rutiner och vara konsekvent med dessa och upprätthålla en fysisk omsorg för barnet 

beskrivs också som en viktig förmåga gällande föräldraskap. Barnet behöver också en förälder 

som är känslomässigt tillgänglig och mottaglig för barnets signaler. Det skulle innebära skada 

för barnet om föräldern saknade värme, kontinuitet och agerade kritiskt och hårt bestraffande. 

Vidare läggs fokus på föräldrarnas möjlighet att få stöttning och hjälp med sin 

föräldraförmåga. Ham (2011) har i sin artikel genomfört en studie av föräldragrupper i skolan. 
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Ham visar på brister i föräldraförmågan, bland annat att föräldrarna inte är beredda och 

kunniga nog att uppfostra sina barn och att de markant sviktar i sin roll när motgångar och 

stressfaktorer uppkommer. Ham poängterar i sin avslutande diskussion vikten av att 

föräldrarna har en god föräldraförmåga eftersom att de har en övervägande roll i hur barnets 

utveckling och mående ter sig. 
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3. Teori 
Studiens teoretiska utgångspunkt utgörs av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, med 

diskursteori och barndomssociologi som centrala teorier. Inom socialkonstruktivismen ligger 

fokus på hur individer i samhället konstruerar och underhåller normer och synsätt, liksom på 

pendlingen mellan hur samhället påverkas av individer och hur individer påverkas av 

samhället. De normer och synsätt som finns i samhället är enligt ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv inte konstanta; istället är de alltid i rörelse och förnyelse. Vad som exempelvis 

anses vara ett socialt problem eller en social avvikelse i samhället förändras utifrån hur 

normer förändras och reproduceras. Det socialkonstruktivistiska perspektivet har relevans för 

denna studie, då fokus ligger på att hur normer i samhället förändras och hur sociala problem 

framställs på olika sätt över tid. Bland de teoretiska begrepp som tas upp vid analysen har 

sociala normer en central betydelse (Hilte 1996:23). 

 

3.1 Diskursteori 

Denna studie grundas bland annat på diskursteori. En diskurs är det sätt på vilket det talas 

eller skrivs om ett visst fenomen i en viss historisk och kulturell kontext. Diskursen reglerar 

med andra ord de samtalsordningar som råder i ett visst samhälle (Börjesson 2003:19). 

Betydelsen hos ett socialt fenomen är utifrån ett diskursteoretiskt synsätt aldrig helt fixerad, 

utan är istället i ständig rörelse och förändring. Då även samhället är i ständig förändring, 

råder det konflikter kring fenomenens betydelser. Det råder alltså en ständig diskursiv kamp 

då olika betydelser konkurrerar med varandra om den ”rätta” betydelsen (Winther-Jørgensen 

& Phillips 2000:31). Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes definition av diskursteori 

representerar ett poststrukturalistiskt synsätt (Winther-Jørgensen & Phillips 2000:32; Laclau 

& Mouffe 2001:19ff). Inom poststrukturalismen söker forskaren efter mönster i texten. Vidare 

undersöks på vilket sätt något framställs och pratas om i en text, då detta formar på vilket sätt 

verkligheten konstrueras. Poststrukturalismen gör gällande att inga kategorier är fixerade eller 

sanna i sig; kategorierna är istället under ständig utveckling och förändring. Hur vi människor 

formulerar och talar om fenomen är därmed inte heller konstant. Denna rörliga process både 

reproducerar och omformar hur människor uppfattar verkligheten (Howell 2013:102). 

Det empiriska materialet har i denna studie analyserats genom diskursanalys. Studien syftar 

till att undersöka och kritiskt granska de domar som utgör det empiriska materialet, för att 

synliggöra underliggande meningar och belysa dessa. Analysen redogör utifrån diskursteorin 

för hur språket konstruerar framställningen av barn och föräldrar. Med diskursteorin och dess 



13 
 

verktyg belyser studien hur språket skapar, upprätthåller och reproducerar normer i samhället. 

Diskursteori och diskursanalys som utgångspunkt har medfört att studien bibringats en mer 

kritisk dimension. Med en diskursteoretisk utgångspunkt har studien bland annat analyserat 

vad som bedömts som relevant alternativt irrelevant att nämna i domarna, hur kategoriseringar 

av individer sker i domarna, vad dessa kategoriseringar gör med diskursen samt hur 

makthierarkier därmed reproduceras (Börjesson & Palmblad 2008:33). Studien syftar med sin 

diskursteoretiska utgångspunkt till att analysera på vilket sätt diskursen över tid har 

förändrats. 

 

3.2 Barndomssociologi 

Barndomssociologi är en bred teori som har blivit en utgångspunkt för barndomsforskning 

inom det sociologiska forskningsfältet. Barnperspektivet och även de idéer som FN:s 

barnkonvention grundas på kommer från barndomssociologin. Då denna studie syftar till en 

jämförelse över tid, är det av relevans att utgå från den del av barndomssociologin som 

fokuserar på förändringen av diskursen och synen på barnet som en egen aktör. Förändringen 

av diskursen inom barndomsforskningen har under 1980-talet skapat en annan typ av 

barndomsforskning, vilken så småningom lade grunden för barndomssociologin. I dåtidens 

diskurs framställdes enligt James, Jenks och Prout (1998) barnet som ”becoming”. Detta 

begrepp syftar på att barnet befinner sig i ett ”blivande” i förhållande till vuxenvärlden; 

barndom innebär med andra ord att barnet befinner sig i ett stadium i livet i väntan på att bli 

vuxen. Barndomssociologin påvisar och problematiserar hur begreppet ”becoming” används i 

olika sammanhang för att beskriva barnet, samt gör gällande att barnet även kan framställas 

som ”being” och därmed ses som en egen aktör (Ibid:207). 

Qvortrup (1994) menar att samhällets syn på begreppet barndom i första hand är grundat i en 

biologisk förståelse där barnet växer både fysiskt och åldersmässigt och att målet är att barnet 

ska nå vuxenvärlden. Det är centralt inom barndomssociologin att fokusera på barnet som en 

egen aktör med egen vilja, behov och rättigheter (Qvortrup 1994:2-4). Parallellt med 

barndomssociologin som vetenskapligt fält har också det praktiska fältet genomgått en 

utvecklingsprocess; till exempel har FN:s barnkonvention ratificerats av allt fler länder. I 

lagstiftningen, och i synnerhet SoL och LVU, är ett återkommande tema att barnets bästa 

ständigt ska beaktas och vara avgörande i beslut om åtgärder. 
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En central barndomssociologisk idé fokuserar på barndomen som ett fenomen som inte ska 

framställas i singular; istället ska barndom ses som flera barndomar och framställas i plural. 

Kritikerna av att barndom tenderar att ses som ett enhetligt fenomen anser att det finns flera 

typer av barndomar vilka skiljer sig åt beroende på barnets socioekonomiska status, 

familjebild och var barnet geografiskt är bosatt. Dessa olika faktorer skapar en så stor skillnad 

mellan olika barns tillvaro att vi inte längre kan tala om en gemensam, samstämmig barndom. 

Denna idé inom barndomssociologin representerar en utveckling av synen på barndom som en 

mer komplex företeelse än vad tidigare synsätt gjort gällande (Qvortrup 1994:5). 
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4. Metod 
I detta kapitel kommer studiens metod att redovisas. Inledningsvis presenteras studiens 

forskningsansats, därefter hur förfarandet av insamling och urval av det empiriska materialet 

har gått till. Vidare beskrivs och motiveras vilka analysmetoder som används i studien. 

Avslutningsvis diskuteras studiens tillförlitlighet, reflexivitet och etiska överväganden. 

 

4.1 Forskningsansats 

Denna studie utfördes i enlighet med en kvalitativ forskningsmetodik som innebär att målet 

med en studie är att komma fram till ett forskningsresultat som bygger på en subjektiv 

förståelse av verkligheten snarare än en objektiv. Inom kvalitativa studier görs djupgående 

analyser av ett relativt litet urval empiriskt material, till exempel endast ett fåtal texter 

(Padgett 2008:2). Dessa komponenter är vad denna studie bygger på. Det empiriska materialet 

i denna studie, vilket utgörs av LVU-domar, analyserades med en diskursanalys. Studiens 

kvalitativa inriktning innebär att vad som framkommer ur analysen är ett resultat av en 

tolkningsprocess som är färgad av forskarens förkunskaper och erfarenheter (Padgett 

2008:18). 

Studien har utgått från den hermeneutiska vetenskapsfilosofin som fokuserar på att få fram 

den inneboende meningen i en text, en djupare mening och förståelse än vad textförfattaren 

själv varit medveten om. Utifrån en relation mellan helhet och delar och en pendling mellan 

dessa syftar den hermeneutiska vetenskapsfilosofin till att förstå människans livsvärld på ett 

djupare sätt. Den tolkning som forskaren gör utifrån den hermeneutiska vetenskapsfilosofin 

bygger på förförståelsen och den historia forskaren har med sig sedan innan. Mötet mellan 

forskarens förförståelse och hur verkligheten ser ut är vad som rör den hermeneutiska spiralen 

framåt. Alltså har vår historia och förförståelse påverkat hur vi tolkat och förstått det 

empiriska materialet (Howell 2013:163). Denna vetenskapsfilosofi är således relevant för 

denna studie, då syftet är att tolka och på ett djupare sätt belysa vad textens mening är. Genom 

att undersöka hur ett antal utvalda teman framställs har målsättningen varit att få fram den 

inneboende meningen hos den information som förekommer respektive inte förekommer i 

texterna. Denna kunskap har utgjort utgångspunkten för en jämförelse mellan tidsperioderna, 

med fokus på likheter och skillnader mellan domarna tillhörande de respektive årsspannen. 

Sammanfattningsvis går användandet av en kvalitativ forskningsansats i linje med studiens 

syfte att på ett djupgående sätt analysera ett fåtal domar. 
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4.2 Datainsamlingsmetod och urval 

De domar som används i studien är från två olika tidsperioder med ett flertal år mellan sig; 

detta eftersom att studien bygger på en jämförelse över tid. Totalt har 18 stycken domar av 

varierande omfång använts i studien, varav tio är från tidsperioden 1985-1989 och åtta från 

2012-2016. Motiveringen till att det empiriska materialet består i 18 stycken domar är att det 

är ett överkomligt antal domar att göra en noggrann och djupgående diskursanalys av. Valet 

att använda ett färre antal domar från den senare tidsperioden motiveras med att dessa domar 

är textmässigt betydligt längre och skrivna på ett mer utförligt sätt. Mot bakgrund av den 

begränsade tid som stått till förfogande har vi bedömt att den sammantagna text som 18 

stycken domar utgör är tillräcklig för att ge ett tillfredsställande resultat. 

För att säkra studiens tillförlitlighet och undvika att resultatet påverkas av omständigheter 

som skett under ett specifikt år, består materialet av domar från fyra olika år per tidsperiod. 

Årtalen har valts ut med motiveringen att dessa årsspann ska möjliggöra en jämförelse och 

därmed visa på förändring över en längre tidsperiod. Ytterligare en motivering till valet av 

dessa årtal är att FN:s barnkonvention ratificerades i Sverige år 1990. Denna ratificering kan 

ha påverkat synen på barns rättigheter och därmed arbetet med barn inom rättsväsendet och 

det sociala arbetet. Efter bearbetningen av det empiriska materialet skulle då en eventuell 

påverkan av ratificeringen av barnkonventionen möjligen iakttas och diskuteras. Den 

nuvarande LVU (1990:52) trädde i kraft 1 juli 1990. Det är just ratificeringen och 

lagändringen som motiverar att den första tidsperioden sträcker sig till år 1989, då varken 

barnkonventionen eller den nya lagändringen ännu hunnit förändra förutsättningarna för det 

sociala arbetet i detta avseende. 

I domarna från tidsperioden 1985-1989 kommer 1 § LVU (1980:621) studeras och i domarna 

från tidsperioden 2012-2016 kommer 1 §, 2 § och 3 § LVU (1990:52) studeras. Dessa 

paragrafer och de därtill hörande olikheterna beskrevs i bakgrundskapitlet. Barnen som 

figurerar i de domar som används i studien är mellan åldrarna 8-16 år. I 3 kap 5 § 2 st SoL 

och barnkonventionen Artikel 12 uttrycks att barnets åsikt och vilja i rätten ska tas hänsyn till 

och kartläggas utifrån barnets ålder och mognad.
2
 Barn får egen processrätt i rätten när de 

fyller 15 år, vilket även framgår i 1 § LVU (1980:126) och 1 § 2 st LVU (1990:52); i dessa 

lagrum framkommer att barnet då själv kan bestrida eller ge sitt samtycke till vård enligt 

                                                           
2
 UNICEF https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten  

 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten
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LVU. Därför vill vi undersöka hur barnets åsikt framställs för barn som är både yngre och 

äldre än 15 år. Genom att ha ett spann av flera olika åldrar får vi en bredd och variation hos 

vårt resultat. 

