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Sammanfattning 
Denna studies syfte är att undersöka hur föräldraförmåga konstrueras i relation till 

utvecklingsstörning i socialnämndens utredningar avseende LVU-domslut, genom att analysera 

sex domar från år 2016 till 2019 fattade i fem förvaltningsrätter. För att uppfylla studiens syfte 

formuleras två frågeställningar. Den första frågeställningen behandlar hur föräldraförmåga 

konstrueras i relation till utvecklingsstörning utifrån de analytiska verktygen modalitet, ordval 

samt subjektpostion. Detta analyseras utifrån tre olika föräldrakonstellationer, vilka är två 

vårdnadshavare med utvecklingsstörning, en vårdnadshavare med utvecklingsstörning och en 

vårdnadshavare utan fastställd diagnos samt en ensamstående vårdnadshavare med 

utvecklingsstörning. Den andra frågeställningen berör hur domarnas utfall kan förstås i relation 

till konstruktionerna av föräldraförmåga. Studien genomförs med en kvalitativ ansats med 

grund i en diskursanalytisk metod. Empirin består av socialnämndens utredningsmaterial som 

ligger till grund för beslut om omhändertagande enligt LVU. Studiens fynd visar att 

föräldraförmågan främst konstrueras utifrån oförmåga att kunna tillgodogöra sig hjälp samt 

svårigheter gällande att tolka barnets signaler. Resultatet visar vidare att domarnas utfall 

påverkas av föräldrakonstellation då den normalbegåvade vårdnadshavaren enligt såväl 

socialnämnden som förvaltningsrätten har en avgörande betydelse för utfallet.  

 

Nyckelord: föräldraförmåga, utvecklingsstörning, diskurs, konstruktion, socialnämnden, 

förvaltningsrätten 
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Abstract 
The purpose of this study is to investigate how parental ability is constructed in relation to 

intellectual disabilities in the department of social welfare´s investigations regarding LVU 

verdicts, by analyzing six judgments from 2016 to 2019 in five administrative courts. To fulfill 

the purpose of the study, two research questions are formulated. The first research question 

refers to how parental ability is constructed in relation to developmental disabilities based on 

the analytical tools modality, word choice and subject position. This is analyzed on the basis of 

three different parental constellations, which consist of two custodians with developmental 

disabilities, one custodian with developmental disabilities and one custodian with no 

established diagnosis and a single custodian with developmental disorders. The second question 

concerns how the judgments' outcome can be understood in relation to the constructions of 

parental ability. The study is conducted with a qualitative approach based on a discourse 

analytic method. The data consists of the department of social welfare´s investigative material 

that forms the basis for the judgment on disposal according to LVU. The findings of the study 

show that the parent's ability is mainly constructed based on the inability to obtain help and 

difficulties in interpreting the child's signals. The result further shows that the outcome of the 

judgments is affected by parental constellation as the normally intelligence custodian according 

to both the department of social welfare and the administrative court has a decisive importance 

for the outcome. 

 

Key words: parental ability, intellectual disability, discourse, construction, department of 

social welfare, administrative court 
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Inledning och problemformulering  
 

Förr i världen, men inte för särskilt länge sedan, steriliserades människor som ansågs mindre 

begåvade. De skulle inte kunna få egna barn - ett statligt iscensatt övergrepp som alla tar avstånd 

ifrån. Idag har samhället officiellt en helt annan syn på dessa människor (Josefsson, 2019).  

 

Så inleds det andra avsnittet i Janne Josefssons programserie från 2019 där han återupptar gamla 

fall som uppmärksammats och väckt starka samhälleliga reaktioner i TV-serien Uppdrag 

granskning. I avsnittet återtar Josefsson kontakten med Karin och Lasse i Oskarshamn vars son 

tvångsomhändertogs år 2002 enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

[LVU]. Karin och Lasse har båda diagnostiserats med intellektuell funktionsnedsättning och 

ansågs inte lämpliga som föräldrar. Efter granskningen har Josefsson bland annat mött hård 

kritik som främst riktats mot den journalistik som förts i relation till Socialtjänstens 

utredningsunderlag och beslutsfattande. Många av de kritiker som hörts i fallet menar att 

Josefsson jagat Socialtjänsten samt politiker, vars uppgift och avsikt är att ge utsatta barn 

trygghet (Josefsson, 2019). Dock är fallet som Josefsson lyfter ett av många då det i Sverige 

uppskattningsvis föds 160 barn årligen till mödrar med utvecklingsstörning (Bager, 2003). 

Detta innebär att betydligt fler föräldrar befinner sig i en liknande situation som Karin och 

Lasse. 

          Det kan konstateras att föräldrar som likt Karin och Lasse har en intellektuell 

funktionsnedsättning initialt är stigmatiserade. Detta då stigma härleds till fysiska, psykiska 

samt etniska normöverskridanden som kan generera en känsla av skam (Svensson, 1992). En 

intellektuell funktionsnedsättning kan därigenom anses vara ett psykiskt normöverskidande 

som kan ligga till grund för uteblivet socialt erkännande av omgivningen (a.a.). I Sverige har 

det även visats att individer med någon typ av funktionsnedsättning är en utsatt grupp då de 

vittnar om ojämlika levnadsvillkor (Socialstyrelsen, 2010). Det konstateras att dessa individer 

har en sämre ekonomisk situation då inkomsten tenderar utgöras av sjuk- eller 

aktivitetsersättning alternativt försörjningsstöd, vilket kan vara en konsekvens av oförmåga att 

arbeta eller dåliga förutsättningar på arbetsmarknaden. Detta innebär att det även föreligger en 

ojämlikhet vad gäller arbetsmarknadsförankringen. Dock kan den bristande förankringen till 

arbetsmarknaden även kopplas till den lägre utbildningsnivå individer med 

funktionsnedsättningar har, där eftergymnasiala studier är sällsynta. Utöver detta är hälsan 

ytterligare en faktor som bidrar till de ojämlika levnadsvillkoren. Det fastslås bland annat att 

det är tre gånger vanligare att individer med diagnosen utvecklingsstörning konsumerar 

läkemedel mot depression eller liknande psykiska tillstånd (a.a.). Stigmatiseringen synliggörs 

vidare i tidigare forskning i relation till föräldraskap där det framgår att föräldrar med 

intellektuell funktionsnedsättning i stor utsträckning riskerar att få sina barn omhändertagna av 

sociala myndigheter (Gould & Dodd, 2013; Theodore, Foulds, Wilshaw, Colborne, Nga Yu 

Lee, Mallaghan, Cooper, & Skelton, 2018) samt att det föreligger en samhällelig föreställning 

om föräldrarnas oförmåga att kunna utöva föräldraskapet på ett framgångsrikt sätt, vilket 

resulterar i att de tenderar att blir dömda på förhand (Gould & Dodd, 2013; Theodore et al., 

2018; Cox, Stenfert Kroese, & Evans, 2015). Det faktum att majoriteten av studierna på området 

tar avstamp i de riskfaktorer som identifierats hos föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning är också att betrakta stigmatiserande då forskningen därmed är 

koncentrerad vid brister varpå de positiva egenskaperna hamnar i skymundan.  

