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Abstrakt 
Studien behandlade tvångsomhändertagande av barn enligt 2 § Lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). Syftet var att studera lag och rättstillämpning med 

utgångspunkt i ett könsperspektiv för att undersöka vad som kom till uttryck om manliga 

respektive kvinnliga vårdnadshavare. Tidigare forskning i ämnet var begränsad. Den litteratur 

som användes handlade om olika aspekter av tvångsvård av barn samt forskning om synen på 

föräldraskap inom socialt arbete. Empirin som användes bestod av lagstiftning på området och 

av 40 länsrättsdomar från år 2002 som behandlade beredande av vård enligt 2 § LVU. I 

studien av lagstiftningen användes rättsdogmatisk metod och i studien av länsrättsdomarna 

användes rättssociologisk metod. Resultaten visade på en differens mellan lagrekvisitens 

utformning i 2 § LVU och hur de tolkades och användes i länsrättens bedömning, där lagen i 

huvudsak var könsneutral medan tillämpningen var påverkad av samhälleliga normer om 

föräldraskap. Slutsatserna som drogs var att länsrätten medverkade till reproduceringen av en 

ojämlik ansvarsbörda mellan könen i föräldraskapet och att lagen behövde utformas mindre 

könsneutralt för att synliggöra den faktiska situationen där kvinnliga vårdnadshavare bar ett 

större ansvar än manliga vårdnadshavare gjorde.  
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1. Inledning  
 

Ämnesvalet kommer ur ett intresse för samhällets syn på kvinnliga och manliga 

vårdnadshavare. Trots att vi själva har en syn på män och kvinnor som jämlika och 

förespråkar mammors och pappors delade ansvar om sina barn har vi under 

socionomutbildningens gång upptäckt att vi är påverkade av olika samhälleliga föreställningar 

om hur mammor och pappor bör vara. Socionomers bedömningar om föräldrar får ofta stor 

betydelse i det sociala arbetets praktik. Vi anser att det är viktigt att ha en medvetenhet om att 

både mödrar och fäder påverkas av bedömningarna av deras föräldraskap och att 

bedömningarna i sin tur är påverkade av föreställningar om kön. Vi ville studera ämnet i den 

rättsliga praktiken både på grund av ett intresse för rättens interaktion med samhället och för 

att fördjupa våra kunskaper i juridik i allmänhet och socialrätt i synnerhet.  

 

1.1 Problemformulering 
 

Föräldrar har som vårdnadshavare ansvar för sina barn både fysiskt, psykiskt och ekonomiskt. 

Detta ansvar regleras rättsligt i Föräldrabalken (6 kap. och 10 kap. FB). Lagen vilar på en 

grundläggande värdering att barnets föräldrar som vårdnadshavare är de som bäst kan 

tillgodose sitt barns behov. Det finns dock situationer när vårdnadshavare, mödrar och fäder, 

inte förmår eller anses lämpliga att vårda sitt barn. Samhället har enligt lag rätt att i vissa 

situationer intervenera i föräldraansvaret (6 kap. 7 § FB, 5 kap. 1 § SoL, 1-3 §§ LVU). I 

Socialtjänstlagen, SoL, betonas att socialtjänsten skall samverka med föräldrarna i syfte att 

hitta lösningar på barnets vårdbehov. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, 

LVU, är ett komplement och SoL som tillämpas i de situationer där samtycke till insatser för 

barnets skydd och vård inte kan erhållas av föräldrarna. I 2 § LVU regleras de så kallade 

miljöfallen där barnets vårdbehov beror på förhållanden i hemmet.  

 

Att studera reglerna i LVU som rör miljöfallen är viktigt för att klarlägga hur 

vårdnadshavarskapet beskrivs i lagstiftningen och av domstolen. Genom att anlägga ett 

könsperspektiv kan vi undersöka hur vårdnadshavarna bedöms beroende på om de är män 

eller kvinnor.   

 

 

 5



1.2 Syfte 
 

Syftet är att studera och beskriva förutsättningarna för tvångsvård av barn enligt 2 § LVU. 

Syftet är också att studera länsrättens tillämpning av 2 § LVU för att analysera vad som 

kommer till uttryck om manliga respektive kvinnliga vårdnadshavare. 

 

1.3 Frågeställningar 
 

Vilka är de rättsliga förutsättningarna för tvångsomhändertagande av barn enligt 2 § LVU?  

 

Uttrycks i lagen eller lagens förarbeten några exempel på hur oförmåga eller brister hos 

vårdnadshavarna ska tolkas i förhållande till vårdnadshavarnas kön? 

 

Vilka beskrivningar och bedömningar av manliga respektive kvinnliga vårdnadshavare 

redovisas i länsrättens domar enligt 2 § LVU? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Intresset för denna studie är synen på föräldrar, därför avgränsar vi oss till att studera 2 § 

LVU och inte 3 §, då den senare reglerar omhändertaganden på grund av barnets eget 

beteende, de så kallade beteendefallen. Vi avgränsar oss också till att inte undersöka 

eventuella förändringar över tid utan har enbart valt att studera länsrättsdomar från år 2002. 

Denna avgränsning grundar sig i ett val att enbart beskriva den aktuella situationen.  

 

Studien har inte för avsikt att göra en bedömning av huruvida barnen i studerade 

länsrättsdomar borde omhändertas eller inte. Det är således inte utslaget av domen som är 

föremål för studien och vi gör inga anspråk på att utreda vem av vårdnadshavarna som är mest 

lämpad.   
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1.5 Begreppsdefinitioner 
 

Kön – I enlighet med vald teori använder vi inte oss av termen genus utan menar med kön 

både socialt och biologiskt kön. Kön är i huvudsak socialt konstruerat och därmed 

föränderligt.  

 

Tvångsomhändertagande – Begreppet syftar till omhändertagande för nödvändig vård som 

inte kan ges på frivillig väg. Tvångsomhändertagandet föregås av utredning av socialnämnden 

och beslut av länsrätten. I studien innebär det vård av barn som far illa i hemmet där man inte 

kan få vårdnadshavares samtycke till vården, de så kallade miljöfallen.  

 

Vårdnadshavare – Den eller de personer som har ansvar för att tillgodose ett barns behov av 

omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 1-2 §§ FB). Vårdnadshavaren och föräldern är 

ofta samma person, men inte alltid. Det är inom juridiken betydelsefullt att klargöra vem som 

är vårdnadshavare, bland annat i LVU-processen.  

 

Barn – En person under 18 år (1 kap. 2 § SoL) 

 

Rekvisit – De olika delar av en lagparagraf som utgör förutsättningarna för att lagen ska 

kunna tillämpas. I 2 § LVU finns tre rekvisit varav ett innehåller fyra utbytbara 

omständigheter: misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen och annat förhållande 

i hemmet. Ordet rekvisit används i denna studie både om de tre förutsättningarna och om de 

fyra omständigheterna. 

 

1.6 Förförståelse och perspektiv 
 

Vår förförståelse om ämnet grundar sig både i personliga uppfattningar om föräldraskap och i 

kunskaper som vi har förvärvat under socionomutbildningens gång. Vi har under utbildningen 

upptäckt egna fördomar om föräldrar som innebär att vi i vissa situationer omedvetet ställer 

högre krav på mammor än på pappor. Detta trots att vi fullt ut förespråkar mäns och kvinnors 

delade känslomässiga och praktiska ansvar om sina barn. Vi tror inte att vi är ensamma om att 

påverkas om föreställningar om kön utan att en sådan påverkan återfinns överallt i samhället. 

Genom att vara medvetna om våra fördomar kan vi utmana dem i det sociala arbetets praktik. 
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Till grund för studien ligger ett könsperspektiv som utgår ifrån att samhället präglas av en 

ojämlik maktstruktur mellan könen. Denna maktstruktur reproduceras bland annat genom 

samhälleliga normer och föreställningar av vad som är manligt och kvinnligt och i 

förlängningen av hur en mamma och en pappa bör vara. Ett tydligt uttalat perspektiv innebär 

inte en snedvridning av de resultat en forskare kommer fram till. Kravet på metodisk och 

vetenskapligt genomförd forskning med noggrann prövning av reliabilitet och validitet är 

ändå detsamma som om man inte skulle ha ett tydligt uttalat perspektiv. Perspektivet har 

däremot betydelse för ämnesvalet och frågeställningarna vilket innebär att olika perspektiv 

ger olika resultat eftersom det är olika frågor som undersöks (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 

& Wängnerud, 2003). Genom att inte anlägga ett könsperspektiv ställs inte frågor om kön, 

används inte teorier om kön och uppmärksammas således inte problem som är kopplade till 

kön. Detsamma gäller klass- och etnicitetsperspektiv. Denna studie kommer till exempel inte 

att leda till resultat om dessa aspekter eftersom frågeställningarna exkluderar dem.  

 

2. Material och metod 
 

2.1 Material med urval 
 

Utifrån problemformuleringen gjordes litteratursökningar i databaserna på Stockholms 

universitets bibliotek, Stockholms stadsbibliotek och Riksdagsbiblioteket. Sökorden var LVU, 

tvångsomhändertagande, juridik, socialt arbete, föräldrar, föräldraskap och vårdnadshavare. I 

samtliga fall gjordes först en sökning i kombination med ordet kön. Vidare söktes även 

litteratur om rättsvetenskapliga teorier och metoder. Vid urvalet av litteratur lades stor vikt 

vid att den var vetenskapligt underbyggd vilket avgjordes genom en kontroll av huruvida 

litteraturens referenser var korrekta och dessutom genom att uppmärksamma i vilken 

utsträckning studierna återkom i andra böckers referenslistor. Eftersom vi studerade ett 

aktuellt år valdes nyare litteratur som gav en mer aktuell bild än äldre studier. Den litteratur vi 

använde oss av är utgiven under de senaste tio åren, med undantag för vissa betydelsefulla 

verk. I första hand valdes litteratur med anknytning till socialt arbete framför litteratur med 

anknytning till andra vetenskapliga områden. I enlighet med det anlagda perspektivet fick 

litteratur som också hade ett könsperspektiv högre prioritet än litteratur som inte belyser 

denna aspekt. Vi har valt att fokusera på litteratur som rör föräldrar, eftersom det är synen på 
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föräldrarnas omsorgsförmåga vi studerar och eftersom vi inte har ett barnperspektiv. Litteratur 

som valdes ut om LVU var dels forskning om olika aspekter av LVU vilket användes till 

avsnittet om tidigare forskning, dels litteratur för att beskriva LVU historiskt och i praktiken 

samt statistik för att visa på omfattningen av omhändertaganden. 

  

För att kunna ge en bild av förutsättningarna för tvångsvård räcker det inte att bara studera 2 § 

LVU. Ett antal andra lagar reglerar samhällets rättighet att ingripa med 

tvångsomhändertagande av barn. Denna lagstiftning innefattar Regeringsformen (RF), 

Föräldrabalken (FB), Socialtjänstlagen (SoL) och 1 § LVU.  

 

Den del av empirin som inte består av lagar utgörs av 40 länsrättsdomar vilket är alla domar 

från Stockholms länsrätt år 2002 gällande beredande av vård enligt 2 § LVU. Domar som 

berör till exempel upphörande av vård enligt LVU eller umgänge med barn placerade med 

stöd av LVU valdes bort. Vidare valde vi bort domar som både handlar om 2 § och 3 § LVU 

eftersom vi bedömde att det skulle vara svårare att urskilja länsrättens bedömning av 

föräldraansvaret när man samtidigt diskuterar den unges eget beteende. Två domar valdes 

dessutom bort där det i ena fallet finns två barn med två olika manliga vårdnadshavare och 

samma kvinnliga vårdnadshavare och i det andra fallet två barn där det ena har endast en 

kvinnlig vårdnadshavare och det andra barnet har samma kvinnliga vårdnadshavare men 

dessutom en manlig vårdnadshavare. Eftersom vårdnadshavarskapet i dessa två domar är mer 

komplicerat än i övrigt material där det finns en eller två vårdnadshavare var de två domarna 

svåra att kategorisera på samma sätt som övrigt material.  

 

Domar från år 2002 valdes i enlighet med vår avgränsning att beskriva den aktuella 

situationen. Ett helt år valdes eftersom det gav en lagom mängd domar som inte var ohanterlig 

på grund av sitt antal och inte var för få för att det skulle vara möjligt att dra några slutsatser 

av dem. Valet av Stockholms länsrätt ansågs lämpligt därför att människor från många olika 

typer av bostadsområden, ur olika klasser, samt med olika etniskt ursprung tillhör Stockholms 

länsrätt vilket ger en bredd till empirin. Den text ur länsrättsdomarna som redovisas och 

analyseras består av länsrättens bedömning eftersom syftet med studien är att undersöka vad 

länsrätten tar fasta på. Den övriga texten i domen som utgörs av en beskrivning av 

socialnämndens ansökan och utredning samt övriga parters anföranden har lästs för att få en 

bild av vad fallet handlar om. I resultatredovisning och analys tar vi dock bara fasta på vad 

som finns skrivet i länsrättens bedömning utom då det gäller vem/vilka som är barnets 
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vårdnadshavare och var barnen bor, då det utgör faktiska omständigheter och inte är en 

bedömningsfråga.  

 

2.2 Rättsvetenskaplig metod 
 

Inom rättsvetenskaplig metod skiljer man på metoder som studerar rätten internt och metoder 

som studerar den från externa utgångspunkter, t ex sociologiska, kriminologiska eller 

kvinnovetenskapliga. Den interna metoden utgörs av rättsdogmatisk metod som studerar 

gällande rätt och den externa metoden utgörs av rättssociologisk metod som studerar rätten 

som en del av det samhälle den verkar i (Hollander & Alexius Borgström, 2005).  

 

I studien har vi valt att använda oss av både rättsdogmatisk och rättsvetenskaplig metod. 

I den del av uppsatsen som beskriver lagstiftningen är en rättsdogmatisk metod nödvändig. 

Detta för att lagen måste studeras utifrån sina egna förutsättningar, det vill säga som en 

konstruktion som ska innebära rättssäkerhet och garantera förutsägbarhet i domarnas utfall 

(Hollander & Alexius Borgström, 2005). Utöver avsnittet som behandlar lagtexten använder 

vi genomgående en extern metod, närmare bestämt rättssociologisk med ett könsperspektiv.  