Domarna som ligger till grund för denna studie har insamlas från förvaltningsrätten i en 

medelstor svensk kommun. Insamlingen av det empiriska materialet har skett genom kontakt 

med förvaltningsrätten. Domarna från tidsperioden 1985-1989 har i pappersformat inhämtats 

från förvaltningsrättens arkiv. Domarna från tidsperioden 2012-2016 har inhämtats från 

förvaltningsrättens databas. Det är endast domar som har lett till ett bifallande beslut om LVU 

som används i studien. Detta på grund av att studien ämnar undersöka hur barnet framställs i 

domar som leder till just det ingripande i barnets liv som en bifallen LVU-dom innebär. LVU 

är en tvångslagstiftning och innebär att myndigheter ingriper i familjens privata sfär och 

förflyttar barnet från dess hem och vårdnadshavare. Genom att få fram de rekvisit som 

används i de två olika tidsperioderna kan en jämförelse av dessa göras med fokus på den 

normativa synen på barnets livssituation.    

Domarna har inhämtats från den första rättsinstansen, förvaltningsrätten, som fram till 2010 

benämndes länsrätten. Detta på grund av att studien avser undersöka den allra första 

rättsbedömningen, som därmed inte kan ha påverkats av eventuella överklaganden. En sådan 

överklagan kan göras av till exempel barnet eller vårdnadshavaren och eventuellt endast 

komma att gälla en eller några få punkter i domen, till exempel ett visst rekvisit eller annan 

faktor som påverkat domslutet. Ett sådant överklagande kan skapa ett oönskat fokus på ett 

flertal eller enskilt rekvisit. Studien skulle i sådant fall påverkas av vad den överklagande 

parten individuellt finner viktigt och inte vad rättsväsendet och socialnämnden till en början 

har ansett som viktigt. 

 

4.3 Analysmetod 

Det empiriska materialet analyserades med utgångspunkt från den metodik och de begrepp 

som är utmärkande för diskursanalys – något som även har satt sin prägel på resultatkapitlets 

disposition. Detta på grund av att en viktig aspekt av denna studie som nämnts är att belysa 

vad som bedömts som viktigt eller oviktigt i domarna, alltså hurdan den diskurs är som 

präglar domarna från respektive tidsperiod. Diskursen – och de diskursiva skillnaderna mellan 

de äldre och de senare domarna – framläggs i resultatkapitlet utifrån följande teman/rubriker: 
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Barnets beteende, Föräldraförmåga, Barnets behov och barnets vilja, Domstolens bedömning 

av samtyckets tillförlitlighet.  

Analysprocessen inleddes med en kodning av domarna. Denna kodning föregicks av en 

noggrann genomläsning av samtliga domar. Grundprincipen vid själva kodningen var att leta 

efter nodalpunkter (se nedan) i texterna och utifrån dessa sorterades fyra centrala teman ut, 

d.v.s. de ovan nämnda. Därefter insamlades och nedtecknades all information av relevans för 

dessa fyra olika teman. Sådant som markerades var specifika ord, formuleringar, 

beskrivningar samt användning av grammatik och uttryck vilka var av relevans för analysen 

och som uppfattades som centrala i diskursen. Likaså valdes belysande citat ut som skildrar 

domstolens formuleringar. Fokus lades även på om och hur lagändringen spelat in och den 

information som anges i den äldre respektive den nya lagen. I enlighet med studiens 

frågeställningar undersöktes på detta vis vilka likheter och skillnader mellan de två 

årsspannen som kunde återfinnas i domarna. 

De diskursanalytiska begreppen nodalpunkt och moment var betydelsefulla vid analysen. 

Nodalpunkter är centrala delar i diskursen som de resterande orden i texten kretsar kring; det 

är i deras koppling till nodalpunkterna som dessa ord får sin betydelse (Winther-Jørgensen & 

Phillips 2000:33; Laclau & Mouffe 2001:19ff). Alla ord får sin betydelse genom relationen 

till varandra och i de fall då ett visst ord eller kombination av ord i diskursen härigenom får en 

tydlig och entydig definition, så utgör det ett moment. Alternativa betydelser som skulle ha 

kunnat uppkomma i relationen till de andra orden i diskursen har då uteslutits; hos ett moment 

förekommer alltså inte några betydelseglidningar. En helt igenom entydig diskurs kan dock 

aldrig uppkomma, utan den kan alltid förändras på grund av den ständigt bakomliggande 

mångtydighet som ”hotar” de moment vilka för tillfället präglar diskursen (Ibid 2000:33; 

Laclau & Mouffe 2001:19ff). Som en del av bearbetningen av texterna var sökandet efter 

nodalpunkter en lämplig strategi. För att genom analysen få fram ett resultat som svarar mot 

studiens frågeställningar, bröts texten ned i delar i syfte att urskilja de nyckelord som kunde 

betraktas som diskursens nodalpunkter. Genom att vid analysen fokusera nodalpunkter och 

moment i texterna, kunde de teman tydliggöras som var centrala för jämförelsen mellan 

diskurserna i de två årsspannen. Ett exempel på ett sådant tema är barnets beteende. Genom 

urskiljandet av nodalpunkten ”beteende”, blev det möjligt att se vilka moment som samlas 

runt denna centrala punkt och detta kom sedan att utgöra en utgångspunkt för en jämförelse 

mellan tidsperioderna med avseende på detta tema. 
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Vid diskursanalys undersöks alltså språkbruk och språkliga mönster i texterna. Fokus riktas 

med andra ord på vad som sägs och på vilket sätt det sägs (Börjesson 2003:21). I en 

diskursanalys är det även av intresse att undersöka vem eller vilka som har företräde att tala i 

en viss kontext. Vem som anses vara mest kunnig inom det aktuella området styr vem som får 

prata och i vilken ordning. Lekmän och de som inte har expertkunskap inom ett visst ämne 

löper risk att hamna i ett underläge på grund av begränsad trovärdighet (Ibid:21). Under en 

LVU-förhandling är det socialsekreterarna och de professionella i domstolen som har 

expertkunskap och som därför innehar en maktposition, vilken automatiskt ger dem företräde 

i det sammanhanget. Också dessa maktaspekter har tagits hänsyn till vid analysen. 

Inom s.k. kritisk diskursanalys studeras maktens roll i texten och påvisas hur språket används 

till fördel för makten och maktens reproduktion i samhället (Winther-Jørgensen & Phillips 

2000:69). Även inom kritisk diskursanalys finns olika för denna analysmetod specifika 

verktyg som forskaren kan använda sig av. Av central betydelse inom kritisk diskursanalys är 

hur författaren använder sig av ordval och grammatik (Ibid:87). 

I denna studie analyserades hur domstolen genom olika slags kategoriseringar motiverar och 

ger skäl för sina beslut. Domstolen kan, som högst stående i makthierarkin, antas ha den 

trovärdighet som krävs för att göra kategoriseringar av föräldrarna och barnen (Börjesson & 

Palmblad 2008:34). Vilken trovärdighet en person tillskrivs och på vilket sätt det sker 

undersöktes genom att studera vilken modalitet en talare har. Om det i texten exempelvis 

beskrivs att personen ”uppger”, så tillskrivs det uttalandet en betydligt lägre trovärdighet än 

om personen ”anser” eller ”kan” (Winther-Jørgensen & Phillips 2000:87 ff). Vidare 

reflekterades även kring användandet av ord som uttrycker låg affinitet – d.v.s. ord som kan 

sägas uttrycka låga sanningsanspråk – och vad dessa gör för diskursen. En mening får låg 

affinitet om ord som till exempel ”liksom”, ”lite” eller ”uppger” används (Winther-Jørgensen 

& Phillips 2000:88). Här belyses domstolens makt genom vilket språk de använder och hur de 

väljer att formulera sig i domarna. 

Av intresse för denna studie är vilka ordval textförfattaren av domar använder och vilka som 

valts bort. Detta har stor betydelse för hur läsaren uppfattar och förstår texten. Något som är 

tänkvärt att studera i domarna är hur pass komplicerat och expertisinriktat språket är. 

Användning av komplicerade begrepp kan skapa en ojämn maktstruktur mellan de 

professionella och den berörda familjen, vars medlemmar eventuellt inte förstår innebörden 

av de begrepp som används (Winther-Jørgensen & Phillips 2000:87). Ett exempel är hur 

händelser beskrivs, till exempel en händelse eller ett agerande från barnets eller 
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vårdnadshavarens sida. I sådana beskrivningar kan användningen av subjekt och agenter som 

påverkat händelsen uttryckas på olika sätt och därmed påverka läsarens uppfattning av vem 

som har gjort vad. Också dessa maktaspekter beaktades i denna studie vid analysen av det 

empiriska materialet. 

Sammanfattningsvis präglades analysprocessen både av begrepp från Laclaus och Mouffes 

(2001) diskursteori och från den kritiska diskursanalysen.  

 

4.4 Tillförlitlighet och reflexivitet 

Tillförlitlighet är ett viktigt begrepp som syftar till bibehållandet och säkrandet av studiens 

kvalitet. En studies tillförlitlighet hänger samman med de etiska överväganden som bör 

genomsyra studien. Forskaren bör för att säkerställa tillförlitligheten noggrant och detaljerat 

beskriva hur forskningsprocessen gått till med avseende på bl.a. metodval, teorier, 

analysmetod och tillvägagångssätt (Howell 2013:188ff). Vi har beaktat denna aspekt genom 

att noga redogöra för tillvägagångssättet och vilka ansatser, teorier samt analysmetoder som 

använts och på vilket sätt. 

Reflexivitet är ytterligare ett begrepp som har att göra med studiens tillförlitlighet och 

kvalitet. Reflexiviteten berör det faktum att forskaren bedömer, förstår och tolkar det 

empiriska materialet utifrån sin egen bakgrund. Under studiens gång har forskaren därigenom 

ett ansvar att reflektera, positionera och förstå sig själv i forskningsprocessen utifrån bland 

annat sin sociala och kulturella bakgrund (Howell 2013:185ff), En kvalitativ studies resultat 

påverkas alltid av forskarens kunskaper och rent forskningsmässiga kvaliteter, men likaså av 

forskarens personliga egenskaper (Padgett 2008:18-19). I denna studie har reflexiviteten varit 

ständigt närvarande, så till vida att vi har varit vaksamma på hur bearbetningen och 

tolkningen av det empiriska materialet påverkas av vår bakgrund. De tolkningar som 

fortlöpande gjordes vid analysen av de aktuella domarna påverkades självfallet av vilka vi är. 

Detta brukar betraktas som ett omistligt och mestadels önskvärt inslag av en kvalitativ 

forskningsstudie, men som Padgett (2008) påpekar ovan är det inte desto mindre av vikt att 

bibehålla reflexiviteten och medvetenheten om detta slags påverkan på analysen och därmed 

resultatet. 
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4.5 Etiska överväganden 

LVU-domar innehåller känsliga och privata uppgifter om föräldrars och barns livssituationer. 

Med anledning av den privata information om enskilda personer som framkommer i domarna 

kommer etiska överväganden noga beaktas i denna studie. Försiktigheten som bör beaktas i 

forskning finns bland annat lagstadgad i 3 § 1p i Lagen om etikprövning av forskning 

(2003:460). Detta lagrum syftar dock till information som framkommer i vissa studier som 

inte består i offentliga uppgifter. Lagrummet uttrycker vikten av att forskaren enligt en 

noggrann etikprövning inte får sprida vidare information som kan länkas samman med en 

individ. Domar är offentliga handlingar enligt svensk lag och är därför inte sekretessbelagda, 

vilket är ett krav enligt den svenska offentlighetsprincipen för att tillförsäkra den svenska 

rättssäkerheten.
3
 Med hänsyn till de personer som figurerar i domarna vill vi ändå, trots att det 

inte är ett krav, anonymisera alla uppgifter för att följa god forskningssed. 

Vetenskapsrådet (2002) talar om fyra huvudkrav gällande etik i forskning. Dessa huvudkrav 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Under 

studiens gång kommer dessa krav återspeglas, återigen är detta inte ett krav gällande domar 

men kommer ändå tas till hänsyn av god forskningssed. Ur ett etiskt ställningstagande 

kommer det inte anges i vilken länsrätt/förvaltningsrätt domen utfärdats i. Namn, 

personnummer eller annan identitetsröjande information kommer inte heller förekomma. 

Syftet med denna anonymisering är att den information som framkommer i studien inte ska 

kunna härledas till individen. 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp en annan aspekt av etik, nämligen att det ur en etisk 

ståndpunkt är viktigt att bedriva forskning som rör myndighetsutövning gentemot individer, 

för att belysa hur denna maktutövning ter sig. I denna studie kommer föräldrarnas och barnens 

position och framställning i rätten och i domarna undersökas. Genom en diskursanalys 

kommer det att undersökas vilka underliggande maktstrukturer som förekommer och hur 

parterna framställs. Genom att forskare granskar och analyserar myndighetsutövning, bland 

annat domar från det svenska rättsväsendet, sker det en ständig granskning av den svenska 

rättssäkerheten.   