          Samhällets uppgift är att på olika sätt skydda barn, vilket synliggörs i rådande 

lagstiftning. Föräldraskapet behandlas främst i Föräldrabalk (1949:381) [FB] vars regleringar 

av barnets bästa överensstämmer med barnkonventionens beaktande av barnperspektivet 

(UNICEF, 1989). I de inledande bestämmelserna i 6 kap. 1 § FB fastställs att barn har rätt till 

omvårdnad, trygghet samt god fostran och får med aktning för sin egen person inte utsättas för 
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kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Likväl som detta är en reglering av 

barns rättigheter utgör det även reglering av vårdnadshavares skyldigheter. Samtliga 

vårdnadshavare åläggs därmed ett ansvar för barnets välbefinnande vilket är grundläggande vad 

gäller bedömningen av huruvida föräldraskapet är att betrakta som fungerande. Ytterligare 

skydd återfinns i tvångslagstiftningen där vård enligt 2 § LVU kan beslutas om det på grund av 

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

förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling. En närmare 

definition och förklaring till rekvisit såsom fysisk misshandel, psykisk misshandel samt 

otillbörligt utnyttjande återfinns i propositioner till LVU-lagstiftningen. I proposition 

2002/03:53 förklaras psykisk misshandel i termer av att vårdnadshavaren uppfattar barnets syfte 

vara att tillgodose vuxnas behov vilket medför orealistiska förväntningar gentemot den unge i 

relation till utvecklingsnivån. Vårdnadshavarna som utsätter barn för denna typ av psykisk 

misshandel beskrivs ofta vara missbrukare, psykiskt sjuka eller ha en utvecklingsstörning (a.a.). 

Lagstiftningen fastställer mot bakgrund av detta att samhället har det yttersta ansvaret för barns 

säkerhet och möjliggör för ingripande vid situationer där barnet far illa oberoende av 

vårdnadshavarnas samtycke. För att kunna omhänderta ett barn krävs därmed skälig grund.   

          Sammanfattningsvis kan konstateras att individer med intellektuell funktionsnedsättning 

är en särskilt utsatt grupp, en utsatthet som förstärks i samband med att dessa individer blir 

föräldrar. Utsattheten och därigenom stigmatiseringen har synliggjorts i forskning som visar att 

barn till dessa föräldrar i stor utsträckning omhändertas av sociala myndigheter som en 

konsekvens av att deras föräldraförmåga tycks bedömas otillräcklig redan på förhand (Cox et. 

al., 2015; Gould & Dodd, 2013; Theodore et al., 2018). Mot bakgrund av detta finner vi intresse 

samt relevans i att undersöka hur socialsekreterare framställer och därigenom konstruerar 

föräldraförmågan hos dessa individer i utredningsunderlag till LVU-domar. Detta motiveras 

utifrån att socialsekreterarnas konstruktioner kan ligga till grund för föräldrarnas möjlighet att 

utöva sitt föräldraskap då socialsekreterarnas argumentation har en omfattande betydelse vid 

beslut om LVU. Föreliggande studie intar därmed en konstruktivistisk utgångspunkt genom att 

belysa språkets inverkan och betydelse i socialt arbete med den aktuella målgruppen, något som 

saknas i rådande forskning. Av de studier vi granskat har vi endast funnit en studie som 

fokuserar på diskursen avseende föräldraförmåga hos föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning. Denna studie är dock genomförd i Australien med utgångspunkt i 

empirisk data bestående av nyhetsmedia (Fraser & Llewellyn, 2015).  

 

Begreppspositionering 
I föreliggande studie används begreppen intellektuell funktionsnedsättning och 

utvecklingsstörning. Även då dessa är synonyma och avser samma tillstånd (1177, 2016) har vi 

valt att använda oss av båda benämningarna beroende på vilken benämning som använts i 

primärkällan. Exempelvis benämns tillståndet i tidigare forskning som intellektuell 

funktionsnedsättning medan socialnämnden i domarna använder begreppet 

utvecklingsstörning. Med anledning av detta används benämningen intellektuell 

funktionsnedsättning främst i inledningen samt vid referenser till tidigare forskning. På samma 

sätt används begreppet utvecklingsstörning vid redogörelse eller resonemang avseende vår 

empiri. Nedan följer en definition av diagnosen utvecklingsstörning.    

 

Utvecklingsstörning  

Diagnosen utvecklingsstörning, som enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-5) också kan benämnas som psykisk utvecklingsstörning beskrivs som en 

avvikelse i utvecklingen. Utvecklingsstörningen har sin begynnelse under utvecklingsperioden 

och innefattar såväl intellektuella som adaptiva svårigheter vilka återfinns inom de kognitiva, 

sociala och praktiska domänerna. I DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013), som är 
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en handbok för psykiatriker innehållande olika standarddiagnoser, framgår att följande tre 

kriterier måste vara uppfyllda då en utvecklingsstörningsdiagnos ska fastställas:  

 
A. Brister i intellektuella funktioner såsom slutledningsförmåga, problemlösning, planering, 

abstrakt tänkande, omdöme, studieförmåga och förmåga att lära av erfarenheter vilket styrks via 

såväl klinisk bedömning som via individualiserad, standardiserad intelligenstestning. 
B. Brister i adaptiv funktionsförmåga vilket leder till att personen inte når upp till den 

utvecklingsmässigt och sociokulturellt förväntade nivån av personligt oberoende och socialt 

ansvarstagande. Utan fortlöpande stödinsatser begränsar bristerna i adaptiv kapacitet personens 

fungerande i ett eller flera vardagliga avseenden såsom kommunikation, social delaktighet och 

självständighet inom ett flertal livsområden som hem, skola, arbete och samhälle. 

C. Bristerna i intellekt och adaptivitet visar sig under utvecklingsperioden.  
 

Diagnosen fastställs utifrån de fyra graderingarna lindrig, medelsvår, svår samt mycket svår där 

respektive gradering bestäms utifrån hur individen fungerar kognitivt, socialt samt praktiskt. 

Kopplat till varje gradering förs exempelvis resonemang om hur utvecklingsstörningen ter sig 

i olika åldrar samt hur individen fungerar i jämförelse med jämnåriga. Vad gäller den kognitiva 

domänen diskuteras bland annat individens inlärningsförmåga, förmåga till abstrakt tänkande, 

läsning, skrivning, räkning, förståelse för pengar, planering samt förmåga att prioritera. Vid 

bedömning av den sociala domänen riktas fokus mot exempelvis individens kapacitet avseende 

att uppfatta sociala signaler, förmåga att kommunicera och konversera samt svårigheter 

kopplade till känslo- respektive beteendereglering. Det omnämns i relation till detta att 

individer med utvecklingsstörning löper stor risk att bli manipulerade av andra vilket förklaras 

utifrån godtrogenhet. Avslutningsvis görs bedömningar kopplade till den praktiska domänen 

utifrån hur individen fungerar vad gäller bland annat skötsel av den personliga hygienen, 

handling, skötsel av hushåll, omvårdnad om barn, matlagning samt betalning av räkningar 

(American Psychiatric Association, 2013). För att påvisa skillnader i hur diagnosen kan yttra 

sig redogörs för den lindrigaste respektive svåraste graden nedan.   