 

2.2.1 Rättsdogmatisk metod 

 

Rättsdogmatiken har till sin uppgift att fastställa vilka rättsregler som finns och hur dessa ska 

förstås och tillämpas samt vilka rättsregler som bör skapas av lagstiftaren (Lehrberg, 2001). 

Den rättsdogmatiska tillämpningen brukar kallas för rättspositivism (Hollander & Alexius 

Borgström, 2005). Att anlägga ett könsperspektiv på studier med rättsdogmatisk metod har 

gjorts inom det som kallas kvinnorätten. Detta för att belysa att lagarnas formella 

könsneutralitet egentligen är utformad efter en manlig norm. Syftet med kvinnorätten är att 

undersöka hur lagen påverkar män och kvinnor olika och hur den formella könsneutraliteten 

döljer faktisk ojämlikhet (Stang Dahl, 1985).  

 

Den rättsdogmatiska metoden tillämpas i studien på redovisningen av 2 § LVU. Då 2 § LVU 

hänger samman med ett komplex av lagar som reglerar tvångsomhändertaganden studeras 

även dessa lagar, med fokus på lagarnas koppling till LVU. Den lagstiftning som redogörs för 

är FB, RF, SoL samt 1 § LVU. Konstruktionen av 1-2 §§ LVU studeras för att fastslå vilka 
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som är lagreglernas rekvisit samt hur dessa enligt förarbeten ska tolkas och tillämpas. Viktiga 

ändringar av LVU studeras med hjälp av förarbeten till ändringarna. I analysen av 

lagstiftningen läggs i enlighet med anlagt könsperspektiv stor vikt vid om könsspecifika 

argument eller exempel förekommer i rättskällorna, i likhet med hur lagstiftning analyseras 

inom kvinnorätten. 

 

Eftersom de domar som en del av empirin utgörs av avgjordes år 2002 utgår vi i 

redovisningen av lagstiftningen ifrån hur LVU såg ut år 2002. Vi redogör även för de 

förändringar av lagen som skett sedan dess.  

 

2.2.2 Rättssociologisk metod 

 

Rättssociologisk metod är samhällsvetenskaplig och syftar till att beskriva samhällets 

rättsordning ur andra utgångspunkter än de som regelsystemets innehåll utgör. Rätten ses som 

en del av den sociala verklighet vi lever i och en sådan utgångspunkt kräver användande av en 

empirisk metod som kan belysa de olika samhälleliga faktorer som rätten påverkar och 

påverkas av. Empirin kan inhämtas med hjälp av till exempel textanalys, statistiska 

undersökningar, deltagande observation eller kvalitativa intervjuer (Hydén, 2002, Hollander 

& Alexius Borgström, 2005).  

 

I den rättssociologiska delen av vår studie utgörs empirin av länsrättens bedömning i LVU-

domar. Domarna söktes fram manuellt ur länsrättens pärmar och kopierades av 

länsrättspersonalen. Ett första steg i kategoriseringen av materialet var att markera texten i tre 

olika färger, en färg för text som handlade om den manlige vårdnadshavaren, en färg för den 

kvinnliga och en färg för text som beskrev föräldrarna som en enhet. Den rättsdogmatiska 

redovisningen och analysen av lagstiftningen lades till grund för redovisningen och analysen 

av länsrättsdomarna. I den rättsdogmatiska studien av 2 § LVU klargjordes vilka rekvisiten i 2 

§ LVU är och hur dessa ska definieras. Vi valde att använda oss av de rekvisit som består av 

utbytbara omständigheter i kategoriseringen av länsrättens bedömningar. Den 

rättssociologiska metoden är inte bunden vid lagtexten på samma sätt som den 

rättsdogmatiska metoden vilket gav oss utrymme att göra en friare kategorisering av 

materialet. Vi valde därför att kategorisera efter vad som diskuteras i bedömningarna och inte 

bara vilket rekvisit som länsrätten uttryckligen använder. För att få en överblick över 

materialet gjordes en datamatris. En datamatris har analysenheter som i tabellform står 
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angivna lodrätt. Dessa utgörs av undersökningsobjekten och vågrätt anges olika variabler 

(Esaiasson et al., 2003). I den datamatris vi utformade utgjordes analysenheterna av 

vårdnadshavarna och variablerna av de olika kategorierna. Sedan valde vi att dela upp 

datamatrisen i olika tabeller som placerades i början av varje avsnitt i resultatredovisningen 

för att underlätta läsningen.  

 

Belysande citat samt beskrivningar av vårdnadshavarna plockades ut ur länsrättens 

bedömningar och sorterades i resultatredovisningen in under respektive kategori. Citaten och 

beskrivningarna kopplades till vårdnadshavarnas kön för att belysa vad länsrätten tog fasta på 

om vårdnadshavarna i bedömningarna. Upplägget gjordes för att tydliggöra vem eller vilka 

som hade vårdnadshavaransvaret för barnen och hos vem länsrätterna bedömde att bristerna 

fanns. Stor vikt lades vid att plocka ut så många beskrivningar och citat som möjligt för att 

undvika en snedvriden bild av materialet.  

 

Den rättssociologiska analysen delades upp enligt resultatredovisningens kategorier. Valda 

teoretiska utgångspunkter applicerades på resultaten för att analysera länsrättens användning 

av de olika rekvisiten och bedömningarna av vårdnadshavarna. Några domar som innehåller 

liknande omständigheter jämfördes med varandra för att belysa vad länsrätten fokuserar på 

när det gäller vårdnadshavarna och om könsrelaterade skillnader finns i bedömningarna. 

Vidare jämförde vi i analysen med tidigare forskning för att se om det som framkommit i vår 

studie låg i linje med tidigare resultat. 

 

2.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 

Eftersom krav på reliabilitet, validitet och generaliserbarhet inte är tillämpbart på 

rättsdogmatisk metod (Hollander & Alexius Borgström, 2005) gäller den genomgång som 

följer enbart studien av länsrättsdomarna som genomfördes med rättssociologisk metod. 

 

Reliabilitet rör tillförlitligheten i metoden (Ruth, 1991). För att undvika selektivitet i 

perceptionen vid tolkningen av empirin har ett antal överväganden gjorts. Eftersom vi var två 

författare hade vi fördelen att båda kunna läsa domtexterna för att sedan jämföra våra 

tolkningar med varandra. En del i denna jämförelse bestod i att ifrågasätta varandras 

tolkningar och mana till reflektion för att se mönster som eventuellt motsade förförståelsen. 
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Vi valde att lägga empirimaterialet åt sidan så länge arbetet med studiens övriga delar 

fortgick. Detta för att undvika en uppstyckad genomgång av materialet eftersom vi tror att det 

skulle ha ökat risken för en selektiv och mera fördomsfull läsning.  

 

Validitetsfrågan rör relevansen av de data som samlas in (Ruth, 1991). En aspekt av detta är 

frågan om vilket värde ett empiriskt material i form av länsrättsdomar har. Studier har visat att 

länsrätten dömer i enlighet med socialnämndens ansökan i upp till 90 % av fallen och den av 

socialtjänsten skrivna barnavårdsutredningen är i stor utsträckning avgörande för länsrättens 

beslut (jfr Hollander, 1985, Socialstyrelsen, 1995). För att göra en uttömmande analys av vad 

som kommer till uttryck om kvinnliga och manliga vårdnadshavare i länsrättsdomar skulle 

därför en jämförelse mellan domarna och socialtjänstens utredning ha varit av stort värde. På 

grund av regleringar i sekretesslagen och personuppgiftslagen har vi från länsrätten inte fått 

tillgång till socialnämndens utredningar. Att söka de enskildas samtycke och få tillgång till 

utredningarna på detta sätt har vi avstått ifrån för att respektera de enskildas integritet samt på 

grund av uppsatsarbetets tidsramar. Eftersom beslutsrätten om tvångsvård ligger hos 

länsrätten är länsrättsdomarna ett värdefullt material i sig. 

 

Generaliserbarhet härrör sig till urvalet i empirin (Esaiasson et al., 2003). Frågan som kan 

ställas när man som i vårt fall använder ett strategiskt urval är hur vi ska välja konkreta fall 

för att kunna uttala oss om andra liknande fall som inte ingår i studien. Eftersom vi har läst 

och kategoriserat alla domar rörande beredande av vård enligt 2 § LVU från Stockholms 

länsrätt år 2002 är generaliserbarheten god, men vi kan inte göra några anspråk på att 

generalisera resultatet till att gälla andra år eller andra länsrätter.  

 

2.4 Etiska överväganden  
 

Länsrättsdomarna som utgör en del av studiens empiri är offentliga handlingar. Trots deras 

tillgänglighet har man som forskare ett ansvar för att hantera materialet på ett korrekt sätt med 

respekt för de enskilda individerna som behandlas i materialet. Detta ansvar innefattar att se 

till att de enskilda personerna i domarna inte ska kunna kännas igen. Namnen är borttagna och 

ersatta med neutrala begrepp som till exempel ”kvinnan”, ”den manliga vårdnadshavaren” 

och ”barnet”. I de fall orter förekommer i texterna har dessa avkodats till att heta ”x stad” 

eller helt enkelt ”en annan stad” eller ”ett annat land”. Ett annat ansvar innefattar att ge en så 
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korrekt bild av materialet som möjligt och att forskningsresultaten ska kunna kontrolleras. 

Målnumren redovisas därför längst bak i uppsatsens.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 

3.1 Könsteori 
 

Könsbegreppet tar avstamp i genusbegreppets beskrivning av socialt kön som något 

konstruerat men betonar ändå att den kroppsliga upplevelsen av att vara man eller kvinna 

spelar roll för hur en människa blir sedd av andra och hur hon ser på sig själv (Moi, 1999). 

 

Genusbegreppet kommer ur det engelska ordet för det sociala könet, gender. Hirdman (1988) 

menar att sociala strukturer innebär att det män gör och tänker värderas högre än det kvinnor 

gör och tänker samt att män och kvinnor ska hållas isär. Dessa strukturer konstruerar det 

sociala könet, genus. Carlson (2001) beskriver genus som det sociala könet som skapas av det 

samhälle vi lever i, medan kön står för det biologiska könet som på engelska kallas sex. 

Carlson finner uppdelningen problematisk då kroppen, det vill säga det biologiska könet, ändå 

har betydelse för genusegenskaperna. Kroppen har en roll i det sociala samspelet och i 

människans förståelse av sig själv. 

 

Det är något kroppsligt och inte bara socialt att vara man eller kvinna och den levda kroppen 

har betydelse för det sociala och kulturella. Moi förkastar därför begreppet genus till förmån 

för begreppet kön som hon menar inte innebär en gränsdragning mellan det biologiska och det 

sociala utan innefattar de båda (Moi, 1999). Kön innefattar både de kroppsliga och de sociala 

villkoren för mäns och kvinnors handlande (Schlytter, 1999). Kroppen ger vissa villkor för 

människors handlande men bestämmer det inte. Kvinnokroppens förmåga att föda barn är en 

fysisk egenskap men den innebär inte att kvinnor måste bli gravida och föda barn. Kroppen är 

både ett objekt med vissa fysiska egenskaper och en situation som är grunden för människans 

erfarenheter av sig själv och världen. Kroppen har både livsnödvändiga funktioner och 

kroppsligt förankrade normer som utgör symboler för vad kvinnor är och vad män är 

(Schlytter, 2000). De värderingar som läggs på människors kroppar och hur människor bör 

agera utifrån sina kön är hela tiden föränderliga. Vilken betydelse som det biologiska får beror 

på samhälleliga normer (Carlson, 2001). Skillnader i kvinnors och mäns biologi ligger till 
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grund för uppdelningen av föräldrarollen i en mammaroll och en papparoll och den 

ansvarsfördelning där modern tar störst ansvar. Att biologin har legat till grund för vissa 

skillnader i könsrollerna betyder dock inte att rollerna är annat än sociala konstruktioner som 

kan förändras (DiQuinzio, 1999). Också synen på vad som är biologi är till viss del 

konstruerad (Carlson, 2001). 

 

På 60-talet lanserades könsrollsbegreppet inom familjesociologin och med begreppet menades 

att kvinnor och män har till uppgift att komplettera varandra. Kvinnans ansvar ansågs vara 

familjens känslomässiga välbefinnande medan mannen ansvarade för familjens försörjning. 

Denna syn kritiserades av feministiska forskare som lade till maktaspekten till könsbegreppet 

och synliggjorde hur organiseringen av föräldraskapet skapar ojämlikhet mellan kvinnor och 

män (Widerberg, 1999). Kvinnoforskarna strävade efter att problematisera kvinnans roll som 

den omsorgsgivande modern och lyfta fram aspekter av moderskapet som inte var lika 

idylliska som den samhälleliga normen gjorde gällande (Roman, 2004).  

 

3.2 Rättssociologisk teori 
 

Rättssociologisk teori integrerar samhälleliga orsaker och konsekvenser å ena sidan och 

rättsliga företeelser å andra sidan (Hydén, 2002). Såsom namnet antyder är rättssociologin 

nära besläktad med sociologin. Rättsreglerna och rättsinstitutionerna är, menar Aubert (1980), 

ett led i mekanismen av fördelning av värden i samhället, både genom legitimering av den 

rådande fördelningen och genom att aktivt prägla fördelningen av värden, resurser och bördor 

i samhället. Auberts perspektiv är genomgående marxistiskt, medan andra rättssociologer har 

anlagt andra perspektiv, till exempel ett könsperspektiv.  

 

Mathiesen (1985) redogör för något som ofta påpekats och exemplifierats i rättssociologin, 

nämligen att formell likhet inför lagen döljer eller till och med fördunklar reell olikhet. Detta 

påpekande är en viktig grund i feministisk rättsvetenskap. Inom de flesta vetenskaper har 

feministisk forskning synliggjort kvinnors förhållanden och så även inom rättsvetenskapen. 

Kvinnoforskning inom rättsvetenskapen utgår ifrån att rättsreglerna är präglade av en manlig 

norm och av manlig erfarenhet och inom genusforskningen ligger fokus på rättsvetenskapens 

förhållande till människan som normbildande varelse (Svensson, 2001, 1997). Nousiainen 

(1995) förespråkar en bred syn på kvinnoforskning inom rätten och menar att få forskare 
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uppmärksammat differensen mellan rättens diskurs och människors vardag. Anledningen till 

detta anser hon vara att de flesta forskare definierar sig som antingen rättsdogmatiker eller 

rättssociologer och inte kombinerar de två.  