 

                                                           
3
 Sveriges Riksdag: http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/det-demokratiska-systemet-i-

sverige/offentlighetsprincipen/ 

 
 

http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/det-demokratiska-systemet-i-sverige/offentlighetsprincipen/
http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/det-demokratiska-systemet-i-sverige/offentlighetsprincipen/
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultatet presenteras och genom en diskursanalys kommer materialet 

att analyseras med målsättningen att svara på syftet och frågeställningarna. Resultatet bygger 

på tolkningar utifrån en diskursteoretisk och barndomssociologisk synvinkel, med fokus på ett 

jämförande perspektiv mellan tidsperioderna. Resultatet och analysen kommer att presenteras 

utifrån olika teman, nodalpunkter, moment och kategoriseringar. Materialet kommer att 

presenteras i löpande text och med citat från domarna. Resultatet kommer vidare att knytas an 

till teori och tidigare forskning som har presenterats.    

 

Resultatkapitlet är uppdelat i underrubriker som var och en representerar de olika teman som 

uppkommit under kodningen av domarna. Inledningsvis presenteras ett inledande kapitel med 

en övergripande genomgång av de rekvisit som legat till grund för ett beslut om LVU, i 

domarna. Därefter presenteras följande teman/rubriker: Barnets beteende, Föräldraförmåga, 

Barnets behov och barnets vilja och Domstolens bedömning av samtyckets tillförlitlighet. I de 

infogade citaten benämns barnet som XX, föräldrarna som XY, utomstående såsom personal 

från skola, BUP med flera benämns som XZ. Viktiga ord och meningar i citaten har, av oss 

författare, markerats i fetstil. 

 

5.1 Rekvisit 

Eftersom att samtliga domar har lett till ett beslut om LVU, följer nedan en övergripande 

redogörelse av de rekvisit som legat till grund för beslutet. Att inleda resultatkapitlet med en 

sammanställning av de rekvisit som figurerar görs i syfte att ge läsaren en övergripande bild 

av vilka omständigheter som har lett till ett omhändertagande enligt LVU i domarna.  

För att ett beslut om LVU ska kunna fattas måste ett eller flera rekvisit vara uppfyllda. Det 

framkommer i 1 § 2 st LVU (1990:28) att LVU kan tillämpas om någon av de 

situationer/omständigheter som finns i 2, 3 § LVU föreligger. Inför den egentliga kodningen 

av domarna har samtliga rekvisit kartlagts för att visa på likheter och skillnader mellan 

årsperioderna. Nedan följer en presentation av ändringen från den gamla lagen till den nya, 

samt utdrag från den proposition som är kopplad till lagändringen.  

Den nya formuleringen i 2 och 3 § i nya lagen genomfördes 1990. I 2 § i den nya lagen som 

rör förhållanden i hemmet, har begreppet ”fara” ersatts med ”påtaglig risk för skada”. I 3 § i 
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nya lagen som rör barnets eget beteende har ”allvarlig fara” ersatts med ”påtaglig risk för 

skada”. Orsaken till denna förändring beskrivs och motiveras nedan, i ett utdrag från 

proposition 1989/90:28.   

I den nya bestämmelsen har begreppet ”fara” övergetts (1§ 1 p gamla lagen). Skälet till 

detta är att farabegreppet anses för vagt och abstrakt. I stället har begreppet ”påtaglig 

risk för skada” valts. Avsikten med detta är inte att åstadkomma någon saklig ändring 

beträffande grundförutsättningen för att bereda någon vård enligt lagen utan endast att 

ange förutsättningen mer preciserat. (Proposition 1989/90:28:106-107) 

Ett av de syften som ligger bakom ändringen till formuleringen ”påtaglig risk för skada” i 

båda paragraferna, är att skapa en likvärdighet mellan beslut som tas på grund av hemmiljö 

respektive barnets eget beteende, vilket kan utläsas av följande utdrag: 

Uttrycket ”allvarlig fara” i den gamla lagen har ersatts med ”påtaglig risk för skada”, 

vilket är samma uttryck som används i miljöfallen. Det valda begreppet innebär en 

utvidgning av möjligheterna att ingripa mot ungdomar i beteendefallen. Skälet till den 

ändrade ordalydelsen är — som framhållits i den allmänna motiveringen — att det inte i 

lagen bör göras någon gradskillnad mellan fall då den unge bereds vård på grund av 

brister i miljön och fall då vård bereds på grund av den unges eget beteende. Det ändrade 

begreppet är avsett att markera att tonåringar som missbrukar droger, begår brott eller i 

övrigt har sociala anpassningssvårigheter i första hand bör erhålla vård inom 

socialtjänsten. (Proposition 1989/90:28:108) 

För att påminna om hur paragraferna såg ut förr respektive idag följer nedan en presentation 

av formuleringarna i den gamla lagen respektive i den nya lagen. 

Formuleringen i den gamla LVU-lagen (från 1980): 

 1 punkten: Brister i omsorgen om honom eller något annat förhållande i hemmet medför 

fara för hans hälsa eller utveckling eller 

 2 punkten: den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för allvarlig fara genom missbruk av 

beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat därmed jämförbart 

beteende. 

Formuleringen i den nya LVU-lagen (från 1990): 

 2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 

utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig 

risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. 
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 3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig 

risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet 

eller något annat socialt nedbrytande beteende 

Alla beslut som tas om vård enligt LVU är beroende av vilka rekvisit som är uppfyllda och 

ligger till grund för ett legitimt beslut. Domstolens motivering bygger på de omständigheter 

som ”överensstämmer” med rekvisiten. Nedan följer några exempel på hur domstolen 

presenterar de rekvisit och omständigheter som ligger till grund för beslut om LVU, på grund 

av hemmiljö: missbruk, psykiska problem, depression, våld i hemmet, hot, otrygghet, bråk, 

alkohol, oförmåga att ge stabil och trygg hemmiljö, försummar omvårdnad. Exempel från en 

äldre dom:  

Under våren och sommaren [datum] visade det sig att XY bland annat på grund av 

psykiska problem och därmed sammanhängande alkoholmissbruk hade svårigheter att 

ta hand om XX [...] I stället fick XX under våren uppleva hur fadern vid ett antal tillfällen 

under alkoholpåverkan fick våldsamma vredesutbrott och slog sönder inredningen i 

lägenheten. 

Beteenden och omständigheter gällande eget beteende i de äldre domarna är följande: social 

missanpassning, sexuella ofredanden, svaga skuldtecken, bristande moralföreställningar, 

bristande insikt, våld, aggressivitet, brottslig verksamhet, utsätter sig för fara, problem i 

skolan. 

Målet rör fråga om beredande av vård enligt LVU av en snart 13 år gammal pojke, XX, 

på grund av dennes brottsliga beteende. [...] Av det som framkommit i målet framgår att 

XX under skolåret på X-gården i Y-ort och under tiden september- oktober 198X genom 

misshandel, stölder och uppträdande i övrigt, innefattande våld mot annan gjort sig 

skyldig till brottslig verksamhet [...] 

Beteenden och omständigheter som ingår i domstolens motivering av problem i 

hemförhållanden i de nyare domarna är: oförutsägbar miljö, våld, misshandel, kränkningar, 

sexuella övergrepp, bråk, kan ej tillgodose de mest grundläggande behoven, ger ej adekvat 

skydd för barnet, ej åldersadekvat ansvar, kan inte sätta gränser-vägleda- eller sköta barnet, 

tillåter barnet att vistas i farliga miljöer, brist på trygghet och känslomässigt stöd, dålig 

föräldra- och omsorgsförmåga, ingen insikt, hygien, mat. 

[...] framkommit i utredningen i målet styrkt att XX under en längre tid har blivit utsatt 

för fysisk misshandel av i vart fall XY (pappan) på ett sådant sätt att kriterierna för vård 

enligt 2 § LVU är vara uppfyllda.[...]Hon (mamman) uppvisar härigenom brister i 
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omsorgen om honom. Enligt uppgift från XXs jourhem var han smutsig och ovårdad 

när han omhändertogs. 

De problembeteenden och omständigheter som finns med i de nyare domarna gällande barnets 

eget beteende lyder: kriminella sammanhang, olämpliga miljöer, normbrytande beteende, 

missbruk, psykisk ohälsa, risk för ytterligare skada på hälsa och utveckling, socialt 

nedbrytande beteende, kriminalitet, droger, problem i skolan, våld, destruktivt beteende, oro, 

gränslös, negativ utveckling. 

Förvaltningsrätten finner att det i målet är utrett att XX uppvisat ett allvarligt 

våldsbeteende och ett allvarligt kriminellt beteende. Det är med tanke på XXs låga 

ålder ytterst allvarligt att han vid upprepade tillfällen använt och införskaffat narkotika 

som han intagit till behandlingshem. 

Vad som kan observeras av de citat och exempel som presenterats ovan är att 

omständigheterna som ligger till grund för ett LVU beskrivs utförligt i de nya domarna, men 

på ett mer kortfattat vis i de äldre domarna. Paragrafen i den gamla lagen som rör hemmiljön 

är märkbart kortare än den nya. I denna paragraf tas endast två rekvisit upp: brister i 

omsorgen och annat förhållande i hemmet. Den nya lagens motsvarande paragraf är längre 

och där presenteras fem rekvisit: fysisk misshandel, psykisk misshandel, otillbörligt 

utnyttjande, brister i omsorgen och annat förhållande i hemmet. Gällande paragrafen om eget 

beteende är den gamla lagen och den nya lagen överensstämmande.  

 

5.2 Barnets beteende 

Hur barnets beteende framställs i domarna ter sig olika beroende på om socialnämndens 

ansökan till förvaltningsrätten gäller LVU på grund av barnets eget beteende eller på grund av 

miljöfaktorer i barnets hemmiljö. De domar som rör barnets eget beteende fokuserar mycket 

på barnets agerande och vilken typ av problembeteende som uppvisats. I dessa domar 

gällande barn som omhändertas på grund av eget beteende, alltså enligt 1 § 2 st 2 p i LVU 

(1980:621) och 3 § i LVU (1990:52), finner vi att nodalpunkten Beteende är central. De 

moment som figurerar runt det centrala ordet Beteende är bland annat: Socialt nedbrytande, 

Kriminalitet, Missbruk och Destruktivt. Beteende framställs i domarna endast på ett negativt 

sätt, det är alltså endast barnens negativa beteenden som presenteras. Utformningen av denna 

framställning av barnets beteende bygger på ett aktivt beslut av hur omständigheterna ska 

beskrivas från domstolens sida. De moment som står i relation till Beteende är relativt 

konstanta över tidsperioderna och förekommer i både de äldre och nyare domarna. Synen på 
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vilka beteenden som är normbrytande består alltså över tid och det är istället graden av fara 

för barnets hälsa och utveckling som har förändrats. 

I de äldre domarna om barnets eget beteende ska ”allvarlig fara” för barnets hälsa och 

utveckling uppnås för att LVU ska vara möjligt att tillämpa. Här följer ett citat från en av de 

äldre domarna, där ett intyg från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) presenteras och vilken 

typ av behov som BUP anser att barnet har. 

BUP har i förutnämnda intyg daterat den [datum] uppgett att XX har vårdats på kliniken 

för utredning sedan [datum]. På grundval av utredningen har i intyget uttalats att XX 

befinner sig i en riskzon för psykisk felutveckling mot framför allt missbruk, kriminalitet 

och identitetsstörning, och att omhändertagande insatser behövs [...]. 

Fortsättningsvis i denna dom argumenterar domstolen för varför ett LVU inte krävs gällande 

just barnets eget beteende: 

XX har under utredningen helt nekat till att något missbruk av beroendeframkallande 

medel eller kriminalitet förekommit. Emellertid har två urinprover tagna efter 

helgvistelser utanför BUP varit positiva för narkotika och XY (mamman) har uppgett sig 

ha fog för sin oro för att XX begått stölder och att hon varit påverkad. Dessa uppgifter 

visar visserligen att XXs situation är kritisk men uppgifterna är osäkra beträffande 

omfattning av påvisade och påstådda händelser. Det kan därför inte sägas att missbruk 

och kriminalitet förekommer i sådan utsträckning att XX på grund därav utsätter sin hälsa 

och utveckling för allvarlig fara. 

I detta fall beslöt alltså rätten att inte bifalla ansökan om LVU på grund av barnets eget 

beteende. Domstolen kom här fram till att det inte fanns tillräcklig anledning att anta att 

barnets missbruk eller kriminalitet skulle utgöra så pass allvarlig fara att barnet behövdes 

omhändertas med stöd av LVU. Detta motiverar domstolen med att de tolkar uppgifterna som 

osäkra och att missbruket och kriminaliteten inte har förkommit i tillräckligt stor utsträckning. 

Citaten ovan visar tydligt på vilka olika maktförhållanden som äger rum. Trots ett intyg från 

BUP om att barnet är i behov av vård på grund av att barnet befinner sig i en riskzon och att 

positiva urinprov förekommit beslutar domstolen ändå att ett LVU inte behövs. Domstolen 

väljer alltså att gå emot både mammans och BUPs uttalanden, råd och önskemål. Inom en 

diskurs råder olika talordningar och vem som är mest kapabel att yttra sig (Börjesson 

2003:21). Detta belyser maktstrukturen och i beslutsfattandet har domstolen den högsta 

makten och rätten att fatta det slutgiltiga beslutet. Domstolen fastställer i exemplet att 

allvarlig fara på grund av eget beteende inte har uppnåtts och utnyttjar därmed sin höga 
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maktposition. Här använder sig de professionella, i detta fall domstolen och socialnämnden av 

den makt som tillgivits deras roller då de ur ett maktperspektiv anses vara de mest kapabla 

och kunniga och har högst ranking i talarordningen (Börjesson 2003:21,94). De professionella 

blir i detta hänseende ”privileged speakers” och använder sin makt genom språket och genom 

att de i domarna aktivt väljer att endast lägga fokus på de negativa hos barnet (Ibid:94). 