          En individ med diagnosen lindrig utvecklingsstörning bedöms ha inlärningssvårigheter 

avseende abstrakta färdigheter som läsning, skrivning och räkning. Individen kan uppfattas 

socialt omogen i jämförelse med jämnåriga och bedöms ha ett mer omoget och konkret 

språkbruk. Det kan vidare föreligga svårigheter kopplade till en åldersadekvat känslo- 

respektive beteendereglering. Vad gäller den praktiska domänen bedöms en individ med lindrig 

utvecklingsstörning kunna sköta sin egenomsorg och personliga hygien på ett åldersadekvat 

sätt. Det kan föreligga behov av stöd vid mer komplexa vardagliga uppgifter vilket för vuxna 

kan innebära handling, skötsel och omsorg av barn samt att hantering av pengar. En vuxen 

individ kan oftast klara av arbeten på den öppna arbetsmarknaden såvida dessa inte ställer höga 

krav på kognitiva färdigheter (American Psychiatric Association, 2013).   

          En individ som diagnostiserats med mycket svår utvecklingsstörning beskrivs utifrån den 

kognitiva domänen i allmänhet fokusera på fysiska ting snarare än abstrakta processer. 

Individen har vidare svårt att förstå kommunikation via tal eller gester och uttrycker oftast 

känslor samt önskningar icke-verbalt. Individen beskrivs ha glädje av nära relationer till 

familjemedlemmar, vårdgivare samt andra närstående och söker kontakt samt besvarar det 

sociala samspelet med hjälp av emotionella signaler. Vad gäller det vardagliga välbefinnandet 

och hälsan är individer med mycket svår utvecklingsstörning beroende av andra i samtliga 

avseenden. Vid skötsel av hushållet kan individen hjälpa till med att exempelvis ställa fram 

tallrikar på bordet vid måltider. Med visst stöd av andra kan individen ha nöje av att exempelvis 

lyssna på musik, se på film eller gå promenader (American Psychiatric Association, 2013).  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur föräldraförmåga konstrueras i relation till 

utvecklingsstörning i socialnämndens utredningar avseende LVU-domslut utifrån tre 



4 

 

föräldrakonstellationer. Föräldrakonstellationerna är 1) två vårdnadshavare med 

utvecklingsstörning 2) en vårdnadshavare med utvecklingsstörning och en vårdnadshavare utan 

fastställd diagnos, samt 3) en ensamstående vårdnadshavare med utvecklingsstörning. 

Konstruktionerna undersöks genom analys av sex domar från år 2016 till 2019 som fattats i fem 

förvaltningsrätter. För att uppfylla studiens syfte har följande frågeställningar formulerats:  

 

 Hur konstrueras föräldraförmåga i relation till utvecklingsstörning utifrån de analytiska 

verktygen modalitet, ordval samt subjektposition vid de tre föräldrakonstellationerna? 

 Hur kan domarnas utfall förstås i relation till konstruktionerna av föräldraförmåga? 
 

Tidigare forskning 
Inledningsvis kan konstateras att föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning är ett 

beforskat område. Forskare har med varierade metodval undersökt fenomenet som utifrån 

diverse omständigheter kopplade till föräldraskapet tycks vara problematiskt. På grundval av 

den tidigare forskning vi granskat har vi identifierat fyra särskilt tydliga tendenser. 

 

Omhändertagande 

Ett återkommande konstaterande i forskningen är att föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning i stor utsträckning får sina barn omhändertagna av sociala myndigheter 

(Gould & Dodd, 2013; Theodore et al., 2018).  I en engelsk studie där föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning intervjuats vittnar de om att omhändertagandena ofta sker på oklara 

grunder (Gould & Dodd, 2013). Dock framgår inte huruvida oklarhet uppstått som en 

konsekvens av bristande kommunikation, att föräldrarna inte förstått informationen gällande 

skälen för omhändertagandet eller på grund av att föräldrarna inte kan relatera till 

socialarbetarnas bedömningar. Vidare uppges att omhändertaganden har gett upphov till 

symptom hos några av föräldrarna som kan härledas till posttraumatiskt stressyndrom (a.a.) och 

flera mödrar beskriver omhändertagandet i termer av en smärtsam upplevelse oberoende av 

förståelsen för skälen till omhändertagandet (Strnadová, Bernoldová, & Adamčíková, 2019). 

Kvinnorna uppger även att smärtan inte förmildras, utan snarare är påtaglig till den grad att de 

aktivt väljer att förtränga händelsen (a.a.).  

 

Antagande om oförmåga 

En gemensam nämnare på forskningsområdet är den samhälleliga föreställningen om dessa 

föräldrars oförmåga att kunna tillvarata föräldraskapet på ett framgångsrikt sätt. Av vad som 

framgår av intervjuer med mödrar som har en intellektuell funktionsnedsättning föreligger ett 

samhälleligt utbrett motstånd gällande deras rätt att skaffa barn. Motståndet återfinns bland 

annat hos kvinnornas föräldrar som under hela deras liv argumenterat för att de saknar förmåga 

att sörja för ett barn eller kunna utgöra en tillräcklig förälder (Gould & Dodd, 2013). Mödrar 

med intellektuell funktionsnedsättning vittnar även om hur socialarbetare tycks ha en 

förförståelse gällande bristande föräldraförmåga samt inkompetens, vilket är orsak till låga 

förväntningar beträffande utvecklingen av föräldrarollen. En konsekvens av detta, utöver den 

höga frekvensen av omhändertaganden, är att somliga internaliserat dessa föreställningar vilka 

därmed influerar värderingen av den egna förmågan (Theodore et al., 2018). Det faktum att 

dessa föräldrar vittnar om att deras barn omhändertas innan de fått möjlighet att bevisa sig 

dugliga i föräldraskapet är därmed också att betrakta som en konsekvens av att socialarbetarna 

på förhand bedömt föräldrakapaciteten bristfällig (a.a.). Denna uppfattning delas även av 

advokater som varit delaktiga i juridiska processer avseende vårdnaden om barn till föräldrar 

med intellektuell funktionsnedsättning. I intervjuer beskrivs att professionella i allmänhet 

tenderar att utesluta föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning från att vara delaktiga i 
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den juridiska processen. Kritiken riktas i synnerhet mot de socialarbetare som i frågor som rör 

vårdnaden minimerar föräldrarnas utrymme för yttranden (Cox et al., 2015) och därmed 

reducerar deras möjlighet att påverka situationen. Utöver detta belyser advokaterna att 

socialarbetarna sällan gör individuella bedömningar och istället behandlar föräldrar med 

intellektuell funktionsnedsättning som en homogen grupp, vilket också vittnar om 

förutbestämda åsikter avseende potential samt kapacitet vad gäller föräldraförmågan (a.a.).   

Behov av stöd i föräldraskapet                            

Mot bakgrund av risken för höga nivåer av stress hos föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning genomfördes en studie i Holland där olika faktorer undersöktes i syfte att 

reducera sambandet mellan barns beteendeproblem och föräldrars stress. En undersökning av 

134 föräldrar visade att sambandet mellan barns beteendeproblematik och föräldrars stress 

minskade i de fall där familjen hade ett socialt nätverk att tillgå och således föräldrastöd till 

förfogande (Meppelder, Hodes, Kef & Schuengel, 2015). En annan studie visar att föräldrar 

med intellektuell funktionsnedsättning har ett omfattande behov av stöd i sin föräldraroll 

(Lightfoot, Laliberte & Sho, 2018). Karaktären på stödet varierar och innefattar en rad olika 

insatser, från hjälp med att hitta bostäder till stöd av informell karaktär. Studiens resultat visar 

dessutom på en stark preferens vad gäller det informella stödet som uppskattas hos 

forskningsdeltagarna vilket härleds till den känslomässiga och flexibla stöttning det medför 

(a.a.). Föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning har uppmätt ett sämre psykologiskt 

välbefinnande i jämförelse med föräldrar utan intellektuell funktionsnedsättning som bland 

annat tycks vara en konsekvens av den sociala isolering som återfinns inom målgruppen. Det 

föreligger även ett samband mellan föräldrarnas psykologiska välbefinnande och tillgången till 

föräldrastöd genom sociala nätverk (Darbyshire & Stenfert Kroese, 2012).  