 

Flertalet kvinnoforskare inom rättsvetenskapen framhåller språket som en viktig faktor (jfr 

Pylkkänen, 1995, Schömer, 1999). Språk skildrar sociala fenomen och även i juridiska 

sammanhang hjälper språket till med att förstärka idéer om till exempel kvinnors kvinnlighet. 

Sättet att tala om något och att tiga om något annat i rättsliga texter har stor betydelse. Dagens 

lagstiftning har i stor utsträckning ett individualistiskt perspektiv och det könsneutrala sätt 

som lagstiftningen är utformad på döljer könsbundna villkor där kvinnor i praktiken, i 

enlighet med samhälleliga normer, bär ett dubbelt ansvar för sig själva och för välmåendet av 

deras närstående (Pylkkänen, 1995).  

 

4. Bakgrund 
 

Den del som följer har för avsikt att sätta ämnet i en kontext genom att redogöra kort för den 

svenska barnavårdslagstiftningens historia, statistik samt hur processen kring ett 

omhändertagande enligt LVU ser ut.  

 

4.1 Svensk barnavårdslagstiftning – en kort historik 
 

Barn med problem började uppmärksammas i mitten av 1800-talet i samband med 

industrialiseringens samhällsomvandling. Införandet av folkskolan gjorde också att samhället 

lättare fick syn på problematiska och avvikande barn (Lundström, 1993). 1902 infördes en 

vanartslag som gav samhället rätt att tvångsomhänderta ”vanartade” eller ”i sedligt avseende 

försummade” barn mot föräldrarnas vilja (Holgersson, 2004). 

 

1924 infördes en ny barnavårdslag och de barnavårdsnämnder som samtidigt infördes hade till 

uppgift att ingripa vid misshandel och vanvård i hemmet eller vanart som krävde särskilda 

uppfostringsåtgärder (Holgersson, 2004). Trots att lagstiftningen har förändrats på området är 

orsakerna till omhändertagande av barn än idag uppdelade i två delar: på grund av 

föräldrarnas brister (miljöfallen) och på grund av barnets eget beteende (beteendefallen). 

Begreppet vårdnad infördes i lagstiftningen för att betona föräldrarnas ansvar för att barnets 
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uppväxt skulle ske under goda förhållanden. Till stöd för utomäktenskapliga barn och deras 

mödrar skulle en barnavårdsman förordnas för varje utomäktenskapligt barn. Dennes uppgift 

var att hjälpa modern och barnet på olika sätt, främst med att få faderskap och underhåll 

fastställt. Mannen som ensam förmyndare för barn som var födda inom äktenskapet togs bort 

1950. Ändringar i lagstiftningen har gjorts så att ogifta föräldrar kan få gemensam vårdnad 

om sina barn (Ewerlöf, Sverne & Singer, 2004). En ny barnavårdslag infördes 1960 som gav 

ökad tyngd åt vikten av förebyggande insatser (proposition 1989/90:28).  

  

I samband med införandet av den nya Socialtjänstlagen 1982 tillkom också två lagar som 

utgjorde ett undantag till SoL:s grundläggande princip om frivillighet: LVU och LVM (Lagen 

om vård av missbrukare i vissa fall). I LVU:s miljöfall skulle vård beredas den unge om 

brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet medförde fara för hans hälsa och 

utveckling (Lundström, 1993). 

  

I den nya LVU-lag som 1990 ersatte 1982 års lag har en specificering och utökning gjorts av 

rekvisiten för ingripande för att tydliggöra vad som är grund för ett omhändertagande. Vidare 

har begreppet ”allvarlig fara” bytts ut mot ”påtaglig risk” vilket ger socialtjänsten möjlighet 

att ingripa i ett tidigare skede (Lundström, 1993).  

 

4.2  Omfattning av LVU-omhändertaganden 
 

Barns behov av vård tillgodogörs till största delen med hjälp av frivilliga placeringar utanför 

hemmet genom SoL. År 1990 vårdades 10752 barn med stöd av SoL någon gång under året 

och år 2002 var antalet 14465 barn (Socialstyrelsen, 1999, Socialstyrelsen, 2003). Av alla 18-

åringar i Sverige har drygt 3 procent varit placerade inom socialtjänsten någon gång, antingen 

med stöd av SoL eller LVU (Socialdepartementet, 2000). 

 

År 1990 fick 4730 barn och unga någon gång under året insatser enligt LVU. 1993 var siffran 

4817 och 1996 var 5210 barn och unga föremål för insatser enligt LVU någon gång under året 

(Socialstyrelsen, 1999). År 1999 var siffran 5333 (Socialstyrelsen, 2000) och år 2002 uppgick 

antalet barn som någon gång under året fick insatser enligt LVU till 5963 (Socialstyrelsen, 

2003). Ca tre fjärdedelar av de barn som tvångsomhändertas får vård på grund av brister i 

hemmiljön, ca en fjärdedel på grund av eget beteende, samt ett fåtal på grund av både eget 
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beteende och brister i hemmiljön (Socialstyrelsen, 1999). En viss ökning av antalet frivilligt 

placerade och tvångsomhändertagna barn har skett. Bland de tvångsomhändertagna barnen 

härrör ökningen främst från dem som blivit placerade pga. eget beteende (Socialstyrelsen, 

1999, Socialstyrelsen, 2003, Socialdepartementet, 2000). 

   

4.3 LVU-processen 
 

Ett barnavårdsärende påbörjas genom aktualisering hos socialtjänsten exempelvis genom en 

ansökan om bistånd eller genom en anmälan om att ett barn far illa (Friis, 2003). Om någon är 

i behov av stöd och hjälp ska en utredning inledas utan dröjsmål och utredningar av om barn 

är i behov av skydd eller stöd ska vara slutförda inom fyra månader (11 kap. 1-2 §§ SoL). I de 

fall vård behövs ska utredningarna mynna ut i en vårdplan som ska innehålla en beskrivning 

av det vårdbehov som finns och hur socialnämnden avser tillgodose detta (Friis, 2003). Om 

något av förhållandena som stadgas i 2-3 §§ LVU föreligger och samtycke till behövlig vård 

inte finns från vårdnadshavarna och den unge när denne fyllt 15 år ska socialnämnden göra en 

ansökan till länsrätten om tvångsomhändertagande enligt LVU (1 § LVU). En ansökan om 

vård med stöd av LVU ska innehålla en redogörelse för den unges förhållanden, de 

omständigheter som utgör grund för att den unge behöver beredas vård, tidigare vidtagna 

åtgärder och den vård som socialnämnden avser att anordna (4 § LVU). Socialnämnden får 

besluta om ett omedelbart omhändertagande om det är sannolikt att den unge behöver vård 

med stöd av LVU och rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den 

unges hälsa eller utveckling, den fortsatta utredningen kan allvarligt försvåras eller vidare 

åtgärder kan hindras och beslutet prövas sedan av länsrätten (6-7 §§ LVU).  

 

I länsrätten ligger socialnämndens utredning till grund för beslut tillsammans med en muntlig 

förhandling med parterna (socialnämnden, vårdnadshavarna och barnet om det är över 15 år) 

och deras ombud eller offentliga biträden, vittnen samt sakkunniga. I domen redovisas vilka 

skäl domslutet vilar på samt vad som talar för eller emot att de i lagparagrafen beskrivna 

skälen för tvångsomhändertagande föreligger. Om länsrätten fattar beslutet att barnet ska 

tvångsomhändertas är barnets föräldrar fortfarande vårdnadshavare men deras befogenheter är 

starkt begränsade (6 kap. 11 § FB, 14 § LVU, Flodström Nilsson, 2004).  
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5. Tidigare forskning 
 
Då forskning med samma utgångspunkt som i den här studien är bristfällig var vi tvungna att 

beskriva ett bredare forskningsläge för att redogöra för tidigare resultat vad gäller LVU, 

föräldraskap och kön.  

  

5.1 LVU 
 

Den forskning som gjorts om LVU behandlar olika perspektiv och aspekter av lagen, men 

bara i två funna studier finns ett könsperspektiv. Lundström och Sallnäs (2003) tar i en artikel 

bland annat upp betydelsen av föräldrarnas kön i den sociala barnavården. De anser att 

omhändertagande av barn kan sammankopplas med hur samhället är uppbyggt och hur det 

förändras. De påpekar att av dem som har kontakt med den sociala barnavården är 

ensamstående mödrar kraftigt överrepresenterade och så har situationen varit under hela 1900-

talet. Som förklaring till detta anges att ensamstående mödrar drar ett tungt lass eftersom de är 

ensamma om ansvaret för barnet/en men också att de uppmärksammas och problematiseras på 

ett annat sätt än familjer med två föräldrar. Dessutom har ensamstående mödrar en mer 

ansträngd ekonomi och behöver oftare ha hjälp av socialtjänsten för att klara ekonomin. 

Socialtjänsten har då lättare att ”upptäcka” eventuella problem i familjen (Lundström & 

Sallnäs, 2003). Schlytter (1999) behandlar också frågan om LVU och kön, men enbart 3 §. 

Schlytter konstaterar att de förutsättningar för omhändertagande som ska vara könsneutrala 

har ett kön eftersom de är utformade på ett sätt som är mer i enlighet med pojkars problematik 

än flickors. Flickor som egentligen skulle behöva vård får inte det eftersom lagen inte är 

anpassad till dem. Dessutom har normer om hur flickor respektive pojkar ska bete sig stor 

inverkan på bedömningen i frågan om omhändertagande. 

 

Lundström (1993) skriver om LVU ur ett historiskt perspektiv med en genomgång av bl a 

lagar och praktik vid tvångsomhändertagande av barn under 1900-talet för att ge en ökad 

förståelse för hur barnavården ser ut idag. Utsatta barns ställning har förbättrats bland annat 

genom lagstiftning till skydd för barn samt stärkanden av ensamstående mödrars situation. En 

av hans slutsatser är att de som arbetat med omhändertagande av barn i vissa perioder haft 

krav på sig att skydda barn från att fara illa och andra perioder haft svårt att ingripa i familjer 

då familjens integritet ansetts viktig.  
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Hollanders avhandling från 1985 bygger på en genomgång av handläggningen av ett antal 

barnavårdsmål från 1974, 1977 och 1982. Både sociala utredningar och domar från samtliga 

tre förvaltningsrättsliga instanser har gåtts igenom. De flesta familjerna i målen kännetecknas 

av en så kallade multiproblematik och har knappa ekonomiska resurser. De oftast 

förekommande motiven för omhändertagande är vårdnadshavarnas missbruk, psykiska 

sjukdom eller instabilitet. Vidare förekommer ofta psykiska störningstillstånd hos en med 

vårdnadshavararen samboende man, känslomässiga störningar, relationsproblem och 

oordnade sociala förhållanden. Utredningarna innehåller stora mängder material vilket är 

ostrukturerat och domineras av negativ information om familjerna. År 1982 dömde länsrätten 

i enlighet med socialtjänstens ansökan i 90 % av fallen (Hollander, 1985). 

 

Hollander skriver även om LVU ur olika aspekter, bland annat om vårdnadshavares samtycke 

till vård. I genomgången av rättspraxis från Regeringsrätten konstateras bland annat att trots 

att lagtexten inte anger att graden av missförhållanden i hemmet får styra samtyckets giltighet 

tolkas lagen på detta sätt. Bedömningen av samtycket och i vilken mån det anses allvarligt 

menat ges stor betydelse i rätten. Möjligheterna för vårdnadshavarna att ha önskemål eller 

krav på vårdplanen är begränsade eftersom detta inte sällan tolkas som ett indraget samtycke 

(Hollander, 1998). Vårdnadshavarnas begränsade inflytande behandlas också i Friis (2003) 

rättssociologiska studie om de sociala utredningar som ligger till grund för socialnämndens 

LVU-ansökan hos länsrätten. Slutsatsen som dras är att utredaren har ett överläge gentemot 

föräldrarna vilket kan försämra utredningarna. 

 

5.2 Könsperspektiv på barnavårdsutredningar i olika västerländska länder 
 

Swift (1995) behandlar frågan om child neglect, framförallt i barnavårdsutredningar. Neglect 

betyder på svenska försummelse eller vanvård och begreppet child neglect ligger därför nära 

det svenska begreppet ”brister i omsorgen”. Swift påpekar att kategorin neglect på ytan verkar 

vara könsneutralt, det implicerar att föräldrar (oavsett kön) ska ta hand om sina barn. Men 

historien visar att mamman sedan länge ansetts vara den viktigaste variabeln i frågan om 

neglect av barnen. Ofta ses child neglect som detsamma som en moder som misslyckats. 

Detta beror på den traditionella bilden av mannen som försörjare och kvinnan som ansvarig 

för hem och barn. Denna norm har omvårdnad som ett av moderskapets ideal. Omvårdnad 
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omfattar både att bry sig om och visa kärlek och att hålla barn och hem hela och rena. Vid 

brister ses det som en nackdel för modern, medan pappans alla tendenser till omvårdnad 

uppmärksammas (Swift, 1995). Fadern förväntas inte ta ett omsorgsansvar och detta leder inte 

sällan att fäder utestängs från frågor som rör deras barn (Kolfjord, 1997). 

 

I de nordamerikanska barnavårdsutredningar som Swift (1995) analyserat beskrivs kvinnor 

ofta i formuleringar som needy (ung. behövande, krävande), omogna och dependent (ung. 

osjälvständig, beroende) och att de inte kan lägga sina egna behov åt sidan för att möta 

barnen. Att göra det visar på mognad hos en kvinna enligt den gängse normen, medan män 

inte förväntas göra detsamma. Liknande tendenser syns i svensk forskning. Vid beskrivningen 

av kvinnors brister i omsorgen om sina barn ligger betoningen på deras moraliska brister 

(Hilte, 2000), de kallas självupptagna, svaga och otillräckliga (Kolfjord, 1997). I en dansk 

studie uppmärksammar Egelund (1997) att kulturella normer för föräldraskap indirekt 

kartläggs i socialtjänstjournaler som rör barn. Normerna för föräldraskap tycks skärpas för 

föräldrar som är klienter. Konstruktionen av risken barnen sägs vara utsatta för är 

konstruktionen av föräldrar som inte är ordentliga och barnen själva får mycket liten plats i 

denna konstruktion. Smart (1989) har studerat brittiska förhållanden och menar att när 

samhället ingriper för att föräldrar inte kan ta hand om sina barn görs det främst för att skydda 

barnen och inte för att tillvarata deras rättigheter.  