I de nyare domarna är det endast ”påtaglig risk” för barnets hälsa och utveckling som 

behöver uppfyllas. Här nedan följer två citat ur en av de nya domarna. 

XX har uppvisat ett allvarligt våldsbeteende i skolan och begått upprepade allvarliga 

brott. Han är senast misstänkt för rån vid två tillfällen samt misshandel. [...] XX var 

positiv på narkotika [...]Trots upprepade försök med öppenvårdsinsatser har XX 

kriminella beteende eskalerat och insatserna har fått avbrytas. 

Förvaltningsrätten finner att det i målet är utrett att XX uppvisat ett allvarligt 

våldsbeteende och ett allvarligt kriminellt beteende. Det är med tanke på XX låga ålder 

ytterst allvarligt att han vid upprepade tillfällen använt och införskaffat narkotika som han 

intagit till behandlingshem. Det är uppenbart att XX har ett destruktivt beteende som är 

skadligt för honom. Han behöver hjälp med att bryta beteende och komma ifrån sin 

nuvarande miljö. Förvaltningsrätten gör därför bedömningen att XX utsätter sin hälsa och 

utveckling för en påtaglig risk till följd av socialt nedbrytande beteende och att han har 

ett behov av vård. 

Det första citatet utgörs av ett utdrag från socialtjänstens utredning, vilken finns bifogad i 

domen. Den används som styrkande bevis till varför domstolen anser att det är uppenbart att 

barnet har ett destruktivt beteende. Domstolen är i citatet noga med att betona att barnets låga 

ålder spelar in. Detta kan jämföras med den äldre domen som presenterades ovan där barnet 

var yngre än barnet i den nya domen men där ingenting om barnets ålder presenterades, vilket 

kan tolkas som att domstolen då inte såg denna faktor som viktig nog. Genom dessa två citat 

kan det tolkas som att omformuleringen av paragrafen om barnets eget beteende, från 

”allvarlig fara” till ”påtaglig risk” har påverkat hur domstolen bedömer fallet och fattar sitt 

beslut. Orden ”påtaglig risk” och ”allvarlig fara” har olika tyngd bakom sig. ”Påtaglig risk” är 

ett mer kontextberoende och flytande begrepp där domstolen får större möjlighet att agera för 

barnets bästa. Medan ”allvarlig fara” kräver en betydligt starkare bevisning för att ett LVU 

ska kunna tas och på så vis ges domstolen mindre möjlighet att i ett tidigare stadium, av 

barnets nedbrytande beteende, besluta om en dom gällande barnets bästa. 
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I citatet från den äldre domen uppges att missbruk och kriminalitet inte förekommer i sådan 

utsträckning att LVU skulle vara aktuellt. Domstolen beskriver inte i domen vad som skulle 

ses som ett tillräckligt allvarligt missbruk och kriminalitet för att LVU skulle vara 

genomförbart. Domstolen har i detta sammanhang en sådan hög maktposition och tillskrivs så 

pass hög trovärdighet att en ytterligare motivering till varför det var ”för lite” missbruk och 

kriminalitet inte behövs. Här blir de omständigheter som inte skrivits ner i domen en indikator 

på vilken frihet domstolen har att bestämma vad som behövs motiveras eller inte. Hade den 

äldre domen prövats i nutid kan det reflekteras kring om bedömningen blivit annorlunda, just 

eftersom att det inte krävs lika allvarliga omständigheter för att ta ett beslut enligt LVU idag. 

Detta är ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv intressant då vi individer tillsammans i 

samhället konstruerar och underhåller normer och synsätt (Hilte 1996:23). Dagens normer och 

synsätt på barn och barns missbruksbeteende har uppenbarligen förändrats, i och med att det 

ses som mer allvarligt, och lagändringen är en indikator på detta. 

Även i de domar som gäller omhändertagande av barnen på grund av förhållandet i hemmet 

förekommer beskrivningar av barnets beteende. I dessa domar görs detta dock för att beskriva 

på vilket sätt barnet utsätts för en påtaglig risk för skada gällande hälsa och utveckling (i de 

nyare domarna) eller medför fara gällande hälsa och utveckling (i de äldre domarna). I de 

nyare domarna kan vi se att vårdnadshavarna ges stort utrymme att uttrycka sig och deras 

åsikter beskrivs på ett utförligt sätt. Detta skiljer sig från äldre domarna där det istället är 

nämndens utsagor om föräldrarna som dominerar snarare än föräldrarnas egna utsagor. I både 

de äldre och de nyare domarna beskrivs det att barnen har någon form av problematik. 

Överlag ligger mycket fokus på hur barnets psykiska hälsa påverkats av de bristande 

hemförhållandena. Här nedan presenteras tre citat från de nyare domarna. 

XX är orolig och utåtagerande samt att hans känslo- och beteendemässiga utveckling 

har förändrats. 

XXs utåtagerande och gränslösa beteende talar för att han redan har lidit skada. 

Han har påverkats av hemförhållandena vilket visat sig genom sömnproblem och 

aggressivitet. 

Här nedan presenteras två citat från de äldre domarna. 

Även i övrigt uppvisar XX symtom på störningar i sitt känsloliv, såsom okoncentration 

och ett ansvarstagande för fadern. 

XXs utagerande och aggressiva beteende i skolan accelererade[...] 
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Samtliga citat ovan har hämtats från domar som rör beslut om LVU på grund av brister i 

hemförhållandet. I dessa citat förekommer beskrivande ord i form av moment som beskriver 

barnets psykiska mående och beteende. Även i denna diskurs kan Beteende ses som en 

nodalpunkt. De moment som kretsar kring nodalpunkten är bland annat utåtagerande, 

aggressiva beteenden, bristande koncentration och sömnproblem. Det är intressant att de 

moment som används i denna diskurs skapar en ny betydelse av nodalpunkten Beteende. 

Momenten grundar sig i högre grad i de beteenden som uppstått på grund av föräldrarnas 

bristande föräldraförmåga. Dessa nämnda moment som står för barnets beteende förekommer 

inte i domarna i specifikt syfte att motivera varför LVU borde genomföras på grund av 

barnets eget beteende. Snarare beskriver dessa moment beteenden som barnet har utvecklat på 

grund av bristande förhållanden i hemmet, och i förlängningen kan dessa moment motivera 

varför ett beslut om LVU bör tas på grund av hemförhållanden. 

En intressant skillnad att uppmärksamma ur ett jämförande perspektiv är att det i en äldre dom 

bedömdes att barnet tog ”ett ansvarstagande för fadern” som en störning i känslolivet. Något 

liknande har inte uppkommit i de nyare domarna och detta kan bero på att den normativa 

synen på barn har förändrats. Inom barndomssociologin tenderar forskare att idag se barnet 

som ”being”, alltså en person med status, rättigheter och som en egen social aktör (James, 

Jenks & Prout 1998:207). Samhällets normer tendenserar alltså att se barnet mer i en 

aktörsroll. Att ett barn som ännu inte är vuxen är ansvarstagande skulle kanske därför inte 

beskrivas som en känslomässig störning i nutid, snarare som en problematisk omständighet. 

En möjlig förklaring till denna observation och reflektion är att barnets handlingsutrymme i 

familjen har förändrats. 

 

5.3  Barnets behov och barnets vilja 

I bedömning gällande LVU finns olika riktlinjer gällande barnet och dess vilja. Tvångslagen 

LVU ska endast användas om frivillig vård enligt SoL inte kan genomföras. Om barnet är 15 

år eller yngre krävs samtycke till vård enligt SoL endast från vårdnadshavaren, är barnet 15 år 

eller äldre krävs både barnets och vårdnadshavarnas samtycke. Har barnet i fråga fyllt 18 år är 

det endast barnets samtycke till vård som behöver inhämtas (SOSFS 1997:15). I samband 

med att den nya LVU trädde i kraft år 1990 presenterades, i propositionen 1989/90:28, 

riktlinjer gällande barnet och dess möjlighet att uttrycka sin vilja: 

Ju äldre och mognare barnet är desto större hänsyn bör man ta till dess uttalade önskan. 

Mindre barn är mer utlämnade till omgivningens vilja och förmåga att förstå deras 
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uttryckssätt. Ju mindre barnet är desto känsligare är det för förhållanden i omgivningen 

och desto större är dess beroendeställning gentemot föräldrarna. 

Citatet påvisar riktlinjer gällande på vilket sätt domstolen ska ta hänsyn till barnets vilja. 

Barnets mognad och ålder ska spela in vid bedömningen av barnets uttryck om dess vilja. Vid 

LVU- processer gällande mindre barn ska extra hänsyn till barnets utlämnade situation tas. I 

våra domar är olika åldrar representerade. LVU gällande eget beteende är barnen mellan 14-

16 år, med undantag från ett barn som är 12 år. I LVU gällande brister i omsorgen är barn 

mellan 8-15 år representerade. 

Ordet Behov är i dessa sammanhang ett centralt ord i domarna och blir på så sätt en 

nodalpunkt. De moment som figurerar runt de centrala ordet Behov är bland annat Stabilitet, 

Vård, Trygghet och Fungerade skolgång. Dessa moment är relativt konstanta över 

tidperioderna och förekommer i både de äldre och nyare domarna.  

I likhet med Mattsson (1998) kan även vi i vårt empiriska material se att barnets vilja, i en 

majoritet av fallen, förs fram via representanter såsom skola, socialtjänst, polis eller 

ställföreträdare. Endast i två domar, en från de nyare och en från de äldre och endast gällande 

eget beteende, presenterade barnet självt sin egen vilja i rätten. I de äldre domarna fanns det i 

tre av tio domar ingen information om barnets vilja alls. Detta skiljer sig från de nyare 

domarna, där alla barn hade möjlighet att via ställföreträdare uttrycka sin vilja. Ett barn 

nekade dock till denna möjlighet. Denna möjlighet kan tolkas som att lagändringen och 

riktlinjerna i propositionen haft inverkan på hur domstolen väljer att ge barnet utrymme och i 

vilken utsträckning. Utvecklingen av barnperspektivet har påverkat den normativa synen på 

barn och dess möjlighet att vara en aktiv aktör. I både de äldre och nyare domarna har barnet 

fått större möjlighet och utrymme att göra uttalanden när det gäller LVU på grund av eget 

beteende än i de domar som gäller brister i omsorgen. 

I citatet nedan, som inhämtats från en av de äldre domarna, presenteras ett barns och hans 

familjs inställning till ett beslut om LVU gällande eget beteende. 

XX har vid den muntliga förhandlingen vitsordat uppgifterna i kommundelsnämndens 

utredning [...] XX och hans familj har medgivit att de föreligger ett vårdbehov för XX 

men de anser att detta kan tillgodoses på frivillig väg. XXs familj har framhållit att det är 

viktigt att en eventuell placering av XX blir den bästa tänkbara. XX själv har uppgett att 

han numera inser att man inte skall begå brott. 
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Barnet får möjlighet att uttrycka sin vilja men modaliteten i hur domstolen framställer barnet, 

i och med orden ”uppgett att”, indikerar låg grad av trovärdighet och affinitet (Winther-

Jørgensen & Phillips 2000:88). Barnets delaktighet minskar och trovärdighet är låg. 

Domstolens maktfaktor spelar återigen in och barnets subjektiva uppfattning om vad denne 

uppger får i och med den makthierarki som råder låg status och trovärdighet. 

Här nedan är ett citat från en av de nyare domarna som gäller LVU på grund av barnets eget 

beteende. 

XX bestrider nämndens ansökan om vård. Han anser att han varken har ett socialt 

nedbrytande beteende eller något missbruk av beroendeframkallande medel som medför 

en påtaglig risk för hans hälsa och utveckling. [...] XX anser att nämndens utredning 

uteslutande bygger på vad som framkommit från utredningshemmet och att flera 

uppgifter är starkt överdrivna eller felaktiga. [...] Han är orolig för att bli placerad med 

tanke på vad han har i bagaget och sedan erfarenheten på HVB-hemmet. Oron gör att han 

har svårt att sova på nätterna. Han kan inte se någon koppling mellan cannabis och 

sömnproblem då han har haft sömnproblem långt innan han rökte cannabis. 

Barnet får ett stort utrymme i domen att uttrycka sin vilja och informationen presenteras som 

förstahandsinformation direkt från barnet. Noterbart är att barnets berättelse här ges högre 

trovärdighet än i föregående exempel då ord som ”anser”, ”är” och ”kan” används istället för 

ord med låg modalitet så som ”uppger” eller ”påstår” (Börjesson & Palmblad 2008:98).  Detta 

kan sättas i perspektiv mot utrymmet barnet får att uttrycka sig i citatet nedan, som gäller ett 

LVU på grund av brister i omsorgen. Även det citatet är från en av de nyare domarna. 