Riskfaktorer  

Rådande forskning på området visar att mödrar med intellektuell funktionsnedsättning 

uppmäter en högre grad av psykisk sjukdom, rökning och alkoholanvändning i jämförelse med 

mödrar utan en fastställd diagnos. Forskningen visar också att dessa mödrar har en lägre 

socioekonomisk status, att de är yngre när de blir mödrar, att de ofta lever som ensamstående 

samt att våld inom familjen oftare förekommer inom denna grupp jämfört med familjer där 

intellektuell funktionsnedsättning inte föreligger hos föräldrar (Wickström, Höglund, Larsson 

& Lundgren, 2017). Utöver detta konstateras föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning i 

stor utsträckning vara socialt isolerade (Gustavsson & Starke, 2016). Dessa riskfaktorer som 

återfinns inom målgruppen kopplat till dessa individers föräldraförmåga utgör grunden för en 

stor del av det totala antalet studier som återfinns på området. En registerstudie omfattande 

totalt 478 577 barn varav 2 749 av dessa fötts till mödrar med intellektuell funktionsnedsättning 

visar att barn födda till dessa mödrar uppmäter en högre risk att drabbas av psykiska problem, 

skador, våld samt övergrepp (Wickström et al., 2016). Mot bakgrund av detta belyser författarna 

vikten av evidensbaserat stöd för dessa föräldrar i syfte att ge barnen bästa möjliga vård och 

skydd (a.a.). Då majoriteten av studierna tar avstamp i nämnda riskfaktorer och således inte 

riktar ljuset på varken föräldrarnas styrkor, möjligheter eller resurser utgör riskfaktorerna den 

fjärde och sista utmärkande tendensen i rådande forskning. 

Motivering av studien i relation till tidigare forskning  

De studier vi funnit är genomförda i olika delar av världen och därigenom i olika kontexter som 

inbegriper en varierad syn på och uppfattning om målgruppen. Dock behandlas ämnet utifrån 

en rad olika benämningar, varpå den främst förekommande är intellectual disabilities. Exempel 

på ytterligare benämningar som återfinns i forskningsstudierna är learning disabilities, mental 

retardation samt cognitive disabilities. Av det totala antalet studier vi granskat har en definition 

av exempelvis intellectual disabilities endast återfunnits i två av dem. Med grund i de varierade 
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benämningarna samt avsaknad av definitioner saknas möjlighet att garantera att studierna 

undersöker det specifika tillståndet som vi har intresse för. Utöver detta har vi endast funnit en 

studie som fokuserar på diskursen kring föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning, dock 

är denna genomförd i Australien utifrån nyhetsmedia (Fraser & Llewellyn, 2015). Det saknas 

således en motsvarighet genomförd i en svensk kontext. I jämförelse med nyhetsmedias 

inverkan kan konstateras att socialsekreterare vars utredningar utgör ett viktigt beslutsunderlag 

i ärenden som rör tvångsomhändertaganden av barn har en mer direkt inverkan på föräldrarnas 

möjlighet att tillvarata föräldraskapet. Mot bakgrund av detta anses relevansen av föreliggande 

studies syfte hög då diskursen om föräldrarna fortfarande är outforskad samt att socialnämndens 

diskurs i synnerhet anses vara av relevans då de har en avgörande roll i rättsprocessen.  

 

Lagstiftning 
Då studiens syfte är att undersöka socialnämndens konstruktioner av föräldraförmåga hos 

föräldrar med utvecklingsstörning presenteras de två främsta lagstiftningar som socialnämnden 

har att förhålla sig till i detta sammanhang.  

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

Mot bakgrund av vad vi avser att undersöka finner vi det vara relevant att redogöra för LVU-

lagstiftningen. I en av de viktigaste propositionerna (Clevesköld, 2019) föreslås LVU i syfte att 

kunna garantera den vård som behövs även i de fall där det saknas samtycke från såväl den 

unge som vårdnadshavare (Prop. 1979/80:1). För att kunna tillämpa lagstiftningen krävs alltså 

att samtycke saknas samt att den unges situation uppfyller kriterierna i 2 § eller 3 § LVU. Då 

vi är intresserade av att undersöka socialnämndens utredningar gällande föräldraförmågan har 

vi avgränsat oss till miljörekvisiten i 2 § LVU som följer; vård skall beslutas om det på grund 

av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat 

förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. I 

lagkommentarerna återfinns vidare precisering av dessa förhållanden, varav fysisk misshandel 

utgörs av tillfogande av kroppsskada, sjukdom eller smärta alternativt att den unge försätts i 

vanmakt eller annat jämförbart tillstånd. Gällande psykisk misshandel föreligger inte en lika 

konkret beskrivning, men handlar om förhållningssätt som bland annat utgör hinder för den 

unges utveckling av en positiv självbild. Detta kan uppstå som en konsekvens av att den unge 

systematiskt blir känslomässigt avvisad, kränkt, hotad eller terroriserad och handlar därmed inte 

om enskilt isolerade händelser. Huruvida det föreligger ett motiv bakom handlingarna är dock 

inget som utreds i relation till LVU-lagstiftningen då det endast är den unges konkreta situation 

som utgör skäl för ingripande (Clevesköld, 2019).   

          I proposition 2002/03:53 beskrivs psykisk misshandel även i termer av att 

vårdnadshavare uppfattar barnets syfte vara att tillgodose de vuxnas behov, varpå 

förväntningarna som riktas mot den unge blir orealistiska i förhållande till utvecklingsnivån. 

Dessa barn beskrivs ofta ha vårdnadshavare som är missbrukare, psykiskt sjuka eller ha en 

utvecklingsstörning. Under sådana förhållanden konstateras dock svårigheter i gränsdragning 

för vad som är att betrakta som psykisk misshandel eller brister i omsorgen som i 

lagkommentarerna beskrivs vara ett paraplybegrepp för flera situationer där den unge utsätts 

för vanvård av varierande karaktär. Bristerna i relation till ovanstående kan kopplas till 

förhållanden där den unges behov av känslomässig trygghet eftersätts till följd av problematik 

som återfinns hos samt mellan vårdnadshavarna. Bristerna kan även härledas till misskötsel av 

hygien, kläder och mat samt grunda sig i försummelse av sjukvård eller behandling som den 

unge är i behov av (Clevesköld, 2019).   

          Ytterligare skada som vårdnadshavarna kan tillföra barnet beskrivs i proposition 

1989/90:28 där otillbörligt utnyttjande primärt fastslås utgöras av sexuellt utnyttjande, men 

även  av att den unge utnyttjas av föräldrarna i pornografiskt syfte. Det kan även handla om att 



7 

 

den unge tvingas utföra oproportionerligt ansträngande kroppsarbete eller erhålla ett 

betungande ansvar för resterande i familjen. Vad gäller ”annat förhållande i hemmet” framgår 

det av lagkommentarerna också koppling till missförhållanden i relation till vårdnadshavare. 