 

6. Resultatredovisning och analys 
 

6.1 Redovisning av lagstiftning 
 

Redovisningen av lagstiftningen börjar med Regeringsformen i sin egenskap av grundlag. 

Sedan följer Föräldrabalken som innehåller regleringar av vårdnadshavarskapet. 

Socialtjänstlagen redogörs kort för och slutligen redogörs detaljerat för LVU 1-2 §§.  

 

6.1.1 Regeringsformen 

 

Regeringsformen (RF) är en av Sveriges fyra grundlagar. I 1 kap. 2 § stadgas bland annat att 

det allmänna ska verka för social omsorg och trygghet och för en god levnadsmiljö. Vidare 

skall det allmänna tillförsäkra män och kvinnor lika rättigheter. Varje medborgare är gentemot 
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det allmänna skyddad mot frihetsberövande (1 kap. 8 § RF). 1 kap. 12 § RF stadgar att fri- 

och rättigheter får begränsas genom annan lag. LVU är en sådan begränsande lag. Lag eller 

annan föreskrift ej får innebära att någon medborgare missgynnas på grund av sitt kön, om ej 

föreskriften utgör led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor (1 

kap. 16 § RF).  

 

6.1.2 Föräldrabalken 

   

Föräldrabalken stadgar att: ”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn 

skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig 

bestraffning eller annan kränkande behandling”  (6 kap. 1 § FB). Vidare skall barnets bästa 

komma i främsta rummet vid avgörande av alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge 

(6 kap. 2a § FB). Detta bygger på FNs barnkonvention som Sverige undertecknat 

(Hammarberg, 2000). Omsorgen om barnets bästa ska ligga till grund för all lagstiftning som 

rör barn. Föräldrabalken stadgar att barnet står under vårdnad av en eller båda föräldrarna om 

inte rätten anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Den som 

har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till 

att barnets behov blir tillgodosedda samt att barnet får den tillsyn som krävs (6 kap. 2 § FB). 

Enligt 6 kap. 11 § FB har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör 

barnets personliga angelägenheter. Barnets vårdnadshavare är från födelsen båda föräldrarna 

om de är gifta, om de inte är det är modern ensam vårdnadshavare. Om föräldrarna senare 

gifter sig med varandra blir båda vårdnadshavare (6 kap. 3 § FB). Om föräldrarna vill utöva 

vårdnaden tillsammans skall rätten förordna detta om det inte är oförenligt med barnets bästa. 

Föräldrarna kan också få gemensam vårdnad om de gemensamt anmäler detta till 

socialnämnden i samband med faderskapsutredning eller till skattemyndigheten (6 kap. 4 § 

FB). 

 

6.1.3 Socialtjänstlagen  

 

Socialtjänstlagen (SoL) stadgar att socialnämnden skall ”i nära samarbete med hemmen sörja 

för att barn och ungdom, som riskerar att utvecklas ogynnsamt, får det skydd och stöd som de 

behöver och, om hänsynen till den unges bästa kräver det, vård och fostran utanför det egna 

hemmet” (5 kap. 1 § SoL). Genom frivilliga former kan socialnämnden vanligtvis ge föräldrar 

och barn nödvändig hjälp och stöd (1 kap. 1-2 §§ SoL). I de fall samförstånd inte kan nås har 
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socialnämnden genom LVU möjlighet att gå in vid sidan av föräldrarna eller i deras ställe för 

att förhindra en ogynnsam utveckling för den unge (1 kap. 3 § SoL).  

 

6.1.4 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

 

Vård med stöd av Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är aktuellt i två 

huvudfall. Det ena är när brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet medför en 

påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Dessa fall kallas miljöfallen och 

regleras i 2 § LVU. Det andra huvudfallet är när den unge själv utsätter sin hälsa eller 

utveckling för en påtaglig risk att skadas. Dessa fall kallas beteendefallen och regleras i 3 § 

LVU.  

 

- Första paragrafen 

 

Första stycket i 1 § LVU lyder ”Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras 

i samförstånd med den unge och hans vårdnadshavare enligt bestämmelserna i 

socialtjänstlagen.”  I första hand skall således frivilliga insatser göras för att tillgodose barns 

och ungdomars behov.  

 

Andra stycket i 1 § LVU stadgar att ”Den som är under 18 år skall beredas vård enligt LVU 

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 

och, när den unge har fyllt 15 år, av honom själv”. Av detta följer att LVU är en 

kompletterande lag som reglerar villkoren för avvikande från socialtjänstlagens 

grundläggande princip om frivillighet. Syftet med LVU är att barn och ungdomar ska kunna 

få den vård och behandling de har behov av och som samhället har en skyldighet att ge. För 

att LVU ska vara tillämpbar skall den unge vara i behov av vård och denna vård ska inte 

kunna tillgodoses på frivillig väg (prop. 1989/90:28 s. 38).  

 

Den ändring av LVU som trädde i kraft år 2003 innebar att ordet ”hans” har bytts ut mot 

”hans eller hennes” och att ordet ”honom” har bytts ut mot ”honom eller henne”. Utöver detta 

har meningar lagts till om att insatserna ska präglas av respekt mot den unge, att vad som är 

bäst för den unge ska vara avgörande samt att den unges inställning ska klargöras (prop. 

2002/02:53 s. 7).   
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Samtycke från vårdnadshavarna och den unge om denne fyllt 15 år innebär inte automatiskt 

att LVU inte kan tillämpas. I fall där vårdnadshavarna tidigare givit sitt samtycke till vård 

men sedan inte medverkat till genomförandet av den vården kan LVU tillämpas trots 

samtycke. Om ett givet samtycke återkallas är LVU tillämpbart om fortsatt vård behövs.  I fall 

där den unge inte vill ha vård men vårdnadshavarna samtycker till vård ska LVU tillämpas om 

den unge är över 15 år. Om den unge är under 15 år kan hans inställning göra att frivillig vård 

är omöjlig och därmed kan LVU vara tillämpbar (Socialstyrelsen, 1997). Det är den unges 

vårdnadshavare som lämnar samtycke. Det samtycke som lämnas måste gälla hela den 

behövliga vården och nämnden måste därför noggrant informera vårdnadshavarna om den 

innan samtycket lämnas (Socialstyrelsen, 1997).  

 
- Andra paragrafen 

 

2 § LVU rör beredande av vård och lyder ”Vård skall beslutas om det på grund av 

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

hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.”  Paragrafen 

ställer upp tre rekvisit bestående av förutsättningar som ska vara uppfyllda för att vård enligt 

LVU ska vara tillämpligt. Det ska 1. föreligga ett missförhållande i hemmet i form av 

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

2. missförhållandet ska medföra en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas 3. 

den behövliga vården eller hjälpinsatsen kan inte ges på frivillig väg. De olika former av 

missförhållanden som tas upp under första punkten är utbytbara mot varandra och för att vård 

ska beslutas ska en eller flera av de omständigheterna finnas. Vid en lagändring som trädde i 

kraft den 1 juni 2003 ändrades formuleringen av 2 § LVU genom att specificera begreppet 

”misshandel” till ”fysisk eller psykisk misshandel” för att tydliggöra att både fysisk och 

psykisk misshandel kan utgöra risk för att ungas hälsa och utveckling skadas. (prop. 

2002/03:53 s. 8). 

 

”Påtaglig risk för skada” innebär att det inte får finnas en obetydlig, oklar eller avlägsen risk 

för skada på den unges hälsa eller utveckling utan risken ska vara tydligt märkbar. Det får inte 

handla om ett subjektivt antagande om att barnet riskerar att skadas utan det måste finnas 

konkreta omständigheter som tyder på att den unge riskerar att skadas (prop. 1989/90:28 s. 
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107). LVU bygger dock inte på att en skada redan skall ha tillfogats den unge utan på att det 

finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas (prop. 1989/90:28 s. 61).   

 

Med ”hälsa och utveckling” avses fysisk och psykisk hälsa och social utveckling (prop. 

1989/90:28 s. 107).  

 

”Misshandel” avser både fysisk och psykisk misshandel. En ringa grad av misshandel kan 

utgöra en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling medan allvarligare grad av 

misshandel regelmässigt bör leda till vård. Med psykisk misshandel avses att genom 

systematiska kränkningar, nedvärdering eller terrorisering utsätta den unge för psykiskt 

lidande (prop. 1989/90:28, s. 107). I den nya formuleringen av lagen menas att psykisk 

misshandel förutom det som tidigare beskrivits även ska innefatta att den unge får bevittna 

våld i hemmet mellan makar/sambor. I sådana fall måste kvinnan och barnen få samhällets 

skydd och stöd och socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att ge detta till dem som blir 

utsatta för familjevåld. Om kvinnan hotas, kränks eller misshandlas i barnens åsyn bör detta 

kunna räknas som psykisk misshandel för barnet. Detsamma gäller om den unge utsätts för 

hot från sin familj under uppväxten vilket gäller t ex flickor i familjer med starkt patriarkala 

värderingar och vars utveckling hindras genom hot från i första hand manliga släktingar 

(proposition 2002/03:53 s. 82).   

 

”Otillbörligt utnyttjande” avser främst att den unge utnyttjas sexuellt av någon av föräldrarna. 

Rekvisitet innefattar även utnyttjande av den unge i pornografiskt syfte. Otillbörligt 

utnyttjande är också att den unge får utföra alltför ansträngande kroppsarbete eller blir ålagd 

ett så stort självständigt ansvar för omhändertagande av syskon eller föräldrar att den unge 

riskerar att ta skada av det (prop. 1989/90:28 s. 107).   

 

”Brister i omsorgen” innefattar olika typer av vanvård. Bristande materiell omsorg och 

bristande tillsyn över den unge så att han inte får det skydd som är nödvändigt med hänsyn till 

hans ålder räknas till vanvård. I begreppet ingår även när vårdnadshavarna inte medverkar till 

att den unge får den medicinska behandling som det behöver. Om den unges behov av 

känslomässig trygghet och stimulans eftersätts allvarligt, ofta till följd av missbruk eller 

psykisk störning hos vårdnadshavarna, räknas också det som brister i omsorgen. Även fall där 

den unge får sitta emellan i djupgående konflikter mellan föräldrarna och då föräldrarna 

lämnar över ansvaret för den unge till andra personer som inte kan ge den unge en trygg 
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uppväxtmiljö är brister i omsorgen. Om den unge hastigt blir utan vårdnadshavare på grund av 

att denne dör eller om vårdnadshavaren inte går att nå exempelvis för att denne befinner sig 

utomlands kan LVU vara tillämpbar (prop. 1989/90:28 s. 108).  

 

”Något annat förhållande i hemmet” är till för att täcka in andra situationer i hemmet som kan 

medföra att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Ett 

exempel på detta är när missförhållanden i hemmet inte beror på vårdnadshavaren utan någon 

annan person i hemmet exempelvis en sambo till vårdnadshavaren. Det kan även handla om 

en förälder som inte alls knyter an till sitt barn eller lever i en sjuklig symbios med det (prop. 

1989/90:28 s. 108). Uttrycket ”hemmet” avser både föräldrahemmet och annat hem där den 

unge vistas stadigvarande och dessutom alla de situationer då barnet står direkt eller indirekt 

under vårdnadshavares eller annan fostrares inflytande (prop. 1989/90:28 s. 108). 

 

6.2 Analys av lagstiftningen 
 

Genomgången av studerade lagar visar att de överlag är könsneutralt konstruerade, med vissa 

undantag.  

 

I RF slås fast att kvinnor och män har lika rättigheter. Med denna formulering konstaterar 

lagstiftaren att det finns två kön och vidare fastslås att ingen får missgynnas beroende på kön. 

RF i sin egenskap av grundlag ligger till grund för alla andra lagar och dessa formuleringar får 

således betydelse för hur övrig lagstiftning ska tolkas när det handlar om kön. 

 

I studerade paragrafer i både SoL och FB används könsneutrala begrepp om föräldrar eller 

vårdnadshavare. Någon åtskillnad på mammor och pappor eller kvinnliga och manliga 

vårdnadshavare görs inte, med undantag för den paragraf i FB som stadgar att modern blir 

ensam vårdnadshavare om barnet om föräldrarna är ogifta vid barnets födelse.  

 

I LVU användes begreppet ”han” om barnet fram till att lagen ändrades 1juni 2003. Efter 

lagändringen står istället ”han eller hon” då barnet åsyftas (prop. 2002/03:53). Att som i den 

tidigare formuleringen enbart skriva ”han” fast det syftar på både pojkar och flickor riskerar 

att lagen ser ut att enbart gälla pojkar, eller i alla fall utgå från en manlig norm. Den nya 

formuleringen visar tydligare att lagen är till för både pojkar och flickor. 
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Om vårdnadshavarna finns inget könsspecifikt begrepp angivet, de benämns i termer som 

föräldrar, den eller dom och vårdnadshavare. Begreppet ”hemmet” syftar till viss del på 

vårdnadshavare eftersom det innefattar alla de situationer då barnet står under 

vårdnadshavarens inflytande. Också ”hemmet” är ett könsneutralt begrepp även om hemmet i 

praktiken oftare handlar om en kvinnas hem eftersom det är vanligare att barn bor med en 

kvinnlig vårdnadshavare än en manlig. 

 

Den rättsdogmatiska genomgången av 2 § LVU visar att lagen är könsneutralt utformad, i 

likhet med de flesta svenska rättsregler. Det finns dock ett antal undantag. ”Annat förhållande 

i hemmet” definieras bland annat vara när missförhållanden i hemmet beror på en annan 

person än vårdnadshavaren, t ex en sambo. Språket är visserligen könsneutralt då man varken 

i propositionen eller i själva lagtexten anger könet på sambon, men satt i en kontext där 

antalet barn som bor med sina kvinnliga vårdnadshavare är mycket större än de som bor med 

sina manliga vårdnadshavare och då det dessutom är vanligare med till exempel våldsamma 

män än kvinnor i hemmet kan man dra slutsatsen att lagstiftaren med annan person menar en 

man. 