Förundersökning pågår fortfarande beträffande misshandel av XX, och såvitt framhållits 

av nämnden inplaneras ytterligare förhör. Av utredningen framgår vidare att XX har gråtit 

när han berättat om övergreppen och skolpersonal har framhållit att han är hyperkänslig 

och har lätt till gråt. [...] XXs ställföreträdare XZ har vid den muntliga förhandlingen 

uppgivit att XX vidhållit vad han tidigare sagt till skolpersonal i fråga om att han blivit 

utsatt för kränkningar av sin mor. [...] XZ (skolpsykolog) menar att de beteenden och 

reaktionsmönster som XX uppvisar ska kanske i första hand inte tolkas i termer av 

neuropsykologiska funktionsnedsättningar utan mer i psykologiska, sociala, 

känslomässiga och personlighetsmässiga termer, dvs. de hänger samman med hela hans 

livssituation. 

I domen ovan får barnet minimal yta att beskriva sin vilja och en bild av honom som 

”hyperkänslig” och lätt till gråt presenteras. Barnet kategoriseras som ett ”hyperkänsligt” barn 
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och detta leds i bevis med beskrivningen från skolpersonal att han har lätt till gråt. Ytterligare 

kategoriseringar från domstolens sida görs då barnets reaktionsmönster tillskrivs 

psykologiska, sociala, känslomässiga och personlighetsmässiga drag. I och med denna 

kategorisering utesluts barnet som en delaktig aktör och barnets egen vilja framställs knappt. 

Representanter, så som skolpersonal och barnets ställföreträdare i denna dom, för barnets 

talan och inget utrymme ges barnet att uttrycka sig själv. Barnet blir, istället för en delaktig 

aktör, endast en åskådare i detta livsavgörande ingripande. 

Här nedan följer ett citat från en av de äldre domarna. 

Enligt 1§ LVU är utgångspunkten att den unge skall garanteras behövlig vård. Det får 

antas att XY för tillfället befinner sig i en missbrukssituation. XX och XX måste få känna 

sig trygga för att inte XY ingriper på ett störande sätt i vården. Vård enligt LVU är därför 

nödvändigt för att garantera XX och XX stabilitet och trygghet. 

Barnens vilja framförs inte alls och det kan tolkas som att domstolen på eget bevåg 

bestämmer vad som är bäst för barnen utan att reflektera kring barnens vilja. I de äldre 

domarna framställs domstolen som mer auktoritär och med högre grad av maktutövande. Det 

kan tolkas att den nya LVU med riktlinjer gällande intagande av barnets vilja har fått effekt 

för hur barnet framställs.   

I presentationen av barnens behov finns det både likheter och skillnader mellan de äldre 

domarna och de nyare. I majoriteten av de nyare domarna beskrivs behovet av gränssättning 

som en viktig faktor. Det första av de två här följande citaten kommer från en prövning om 

LVU rörande eget beteende, medan det andra citatet rör LVU på grund av brister i omsorgen. 

Både när det handlar om eget beteende och brister i omsorgen beskrivs gränssättning som ett 

viktigt och grundläggande behov i de nyare domarna. 

Nämnden anser att även om föräldrarna är välvilliga, kärleksfulla och oroliga för XX kan 

de just nu inte tillhandahålla hans behov av ramar. De har svårt att upprätthålla 

vardagsrutiner, ett tydligt föräldraskap med tydliga gränser och regler som kan 

respekteras. 

XX behöver beredas vård. Moderns begränsningar medför att hon har brustit i förmågan 

att ge XX grundläggande omsorg, vägledning och gränssättning. 

I de äldre domarna är behovet av gränssättning inte alls lika förekommande utan fokus läggs 

där mest på stabilitet och trygghet. Här nedan följer två citat från de äldre domarna rörande 

stabilitet och trygghet. 
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Vård enligt LVU är därför nödvändigt för att garantera XX och XX stabilitet och 

trygghet. 

Störningarna får fortfarande anses vara av den art och omfattning att XX är särskilt 

beroende av stabilitet och trygghet i miljön under en längre tid för att inte hennes 

utveckling skall ytterligare skadas. 

Trygghet är även en förekommande faktor i de nyare domarna men inte i samma utsträckning 

som i de äldre utan det presenteras, som tidigare nämnts, i betydligt färre domar än 

gränssättning. 

Skolan är den faktor som tas upp i majoriteten av domarna, både i de äldre och nyare, och 

beskrivs som en av de viktigaste faktorerna i barnets behov. 

Ett exempel gällande ett barns skolgång, hämtat från de äldre domarna, presenteras nedan: 

Det har i vart fall upplysts att det redan från början uppstod allvarliga problem med XX 

förhållande till och uppträdande i skolan. [...] XXs utagerande och aggressiva beteende i 

skolan accelererade på nytt under våren [...]. [...] Trots att kontakten med BUP enligt XY 

ledde till positiva resultat i umgänget mellan henne och XX och överhuvud taget i 

hemsituationen så har XX fungerat allt sämre i skolan. 

Här följer några exempel från de nyare domarna: 

Hennes skolgång har under det senaste året påverkats negativt, vilket kan vara en 

indikation på hennes nedbrytande beteende. 

Om XX fick en mer inrutad tillvaro med vuxna som säger ifrån skulle han få chansen att 

ändra sitt beteende och även få en bra skolgång. 

Skolsituationen förvärrades [...]. [...] utredningen visar också att XX har omfattande läs- 

och skrivsvårigheter. [...]  Han behöver stort stöd och hjälp inom flera områden. 

En fungerande skolgång beskrivs som ett grundläggande behov för barnet bästa. Detta gäller i 

både domar rörande eget beteende och brister i omsorgen. En välfungerande skolgång 

beskrivs av Socialstyrelsen (2009b) som en viktig skyddsfaktor i barnet liv. Detta är alltså 

något som domstolen tagit med i reflektioner över barnets behov både i de äldre och de nyare 

domarna. Skolgången har alltså över tid varit en viktig faktor och indikator på barnets 

livssituation. 
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5.4 Föräldraförmåga 

I domar som gäller eget beteende och hemmiljö finns information om föräldrarna och deras 

föräldraförmåga. Fokus i detta avsnitt kommer ligga på jämförandet och analysen av domar 

gällande hemmiljö. Detta på grund av att det är just föräldrarnas förmåga och egenskaper som 

är avgörande för om ett bifallande beslut gällande LVU anses vara nödvändigt eller inte. 

När det gäller föräldraförmågan har i domarna, både de äldre och de nyare, begreppet brister i 

omsorgen resonerats kring. Diskursen organiseras således kring nodalpunkten brister i 

omsorgen. De moment som organiseras kring nodalpunkten brister i omsorgen är stabilitet, 

trygghet och skydd. Dessa moment är de orden som i diskursen ofta förekommer i samband 

med brister i omsorgen. Fokus i domarna ligger på föräldrarnas oförmåga att tillgodose 

barnets behov gällande momenten stabilitet, trygghet och skydd. Återigen gällande 

nodalpunkter i dessa domar fokuseras de i diskursen endast på de negativa, i detta fall 

gällande föräldraförmågan. Här nedan presenteras kortare utdrag från domarna hur domstolen 

använder sig av momenten för att bevisa att brister i omsorgen förekommit. De första två 

citaten är hämtade ur de äldre domarna och de två sista citaten är hämtade ur de nyare.   

Exempel ur de äldre domarna: 

Det får även anses utrett att XY, genom sin oförmåga att kunna tillförsäkra XX den 

grundläggande trygghet som ligger i ett ordnat och stabilt boende, brustit i omsorgen 

om honom.  

Både XX och XX har uppgett att de under de senaste åren känt stark oro och otrygghet i 

hemmet. [...] Länsrätten finner utrett att XY på grund av omfattande bruk av alkohol och 

tabletter brister i omsorgen om sina barn XX och XX och att förhållandena i hemmet 

medför fara för barnens hälsa och utveckling. 

Exempel ur de nyare domarna. 

XZ (skolpsykolog) skriver därefter i remiss till BUP den [datum] att en grundläggande 

brist på känslomässig stabilitet och trygghet kan vara en av huvudförklaringarna till XX 

sätt att reagera både i skolan och hemmet. 

Moderns begränsningar medför att hon har brustit i förmågan att ge XX grundläggande 

omsorg, vägledning och gränssättning. Vidare har XY inte förmått ge XX näringsrik 

kost, årstidsanpassad klädsel, trygghet och tillgänglighet. [...] Utredningen visar att 

bristerna i omsorgen gett allvarliga konsekvenser för XX. 
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I en jämförelse mellan årsperioderna gällande nodalpunkten brister i omsorgen har momenten 

bevarats relativt konstanta. Detta kan antas bero på att, även om lagen ändrats, så har den 

normativa föreställningen gällande vad ett barn är i behov av för att uppnå den omsorg som 

krävs bevarats relativt oförändrad.   

Här nedan presenteras ett citat ur en äldre dom där barnets mamma beskrivs: 

Länsrätten finner att XXs allvarliga störning- som förutom avståndstagande till modern 

visar sig i hennes agressiva (sic) beteende, bruk av narkotika och avsaknad av 

kamrater/vänner- måste på grund av vad som förekommit i målet antagas i huvudsak bero 

på förhållandena i hemmet. Vid denna bedömning är det ofrånkomligt att XYs (mamman) 

homosexuella samboförhållanden med andra kvinnor med slitningar och uppbrott måste 

beaktas såsom en ångestskapande omständighet för XX. XYs oförmåga att ge XX en 

trygg fostran måste också ses i belysning av de upprepade sjukdomsperioder, den 

psykiska instabiliteten samt personliga misslyckanden i yrkeskarriären som polisman på 

grund av alkoholproblem, manifesterade i trafiknykterhetsbrott med höga alkoholhalter i 

blodet. 

Beskrivningen av mamman innehåller ordval som kan anses vara förlegade. Även här kan 

domstolens makt och tolkningsföreträde observeras med tanke på det sätt mamman beskrivs. 

Genom att använda ord såsom ”homosexuella samboförhållanden”, ”personliga 

misslyckanden” och ”polisman” åskådliggörs en tydlig förändring av normer i dagens 

samhälle. Mamman framställs på ett negativt sätt som en normbrytande mamma och kvinna. 

Ingen av de andra domarna har en framställning av förälderns yrke, så det kan i denna dom 

tolkas som att just misslyckande som polisman skulle vara speciellt normbrytande och 

negativt. Mammans alkoholproblem framställs i citatet vara av sekundär betydelse där det 

homosexuella samboförhållande med slitningar ses som den primära betydelsen. I de nyare 

domarna kan det antas att mammans homosexuella förhållanden som skadliga och 

ångestskapade omständigheter inte skulle förekomma och nämnas. Med tanke på dagens 

normer kan det istället antas att fokus snarare skulle läggas på slitningarna och uppbrotten i 

hemmet. I de nyare domarna finns det ingen beskrivning alls gällande någon av föräldrarnas 

sexuella läggning och det bedöms därmed inte som relevant för en bedömning gällande LVU. 

Uttrycket personliga misslyckanden förekomma heller inte i de nyare domarna, snarare 

används ord som problematik och oförmåga vilket öppnar upp för att åtgärder skulle kunna 

genomföras med rätt stöd. Beskrivningen ”misslyckande” förstås i vår tolkning som ett mer 
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slutet begrepp och det bedöms som något oåterkalleligt där en möjlig förändringspotential hos 

föräldern är mindre synlig.   

Domstolen anses av samhället vara en instans som har hög trovärdighet, och innehar med 

tanke på sin höga maktställning ett visst tolkningsföreträde att göra dessa sociala 

kategoriseringar av individer (Börjesson & Palmblad 2008:34). I den citerade domen 

kategoriseras mamman som homosexuell, att hon har gjort personliga misslyckanden och som 

oförmögen att kunna ge en trygg fostran. I och med att en individ beskrivs och kategoriseras 

inom en specifik social kategori konstateras det då samtidigt vad individen inte är. Detta är ett 

exempel på vad diskursanalysen kan synliggöra, nämligen vilken mening som skapas av att 

viss information väljs bort. Alltså innebär valet av argumentation även ett exkluderande av 

andra eventuella argument (se även Börjesson & Palmblad 2008:42). Mamman beskrivs alltså 

som en oförmögen förälder och misslyckad i yrkeslivet. När domstolen och de professionella, 

som i detta sammanhang befinner sig högst i makthierarkin, kategoriserar föräldrarna och 

barnen på detta vis har deras uttalande en hög grad av trovärdighet. 

De personliga misslyckandena som beskrivs görs enligt kategoriseringens logik, i detta fall en 

trovärdig koppling mellan dessa misslyckanden och att inte kunna ha en förmåga enligt 

rådande normer till att kunna ge en trygg uppfostran (Börjesson & Palmblad 2008:51). Att en 

förälder som även har alkohol- och relationsproblem skulle ha problem med att vara en 

adekvat förälder. En fortsatt beskrivning av just denna mamma är att hon lider av psykisk 

instabilitet och detta ska ge ytterligare trovärdighet till att hon inte är kapabel att ta hand om 

barnet i fråga. Dessa kategorier beskriver för läsaren hur domstolen kommer fram till 

slutsatsen att bifalla ett LVU, som en logisk slutsats i relation till de gjorda kategoriseringarna 

utifrån de normativa föreställningarna i samhället gällande hur en adekvat förälder ska vara.   