Det kan exempelvis handla om att vårdnadshavare inte knyter an till eller lever i sjuklig symbios 

med den unge. Detta kan dock även vara något som sker i relation mellan den unge och annan 

vuxen utöver vårdnadshavare som finns i den unges närhet såsom exempelvis en 

vårdnadshavares sambo (Clevesköld, 2019). Samtliga ovanstående rekvisit ska enligt 

proposition 1989/90:28 utgöra påtaglig risk för skada varför ringa eller övergående skada inte 

kan utgöra skäl för ingripande. För att utifrån något av rekvisiten kunna möjliggöra ett 

ingripande krävs därmed ett konstaterande av att barnet med risk för påtaglig skada befinner 

sig i en position där det föreligger ett tydligt vårdbehov. Omständigheterna bör därför vara av 

konkret karaktär vilket är varför subjektiva antaganden inte ska tas hänsyn till vid beslut enligt 

LVU .  

Föräldrabalk (FB)  

I 6 kap. 1 § Föräldrabalk (1949:381) [FB] fastställs att barn har rätt till omvårdnad, trygghet 

och en god fostran. Barn ska också behandlas med aktning för sin person och egenart och får 

inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. I 6 kap. 2 § FB andra 

stycket framgår vidare att: 

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se 

till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att 

barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga 

omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte 

att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att 

barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas. 

Oldenstedt belyser i relation till detta att det trots formuleringen i lagrummet inte endast är 

vårdnadshavarens personliga ansvar att tillgodose barnets behov (2019). En stor del av ansvaret 

i att tillgodogöra barn en god uppväxt tillfaller samhället i form av exempelvis förskolor och 

skolor (a.a.). År 1998 infördes en portalparagraf i 6 kap. 2a § FB om barnets bästa. 

Portalparagrafens innebörd härleds till principen om att barnets bästa alltid ska komma i främsta 

rummet vid rättsliga avgöranden (Prop 1997/98:7). I samband med detta knöts lagstiftningen 

tydligare an till barnkonventionens tredje artikel som behandlar principen om barnets bästa. 

Bakgrunden till förankringen i ett barnperspektiv återfinns i respekten för barns fulla 

människovärde och integritet. Att inta ett barnperspektiv handlar vidare om att symboliskt sett 

se med barnets ögon utifrån barnets perspektiv genom att försöka förstå hur barnet uppfattar 

och tolkar en given situation. Det är också viktigt att kunna analysera olika handlingsalternativs 

följder och konsekvenser för ett barn genom att lyssna på barnet samt respektera barn som 

enskilda individer med egna uppfattningar (Prop 2005/06:99). Att göra bedömningar på 

grundval av principen om barnets bästa innebär att inga andra intressen kan gå före just barnets 

bästa, exempelvis rättvisa mellan föräldrar eller en enskild förälders behov av kontakt med 

barnet (Oldenstedt, 2019). Andra föreliggande förhållanden och aspekter tillmäts också 

betydelse varför hänsyn till sådant ska finnas med i de resonemang som förs, men den 

avgörande faktorn ska alltid vara barnets bästa. Vid fastställande av vad som likställs med 

barnets bästa ska hänsyn tas till det enskilda fallet och därför ska det genomföras en individuell 

bedömning i varje enskilt fall utifrån rådande förhållanden. Denna bedömning ska vidare 

grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet samt vad som framkommit då barnet själv fått 

komma till tals, något som grundas i barnkonventionens tolfte artikel om barns rätt att få sin 

röst hörd (UNICEF, 1989). Samtliga konventionsstater ska tillförsäkra barn som själva kan 

bilda sig egna åsikter rätt att uttrycka dem i frågor av olika slag som rör barnet. Barnets åsikter 

ska sedan tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (Prop 2005/06:99). 



8 

 

Hänsyn ska därigenom tas till allt som rör barnets fysiska respektive psykiska välbefinnande 

och utveckling (Oldenstedt, 2019).  

Teoretiska utgångspunkter och forskningsmetod   

Introduktion 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk med utgångspunkt i det 

vetenskapsteoretiska perspektivet konstruktivism. Detta följs av en redogörelse för 

diskursanalysen samt de specifika analysverktyg vi valt. Mot bakgrundval av att studiens syfte 

inbegriper konstruktioner av föräldraförmåga anser vi att det teoretiska begreppet 

föräldraförmåga bör definieras varför detta också presenteras i följande avsnitt. Avsnittet 

behandlar även hur vi gått tillväga i sökprocessen av tidigare forskning samt hur 

urvalsprocessen gått till gällande studiens empiri. Avslutningsvis förs en diskussion gällande 

forskningsetiska överväganden.  

 

Konstruktivism och språkets betydelse   

Diskursen, det vill säga på vilket sätt språket används avseende ett fenomen, är avgörande för 

uppfattningen och därmed konstruktionen av omvärlden. Språket i sig utgör förutsättning för 

hur ett fenomen kan förstås, vilket är varför det är omöjligt att förstå fenomen som saknar en 

språklig förankring. Konstruktivism handlar om hur verkligheten endast existerar på villkor av 

hur den tolkas. Med grund i att människan tenderar att förklara samt förstå fenomen utifrån det 

redan kända resulterar det i att föreställningarna beträffande omvärlden ständigt återskapas 

(Mattsson, 2015). Konstruktionen av samtliga fenomen står enligt detta betraktelsesätt i direkt 

proportion till språket, vilket innebär att omvärlden inte kan förstås utanför diskursens ramar. 

Även då språket ständigt förbyts och förändrar sättet att tolka verkligheten kvarstår det faktum 

att de rådande diskurserna är determinerande i relation till samtlig förståelse (a.a.). Däremot är 

den aktuella diskursen att betrakta som en av flera alternativa beskrivningar, vilket resulterar i 

att det som framhålls är en specifik uppfattning av verkligheten. Det specifika sätt som 

verkligheten eller ett fenomen uppfattas på kommer därmed även ligga till grund för samtliga 

relaterade handlingar (Bryman, 2011). Enligt konstruktivismen är all kunskap därmed socialt 

konstruerad vilket är varför den aldrig kan betraktas vara en återspegling av en entydig 

verklighet. Kunskapen kan endast vittna om på vilka sätt ett fenomen kan förstås eller förklaras 

samt vad denna förståelse och förklaring får för konsekvenser i ett givet sammanhang 

(Börjesson & Palmblad, 2007).  