  

Den senaste lagändringen visar på en utveckling mot en mindre könsneutral konstruktion av 2 

§ LVU. Den specificering av misshandel till fysisk eller psykisk misshandel som förklaras i 

proposition 2002/03:53 fastslår att med psykisk misshandel också ska menas när ett barn 

tvingas bevittna våld mellan makar/sambor. I propositionen står sedan att kvinnor i dessa 

situationer måste få samhällets skydd. Lagstiftaren säger således att våld mellan 

makar/sambor är våld som drabbar kvinnor. Under samma stycke i propositionen sägs psykisk 

misshandel också vara när flickor i starkt patriarkala familjer blir hotade av sina familjer. I 

dessa två exempel ger lagstiftaren ett erkännande av de maktstrukturer som finns i samhället 

som innebär att kvinnor/flickor är drabbade av våld i hemmet på ett sätt som män inte är.  
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6.3 Redovisning av länsrättsdomar 
 

I tabell 2 förkortas vårdnadshavare till VH. 

Fallens målnummer finns angivna i uppsatsen referenslista.  

 

Resultatredovisningen är uppdelad enligt de variabler som materialet kategoriserats utifrån. 

Dessa variabler är: vårdnadshavarskap, barnens boende och rekvisit i form av: misshandel, 

otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen, annat förhållande i hemmet och dessutom 

missbruk och psykisk störning.  

 

Först följer en redovisning av hur vårdnadshavarsituationen ser ut uppdelad på kön, samt med 

vem eller vilka barnen i domarna bor. När det handlar om barnens boende bor alla barn i 

samma dom på samma ställe, varför en uppdelning av olika barn inte behövde göras i 

tabellen. Siffrorna rör alltså antalet domar och inte antalet barn. Detsamma gäller i alla 

tabeller i redovisningen. 

 

Sedan följer en uppdelning av materialet i enlighet med de ovan nämnda rekvisiten samt 

missbruk och psykisk störning. Rekvisiten och de andra två kategorierna finns angivna i 2 § 

LVU och redogjordes för i redovisningen av lagstiftningen. Under varje rubrik finns en tabell 

som visar i hur många av domarna som enbart en kvinnlig vårdnadshavare finns, i hur många 

enbart en manlig vårdnadshavare finns och i hur många det finns både en kvinnlig och en 

manlig vårdnadshavare. I en del av domarna diskuteras kring flera rekvisit varför vissa domar 

återkommer i flera avsnitt. I tabellerna står också angivet i kolumnen längst till höger vilka 

fall siffran utgör. Avsnitten inleds med en övergripande genomgång av materialet och sedan 

följer exempel uppdelat på fall där det finns endast kvinnlig vårdnadshavare, fall där det finns 

endast manlig vårdnadshavare och fall där det finns både kvinnlig och manlig 

vårdnadshavare, i enlighet med tabellen.  
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6.3.1 Barnens vårdnadshavare och boende 

 

Tabell 1  Vårdnadshavarskap 

Vårdnadshavare Antal 
Kvinnlig 18 
Manlig 2 
Kvinnlig och manlig 20 
Totalt 40 
 

Tabell 2  Barnens boende 

         Boende 
               hos 
VH 

Kvinnlig VH Manlig VH Båda VH ¹ Kvinnlig VH 
och annan ² 

Manlig VH 
och annan ² 

Annan³ 

Kvinnlig 13 0 0 3 0 2 
Manlig 0 0 0 0 2 0 
Kvinnlig och 
manlig 

7 4 7 1 0 1 

Totalt 20 4 7 4 2 3 
¹ Både sammanboende VH och då barnen bodde växelvis hos båda VH. 
² I de flesta fall en sambo/ make till VH. 
³ Stadigvarande hos en annan person än VH, t ex i familjehem. I dessa fall rör länsrättens bedömning inte hur 
barnen har haft det i hemmet med VH utan VH:s förutsättningar att ha barnen hos sig. 
 

6.3.2 Misshandel 

 

Tabell  3 Kategori:  misshandel 

Vårdnadshavare Antal Fallnummer
Kvinnlig 3 1-3 
Manlig 2 4-5 
Kvinnlig och manlig 6 6-11 
Totalt 11  
 

I de fall där länsrätten förhåller sig till misshandel som rekvisit och inte enbart diskuterar 

kring sådana omständigheter ges konkreta exempel på hur misshandeln ska ha sett ut, inte 

sällan styrkt av till exempel skol- och dagispersonal och bekanta till familjen, hur ofta och hur 

länge misshandeln ska ha ägt rum och på vilket sätt barnet konkret riskerar att skadas av dessa 

förhållanden (fall 3-5, 7-8, 11). I övriga fall i detta avsnitt diskuteras omständigheten våld mot 

barnet i bedömningen, men andra rekvisit, till exempel ”brister i omsorgen”, används. 

  

Kvinnlig vårdnadshavare: I ett av dessa fall är kvinnan den som socialnämnden i sin 

ansökan om vård kopplar den fysiska misshandeln till. Länsrätten gör bedömningen att 
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kvinnan visserligen varit hårdhänt mot barnet men hänvisar istället till ”brister i omsorgen” 

och skriver: [Kvinnan] har vid ett flertal tillfällen både hos socialtjänsten och på daghemmet 

uppträtt obalanserat och aggressivt. Detta har skett även när [barnet] varit närvarande. 

Dessa ständiga humörsvängningar gör att hon brister i sitt vårdnadsansvar gentemot 

[barnet] (fall 1). I de andra två fallen står en manlig sambo för den fysiska misshandeln men i 

bara ett av dem (fall 2) hänvisas detta till annat förhållande i hemmet i enlighet med 

proposition 1989/90:28. I detta fall beskriver länsrätten misshandeln och slår fast att den 

kvinnliga vårdnadshavaren inte kunnat skydda sin son mot styvfaderns misshandel. I det 

andra fallet fastslår länsrätten att barnet, utöver styvfaderns fysiska misshandel, dessutom 

misshandlats psykiskt av den kvinnliga vårdnadshavaren (fall 3).  

 

Manlig vårdnadshavare: I fall 4 misstänks misshandeln ha utförts av den manlige 

vårdnadshavaren och i fall 5 av den manlige vårdnadshavaren och hans kvinnliga sambo. I fall 

4 fastslår länsrätten att det råder osäkerhet beträffande om någon misshandel har ägt rum då 

det finns uppgifter om att barnets utsaga har påverkats av modern i samband med en utdragen 

vårdnadstvist mellan föräldrarna. På grund av denna misstänkta påverkan avslås 

socialnämndens ansökan om vård. Någon psykologbedömning har inte gjorts och rätten avstår 

från att kräva in en sådan som kompletterande uppgift. Länsrätten konstaterar också att 

vårdnadstvisten som sådan inte kan utgöra grund för LVU. 

 

Kvinnlig och manlig vårdnadshavare: I fall 6 hänförs misshandeln till den kvinnliga 

vårdnadshavaren som bor ensam med sitt för tidigt födda barn. Barnets manlige 

vårdnadshavare bor utomlands. Enligt länsrättens bedömning finns en oförutsägbarhet i 

kvinnans omvårdnad om barnet. Mannens inställning till vård redogörs för i bedömningen, 

men hans omsorgsförmåga diskuteras inte. I fall 7 bor barnen hos den manlige 

vårdnadshavaren och misshandlas av honom. I länsrättens bedömning i de båda fallen 

redogörs inte för den andra vårdnadshavarens omsorgsförmåga och i det sistnämnda fall 

klargörs inte heller för den kvinnliga vårdnadshavarens eventuella samtycke till vård. I fall 8 

bor barnen hos båda vårdnadshavarna och misshandeln kopplas till den manlige 

vårdnadshavaren. Om den kvinnliga vårdnadshavaren skrivs i länsrättens bedömning bland 

annat att hon på sitt sätt försökt stävja konflikter och misshandel i hemmet. Länsrätten avvisar 

socialnämndens gällande att den kvinnliga vårdnadshavaren brister i omsorgen genom att inte 

kunna skydda barnen från den manlige vårdnadshavaren. Fall 9 rör ett 13-årigt barn som bor 

hos sin kvinnliga vårdnadshavare, men där den manlige vårdnadshavaren ofta är i hemmet. 
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Den manlige vårdnadshavaren har vid ett flertal tillfällen brukat våld både mot barnet och mot 

kvinnan. I länsrättens bedömning konstateras dessa förhållanden. Länsrätten redogör sedan 

för kvinnans brister i omsorgen, vilka innefattar att hon inte märkt att barnet druckit alkohol, 

att hon givit barnet cigaretter, att barnets rum var en sanitär olägenhet, att hon under en 

kortare tid haft en inneboende med missbruksproblem och att hon har bagatelliserat 

problemen kring barnet. Den manlige vårdnadshavarens omsorgsförmåga berörs inte förutom 

att det konstateras att också han har bagatelliserat allvaret i barnets situation. Mannens 

våldsamma beteende sätts i bedömningen i förhållande till hur situationen ser ut i hemmet och 

inte till hans vårdnadshavarskap 

 

6.3.3 Otillbörligt utnyttjande 

 

Otillbörligt utnyttjande används inte som rekvisit i någon av domarna. Däremot återfinns en 

dom (fall 12) som behandlar en manlig vårdnadshavare som avtjänar ett straff för sexuella 

övergrepp på sitt barns kamrater. I länsrättsbedömningen redogörs för den kvinnliga 

vårdnadshavarens brister i omsorgen, bestående av tidigare drogmissbruk, nyligt uppbrott från 

missbrukande sambo samt att hon vid tidigare tillfällen satt sina egna behov framför barnets 

behov. Utöver det redogörs för hennes och den manlige vårdnadshavarens inställning till 

vårdplanen. Hur långt mannens straff är och huruvida han planerar att bo med barnet efter 

avtjänat straff nämns inte.  

 

6.3.4 Brister i omsorgen 

 

Tabell 4 Kategori: brister i omsorgen 

Vårdnadshavare Antal  Fallnummer 
Kvinnlig 16 1, 15-24, 29-31, 33, 40 
Manlig 2 4-5 
Kvinnlig och manlig 19 6, 8-14, 25-28, 32, 34-39
Totalt 37  
 

En fullständig redovisning för innehållet i materialet när det gäller ”brister i omsorgen” skulle 

bli alltför omfattande eftersom länsrätten använder detta rekvisit i nästan alla domarna. Det 

finns flera anledningar till att det är så ofta förekommande. Länsrätten hänvisar i flera fall till 

”brister i omsorgen” då vad man bedömer som ringa grad av misshandel har ägt rum eller då 

misshandel inte kan styrkas (fall 1,5-6, 9-10). Missförhållanden i hemmet som beror på en 
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annan person än vårdnadshavaren beskrivs i ett flertal fall som brister i omsorgen hos 

vårdnadshavaren trots att detta är en del av rekvisitet ”annat förhållande i hemmet” (fall 3, 13-

17). I ett flertal fall anges samarbetssvårigheter med socialtjänsten som en del av ”brister i 

omsorgen” (fall 18-20). I fall 8 fastslår länsrätten först i sin bedömning att brister i omsorgen 

inte föreligger i något avseende utan enbart misshandel. Sammanfattningsvis konstateras ändå 

att det på grund av misshandel och brister omsorgen finns en påtaglig risk för barnen att 

skadas.  

 

En annan anledning till att ”brister i omsorgen” är ett så vanligt förekommande rekvisit är att 

ett stort antal domar behandlar fall där missbruk eller psykisk störning förekommer hos någon 

av vårdnadshavarna. Dessa omständigheter anges i förarbeten som exempel på vad som kan 

göra att en vårdnadshavare brister i omsorgen. Eftersom missbruk och psykisk störning är 

tongivande faktorer i de domar där de förekommer redovisar vi dessa som två egna kategorier.  

 

Av det som förekommer som ”brister i omsorgen” i enlighet med vad som står angivet i 

propositionen var eftersättande av känslomässig trygghet mest förekommande.  

 

Kvinnlig vårdnadshavare: I domar med en ensam kvinnlig vårdnadshavare resoneras i 

länsrättsbedömningarna kring eftersättande av barnets känslomässiga trygghet som brist i 

omsorgen i två fall där vårdnadshavarna har flyttat mycket med sina barn (fall 21-22). 

Länsrätten bedömer i fall 22 att kvinnan /…/ inte kunnat tillgodose [barnets] mest 

grundläggande behov utan har prioriterat sina egna behov. Fall 19 handlar om en 

vårdnadshavare som inte strukturerat barnets vardag med skolgång och regelbundna måltider 

och fall 23 en vårdnadshavare som under en period haft sitt barn boende hos en bekant utan 

att ha kontakt med barnet. I fall 24 beskrivs en vårdnadshavare som tidigare haft 

missbruksproblem där hemmet i dagsläget beskrivs som en missbruksmiljö och där kvinnan 

har lämnat sitt barn med barnvakter som uppfattas som olämpliga. Länsrätten finner vid en 

sammantagen bedömning att omständigheterna i målet visar att [kvinnan] ofta satt sina egna 

behov före [barnets] och hon har därmed brustit i omsorgen om [barnet]. 

 

Manlig vårdnadshavare: Eftersättande av känslomässig trygghet tas upp i båda fallen som 

rör en ensam manlig vårdnadshavare. I fall 5 skriver länsrätten: Även om det i målet inte är 

helt klarlagt att [barnet] misshandlats fysiskt av sin far och styvmor får det i vart fall anses 

utrett att [barnet] känt sig psykiskt misshandlad, djupt kränkt och att han inte fått den 
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omvårdnad och det stöd av sin familj som han har varit i behov av /…/. Fadern visar 

oförmåga att kunna bemöta, bekräfta, stötta och leva sig in i [barnets] situation /…/. I fall 4 

står: Det åligger [mannen] som ensam vårdnadshavare av [barnet] att se till att [barnet] får 

den trygghet han har rätt till under sin uppväxt.  

 

Kvinnlig och manlig vårdnadshavare: I fall 11 och 25 diskuteras eftersättande av barnets 

känslomässiga trygghet som en brist i omsorgen hos båda vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna 

bodde i båda fallen tillsammans och länsrätten använder begreppet föräldrarna i beskrivningen 

av vårdnadshavarna. Länsrätten gör ingen bedömning av vilka omsorgsbrister som kan 

härledas till vilken vårdnadshavare. I fall 26 bor barnet med den manlige vårdnadshavaren. 