Här nedan är ett citat från en av de nyare domarna gällande föräldrarnas förmåga att vara 

adekvata föräldrar. 

Det har även förekommit oro avseende XYs (mammans) agerande vid en hämtning av 

XX vid korttidsboendet. Enligt uppgift blev hon aggressiv mot personalen medan XX såg 

på och hon upplevdes även som hårdhänt mot honom. Vid ett par tillfällen har hon blivit 

högljudd och aggressiv i samband med umgängen med barnen. [...] Föräldrarna anser inte 

att de brister i omsorgen och nämnden har inte märkt en positiv förändring hos dem. De 

har uppgett att orosanmälningarna är överdrivna och fåniga men både skolan och 

förskolan är tydliga med att de känt oro under många år. [...] Föräldrarna medger inte att 

barnen placeras i familjehem och ingen av föräldrarna visar att de har insikt i 
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vårdbehovet. [...] XY och XY anser inte att de brister i omsorgen av XX och XX. 

Förvaltningsrätten ifrågasätter inte att föräldrarna vill sina barns bästa. Enligt 

förvaltningsrättens mening har emellertid ingen av dem visat att de har insikt i sin 

bristande föräldraförmåga och sitt behov av stöd. 

Jämfört med det tidigare citatet från den äldre domen och i den nya domen kan man se en 

skillnad i domstolens framtoning gällande föräldrarnas brister. I den äldre domen var språket 

mer slutet med inriktning på mamman och hennes misslyckanden i livet. Ordet misslyckande 

ger en föreställning om ett statiskt tillstånd där förändring inte är möjligt. I denna nya dom 

läggs fokus istället på föräldrarnas brist på insikt i barnens vårdbehov. Barnen och deras 

vårdbehov hamnar tydligt i centrum och föräldrarna framställs inte som så inkapabla som 

möjligt, föräldrarnas förmåga diskuteras på ett mer respektfullt sätt. Att domstolen på ett 

tydligt sätt beskriver att de inte alls ifrågasätter att föräldrarna vill sina barns bästa kan ses 

som ett försök till att mildra sitt beslut. Det kan ses som att domstolen försöker att jämna ut 

den stora maktobalans som råder vid LVU förhandlingar. Vilket i sin tur kan tolkas som ett 

upprätthållande av en konsensusnorm. Likt andra samhällsinstanser månar domstolen om 

dialog, snarare än konflikt och maktdemonstration (se även Börjesson & Palmblad 2008). 

Detta förmildrande kan inte ses i någon av de äldre domarna där snarare en tendens att 

framställa föräldrarna på ett väldigt ofördelaktigt sätt förekommer. Ingen av de äldre domarna 

har ett så tydligt uttalande från domstolen gällande föräldrarnas vilja av barnets bästa. 

Ytterligare ett exempel, detta från en äldre dom, gällande dessa diskurser presenteras här 

nedan. 

För besvarande av denna fråga beaktar länsrätten först att XYs alkoholmissbruk våren 

och sommaren [datum] inte är av den tillfälliga karaktär som han vill göra gällande. [...] 

Även om XYs nykterhetsförhållanden numera under inflytande av förväntningar inför en 

ny familjebildning kan antas ha stabiliserats är dock hans personliga förhållanden i övrigt 

osäkra. Ett misslyckande ifråga om familj och i anskaffande av ett arbete kan inte 

uteslutas och därmed ej heller ett återfall i tidigare missbruksbeteende. 

Genom kategoriseringen av föräldern, som en person med alkoholmissbruk, legitimerar 

domstolen sitt antagande om att pappan inte talar sanning gällande missbrukets tillfälliga 

karaktär. Även att domstolen i sin bedömning tar med att det hypotetiskt skulle kunna ske ett 

återfall är ett annat exempel på att pappan inte är tillförlitlig. I och med kategoriseringen av 

pappan bedöms han ha en dålig verklighetsuppfattning och att han inte talar sanning (se även 

Börjesson & Palmblad 2008:53). 
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5.5 Domstolens bedömning av samtyckets tillförlitlighet 

Under denna rubrik förs en diskussion om hur domstolen redogör hur barnet och föräldrarna 

ställer sig till ett beslut om LVU, hur ett samtycke framställs och hur domstolen motiverar sin 

bedömning av att ett samtycke inte är tillförlitligt. 

I 1 § 2 st LVU(1990:52) lyder följande formulering angående samtycke till tvångsvård. 

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 av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne 

och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv. 

I 1§ LVU(1980:621) lyder följande formulering angående samtycke till tvångsvård. 

Den som är under 18 år skall beredas vård med stöd av denna lag, om det kan antas att 

behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden 

om honom och, när den unge har fyllt 15 år, av honom själv. 

De två paragraferna ovan är samstämmiga i beskrivningen av att vård ska beredas om det kan 

antas att behövlig vård inte kan ges på frivillig väg. Notera att ordet ”antas” förekommer, 

vilket innebär att det är domstolens egen bedömning som avgör och att några konkreta 

omständigheter inte behöver vara säkerställda. 

Socialstyrelsen (2009a) konstaterar att barn och vårdnadshavare har en betydligt lägre 

maktställning och rätt att uttrycka sin åsikt och påverka beslutet i rättsprocessen, i jämförelse 

med övriga parter som till exempel socialtjänsten och domstolen. Detta återspeglas i hur 

tillförlitligheten av vårdnadshavarens och barnets samtycke bedöms. LVU är en 

tvångslagstiftning och i samtliga domar som ligger till grund för denna studie har beslut om 

LVU beviljats. Ett beslut om vård enligt LVU kan alltså tas oavsett om föräldrarna och barnet 

samtycker eller inte. 

I samtliga domar har vårdnadshavarna antingen bestridit vård enligt LVU eller gett ett 

samtycke som domstolen bedömt som ej tillförlitligt. Ur en diskursteoretisk och 

diskursanalytisk utgångspunkt är den språkliga formuleringen av dessa omständigheter i 

domarna intressant. Dessa omständigheter är givetvis ett krav för att vård ska beredas enligt 

LVU istället för SoL. Det är den språkliga motiveringen, och hur dessa reproducerar 

makthierarkier som enligt diskursteorin är intressant (Börjesson & Palmblad 2008:33). En 
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tydlig skillnad som konsekvent skiljer de äldre domarna och de nyare domarna åt är i vilken 

utsträckning beslutet om LVU motiveras och beskrivs. I samtliga domar från den nyare 

tidsperioden finns ett eller flera längre avsnitt om samtycke och ofta med rubriken ”Kan vård 

beredas på frivillig väg?”. I dessa avsnitt diskuteras och motiveras vilka omständigheter som 

är orsaken till att vård inte bedöms kunna ges på frivillig väg. I de nyare domarna inleds 

avsnitten gällande frågan huruvida vård kan beredas på frivillig väg eller inte beskrivs ofta på 

följande vis: 

Förvaltningsrätten har därefter att ta ställning till om behövlig vård kan tillgodoses inom 

ramen för socialtjänstlagens bestämmelser. 

I det första citatet nedan beskriver domstolen en förälders inställning till vård enligt LVU. 

Notera formuleringen i citatet: ”XY samtycker över huvud taget inte…”. Detta är en 

formulering som kan tolkas som att domstolen använder sitt tolkningsföreträde och sin makt 

att styra över hur de uttrycker sig och styr därmed över diskursen. I citatet väljer domstolen att 

beskriva hur mycket mamman faktiskt bestrider vård genom det förstärkande ledet ”över 

huvud taget” medan en formulering som ”… XY samtycker inte…” vore mer saklig och 

neutral. Ordvalen skapar även en upplevelse av att domstolen själva upplever att mamman 

väldigt starkt bestrider ett LVU. Värt att reflektera över är att en sådan beskrivning av graden 

av en personens åsikt som den nedan inte förekommer i beskrivning av barnets åsikt. 

Föräldrar får generellt större utrymme att uttrycka sin vilja än barnet och deras vilja beskrivs 

på ett starkare och mer omfattande sätt än barnets. Vi vill dock poängtera att det först och 

främst är föräldrarnas samtycke som spelar in när barnet är under 15 år, vilket kan ge en 

förklaring till att domstolen i viss mån låter bli att förklara barnets ställning när denne är 

under 15 år. Detta är dock en juridisk bestämmelse och ur ett barnperspektiv i det sociala 

arbetet kan man anse att det fortfarande är lika viktigt att beskriva barnets vilja eftersom att 

alla beslut ska grundas på vad som är barnets bästa. Nedan följer några exempel på vanligt 

förekommande motiveringar från de nyare domarna som visar på hur domstolen beskriver att 

samtycke saknas. 

XY samtycker över huvud taget inte till vård utanför hemmet. Förvaltningsrätten finner 

därför att nödvändig vård inte kan ges på frivillig väg. 

[...] Av utredningen i målet framgår att varken XX eller hans föräldrar har förmåga att 

styra eller påverka XX till ett annat beteende. Nämndens insatser har hittills inte gett 

någon effekt och XX har använt narkotika både under och efter placeringarna. [...] 
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Förvaltningsrätten anser att det av utredningen står klart att det inte är möjligt att 

genomföra den behövliga vården av XX på frivillig väg. 

[...] Förvaltningsrätten konstaterar att XX, trots de öppenvårdsinsatser som han hittills 

haft, inte lyckats bryta sitt normbrytande beteende som istället eskalerat. 

Förvaltningsrätten konstaterar vidare att XY och XZ har varit mycket ambivalenta till att 

ta emot öppenvårdsinsatser. [...] Förvaltningsrätten gör bedömningen att vårdnadshavarna 

därigenom visat att de saknar insikt i vilken omfattande hjälp XX behöver. 

I det mellersta citatet ovan belyses föräldrarnas position och deras föräldraförmåga. En av de 

tyngre motiveringarna till varför domstolen beslutar om LVU är att föräldrarna inte uppvisar 

den förmåga som krävs för att styra och påverka barnet. Domstolen väljer alltså att gå på 

socialtjänstens utredning som bygger på ett framtida antagande om att föräldrarna inte har den 

förmåga som situationen kräver. Det vore intressant att i detta fall veta hur föräldrarna ställer 

sig till detta påstående. Likaså skulle det vara intressant att i det sista citatet ovan få en 

beskrivning av hur föräldrarna ställer sig till att domstolen bedömer dem som ”ambivalenta”. 

Just ambivalent är en beskrivning av föräldern och barnet som domstolen ofta använder sig av 

i fråga om samtycke. För att belysa ordval som görs i domarna kan ambivalent sägas vara ett 

exempel på det expertspråk som används i bland annat det sociala arbetet. Återigen 

presenteras ingen information om barnet och hur denne ställer sig till LVU. 

Den rangordning som kan uttydas, i utformningen av diskursen och sett till vilket innehåll 

domen består i, efter analysen av domarna är att domstolen har den yttersta makten att 

utforma diskursen. Därefter följer socialtjänsten, vars bedömningar efter utredningen av 

familjen väger tungt i beslutet. Slutligen befinner sig föräldrarna och barnen lägst i 

makthierarkin, föräldrarna får dock mer utrymme än barnen att uttrycka sina åsikter och 

utsagor, barnet beskrivs men dess åsikt och vilja beskrivs inte i samma mån som övriga parter. 

Conton (1989), Cederborg och Karlsson (2001) har studerat hur barn har upplevt sin roll i 

LVU-processer och i placeringen som skett därefter. Slutsatserna och resultaten från deras 

undersökningar är samstämmiga och visar på att barnen överlag önskat att de fått mer 

information om vad som pågått och större utrymme att bli hörda och få mer inflytande. Dessa 

resultat pekar på den brist av utrymme och information som barnen upplever. Vikten av att se 

till denna typ av empiriska undersökningar är att inom socialrätten och i det sociala arbetet 

inse de brister barnen upplever. Nedan följer tre citat som visar på domstolens bedömning av 

huruvida samtycket inte bedöms som tillförlitligt 
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XY samtycker till att XX bereds vård enligt 2 och 3 § LVU. Eftersom han tidigare varit 

ambivalent till nämndens vårdinsatser finner förvaltningsrätten att hans samtycke till 

vård för XY inte framstår som fullt tillförlitligt. 

Förvaltningsrätten gör bedömningen att XX har ett behov av vård utanför hemmet, för att 

säkerställa att han inte blir utsatt för våld. XYs (pappan) samtycke till vård utanför 

hemmet är förenat med sådana krav att det inte kan ses som tillförlitligt. 

Hon (mamman) uppger att hon skrev under vårdplanen den [datum] eftersom att hon inte 

hade något val. Förvaltningsrätten finner med beaktande av det anförda att det samtycke 

XY lämnat inte är tillförlitligt. Samtycket är villkorat och i högsta grad ambivalent. XY 

ger uttryck för att hon samtycker eftersom hon anser att hon inte har något annat val. Mot 

denna bakgrund bedömer förvaltningsrätten att hela den behövliga vården inte kan 

garanteras genom det lämnade samtycket. 

Ett centralt ord som ofta figurerar i frågan om huruvida vårdnadshavarens och barnets 

eventuella samtycke är tillförlitligt. I citatet ovan påvisas att domstolen genom sin 

maktposition gör den avgörande bedömningen av att mammans samtycke inte är tillförlitligt. 