 

Diskursanalys  

Diskursanalysen bidrar till en förståelse för språkets roll i hur verkligheten skapas. Med hjälp 

av diskursanalysen kan olika former av texter dekonstrueras i syfte att visa hur de både 

inkluderar och utesluter, oftast på omedveten grund. Genom analys av diskursen synliggörs 

vilka sanningar som skapas om vad som är normalt respektive onormalt samt vad som tas för 

givet eller osynliggörs vid beskrivning av olika i fenomen i såväl texter som tal (Bolander & 

Fejes, 2009). Michael Foucault tar särskilt fasta på makt utifrån ett språkperspektiv varigenom 

han menar att människan skapar ordning i världen genom språket. Detta exemplifieras genom 

den färdiga maktapparaten som fastslår att psykiatri anses vara mer tillförlitligt än 

föreställningen om demoner vad gäller mentala sjukdomar. Med grund i detta utgör makt 

grunden till huruvida kunskap blir till samt befästs där makten synliggörs då vissa typer av 

kunskap erkänns mer korrekta än andra. De språkspel som nyttjas av olika användare kallas 

därför maktens diskurser (Börjesson & Rehn, 2009). För att uppfylla studiens syfte och besvara 

frågeställningarna analyserade vi i denna studie socialnämndens utredningsmaterial som utgör 

ett omfattande beslutsunderlag till domar avseende omhändertagande enligt LVU. Studiens 

fokus var att undersöka hur socialnämnden genom språkanvändning konstruerar 



9 

 

föräldraförmåga hos föräldrar med utvecklingsstörning varför språkets roll och konstruerande 

funktion är central. För att kunna uppfylla studiens syfte på bästa sätt valdes de tre språkliga 

analysverktygen modalitet, ordval samt subjektposition ut vilka beskrivs nedan. Den diskurs 

som återspeglas i socialnämndens utredningsmaterial är en produkt och ett upprätthållande av 

den allmänt rådande diskursen i samhället avseende föräldrar med utvecklingsstörning 

(Bergström & Boréus, 2005). Socialsekreterarna som författar dessa utredningar är en del av 

den rådande diskursen i egenskap av individer i samhället, varför deras diskurs kan ses som en 

del av en större samhällelig kontext.   

 

Modalitetsmarkörer  

Modalitetsmarkörer är ett analysverktyg som används i syfte att finna och synliggöra 

faktakonstrueranden. Med hjälp av en hierarki konstruerad utifrån fem nivåer av olika begrepp 

med varierad trovärdighetsgrad kan en bedömning göras avseende hur säker eller trovärdig en 

utsaga uppfattas. Hierarkin kallas Potters klassificering av modalitetsformer och återspeglas i 

en tabell indelad i fem nivåer med tillhörande modalitetsmarkörer. Hierarkin består av nivå 1) 

X är möjligt, nivå 2) jag tror X, nivå 3) jag vet att X, nivå 4) resultatet är X samt nivå 5) X är 

fakta. Utöver dessa omnämnda exempel återfinns ett flertal liknande ord tillhörande varje nivå. 

Längst ner på skalan återfinns utsagor som framställs som provisoriska eller suspekta. Genom 

beskrivningen av att någon exempelvis inbillar sig att ett fenomen föreligger på ett visst sätt 

utgör ordvalet inbillar sig en markör som fastställer utsagans trovärdighet som låg (Wahl, 

2007). Ju längre upp på denna skala av modalitet en utsaga befinner sig desto högre bedöms 

trovärdigheten där utsagorna framställs utifrån en rimlighet, exempelvis med grund i någon 

form av observation eller erfarenhet. Högst i hierarkin återfinns uttalanden som formuleras på 

ett oproblematiskt sätt, vilka brukar benämnas som fakta. Exempel på sådana utsagor är de som 

beskriver och talar för hur någonting är. Det är dock viktigt att belysa att dessa 

modalitetsmarkörer inte på egen hand kan utgöra grund vid fastställande av en utsagas 

trovärdighet. Det krävs en kombination av utformningen av den aktuella beskrivningen samt 

konstruktionen av den rådande kontexten för att kunna ge ett påstående en innebörd. Var i 

hierarkin en utsaga ska placeras beror således på hur samt i vilket sammanhang den beskrivs. 

Ett exempel på detta är användandet av markörer som beskrivs i form av att utgöra ett förslag 

eller något som är möjligt. Sådana typer används ofta för att nedvärdera trovärdigheten och 

exempel på sådana är tycker, antar, har tankar om samt sannolikt. Exempelvis kan meningarna 

”mamma tycker att barnet…” och ”lärarna tycker att barnet…” jämföras med varandra. De båda 

innehåller en nedgraderad modalitet i egenskap av att de båda talar om vad någon tycker. I 

exemplet är det dock relevant att ställa frågan vem det är som tycker något i relation till den 

aktuella modalitetsmarkören tycker. Vad gäller meningen om lärarna kan det inledningsvis 

konstateras att de omnämns i plural vilket innebär att de är ett flertal lärare som gjort en och 

samma observation. Lärare utgör vidare en professionell kategori som troligtvis innebär att de 

är vana vid kontakt med barn. Dessa faktorer kan därigenom tillsammans utgöra grund för att 

hävda att mening nummer två framstår som mindre nedgraderande än mening nummer ett 

(a.a.).  

          Vår analys med utgångspunkt i analysverktyget modalitetsmarkörer genomfördes med 

grund i granskning av socialnämndens användning av modalitetsmarkörer vilka medför olika 

grader av trovärdighet i ett påstående. Vår tillämpning av detta analysverktyg gav oss insikt i 

hur olika konstruktioner ges företräde i relation till trovärdighetsgrad. Genom en analys av 

trovärdighetssgraden i socialnämndens olika påståenden utifrån valda modalitetsmarkörer 

kunde vi få en förståelse för hur konstruktionerna och därigenom diskursen om föräldrar med 

utvecklingsstörning skapas och upprätthålls i den valda empirin.  
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Ordval 

Ord utgör ett vitalt instrument i det språkliga handlandet då människor väljer vilka ord som ska 

användas vid beskrivning av världen och dess olika fenomen. Vilka ord som väljs ut vid 

beskrivning av ett visst fenomen får stor betydelse för vår egen och andras uppfattningar om 

det och kan vidare få både rättsliga samt politiska konsekvenser. Förklaringen till detta härleds 

till det faktum att människan genom ordanvändning kategoriserar verkligheten i syfte att ordna 

och strukturera information. Dessa kategorier ligger sedan till grund för ett särskilt 

betraktelsesätt avseende ett specifikt fenomen. De ord som används i olika sammanhang 

angående exempelvis ett visst fenomen eller en viss grupp människor utgör kärnan i de utsagor 

som görs varför ordvalen speglar och därigenom präglar den föreliggande diskursen (Boréus & 

Seiler Brylla, 2018).   

          Nyckelord används inom diskursanalysen i syfte att finna uttalade föreställningar om 

något som företräds av exempelvis en grupp, ett politiskt parti eller till och med en specifik 

tidsepok. Nyckelorden utgörs bland annat av ord som har en hög användningsfrekvens, ord som 

står i fokus för kommunikationsprocessen samt ord som har en bärande funktion av exempelvis 

idéer eller program. Mot bakgrund av detta anses dessa ord vara extra betydelsefulla vid en 

språklig analys. Dessa nyckelord betraktas således vara inbäddade i den rådande diskursen där 

fokus riktas mot ordens funktion i diskursen. Funktionen kan härledas till ordens förmåga att 

representera och avspegla olika gruppers, partiers eller tidsepokers tänkande, uppfattning och 

inställning (Boréus & Seiler Brylla, 2018).   

          Analysen av ordval har genomförts utifrån identifiering av såväl ord med hög 

användningsfrekvens som ord med en bärande funktion vilka står i fokus i ett givet 

sammanhang. Vid analysen av ordval i socialnämndens utredningstexter har vi fått en inblick i 

vad socialnämnden i de olika fallen har fokuserat på samt valt att framhäva. Ordvalen har bland 

annat genom sin funktion i den rådande diskursen signalerat om ett visst förhållningssätt samt 

tänkesätt och således gett en indikation på hur socialnämnden genom ordval konstruerar 

föräldraförmågan i de olika fallen.  

 

Subjektpositioner 

Genom diskursen placeras individer i bestämda positioner vilka medför specifika förväntningar. 