Det 17-åriga barnet har en skadlig övervikt, ostrukturerad vardag och bristande skolgång. Den 

manlige vårdnadshavaren bestrider behovet av vård medan den kvinnliga vårdnadshavaren 

som bor i en annan stad samtycker till vård. Länsrätten bedömer att båda vårdnadshavarna 

brister i omsorgen, den manlige vårdnadshavaren på så vis att han inte förmått sitt barn att 

inrätta sig i ett strukturerat levnadssätt med en gynnsam dygnsrytm, skolgång och bestämda 

mattider. Om den kvinnliga vårdnadshavaren skrivs: [Kvinnan] får anses ha brustit i 

omsorgen genom att hon inte har befunnit sig i närheten av [barnet] och hon har inte heller 

annars lyckats eller i tillräcklig grad försökt att förändra hans dygnsrytm respektive sett till 

att [barnet] fått den skolutbildning och strukturerade [barnet] behöver. Av de domar där 

barnen bor med sin kvinnliga vårdnadshavare hänvisar länsrätten i fall 13 och 14 till 

kvinnornas kaotiska levnadssituation som för de båda bland annat kännetecknas av en 

misshandlande sambo och en manlig vårdnadshavare som säger sig inte ha förmåga att ta 

hand om sitt barn. I fall 14 skriver länsrätten: [Kvinnlig vårdnadshavare] har härigenom inte 

förmått se till [barnets] bästa, utan att hennes egen i och för sig svåra situation har fått ta 

över. Utredningen ger i övrigt vid handen att [kvinnan] i det dagliga livet har haft svårt att ge 

[barnet] en stabil tillvaro. Länsrätten finner vid en sammantagen bedömning av 

omständigheter i målet att [kvinnan] brister i insikten om barnets känslomässiga och psykiska 

behov och att hon brister i förmågan att tillgodose dessa behov.                                                                         
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6.3.5 Missbruk 

 

Tabell 5  Kategori:  missbruk 

Vårdnadshavare Antal Fallnummer
Kvinnlig  3 15, 22, 24 
Manlig 0  
Kvinnlig och manlig 4 12, 14, 27-28
Totalt 7  
 

I de fall där missbruk diskuteras rör detta missbruk eller ett misstänkt missbruk hos båda eller 

någon av vårdnadshavarna. Omständigheter som att vårdnadshavaren haft ett tidigare 

missbruk och att missbrukare vistats i hemmet tas också fasta på.     

 

Kvinnlig vårdnadshavare: Fall 15 behandlar en kvinnlig vårdnadshavare till ett 

månadsgammalt barn. Om hennes brister i omsorgen skrivs följande: [Kvinnan] dömdes till 

tvångsvård enligt LVM så sent som [för tre månader sedan]. I domen, som är överklagad, 

konstaterade länsrätten att [kvinnan] fortgående missbrukar narkotika. [Kvinnan] som nu 

varit drogfri under cirka en månads tid, saknar bostad och har endast ett begränsat socialt 

nätverk. Sedan lång tid har hon ytterligare ett barn placerat enligt LVU. Hennes relation till 

[barnets] pappa, som är aktiv missbrukare, pågår alltjämt och hon överväger dela vårdnaden 

om [barnet] med honom. Dessa omständigheter – i sig oroande – måste ses i belysning av vad 

som är känt om [kvinnans] drygt tioåriga missbruk. I fall 22 anges den ensamma kvinnliga 

vårdnadshavarens missbruk som en brist i omsorgen om barnet. Av det som skrivs i domen 

om vad socialnämnden har anfört i länsrättsförhandlingarna framgår att barnets biologiska far 

bor med den kvinnliga vårdnadshavaren och barnet och att de tre tillsammans har varit 

föremål för insatser från socialtjänsten. I länsrättens bedömning nämns mannen inte.  

 

Kvinnlig och manlig vårdnadshavare: Fall 27 behandlar ett nioårigt barn som bor med sin 

kvinnliga vårdnadshavare som inte samtycker till vård. Kvinnans alkoholmissbruk redogörs 

för som en orsak till hennes brister i omsorgen. Den manlige vårdnadshavaren bor i en annan 

stad och samtycker till vård. Utöver hans samtycke redogörs inte ytterligare för hans 

omsorgsförmåga i bedömningen. I fall 28 bor barnet hos sin manlige vårdnadshavare och den 

kvinnliga vårdnadshavaren uttrycker att hon inte har någon möjlighet att ta hand om barnet. 

Utöver det redogörs inte för hennes omsorgsförmåga. Om den manlige vårdnadshavarens 

eventuella alkoholmissbruk konstaterar länsrätten i sin bedömning att mannen: /…/ under 
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veckan inför den muntliga förhandlingen druckit mycket alkohol. Det råder stor osäkerhet 

angående omfattningen av hans alkoholbruk. 

 

6.3.6 Psykisk störning 

 

Tabell 6 Kategori: psykisk störning 

Vårdnadshavare Antal Fallnummer 
Kvinnlig 7 1, 16-17, 20, 29-31
Manlig 0  
Kvinnlig och manlig 2 14, 32 
Totalt 9  
 

I alla fall utom ett (fall 14) hänvisas den psykiska störningen till kvinnan. I fyra av fallen (fall 

16, 30-32) handlar länsrättens bedömning nästan uteslutande om vårdnadshavarens psykiska 

störning medan den psykiska störningen i de resterande fem fallen beskrivs som en faktor 

bland andra som orsak till missförhållanden i hemmet. I de domar som behandlar enbart 

psykisk störning är beskrivningarna av risken för skada på barnet jämförelsevis korta men 

kring samtycket diskuteras mer ingående.   

 

Kvinnlig vårdnadshavare: De kvinnliga vårdnadshavarnas psykiska störningar beskrivs i 

förhållande till hur de påverkar omsorgsförmågan om barnen. I fall 20 skriver länsrätten: 

Bristerna kan kopplas till problemen /…/ och till de proportioner [kvinnlig vårdnadshavare] 

lät problemen få /…/ samt genom att bli deprimerad och inte riktigt orka ta hand om [barnet]. 

I både fall 16 och fall 31 slår länsrätten fast att de kvinnliga vårdnadshavarna lider av 

psykiska störningar som medför risk att barnens hälsa och utveckling skadas. Det klargörs i 

båda fallen att kvinnorna håller med länsrätten om att de inte har förmåga att ta hand om 

barnen men samtycket bortses ifrån i båda fallen på grund av kvinnornas psykiska störning. 

Länsrätten anför i fall 16: En frivillig placering av [barnet] finner länsrätten inte möjlig med 

hänsyn till att [kvinnan] har en psykisk sjukdom vilket kan leda till att hon avbryter en sådan 

placering /…/. 

 

Kvinnlig och manlig vårdnadshavare: I ett av fallen hänförs den psykiska störningen till 

den manlige vårdnadshavaren och beskrivs i ljuset av att barnet inte har sitt boende hos 

honom. I den domen konstaterar länsrätten att hans brister i omsorgen således måste bedömas 

enbart utifrån umgänget med barnet. Hur den psykiska störningen kommer till uttryck 
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beskrivs inte. Det fastställs att han samtycker till vården (fall 14). I fall 32 bor den manlige 

vårdnadshavaren på okänd adress utomlands och liksom i fall 16 och 31 håller den kvinnan 

med om att barnen har ett vårdbehov men inte heller i detta fall anses den kvinnliga 

vårdnadshavarens samtycke tillförlitligt. 

 

6.3.7 Annat förhållande i hemmet 

 

Tabell 7 Kategori: annat förhållande i hemmet 

Vårdnadshavare Antal Fallnummer 
Kvinnlig 6 2-3, 15-17, 29
Manlig 0  
Kvinnlig och manlig 3 13-14, 25 
Totalt 9  
 

En av de faktorer som i förarbetena anges som ”annat förhållande i hemmet” är då 

missförhållanden i hemmet beror på en annan person än vårdnadshavaren, till exempel en 

sambo. Sådana omständigheter diskuteras kring i nio av länsrättsdomarna men rekvisitet 

används bara i tre fall (fall 2, 25, 29).  I de övriga sex fallen kopplas den andra personen ihop 

med brister i omsorgen hos vårdnadshavaren utan ett användande av ”annat förhållande i 

hemmet” (fall 3, 13-17). I fem av dessa fall är den andra personen en manlig sambo, före detta 

sambo eller partner till en kvinnlig vårdnadshavare (fall 3, 13-16). I det enda fall då det inte 

handlar om en sambo handlar det om en tio år äldre partner till ett minderårigt barn (fall 17).  

 

Kvinnlig vårdnadshavare: Fall 2 gäller en manlig sambo som misshandlar barnet, i fall 15 

utgörs den andra personen av barnets biologiska far som inte är vårdnadshavare till barnet och 

i fall 29 bedöms den manlige sambon av länsrätten vara en mycket olämplig person för barnet 

främst beroende på sin kriminalitet. Länsrätten gör följande bedömning: Som vårdnadshavare 

borde [kvinnan] sett till att hålla [sin sambo] borta från barnet och genom att underlåta detta 

får hon anses ha brustit i sin omsorg på sådant sätt att det funnits en påtaglig risk för att 

[barnets] hälsa och utveckling skulle kunna skadas. Fall 16 gäller en kvinnlig vårdnadshavare 

med psykisk ohälsa där länsrätten i sin bedömning tar fasta på kvinnans rädsla för sin före 

detta partner som ett skäl till varför en frivillig placering av barnet inte är tillräcklig. 

 

Kvinnlig och manlig vårdnadshavare: I fall 25 utgörs den andra personen av en närstående 

till familjen som misstänks ha begått övergrepp på barnet. I fall 14 bor barnet hos den 
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kvinnliga vårdnadshavaren. Kvinnan har tidigare levt tillsammans med en man som 

misshandlat henne och som misstänks för sexuella övergrepp och hot mot barnet. Länsrätten 

skriver: Även efter det att [kvinnan] flyttat ifrån [den andra personen] till [socialtjänstens 

boende] har hon inte förmått hålla honom från familjen och hon har avböjt den hjälp i form 

av jourhem som socialtjänsten erbjudit henne i syfte att erbjuda skydd mot [den andra 

personen]. 

 

6.4 Analys av länsrättsdomar 
 

6.4.1 Barnens vårdnadshavare och boende 

 

Genomgången av länsrättsdomarna visar att i materialet är andelen ensamma kvinnliga 

vårdnadshavare ungefär lika stor som andelen kvinnor och män som delar 

vårdnadshavaransvaret. Antalet ensamma manliga vårdnadshavare är litet. Tidigare forskning 

visar på liknande tendenser, att kvinnliga vårdnadshavare är överrepresenterade i 

barnavårdsärenden (Lundström & Sallnäs, 2003, Hollander, 1985). Samhällets könsroller har 

traditionellt givit kvinnor ett större ansvar för hem och barn. Denna rollfördelning har 

legitimerats av att kvinnan är den som bär, föder och ammar barnen. Som redogjordes för i 

avsnittet om lagstiftning utgår också lagarna från det biologiska könet när det gäller 

regleringen av vårdnadshavarskapet. Om barnets föräldrar inte är gifta får den som föder 

barnet, kvinnan, automatiskt ensam vårdnad (6 kap. 3 § FB). Det juridiska ansvaret för 

barnens omsorg ligger således från början hos kvinnan. Kvinnor kan inte undgå att bli 

vårdnadshavare annat än om de adopterar bort barnet medan män i större utsträckning kan 

välja om de vill bli vårdnadshavare eller inte. Lagstiftningens utformning kan vara en 

förklaring till varför antalet kvinnliga vårdnadshavare är fler än antalet manliga, samhälleliga 

normer en annan. I båda dessa förklaringsmodeller ligger biologiska förutsättningar hos könen 

som grund. I de domar där barnen bor hos en manlig vårdnadshavare visas ändå att män kan 

ta ansvaret för barn och att de könsroller som biologin dikterar inte är oföränderliga.  

 

Barnets boende är av stor vikt i länsrättens bedömning, till stor del beroende på att det är 

situationen i det hem där barnet har sitt huvudsakliga boende som främst är föremål för 

bedömningen. I de fall där kvinnliga vårdnadshavare inte bor med barnen kopplas 

omsorgsbrister i en del fall ändå till henne på ett sätt som inte görs med de manliga 
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vårdnadshavare som bor på annan ort. Detta blir tydligt i jämförelsen mellan fall 26 (se under 

rubriken Brister i omsorgen) och fall 27 (se under rubriken Missbruk) där den kvinnliga 

vårdnadshavare i fall 26 bor i en annan stad och den manlige bor i en annan stad i fall 27. Den 

kvinnliga vårdnadshavaren lastas för att hon inte bor i närheten av sitt barn, medan den 

manlige vårdnadshavarens omsorgsförmåga inte bedöms. I fall 14 (se under rubriken Psykisk 

störning) slår länsrätten fast att ”brister i omsorgen” hos den vårdnadshavare som inte bor 

med barnet enbart kan kopplas samman med dennes umgänge med barnet. Vårdnadshavaren 

som bedöms på detta sätt är man. I fall 26, 27 och 14 förstärks den kvinnliga 

vårdnadshavarens ansvar för barnet och hennes roll som moder som den som är viktigast för 

barnet. På detta sätt medverkar länsrätten till att reproducera kön och könsegenskaper knutna 

till den biologiska egenskapen att vara man eller kvinna. I flertalet fall redogörs inte alls för 

den manlige vårdnadshavarens omsorgsförmåga medan bara ett exempel finns på att rätten 

inte redogör för en kvinnlig vårdnadshavarens omsorgsförmåga (fall 28, se under rubriken 

Missbruk). Att rätten inte redogör för manliga vårdnadshavares ansvar och eventuella brister 

kan bero på att män inte förväntas ta ett föräldraansvar. Inom rättssociologisk teori talas om 

rättsinstitutioners delaktighet i fördelningen av ojämlika arbetsbördor i samhället (Aubert, 

1980). Länsrätten som rättsinstitution medverkar i flera av de studerade domarna till 

fördelningen av en ojämlik föräldrabörda genom att i sin bedömning implicera att den 

kvinnliga vårdnadshavaren har ett större ansvar än den manlige.  

 

Då vårdnadshavarna bor tillsammans redogörs ibland för deras omsorgsförmåga gemensamt 

och inte uppdelat i två roller. Detta visar på att den traditionella föräldrarollen uppdelad i två 

till viss del håller på att förändras och att föräldrar ibland kan tilldelas ett gemensamt ansvar. 