Språkvalen som beskriver mammans samtycke sker genom ordval som ”i högsta grad 

ambivalent”, visar tydligt på att de till fullo finner samtycket som ej tillförlitligt. Det som 

även är intressant att notera i detta citat är att mamman uttrycker det faktum att hon samtycker 

på grund av att hon inte ser att hon har något annat val. Detta visar på att mamman inser sin 

maktlöshet i situationen och accepterar detta genom att ge efter och samtycka. Dels visar 

språkbruket i citatet på att det är domstolen som råder över diskursen, och dels har de makt att 

ta det slutgiltiga beslutet. Dessa omständigheter visar konkret på makthierarkin. 

Föräldrapositionen är låg rent maktmässigt gällande inflytande och det glapp som finns 

mellan privatpersoner och myndigheter. Som Börjesson och Palmblad (2008:108) pekar på 

har utvecklingen av kommunikation mellan myndighet och privatperson vilket utvecklat en 

konsensusnorm, med målsättning att vara överens sinsemellan. Exemplet ovan visar på att det 

fortfarande finns en lång väg att gå. 

Tillförlitlighet är ett så pass centralt begrepp i denna diskurs att det bildar en nodalpunkt. De 

moment som ofta uttrycks i samband med denna nodalpunkt är: ambivalent, saknar insikt, och 

förmåga. De moment som ger nodalpunkten tillförlitlighet sin mening och innebörd i denna 

diskurs beskriver vårdnadshavarnas och barnets oförmåga att ta emot vård på frivillig väg. 

Momenten beskriver barnets och föräldrarnas brister i negativ dager. Ordet tillförlitligt i sig 



42 
 

själv betyder enligt Nationalencyklopedin ”som man kan lita på vad gäller sanningshalt, 

funktionsduglighet”.[5] 

I relation till de moment vi identifierat får ordet tillförlitlighet en helt annan innebörd. 

Momenten skapar istället en negativ vinkel av tillförlitlighet, i diskursen diskuteras nämligen 

bristen eller avsaknaden av tillförlitlighet hos föräldern och barnet. Genom att använda 

verktyg från diskursanalysen och utfinna nodalpunkter och moment på detta vis förs textens 

underliggande mening fram. Den innebörd nodalpunkten får av momenten visar på att 

domstolen utövar sin makt att göra en egen bedömning av parternas tillförlitlighet och att 

välja hur de vill beskriva deras brister och negativa egenskaper gällande föräldraförmåga. 

Föräldrarnas och barnets position befinner sig i underläge.    

Att det i de nyare domarna förs en utförlig diskussion kring eventuell möjlighet till frivillig 

vård i ett eget stycke eller med en egen rubrik, skapar en konkret tydlighet för parterna och 

läsaren till varför ett tvångsomhändertagande måste genomföras. Det skapar även ytterligare 

tydlighet för varför vårdnadshavaren eller den unges röst och vilja inte är avgörande. Detta är 

även viktigt ur ett rättssäkerhetsperspektiv eftersom ett tvångsomhändertagande är en ytterst 

ingripande åtgärd som rör familjens mest privata sfär. Ponnert (2007) diskuterar detta faktum 

och menar på att ett tvångsingripande innebär en stor förändring och påverkan på den 

inblandade individens liv, och att ett ingripande därmed innebär en stor maktutövning. I de 

nyare domarna nämns ofta att domstolen menar att de inte tvivlar på att föräldrarna vill 

barnets bästa. En formulering som visar på detta lyder: ”Förvaltningsrätten ifrågasätter inte att 

föräldrarna vill sina barns bästa”. 

Något som uppmärksammats i både de äldre och nyare domarna är att barnets åsikt sällan 

beskrivs i fråga om samtycke. En förklaring till detta kan vara att barn inte har 

processbehörighet förrän denne har fyllt 15 år. I de fall barnets ställning förs fram görs detta 

ofta via barnets ställföreträdare, ofta i en kortare mening. I de nyare domarna beskrivs barnets 

livssituation mer utförligt, men inga utförliga beskrivningar om hur barnet specifikt ställer sig 

till vård enligt LVU. Istället motiveras framförallt på vilka grunder barnet behöver vård. Detta 

skiljer sig återigen från föräldrarnas position, fokus i texten gällande föräldrarna handlar 

framförallt om hur de ställer sig till vård och varför deras samtycke inte ses som tillförlitligt. 

Detta mönster gäller dock även för de barn som uppnått 15 års ålder. I de domar som rör 

barnets eget beteende förekommer det emellertid mer information om barnets förmåga eller 

oförmåga att ta emot frivillig vård. 



43 
 

I de äldre domarna presenteras information om vårdnadshavarens och barnets 

ställningstagande till vård med stöd av LVU. Ur ett diskursanalytiskt perspektiv är det av 

intresse att notera att det i de äldre domarna ofta används ord som ställningstagande, bifall 

eller bestridande för att beskriva parternas åsikt. Detta till skillnad från i de nyare domarna då 

ordet samtycke istället används. Vidare är motiveringarna till att frivillig vård enligt SoL inte 

kan genomföras märkbart kortare i de äldre än i de nyare domarna. I samtliga äldre domar 

presenteras vårdnadshavarens och barnets ställföreträdares ställningstagande till LVU endast i 

en kortare mening, huruvida barnet bifaller eller bestrider LVU framgår sällan. Detta pekar på 

att barnets position och framställan av samtycke uttrycks i ännu mindre mån än i de nyare 

domarna. Att vi kan se en skillnad i att barnets vilja beskrivs mer utförligt idag går hand i 

hand med utvecklingen av barnperspektivet och att barnet i ökad mån ses som en egen aktör, 

detta beskrivs även inom barndomssociologin i utvecklingen av att se barnet som ”being” 

snarare än ”becoming”. Nedan följer tre exempel på hur vårdnadshavarens ställningstagande 

presenteras i de äldre domarna: 

XX bestrider ansökan och anför att eventuell vård kan beredas XY på frivillig väg. 

Beträffande XX har XY bestritt ansökningen om vård i dess helhet. 

XY (mamman) vitsordar vårdbehov men bestrider ansökan, eftersom hon anser att vård 

kan ske på frivillig väg. XZ (pappan) medger yrkandet. Barnets offentliga biträde 

tillstyrker bifall till ansökan. 

Citaten ovan är kortfattade och redogör inte för vårdnadshavarens åsikt och varför denne 

bestrider LVU, det beskrivs inte heller varför domstolen bestrider vårdnadshavarens vilja. 

Denna typ av motiveringar och avsaknaden av vårdnadshavarens åsikt är genomgående i de 

äldre domarna. Detta visar på hur domstolen utövar sin makt av hur innehållet i domen ska se 

ut, att domstolen agerar på detta vis pekar även på ett distanstagande mellan lekmän och de 

professionella. Detta gäller både vad som inkluderas respektive exkluderas i domen men 

också vilket typ av språkbruk som används, till exempel ordval som kräver förkunskap och 

expertiskunskap. Exempel på denna typ av expertisformuleringar som finns i citatet ovan är 

”bestrider”, ”vitsordar”, ”medger yrkandet” och ”tillstyrker bifall”. Som tidigare nämnts kan 

valet av dessa ord skapa distans mellan experterna och lekmännen. 

Sammanfattningsvis kan vi av det som framkommit ur analysen se ett mönster i parternas 

position i rätten. Domstolen utövar, i bedömningen av huruvida samtycket är tillförlitligt eller 

inte, sin maktposition i rättsprocessen. Att de inte ger gehör för att vårdnadshavaren bestrider 
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LVU eller när samtycke inte bedöms som tillförlitligt bygger på en subjektiv bedömning från 

domstolens sida. Denna bedömning påverkas ofta av uttalanden från Barn- och 

ungdomspsykiatrin, skola, läkare och socialtjänst m.fl. Samtliga av dessa aktörer innehar en 

högre maktposition än vårdnadshavaren och barnet. Flera citat har även visat att barnet har 

minst makt, vilket kan förklaras av att det finns en syn på barn som mindre tillförlitliga och 

kompetenta än vuxna. De omständigheter som ofta presenteras vid ett nekande av frivillig 

vård är föräldrarnas egenskaper så som att de saknar insikt, är ambivalenta, har bristande 

föräldraförmåga och brister i omsorgen. I fråga om varför barnets beteende ligger till grund 

för ett nekande av frivillig vård handlar det ofta om ett så pass allvarligt normbrytande 

beteende att frivillig vård inte räcker till. Typer av ett sådant beteende är exempelvis 

narkotika- och alkoholmissbruk, våld, kriminalitet, psykiska problem och problem i skolan. 

Vi har även observerat att information om föräldrarnas ställning till ett LVU beskrivs och 

motiveras i större mån än barnets. Citaten som presenterats visar på att det är domstolen som 

utformat diskursen gällande samtycke och att det är deras tolkningar och bedömning som 

leder fram till det slutgiltiga beslutet. 

 

5.6 Sammanfattning av resultatet 

I studien har resultatet och analysen av det empiriska materialet visat på både likheter och 

skillnader över tidsperioderna. I samtliga nya domar förekommer betydligt mer information 

presenterat och utdrag från lagen och propositioner finns med som en försäkran om 

rättssäkerhet. Även språket har förändrats gällande framställningen av barnet och föräldrarna 

från att i de äldre domarna, gällande föräldrarna, presentera ordval som kan betraktas som mer 

slutna, såsom ”misslyckanden”, till att i de nyare domarna använda ord såsom ”oförmåga”. 

Denna förändring av ordval antyder en förändring i perspektivet på föräldern och dennes 

förmåga att förändra sin egen och barnets livssituation så att ett ingripande enligt LVU kan 

undvikas. Misslyckanden ses som och är något oåterkalleligt medan oförmåga är något som 

kan förändras med rätt stöd. En annan tydlig skillnad i domarna över tidsperioderna är hur 

domstolen uttrycker sig trots att den formella maktpositionen är oförändrad. I de nyare 

domarna kan det i många fall ses som att domstolen, istället för att använda sin höga 

maktställning, mer öppnar upp för dialog och konsensus. Domstolen går från en distanserad 

myndighet till en dialogpartner i den mån det är möjligt (se även Börjesson & Palmblad, 

2008:108ff). Detta genom att även se LVU-processen ur föräldrarna synvinkel och skriva in 
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förmildrande ord i domarna, så som avsnitt där domstolen uttalar att de inte tvivlar på 

föräldrarnas välvilja. Detta förmildrande finns inte presenterat i någon av de äldre domarna. 

I de nyare domarna hade samtliga barn en möjlighet att, dock via ställföreträdare och inte 

alltid i första person, uttrycka sin vilja. Det var ett barn som inte tog den möjligheten och 

vägrade prata med sin ställföreträdare. Som nämnts i resultatet fanns det i tre av tio stycken av 

de äldre domar inget avsnitt där barnet blev tillfrågad och fick på så sätt inte möjlighet att 

uttrycka sin vilja. Beroende på om LVU gäller barnet eget beteende eller brister i omsorgen 

har barnen fått olika möjlighet att uttrycka sin vilja. I fallen rörande eget beteende fick barnen 

betydligt större utrymme, detta över båda tidsperioderna, än barnen med bristande omsorg att 

uttrycka sin vilja. Likheter vi sett över tid i domarna är hur vikten av en fungerande skolgång 

presenteras och synen på skolan som en viktig aktör i barnets liv. Detta påvisas tydligt med att 

reflektioner kring skolan, skolgången och funktionen i skolan tas upp i majoriteten av 

domarna, i både de äldre och de nyare. En annan likhet över tidsperioderna är vilken typ av 

beteende som anses som normativt avvikande. Dock har graden av hur allvarliga dessa 

avvikelser bör vara för att LVU ska vara tillämpligt förändrats över tid. Detta är ett bevis på 

att lagändringen har haft påverkan på hur domstolen väljer att reflektera kring ungdomens 

problem och när ett LVU är tillämpbart eller inte. 

Domstolen har i uppdrag att bedöma i vilken mån de finner att ett samtycke är tillförlitligt. I 

domarna har ett samtycke saknats alternativt att samtycket inte bedömts som tillförlitligt. De 

omständigheter som ligger till grund för att samtycket inte ses som tillförlitligt är ofta 

föräldrarnas egenskaper: de beskrivs sakna insikt, är ambivalenta, har bristande 

föräldraförmåga och brister i omsorgen. I frågan om varför barnets beteende ligger till grund 

för ett nekande av frivillig vård handlar det ofta om normbrytande beteende i form att 

narkotika- och alkoholmissbruk, våld, kriminalitet, psykiska problem och problem i skolan. 

Genom diskursanalysen framkom det att domstolen på tydligt vis utövar sin makt att göra en 

egen bedömning av om de tror på att föräldrarnas givna samtycke går att lita på 
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6. Slutdiskussion 
I detta kapitel kommer en slutdiskussion föras kring studiens resultat i relation till tidigare 

forskning, teori och metod. Studiens syfte och frågeställningar kommer i en slutgiltig 

diskussion att besvaras. Avslutningsvis kommer studiens slutsatser kopplas till det sociala 

arbetet som forskningsområde och vilka betydelser dessa har för det sociala arbetet som 

praktikfält. 