I diskursen existerar en ständig variation av positioner individen kan inta, vilket 

”utvecklingsstörd” i vår studie är ett exempel på. Positionen utgör ett slags ramverk för hur 

individen förväntas uppträda och därigenom även hur denne kan handla (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2010). För att tydliggöra detta redogör Winther Jørgensen och Phillips (2010) för 

positionerna ”läkare” och ”patient” där läkaren har den auktoritära positionen att kunna 

diagnostisera patienten. Skulle patienten hävda att läkaren har fel riskerar denne att bli stämplad 

som hypokondriker. Exemplet synliggör vedertagna förväntningar gällande läkarens förmåga 

respektive patientens oförmåga att på ett korrekt sätt fastställa diagnoser samt konsekvensen 

som riskeras uppstå när patienten handlar på ett sätt som överskrider positionens ramar (a.a.). 

Däremot kan en diskurs aldrig etableras på ett sådant sätt att den determinerar den sociala 

strukturen då flera diskurser existerar parallellt. Detta innebär att ett subjekt inte existerar 

självständigt, utan är något som determineras genom diskursen. Dock är subjektpositionerna 

beroende av kontext, vilket innebär att individer kan positioneras olika i förhållande till 

sammanhang. Om flera motstridiga diskurser konkurrerar i organiseringen av det sociala 

sammanhanget kan individen placeras i flera alternativa positioner såsom exempelvis 

”utvecklingsstörd” eller ”förälder”. Vid sådana tillfällen är subjektet överdeterminerat. Med 

grund i att det inte existerar en allmängiltig diskurs föreligger inte en entydig subjektposition, 

varför subjektet i regel är överdeterminerat. Subjektpositioner som däremot inte står i konflikt 

med alternativa positioner är endast ett resultat av att andra potentiella positioneringar uteslutits 

som en konsekvens av att den rådande diskursen framstår som objektiv och sann (a.a.).  
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          Mot bakgrund av den valda empirin har vi analyserat hur socialnämnden har positionerat 

vårdnadshavarna i de sex olika domarna. Med hjälp av analysen av subjektspositioner har vi 

fått inblick i hur socialnämnden konstruerar föräldraförmågan på grundval av hur dessa 

vårdnadshavare positioneras utifrån den rådande diskursen. Vissa vårdnadshavares 

föräldraförmågor har konstruerats mot bakgrund av deras position som förälder och andra 

utifrån deras position som utvecklingsstörd medan några positioneras utifrån de båda 

subjektpositionerna. I relation till hur socialnämnden positionerat vårdnadshavarna har vi 

kunnat identifiera vilka attityder och förväntningar som finns knutna till respektive 

subjektposition. Med hjälp av analysverktyget har vi vidare förstått att socialnämndens 

argumentation har en stark förankring i huruvida vårdnadshavarna agerar i enlighet med de 

förväntningar som finns knutna till deras respektive subjektposition.  

 

Föräldraförmåga  

Hoghughi och Speight (1998) definierar ett tillräckligt bra föräldraskap i termer av en process 

som i enlighet med den rådande kulturella och kontextuella standarden uppfyller barnets behov 

på ett sätt som bedöms vara skäligt. Mot bakgrund av detta kan det konstateras att bedömning 

av ett fullgott föräldraskap är kontextuellt betingat. I Sverige är detta något som återspeglas i 

rådande lagstiftning där det tydligt framgår vad vårdnadshavare inte får utsätta barn för samt 

vilket ansvar de åligger gällande omsorg och omvårdnad. Vad som juridiskt bedöms vara en 

god föräldraförmåga återfinns i 6 kap. 1 § FB och beskrivs i termer av att vårdnadshavare ska 

bistå med den omvårdnad, trygghet och goda uppfostran som barnet har rätt till. Vidare framgår 

i 6 kap. 2 § andra stycket FB att vårdnadshavare även har ansvar för den tillsyn barnet är i behov 

av i relation till ålder, utveckling samt övriga omständigheter. I Barnkonventionen (UNICEF, 

1989) redogörs även för hur föräldrar eller andra vårdnadshavare är ansvariga för såväl 

uppfostran och utveckling som för att barnets rättigheter tillvaratas. Föräldraförmågan värderas 

därmed i direkt relation till faktorer som gynnar respektive skadar barnet. I 2 § LVU framgår 

av en lagkommentar att ”annat förhållande i hemmet” som kan utgöra skäl för ingripande i 

relation till föräldraförmåga kan handla om att vårdnadshavare inte knyter an till barnet 

(Clevesköld, 2019). Anknytningen mellan vårdnadshavaren och barnet är därmed att betrakta 

som en central del i bedömningen av föräldraförmågan. Anknytningen kan fungera avgörande 

i relation till barnets utveckling då barnets vetskap om närliggande trygghet är den 

grundläggande förutsättningen för utforskande av omvärlden (Havensköld & Risholm 

Mothander, 2009). Barn har för sin utveckling ett anknytningsbehov och hur 

anknytningspersonen svarar mot detta präglar barnets självständighet. Barn med otrygg 

anknytning riskerar att utveckla strategier i form av undvikande eller klängighet gentemot den 

aktuella anknytningspersonen. Är anknytningspersonen för barnet förknippad med direkt fara 

utsätts barnet för den svåraste otrygga anknytningen, vilket kan utgöra en riskfaktor för 

svårigheter senare i livet (a.a.). Förälderns förmåga att kunna tillgodose barnets behov av 

trygghet är därmed en aspekt som har en direkt inverkan på barnets välbefinnande och 

utveckling.   

 

Sök- och urvalsprocess  

Den data som i föreliggande uppsats valts består av totalt sex LVU-domar, vilka är indelade i 

tre kategorier. Kategorierna utgörs av tre olika föräldrakonstellationer vilka är; 1) två 

vårdnadshavare med utvecklingsstörning, 2) två vårdnadshavare varav ena parten har en 

utvecklingsstörning samt 3) en ensam vårdnadshavare med utvecklingsstörning. 

Föräldrakonstellationerna har valts ut av intresse för eventuella skillnader gällande såväl 

konstruktioner av föräldraförmåga som domarnas utfall. Mot bakgrund av att tidigare forskning 

konstaterat vikten av ett informellt stöd (Lightfoot, Laliberte & Sho, 2018) är variationen i 

föräldrakonstellationerna av intresse då en normalbegåvad vårdnadshavare kan tänkas utgöra 
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ett stöd för en vårdnadshavare med utvecklingsstörning. Vid undersökning av socialnämndens 

konstruktioner av föräldraförmåga är det därför intressant att belysa i vilken utsträckning 

utvecklingsstörningen tillmäts betydelse oavsett konstellation. Respektive föräldrakonstellation 

återfinns i två LVU-domar varav socialnämndens utredningsunderlag står i fokus. Den initiala 

sökningen genomfördes i databasen Juno 2019-11-14 med sökorden ”LVU” ”föräldraskap” och 

” utvecklingsstörning” i kombination med kriterierna ”avgöranden”, ”kammarrätten” samt att 

beslutet fattats under år 2019. Sökningen resulterade i 14 träffar. Nio domar exkluderades på 

grund av förekomst av missbruk, att barnet hade utvecklingsstörning eller att 

utvecklingsstörning inte förekom hos någon av parterna som domen omfattade. Detta innebär 

att totalt fem domar kvarstod. Dock fattades domar tillhörande kategorin där båda 

vårdnadshavarna har utvecklingsstörning. Därför genomfördes 2019-11-14 ytterligare en 

sökning som var identisk med den föregående bortsett från att besluten fattats år 2018. 