 

6.4.2 Misshandel 

 

I fallen där misshandel diskuteras är det i huvudsak män som brukar våld mot barnen. 

Länsrättsbedömningarna redogör för sakliga omständigheter i de fall då rekvisitet används. 

Sammantaget kan sägas att rekvisitet ”misshandel” är konkret och att länsrätten lägger stor 

vikt vid att klarlägga vad som ska ha ägt rum.   

 

I ett av fallen med en ensam manlig vårdnadshavare (fall 4) är utsagorna motstridiga och 

bilden av vad som ägt rum är således inte entydig. Länsrätten väljer att tro att barnets mamma 

har manipulerat barnet att ljuga om att det blir misshandlat. Inom könsteorin beskrivs en 
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människas kropp som en del av hans/hennes förståelse av sig själv. Kvinnokroppen är starkt 

förknippad med ett antal normer som har sin grund i förmågan att bära, föda och amma barn. 

Normer om moderskap säger att omvårdnad är ett av moderskapets ideal och normerna 

påverkar även mödrar att själva vilja leva upp till rollen som en god mor. Möjligen påverkas 

länsrätten av normer om den starka kvinnliga omvårdnadsinstinkten när rätten drar slutsatsen 

att kvinnan i fall 4 använder sig av starka medel för att få tillbaka sitt barn i den pågående 

vårdnadstvisten. Ett flertal exempel i empirin där manliga vårdnadshavares omsorgsförmåga 

inte diskuteras visar på att sådana ideal inte finns för eller hos pappor. I likhet med tidigare 

forskning ser vi i empirin att fäder inte förväntas ta ett omsorgsansvar i samma utsträckning 

som kvinnor (Swift, 1995). 

 

I ett av de två fall där en kvinna sätts i samband med fysisk misshandel beskrivs hon som 

obalanserad och aggressiv i barnets och andra människors närvaro (fall 1). Enligt länsrättens 

bedömning innebär hennes humörsvängningar att hon brister i omsorgen om barnet. 

Benämningar som ”obalanserad” och ”ständiga humörsvängningar” är värderande och sätts 

inte i samband med sakliga omständigheter. Belägg för att kvinnan varit obalanserad och 

aggressiv i barnets närvaro, utan en beskrivning av hur detta påverkar barnet, föranleder 

länsrätten att bedöma att hon brister i omsorgen. I det andra fallet med en kvinnlig 

vårdnadshavare som misstänks för misshandel av sitt barn lägger länsrätten fokus på hennes 

omsorgsförmåga som beskrivs som ”oförutsägbar” istället för på själva misshandeln (fall 6). 

Länsrätten förhåller sig olika till de kvinnliga vårdnadshavarna och de manliga 

vårdnadshavarna i misshandelsfallen. Misshandel av ett barn ses som en kvinnlig 

vårdnadshavares bristande omsorgsförmåga medan det i fallen med manliga vårdnadshavare 

ses som just misshandel och följden blir att olika rekvisit används. Könsteorin menar att det 

finns kroppsligt förankrade normer som är olika hos män och kvinnor (Schlytter, 2000, 

Carlsson, 2001). Brukandet av fysiskt våld är kopplat till manliga egenskaper medan en 

kvinna som brukar våld går utanför de könsbundna normerna. Kvinnan i fall 1 kliver utanför 

könsrollen när hon beter sig aggressivt och utan att misshandel av barnet påvisas anses hennes 

normöverskridande beteende så allvarligt att det utgör ”brister i omsorgen”.  

 

Den manlige vårdnadshavaren som inte bor med sitt barn men ofta är i det hem som barnet 

delar med sin kvinnliga vårdnadshavare och där har brukat våld mot både kvinnan och barnet 

diskuteras inte i termer av omsorgsförmåga (fall 9). Mannen diskuteras överhuvudtaget inte 

som vårdnadshavare trots att han är det. I stället anses mannen vara en del av rekvisitet 
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”brister i omsorgen” som hänförs till kvinnan. Även här syns att länsrätten är påverkad av de 

normer som anger mödrar som de som har det huvudsakliga ansvaret för sina barn och 

dessutom normer som föreskriver att ett våldsamt beteende hos män inte är anmärkningsvärt. 

  

I ett flertal fall, bland annat fall 2 och 8, diskuteras i bedömningen kring om de kvinnliga 

vårdnadshavarna har försökt gå emellan när barnen misshandlats. I fall 8 avvisar länsrätten 

tydligt socialnämndens tolkning att detta innebär att kvinnan har brustit i omsorgen. Detta 

exempel visar på en viss medvetenhet hos länsrätten om problematik kring mäns våld i 

hemmet och att länsrätten vill understryka att ansvaret för detta inte ska läggas på kvinnor. 

Länsrätten använder här sitt inflytande som rättsinstitution genom att signalera till 

socialtjänsten att en tolkning av misshandelsfall som lägger över ansvaret från mannen till 

kvinnan inte är acceptabel. Ett sådant ställningstagande kan i förlängningen få samhällelig 

betydelse för maktfördelningen mellan könen. 

 

6.4.3 Otillbörligt utnyttjande 

 

Den dom som behandlar en manlig vårdnadshavare som är dömd för sexuella övergrepp på 

kompisar till sitt barn och en kvinnlig vårdnadshavare som bedöms brista i sin 

omsorgsförmåga behandlar endast kvinnans brister (fall 12). Det sätt som länsrätten i detta 

fall väljer att tala om något och tiga om något annat får betydelse ur ett könsperspektiv. 

Mannens omsorgsförmåga diskuteras inte trots att han är vårdnadshavare och trots att det 

finns faktorer som skulle kunna utgöra risk för barnet. Genom att inte tala om mannen och 

eventuella problem hos honom som vårdnadshavare läggs allt ansvar för barnet på modern 

tillsammans med hela skuldbördan för barnets problem. 

 

6.4.4 Brister i omsorgen 

 

”Brister i omsorgen” används som rekvisit i nästan alla domar. Exemplet där länsrätten 

använder rekvisitet trots att man först konstaterat att brister i omsorgen inte föreligger visar på 

en närmast slentrianmässig användning (fall 8). I de fåtal fall där rekvisitet inte nämns 

används istället ”misshandel”, vilket, som beskrivs ovan, oftare är kopplat till män och utgörs 

av sakliga omständigheter. ”Brister i omsorgen” är istället ett väldigt brett begrepp och kan 

utgöras av en mängd olika konkreta men också mer abstrakta omständigheter. LVU handlar 

om vårdnadshavares ansvar för att tillgodose sina barns behov och begreppet vårdnadshavare 
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är könsneutralt. I praktiken bär dock kvinnor det huvudsakliga ansvaret för barnen oavsett om 

en manlig vårdnadshavare finns eller inte och detta blir tydligt i studien av länsrättens 

användande av ”brister i omsorgen”. Studiens resultat visar att länsrätten kopplar samman de 

flesta omständigheter med ”brister i omsorgen” och då i synnerhet med kvinnors brister. 

Tidigare forskning har kommit fram till resultaten att när man inom socialt arbete och 

barnavårdsutredningar talar om bristande omsorg är det egentligen mödrarnas brister man 

åsyftar (Swift, 1995). Något som proposition 1989/90:28 anger som ”brister i omsorgen” är 

djupgående konflikter mellan föräldrar på ett sätt som påverkar barnet. Trots det skriver 

länsrätten i fall 4 att vårdnadstvisten mellan föräldrarna inte kan utgöra grund för LVU. 

Mannen är ensam vårdnadshavare och fallet är ett exempel på en tendens hos länsrätten att 

snarare koppla ihop ”brister i omsorgen” med en kvinnlig vårdnadshavare än en manlig.  

 

I båda fallen med en ensam manlig vårdnadshavare uppmärksammas känslomässiga brister i 

omsorgen, vilket visar på en förändring av de könsbundna normerna för föräldraskap. De 

traditionella könsrollerna har tilldelat mannen ansvaret för allt utanför hemmet och det 

känslomässiga inom familjen har varit kvinnans ansvar (Widerberg, 1999). I takt med att 

samhället förändras mot en syn på att pappor är viktiga för sina barn kan man skönja liknande 

förändringar inom det område som LVU-omhändertaganden utgör (jfr Lundström, 2003). I 

materialet beskrivs känslomässiga brister hos manliga vårdnadshavare dock mest då ingen 

kvinnlig vårdnadshavare finns. Det tyder på att mäns ansvar uppmärksammas mer då de är 

ensamma om ansvaret. I ett av fallen med ensam manlig vårdnadshavare skrivs att mannen 

inte har bemött, bekräftat, stöttat och levt sig in i sitt barns situation (fall 5). Formuleringen 

tyder på ett språk hämtat ur psykologin för att ge tyngd åt hur barnet riskerar att skadas, 

medan språket i bedömningarna om kvinnliga vårdnadshavare är hämtat ur samhälleliga 

normer, vilket uttrycks i att kvinnorna prioriterat sina egna behov, inte förmått se till barnets 

bästa och brister i insikten om barnens behov (jfr fall 22, 24, 14). Tidigare forskning visar på 

att kvinnor bedöms efter sina moraliska brister och det stämmer ganska väl överens med våra 

resultat (Hilte, 2000). Formuleringarna om kvinnliga vårdnadshavare, oavsett om de är 

ensamma vårdnadshavare eller inte, är mer abstrakta och mer värderande än formuleringarna 

om manliga vårdnadshavare.  

 

För både kvinnliga och manliga vårdnadshavare anses det viktigt att de kan ge sina barn 

struktur och en stabil tillvaro. Likheter kan här skönjas i bedömningen mellan kvinnliga och 

 41



manliga vårdnadshavare, men då fler kvinnor i materialet än män har barnen boende hos sig 

återfinns dessa brister oftare kopplade till kvinnor.  

 

6.4.5 Missbruk 

 

I de fall där missbruk på något sätt finns med i bilden, antingen för att någon av 

vårdnadshavarna har eller har haft ett missbruk eller för att missbrukare vistats i hemmet 

läggs stor vikt vid detta i länsrättens bedömningar. Länsrätten lägger inte så stor vikt vid 

konkreta belägg för att ett missbruk föreligger. Om missbruk förekommit tidigare eller om 

vårdnadshavaren umgås med missbrukare bedöms vårdnadshavaren vara problematisk på ett 

sätt som kan leda till skada för barnet. I en del av fallen diskuteras hur missbruket påverkar 

vårdnadshavarens omsorgsförmåga men inte i alla fall.  

 

I två av fallen som rör missbruk är kvinnan ensam vårdnadshavare trots att föräldrarna är ett 

par och utövar föräldraskapet tillsammans (fall 15 och 22). Länsrätten diskuterar kring 

kvinnans missbruk och att kvinnan lever med en missbrukande man som ”brister i omsorgen”. 

Juridiskt sett är det korrekt att bara bedöma den/de som är vårdnadshavare och som en följd 

av att de missbrukande papporna inte är vårdnadshavare beaktas inte deras omsorgsförmåga 

eller brister i länsrättens bedömningar. I praktiken, däremot, är männen biologiska pappor till 

barnen och finns med i barnens vardag. Av länsrättens bedömningar kan man utläsa att 

kvinnorna förväntas ta ansvar inte bara för sitt missbruk och därigenom omvårdnaden om 

barnen utan också för männen, genom att hålla dem borta från barnen och inte dela vårdnaden 

med dem. På grund av sitt kön och att de har fött barnen får kvinnorna ta på sig hela ansvaret 

för barnen medan männen kan välja om de vill vara vårdnadshavare och ta ansvar för barnen. 

Här syns samhällets syn på kön och vilka egenskaper och förpliktelser som kopplas till könen 

både i den lagstiftning som reglerar vårdnadshavarskap och i hur länsrättens väljer att förhålla 

sig till detta genom att uttrycka att det är oroande när kvinnliga vårdnadshavare vill dela 

vårdnadshavarskapet med män som anses olämpliga. Könsnormerna tillmäter kvinnors 

biologi betydelse genom att säga att biologiska förutsättningar gör att kvinnor står närmare 

sina barn och har större ansvar för dem än män. Mäns biologi tillmäts inte samma betydelse 

trots att de avlat barnen och därmed också har en biologisk koppling till dem. Barnet är 

kvinnans egendom som hon har rätt att bestämma över (förutom vid 

tvångsomhändertaganden) men det är även hon som skuldbeläggs som en misslyckad mamma 

när barnet far illa. Gör hon rätt gör hon bara det hon förväntas göra (jfr Swift, 1995). 
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Noterbart är också länsrättens val av ord när man i fall 28 beskriver den manlige 

vårdnadshavarens ”alkoholbruk” efter att man konstaterat att han druckit mycket. Ordet 

alkoholbruk implicerar inte ett problematiskt drickande vilket ordet missbruk gör. Att 

länsrätten väljer att använda detta ord för att beskriva en manlig vårdnadshavares alkoholintag 

tyder på normer om manligt och kvinnligt som förordar att män kan dricka mer än kvinnor 

utan att det är att betrakta som ett problem. Fallet är ett exempel på hur normer har inverkan 

på länsrättens bedömningar (jfr Schlytter, 1999).  

 

6.4.6 Psykisk störning 

 

De resultat från domarna som behandlar psykisk störning visar på att psykisk störning oftast 

diskuteras i samband med en kvinnlig vårdnadshavare samt att eventuella samtycken ges 

mindre betydelse än i fall där psykisk störning inte föreligger. Resultaten ligger i linje med 

tidigare forskning som visat att samtycket och i vilken grad det anses allvarligt menat är av 

stor betydelse i den rättsliga bedömningen (Hollander, 1998). I samtliga domar där samtycken 

från vårdnadshavare med psykiska problem inte anses trovärdiga på grund av deras sjukdom 

gäller detta en kvinnlig vårdnadshavare. Bedömningarna är korta och kvinnans psykiska 

tillstånd räcker som förklaring till varför hennes barn måste omhändertas.  

 

I bedömningen av hur en kvinnlig vårdnadshavare brister i omsorgen om sitt barn skrivs att 

hon brustit bland annat genom att låta sina problem få stora proportioner och genom att ”bli 

deprimerad” (fall 20). Ordvalet uttrycker en värdering och låter antyda att kvinnan med avsikt 

givit problemen stora proportioner samt att depression är något man kan välja att få. Det visar 

på ännu ett exempel där kvinnliga vårdnadshavare beskrivs i värderande ordalag och bedöms 

efter moraliska brister medan manliga vårdnadshavares omsorgsbrister beskrivs med ett 

tydligare och mer exemplifierande språk.     