 

6.1 Summering av resultat och analys 

Syftet med denna studie är att jämföra domar från tidsperioderna 1985-1989 och 2012-2016, 

och belysa likheter och skillnader som skett över tid och hur detta kommer till uttryck i LVU-

domarna. Vi avsåg med denna studie att genom en diskursanalys undersöka hur barnet och 

föräldrarna framställs i domarna. 

Frågeställningarna i denna studie är: 

 Vilka likheter och skillnader finns i innehållet i domarna mellan tidsperioderna utifrån 

studiens olika teman? 

 Hur framställs barnets behov, vilja och ställningstagande i domarna? Vilka likheter 

och skillnader finns mellan tidsperioderna? 

 Hur framställs föräldrarna och deras föräldraförmåga i domarna? Vilka likheter och 

skillnader finns mellan tidsperioderna? 

I relation till frågeställningarna har vi kommit fram till att det förekommer både likheter och 

skillnader i domarna utifrån studiens teman. Som tagits upp i sammanfattning av resultatet har 

det framkommit i analysen att språket i domarna gällande föräldrarna och barnen var upplagt 

på olika sätt över tidsperioderna. I de äldre domarna använde sig domstolen av stängda ord 

och negativa beskrivningar av föräldrarna och deras föräldraförmåga. Medan i de nyare 

domarna presenterades ord som medför en tilltro till föräldrarnas förändringspotential och kan 

tolkas som ett försök från domstolens sida till förmildrande av den utsatta situationen. 

Samtliga barn i de nyare domarna fick möjlighet att uttrycka sin vilja, om än via en 

ställföreträdare. I de äldre domarna framfördes inte alla barns vilja utan endast i några domar 

fick barnen möjlighet att uttrycka sin vilja. Barnets beteende och vilket typ av beteende som 

anses som icke normativt har varit relativt konstant över tid. Som även nämnts i summeringen 

av resultatet, hade skolan och en god funktion i skolan en viktig roll i barnets liv. I fråga om 
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samtycke och dess tillförlitlighet framkom det i domarna att ett samtycke antingen saknats 

eller bedömts som icke tillförlitligt. Domstolen bedömde i fråga om tillförlitlighet att 

föräldrarna saknade insikt, var ambivalenta eller hade bristande föräldraförmåga. Dessa 

omständigheter och beskrivningar av föräldrarna och deras föräldraförmåga, ledde till att 

domstolen bedömde samtycket som ej tillförlitligt. I beslut om LVU gällande barnets eget 

beteende motiverades ett nekande av frivillighet ofta med att frivillig vård inte skulle räcka till 

på grund av allvarliga normbrytande- och farliga beteenden samt att föräldrarnas 

föräldraförmåga inte räckte till för att hjälpa barnet. 

 

6.2 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och tidigare forskning 

I det kapitel som tidigare presenterats som rör tidigare forskning har viktiga perspektiv 

presenterats rörande barnets vilja och medverkan, föräldraförmåga och reflektioner inom 

barnperspektivet. Som Socialstyrelsen (2009a), Mattsson (1998) och Röbäck (2011) 

presenterar i sina artiklar och rapporter är det viktigt att barnets vilja framställs i domarna, att 

de ska få möjlighet att uttala sig och att deras åsikt ska tas hänsyn till. Detta är något vi har 

studerat i denna studie, vi har även sett en utveckling av hur barnets vilja framställs. I 

samtliga nyare domar hade barnen möjlighet att uttala sig medan det i tre av tio äldre domar 

inte fanns någon beskrivet om barnet vilja. 

Studien har genom tolkningen av det empiriska materialet kunnat påvisa, vad som även 

Holland (2001) och Mattsson (1998) presenterar i sina artiklar, att information rörande barnet 

ofta kommer från andra parter. Informationen rörande barnet inhämtades vanligtvis från 

exempelvis skolpersonal, föräldrar, socialtjänsten och personal från barn- och 

ungdomspsykiatrin. Liksom Woodcock (2003) och Ham (2011) har det även i denna studie 

fokuserats på att reflektera kring föräldrars föräldraförmåga. Detta på grund av att föräldrarna 

har en så pass betydande roll i LVU- prövningar. Vi har liksom Woodcock (2003) och Ham 

(2011) kommit fram till att en adekvat föräldraförmåga hos föräldern framställs som viktigt 

för att barnet ska kunna leva och utvecklas på ett bra sätt under stabila och trygga 

förhållanden. Genom att presentera Contons (1989) och Anderssons (1998) forskning om 

barns upplevelser av sin roll i LVU-processen och deras upplevelser av vad som händer efter 

att ett beslut om LVU bifallits, vill vi synliggöra ett annat genomgående tema i studien, 

nämligen vikten av att barnet är informerat om vad som händer i processen och att barnet är 

en viktig informant av information som gäller barnets egen livssituation och person. Detta 

med tanke på vilket stor påverkan ett genomförande av ett LVU har på barnets liv. 
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Artikelförfattarna poängterar i sina artiklar, att det är av stor vikt att dessa typer av 

undersökningar görs och presenteras, för att barnets bästa alltid ska vara i centrum. 

 

6.3 Diskussion av relation mellan resultat/analys och teori 

Denna studie har utgått ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med inriktning på 

diskursteori och barndomssociologi. I och med användning av diskursteorin och dess verktyg 

har vi i resultatet haft möjlighet att studera hur språket skapar, upprätthåller och reproducerar 

normer i samhället. Vi har även utifrån denna teori belyst i resultatet hur språket har 

utvecklats gällande hur barnet och föräldern framställs i domen. Barndomssociologin som 

teori har medfört reflektion kring barnet. Med denna teori i ryggen har analysen och resultatet 

genomsyrats av ett synsätt på barnet, barnet vilja och framställning av barnet som en aktör i 

samhället. Barndomssociologi passar bra som ett komplement till diskursteorin, detta på 

grund av att även denna teori bygger på sociala konstruktioner och uppfattningar. En 

alternativ teori att kombinera med diskursteori hade kunnat vara genusteoretiska perspektiv 

för att möjliggöra en analys av domarna utifrån ett genusperspektiv. Användningen av denna 

teori hade även kunnat belysa hur domstolen i diskursen gör skillnad mellan mammor och 

pappor, och flickor och pojkar. Detta hade bidragit till att studien fått en annan infallsvinkel 

och lett till ett annat resultat. Valet att i stället välja barndomssociologi medförde att fokus 

istället lades aktörskap, delaktighet och synlighet. 

 

6.4 Diskussion av relationen mellan resultat och metod 

Studiens analysmetod har varit diskursanalys. Inriktningen på diskursanalysen har varit både 

poststrukturalistisk- och kritisk diskursanalys. För att undersöka språket och användningen av 

det har studien fokuserat på olika makthierarkier, nodalpunkter och kategoriseringar. 

Användningen av dessa metoder har gett oss möjlighet att studera hur domstolen i rättsfall 

använder sig av språket för att redovisa sina bedömningar. Intressant i jämförelsen mellan 

olika tidsperioder, har varit att se hur språket, ordval och hur formuleringen av motiveringen 

av beslut har förändrats. Med användning av nodalpunkter har det i studien blivit möjligt att 

studera de mest centrala orden i domarna som olika moment ordnar sig efter. Med hjälp av 

uttagning av nodalpunkter fick vi möjlighet att presentera de, enligt vår tolkning, 

framträdande diskurserna. Vi kunde med hjälp av dessa redogöra för hur diskurserna i 

domarna presenteras. Domstolens kategoriseringar av barnen och föräldrarna i domarna gav 
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oss möjlighet att tolka och reflektera kring hur framställningen av dessa spelar roll för beslutet 

gällande LVU. 

Utifrån ett jämförande perspektiv över olika tidsperioder har diskursanalysen möjliggjort en 

reflektion över hur diskurser och talet om vissa fenomen förändras över tid. Genom 

användning av olika verktyg inom diskursanalysens arena har vi redovisat resultatet. Studien 

har genomförts med en kvalitativ forskningsansats som grund och i och med detta har en 

djupdykning i materialet kunnat redovisas. Denna inriktning har medfört att studiens 

tolkningsprocess färgats av vår egen förförståelse och erfarenheter. Valet av en kvalitativ 

forskningsansats istället för en kvantitativ forskningsansats har medfört att endast ett fåtal 

domar kunnat analyseras istället för en större mängd. Dock har detta medfört att en 

djupdykning i materialet har kunnat genomföras och inte endast en ren sammanställning av 

data.  Genom valet av hermeneutisk vetenskapsfilosofi som utgångspunkt beskrivs även hur vi 

utifrån vår förförståelse velat få fram den djupare meningen i domarna. Vi kan, utifrån denna 

studie, inte presentera en generell, representativ diskurs av domar utan det redovisade 

resultatet är gällande analys av det material vi framtagit. 

 

6.5 Implikationer för forskning och praktik inom det sociala arbetet 

Avslutningsvis följer en diskussion om vilka slutsatser som kan dras av studien och vilka 

implikationer dessa kan ha vad gäller vidare forskning inom socialt arbete och för det sociala 

arbetet som praktikfält. 

Liksom Vetenskapsrådet (2002) poängterar är det av etisk och rättsäkerhetsmässig betydelse 

att den myndighetsutövning som sker i Sverige granskas och undersöks i forskningen. Denna 

studie har därmed blivit ett bidrag till denna granskning, dels genom att belysa hur 

myndighetsutövningen går till i rätten och dels genom att belysa hur föräldrarnas och barnets 

person, behov och vilja framställs domarna. För att ge denna granskning en mer kritisk 

dimension har vi använt oss av diskursanalys. I enlighet med Vetenskapsrådet (Ibid) anser vi 

att forskning om LVU-processen är ytterst viktig för att säkerställa klienternas bästa och vi 

önskar att forskningen fortsätter att utvecklas. 

Under studiens gång har det resultat som framkommit väckt nya frågor om rättsprocessen i 

det sociala arbetet. Dessa frågor öppnar upp för nya forskningsfrågor. Denna studie har 

genom en diskursanalytisk ansats undersökt den underliggande meningen i domar, resultatet 

av analysen visar på att det finns en mängd underliggande meningar av normativa synsätt och 
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domstolens syn på bland annat barnets vilja, rätt att höras och föräldrarnas föräldraförmåga. 

Det som tydligt har framkommit är den maktobalans som råder vilket leder till att domstolen 

styr diskursens utformning, detta är framförallt tydligt i de äldre domarna. På grund av de 

maktförhållanden som denna studie har belyst är förslag på vidare forskning att genom 

kvalitativa intervjuer undersöka hur individerna upplever sin position. Vilken förståelse har 

domstolen av vilken maktposition de har och hur denna underhålls och speglas i den skriftliga 

domen? Hur ser föräldrarna på sin roll? Och framförallt, hur ser barnet på sin roll i 

rättsprocessen? Känner de att de får komma till tals i tillräcklig mån, får de den information 

de behöver för att förstå och hur påverkas deras mående av situationen? Det vore intressant att 

intervjua samtliga parter om, hur de ser på makthierarkin och hur de upplever detta i den 

skriftliga domen. Att undersöka individernas egna upplevelser skapar i kombination med 

resultatet och analysen av denna studie en ny dimension och en mer komplex förståelse av det 

sociala arbetet i rättsprocessen. En annan aspekt som kan utveckla vår studie är att genom en 

fortsatt diskursanalys av domar undersöka vilka skillnader som kan påvisas genom att göra en 

djupare analys med fokus på skillnader mellan barn i olika åldrar. En sådan studie skulle visa 

på skillnader och likheter som förekommer specifikt beroende av vilken ålder barnet har. 

Inom det sociala arbetets praktik anser vi att det är betydelsefullt att professionella inom 

socialtjänsten och domstolen är medvetna och har förståelse för sin maktposition och att 

ständigt ta hänsyn till hur barnet och föräldrarna upplever sin roll. Genom att åskådliggöra 

resultatet av denna studie kan detta bidra till socialarbetarnas och domstolens medvetenhet om 

att de innehar en maktposition. Denna medvetenhet skapar en utvecklingspotential i det 

sociala arbetet. Undersökningar som presenterats i tidigare forskning (Cederborg & Karlsson 

2001; Conton 1989 m.fl.) har visat på att de barn som deltagit i undersökningarna önskar 

större inflytande och insyn i utredningen och rättsprocessen. Detta är ytterligare en indikation 

på vikten av att de professionella är lyhörda och ger utökat utrymme för barnets önskemål. 

Som studien visat på finns det underliggande meningar i domarna och detta är ännu ett 

exempel på behovet av att socialarbetare och domstolen tar del av denna typ av empirisk 

forskning och vi hoppas att en reflexivitet i formuleringen av kommande domar och 

utredningar. I avsnittet om våra teorier har vi presenterat att utveckling av barnperspektivet 

och barndomssociologin strävat mot att se barnet som en egen aktör med rättigheter (Qvortrup 

1994:2-4). Resultaten av denna studie har även visat på en ökning av i vilken mån barnet 

framställs, i de nyare domarna ses och beskrivs barnet mer som en egen aktör med rättigheter, 
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behov och en rätt att bli hörda. Den positiva utveckling över tid gällande barnets bästa som 

studien har visat, indikerar på att en positiv utveckling kommer att fortsätta även i framtiden. 
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