 

I de fall där kvinnliga vårdnadshavare som har en psykisk störning bedöms brista i omsorgen 

om sina barn syns i länsrättens bedömningar en misstanke om att kvinnorna kommer att bryta 

mot sina givna samtycken till vård. Normer om att kvinnor är huvudansvariga för sina barn 

och står dem närmast ligger till grund för en föreställning om att mammarollen är så viktig för 

kvinnor att de tenderar att sätta sina egna behov av att vilja ha barnen hos sig före vad som är 

bäst för barnen. Det är svårt att göra en analys av manliga vårdnadshavare med psykisk 

störning eftersom bara en sådan återfinns i materialet. Men i materialet som helhet diskuteras 
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inte manliga vårdnadshavare i termer om att vilja sätta sina behov först vilket speglar 

normerna om föräldraskap där männen inte anses ha ett så starkt behov av att ha sina barn hos 

sig.  

 

6.4.7 Annat förhållande i hemmet 

 

I de fall då en annan person än vårdnadshavaren utgör missförhållanden i hemmet kopplas 

detta i majoriteten av domarna ihop med den kvinnliga vårdnadshavarens ”brister i omsorgen” 

istället för med ”annat förhållande i hemmet”. Den kvinnliga vårdnadshavaren hålls ansvarig 

för beteendet hos den andra personen, som i samtliga fall utgörs av en man, och det bedöms 

att hon borde ha hållit honom borta från hemmet eller från barnet. I flera av fallen är männen 

våldsamma och våldet har utövats mot både kvinnor och barn. Det finns också ett exempel där 

den andra personen utgörs av barnets far. Kvinnor bär ett dubbelt ansvar för sig själva och 

sina närstående vilket redogjorts för inom bland annat kvinnoforskning i juridiken 

(Pylkkänen, 1995). I enlighet med könsrollerna har kvinnan traditionellt sin sfär i hemmet 

(Roman, 2004, Widerberg, 1999) och av länsrättens bedömningar kan man göra tolkningen att 

allt som sker inom denna sfär är hennes ansvar. 

 

I enlighet med det som framkom i redovisningen av lagstiftningen ska förhållanden i hemmet 

som beror på en annan person än vårdnadshavaren härledas till ”annat förhållande i hemmet”. 

En sammankoppling med eller ett användande av endast ”brister i omsorgen” gör att skulden 

för att barnet far illa läggs på fel person. Länsrättens uppgift är visserligen inte att klargöra 

frågan om skuld till varför barnet far illa utan uppgiften är att bedöma barnets behov av vård. 

Men också satt i denna kontext återkommer vikten av vad som sägs och inte sägs i rättsliga 

texter (jfr Pylkkänen, 1995). ”Brister i omsorgen” är både genom formulering och i sitt 

innehåll tydligt kopplat till vårdnadshavarens förmåga. ”Annat förhållande i hemmet” ger, 

både genom den språkliga formuleringen av själva rekvisitet och även i propositionens 

innehåll, mer utrymme för en tolkning som visar att det kan finnas omständigheter som gör att 

barn far illa men som inte direkt kan kopplas till att en vårdnadshavare har brustit. Materialet 

visar att också då länsrätten använt rekvisitet, som i fall 29, hänvisar man ändå till ”brister i 

omsorgen” genom att säga att kvinnan brister genom att inte hålla mannen borta från sitt barn. 

Att definiera mannen som ett annat förhållande i hemmet betyder alltså inte att kvinnan står 

utan skuld.   
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I proposition 2002/03:53, som rör en lagändring av LVU, slås det fast att kvinnor och barn 

som utsätts för våld har ett särskilt behov av skydd. Den formuleringen fråntar de kvinnliga 

vårdnadshavarna ansvaret för våld i hemmet som utövas av någon annan än dem själva. 

Propositionen och åtföljande lagändring gjordes dock efter att domarna i materialet avgjordes. 

 

7. Slutdiskussion 
 

7.1 Resultatdiskussion 
 

Vid den första genomläsningen av rättsfallen verkade länsrättens bedömningar vara ganska 

likvärdiga oavsett om vårdnadshavaren var man eller kvinna. När vi kategoriserade materialet 

blev dock skillnader i bedömningarna beroende på vårdnadshavarens kön tydliga. Detta visar 

att det är viktigt att undersöka om det som vid en första anblick verkar jämställt verkligen är 

det. Eftersom vi lever i ett samhälle där vissa normer om kön råder är det lätt att missa att man 

själv agerar utifrån dessa normer vilket bidrar till ett reproducerande av dem. Som 

socialarbetare är det väldigt viktigt att inte särbehandla människor av någon anledning. Det är 

angeläget att hela tiden reflektera över sina egna föreställningar och fördomar för att undvika 

orättvisa bedömningar på tveksamma grunder. Ett mot individen så stort ingrepp som 

tvångsomhändertagande av ett barn har beslutsrätten förlagd till en rättslig instans för att 

försäkra beslut som är fattade på korrekta grunder. Det rättsliga systemet är, som 

exemplifierats i studien, uppbyggt på ett sätt som ska garantera rättssäkerhet. I ett sådant 

system ska inte oegentligheter på grund av kön ha någon plats. För att förändra den ojämlika 

maktbalansen mellan män och kvinnor är det nödvändigt att titta på grunden till uppdelningen 

som både i lagstiftningen och i normbildningen är kopplad till vilken roll könen har i 

reproduktionen. Genom att betona att kvinnor och män har lika stort ansvar för och kunnighet 

om omvårdnad av barn kan man bidra till att förändra synen på män och kvinnor och ändra 

den rådande ojämlika maktbalansen. Vår slutsats är att sådan medvetenhet krävs inte bara 

inom socialt arbete utan även att rättsliga institutioner som länsrätten behöver mer kunskap 

om sin roll som normbildare. 

 

Resultaten visar att länsrätten överanvänder ”brister i omsorgen” på bekostnad av bland annat 

”annat förhållande i hemmet” och att detta är till nackdel för kvinnliga vårdnadshavare. 

Länsrättens uppgift är att bedöma om barn är i behov av tvångsvård och vi menar inte att barn 
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som far illa eller riskerar att fara illa inte ska omhändertas. Detta ska dock ske på rätt grunder 

med rätt användning av lagens rekvisit och utan ojämlikheter i bedömningarna som grundar 

sig i vårdnadshavarnas kön. Utslaget av domarna har inte analyserats eftersom det inte var ett 

av studiens syften och det är inte säkert att ett användande av rekvisiten i enlighet med lagens 

förarbeten hade förändrat antalet omhändertagna barn. Vikten av domarnas språk och innehåll 

ska dock inte underskattas. Länsrättsdomen, i likhet med socialtjänstens utredning, utgör ett 

myndighetsdokument som med stor sannolikhet kommer att påverka de berörda individernas 

uppfattning om sig själva. Vi anser att sättet länsrätten i många av de studerade 

bedömningarna har räknat upp de kvinnliga vårdnadshavarnas brister i omsorgen bredvid en 

kort kommentar om de manliga vårdnadshavarnas eventuella samtycke är stigmatiserande för 

dessa kvinnor och att rådande ideal om hur en mamma ska vara gör dessa omdömen ännu 

svårare för kvinnor att förhålla sig till. 

  

Av länsrättens bedömningar i de studerade domarna kan utläsas att kvinnliga vårdnadshavare, 

för att inte anses brista i omsorgen, bör skydda sina barn mot våldsamma män, de bör se till 

att inte själva bli misshandlade, de bör bo i närheten av sina barn även om barnen bor med sin 

manlige vårdnadshavare och de bör undvika att bli deprimerade. Vidare tolkar vi länsrättens 

bedömningar av kvinnliga vårdnadshavare med psykisk ohälsa som ett omyndigförklarande 

av dessa kvinnor på så vis att deras samtycke inte anses tillförlitligt på grund av deras 

psykiska tillstånd. Att bedömningarna är så korta och inte sätter kvinnornas problem i relation 

till barnet leder oss till tolkningen att om en mamma har en psykisk störning kan hennes barn 

omhändertas utan en tydlig motivering. Vi ser också ett mönster av att missbrukande män 

omyndigförklaras då inga krav ställs på att de ska sluta missbruka samtidigt som kvinnorna 

förväntas göra det för sina barns skull. De missbrukande männen anses knappt ha något med 

barnen att göra om de inte är vårdnadshavare trots att de i flera fall bor ihop med barnen och 

mycket väl kan vara en viktig person i barnens liv. Även om länsrätten juridiskt sett gör riktigt 

som bara diskuterar den kvinnliga vårdnadshavarens omsorgsförmåga om den biologiska 

fadern inte är vårdnadshavare så är det både ur barnens synvinkel och ur en 

jämställdhetsaspekt viktigt att dessa fäder och deras roll i barnens liv uppmärksammas, inte 

minst eftersom länsrätten i sin egenskap av rättsinstitution bidrar till samhällets normbildning. 

 

Lagens formella likhet döljer hur det egentligen ser ut i samhället.  I förarbetena till den 

senaste ändringen av LVU kan skönjas en mindre könsneutralt utformad lagstiftning. I 

propositionen fastslås bland annat att våld i hemmet drabbar kvinnor och barn och att 

 46



socialtjänsten har ett särskilt ansvar att ge dem skydd och stöd i sådana situationer. Resultatet 

är ett synliggörande av kvinnors och mäns olika villkor. Frågan är vilken betydelse dessa 

lagändringar får för tillämpningen av 2 § LVU. De domar som analyserades i studien 

avgjordes innan lagändringen och resultaten visar att ”annat förhållande i hemmet” inte 

användes i samma utsträckning eller i samma situationer som lagstiftaren avsett. Det visar på 

att lagstiftarens jämställdhetspolitiska intentioner inte räcker till så länge rätten i sin 

tillämpning styrs av samhälleliga normer om kön och föräldraskap. 

 

7.2 Metoddiskussion 
 

Den rättsdogmatiska metoden är positivistiskt utformad och går därmed inte att tillämpa på så 

många olika sätt. Detta ger oss litet utrymme att diskutera hur metoden skulle ha kunnat 

användas istället. Däremot hade vi kunnat använt metoden i en mer utökad form, genom att 

använda ytterliggare rättskällor, studera lagändringar ännu längre tillbaka i tiden och genom 

att fördjupa oss i studien av de kringliggande lagarna. Att så inte gjordes berodde på att vi 

valde att ge den rättsdogmatiska delen lite mindre utrymme än den rättssociologiska delen. 

Den rättsdogmatiska delen valde vi istället att använda som en grund för den 

rättssociologiska, samtidigt som den var nödvändig för att besvara en av frågeställningarna 

och anledning var att vi ansåg att den rättssociologiska delen var både mer relevant och mer 

intressant för ämnet socialt arbete.  

 

Den rättssociologiska metoden ansåg vi nödvändig för att få en bild av rättens och samhällets 

påverkan på varandra. Det som däremot kan diskuteras är valet av empiri. Vi hade kunnat 

använda andra rättsinstanser eller andra år. Vi hade även kunnat göra ett mer begränsat urval 

och därmed göra en mer uttömmande tolkning av de valda domarna. Exempelvis kunde vi ha 

valt domar som endast rörde barn med både en kvinnlig och en manlig vårdnadshavare eller 

barn mellan vissa åldrar.  

 

Reliabiliteten tror vi är större eftersom vi refererar till fallens målnummer och informationen i 

resultatredovisningen således ska vara möjlig att kontrollera för läsaren. Däremot kan man 

diskutera kring ifall vi har återgivit fallen på ett korrekt sätt. Vi har fått vara selektiva i 

beskrivningen av omständigheterna i fallen och risken  är att vi har utelämnat information 

som kan vara relevant. Vi tror att validiteten försäkrades av att vi följde det för studien 
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planerade upplägget och forskningen genomfördes i en logisk ordning. Något som kan ha 

sänkt validiteten är att vi formulerat om studiens syfte ett flertal gånger eftersom vi inte ansåg 

att syftet från början tydligt visade vad vi ville undersöka. Däremot kontrollerade vi att vi 

verkligen studerade det vi hade för avsikt att studera genom att jämföra med de ursprungliga 

formuleringarna, vilket torde öka validiteten. 

 

7.3 Teoridiskussion 

 
Valet av teorier var avhängigt dels av det uttalade könsperspektivet dels av valet att undersöka 

ämnet om synen på föräldraskap med en koppling till rätten. Att använda en helt annan typ av 

teorier hade riskerat att inte kunna besvara syftet så som det formulerades utifrån 

problemformuleringen. 

 

Däremot hade liknande teorier inom samma ”område” kunnat användas istället. Ett sådant 

exempel är genusteorin. Analysen hade då inte haft en lika tydlig koppling till det biologiska 

könets betydelse för samhällets normbildning och för föräldrarnas upplevelse av sig själva 

som föräldrar beroende på deras kön. 

 

Användandet av en rättssociologisk teori underlättade för oss att i analysen belysa rättens del i 

det problem som vi studerade. Vi anser att utan den teorin hade vi i analysen inte kunnat 

påvisa rättens roll och betydelsen av denna. Valet av att lyfta fram könsperspektivet även i 

den rättssociologiska teorin kan ifrågasättas eftersom vi redan använder en könsteori. Å ena 

sidan kan det innebära ett alltför stort fokus på frågan om kön, å andra sidan var sådana 

teorier oss till hjälp i förståelsen av hur man kan se på rätten ur ett könsperspektiv.  

 

7.4 Förslag till vidare forskning.  
 

Våra förslag till vidare forskning är en uppföljningsstudie till denna för att undersöka om och 

i så fall hur lagändringen har påverkat länsrättens tillämpning. En relevant fråga är också om 

man inom socialtjänsten har reflekterat över eller påverkats av den senaste lagändringen. 

Vidare vore en intervjustudie med utredande socialsekreterare intressant för att undersöka 

deras syn på föräldraskap och kön. En jämförelse mellan socialnämndens utredningar och 

vilka aspekter av dem som länsrätten tar fasta på vad det gäller 2 § LVU skulle ge kunskap 
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om huruvida synen på kvinnliga respektive manliga vårdnadshavare skiljer sig åt mellan 

socialnämnden och länsrätten.   
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