Sökningen resulterade i totalt tolv träffar, varav åtta av dem exkluderades på grund av 

utvecklingsstörning inte hade diagnostiserats eller att det förekom våld inom familjen. Domar 

innehållande information angående våld eller missbruk exkluderas då våld eller missbruk utgör 

allvarliga riskfaktorer för barnet, varpå det också är vad som framhålls i socialnämndens 

utredningar som skäl för ett ingripande enligt LVU. Föräldraförmågan utöver våldet och 

missbruket blir i dessa fall irrelevant i relation till en utvecklingsstörning. Efter dessa två 

sökningar saknades domar där båda vårdnadshavarna har en utvecklingsstörning. Mot bakgrund 

av detta genomfördes en tredje sökning 2019-11-14 identisk med de föregående med undantag 

för årtalet som i denna sökning begränsades till år 2017. Sökningen genererade totalt elva 

träffar, varav sex exkluderades på grund av att diagnosen utvecklingsstörning inte fastställts 

hos någon vårdnadshavare, domen behandlar ersättning till offentligt biträde och därigenom 

inte omfattar det vi avser att undersöka eller då våld förekom i hemmet. Dock genererade 

sökningen inte domar där båda vårdnadshavarna har en utvecklingsstörning, varför vi 2019-11-

14 var tvungna att genomföra ytterligare en identisk sökning på domar utfärdade år 2016. 

Sökningen gav totalt 16 träffar. Nio av dessa exkluderades då det inte rörde sig om en fastställd 

diagnos hos någon av parterna, att barnet har utvecklingsstörning eller förekomst av våld i 

hemmet. Ovanstående sökningar genererade totalt 23 LVU-domar fördelade mellan respektive 

kategori. Vid denna tidpunkt hade vi totalt 8 domar som omfattar en ensam vårdnadshavare 

med utvecklingsstörning, 4 domar som inbegriper två vårdnadshavare med utvecklingsstörning 

samt 11 domar där endast den ena vårdnadshavaren har en utvecklingsstörning. 

          Mot bakgrund av att vi i relation till vår tidsbegränsning beslutat att respektive kategori 

ska bestå av två LVU-domar krävdes ytterligare urvalskriterier. Då föreliggande empiri ska 

analyseras med utgångspunkt i en diskursanalytisk metod beslutades omfattningen på 

socialnämndens utredningar utgöra det slutliga kriteriet. De kvarstående domarna granskades 

således utifrån längden på socialnämndens utredningsmaterial, varav det slutliga urvalet bestod 

av de två domarna inom respektive föräldrakonstellation där socialnämnden lämnat rikligast 

information. Detta innebär att vi inte lagt någon värdering i vad som yttrats i syfte att på något 

sätt påverka den senare analysen, utan endast gjort valet på basis av mängden.  

 

Forskningsöversikt 

Litteratursökningen genomfördes under två dagar, från 2019-11-11 till och med 2019-11-12. 

De initiala sökningarna gjordes 2019-11-11 i databaserna Primo samt Social Services Abstracts 

som båda finns tillgängliga via Örebro universitet. Då litteratursökningen främst syftade till att 

erhålla inblick i forskning som behandlar föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning 

gjordes inga specifika avgränsningar gällande studiernas metoder eller teoretiska 

utgångspunkter. Med grund i att den samhälleliga attityden gentemot individer med intellektuell 

funktionsnedsättning ständigt förändras beslutades dock att samtliga sökningar skulle göras 

med avgränsningen att forskningen skulle vara publicerad från år 2010 och framåt. Detta 



13 

 

motiveras utifrån att det inte bedöms vara relevant att använda forskningsstudier där det 

föreligger diskrepans i relation till den samtida attityden och som därför inte är möjliga att 

applicera på rådande förhållanden. Ytterligare avgränsning gjordes till artiklar som granskats 

samt godkänts av sakkunniga. Följande sökord och inklusionskriterier användes i respektive 

sökning: 

 I Primo användes sökorden ”parents with intellectual disabitities” samt disciplinerna 

”parents & parenting”, ”parenting”, ”parents with intellectual disabilities” och 

”intellectual disabilities”, vilket resulterade i 42 träffar. 

  I Social Services Abstracts användes sökorden Parents with (intellectual disabilities 

OR cognitive disabilities OR mental retardation OR developmental disabilities) samt 

disciplinen ”parents & parenting”, vilket resulterade i 57 träffar.    

Ovanstående sökningar resulterade sammanlagt i 99 träffar, varav 32 exkluderades med 

anledning av att titeln indikerade på irrelevans. Resterande artiklar som i ett tidigt skede 

exkluderades var med anledning av att de var dubbletter eller behandlade barn med intellektuell 

funktionsnedsättning. Efter genomgång av titel och abstract kvarstod åtta artiklar för närmare 

granskning. Efter att dessa artiklar lästs i fulltext exkluderades ytterligare tre. Dessa valdes bort 

på grund av att intellektuell funktionsnedsättning definierats på ett sätt som inte 

överensstämmer med den definition vi valt att utgå från, svårigheter i tolkning av vad studien 

redovisar samt otillgänglighet för studenter.    

          Senare litteratursökningar genomfördes 2019-11-12 i databasen Primo samt Social 

Services Abstracts. Samtliga sökningar gjordes med avgränsning till artiklar som är granskade 

och godkända av sakkunniga, publicerade efter år 2010 samt skrivna på engelska. Med dessa 

sökkriterier genomfördes tre sökningar. Följande sökord användes: 

  I Primo användes ”parents with intellectual disabilities”, vilket resulterade i 35 träffar 

 I Social Services Abtracts användes intellectual AND parent*, vilket resulterade i 152 

träffar. 

  I Primo användes ”parents with learning disabilities”, vilket resulterade i 30 träffar. 

Sammanlagt genererade ovannämnda sökningar totalt 217 artiklar. Av dessa exkluderades 183 

artiklar på grund av att de var dubbletter eller att titeln gav indikationer på irrelevans. Artiklarna 

som utifrån titeln bedömdes irrelevanta antydde exempelvis handla om stödinsatser för barn, 

utvärdera olika typer av föräldrastöd eller syfta till kompetensutveckling riktad till de 

professioner som arbetar med föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. Abstract 

genomlästes i kvarstående 34 artiklar varpå majoriteten exkluderades på grund av undersökning 

av stödinsatser utformade för familjer där barnet har en intellektuell funktionsnedsättning, 

vilket för oss saknar relevans. Vidare exkluderades artiklar som värderade föräldraförmågan 

utifrån barnets utveckling utan koppling till faktorer i föräldraskapet som är utmärkande för 

individer med intellektuell funktionsnedsättning. Efter att abstract och, i vissa fall även andra 

delar av artiklarna granskats, kvarstod fyra artiklar som utifrån olika aspekter studerade 

föräldraförmågan hos individer med intellektuell funktionsnedsättning.  

Forskningsetiska överväganden 

Mot bakgrund av syftet att undersöka socialnämndens konstruktioner av föräldraförmåga hos 

individer med utvecklingsstörning är det primära etiska ställningstagandet att inte utelämna 

någon specifik socialnämnd eller förvaltningsrätt, i synnerhet socialnämnderna vars 

konstruktioner utgör studieobjektet. Vi har ett ansvar för såväl enskilda socialarbetare som för 

professionen i stort, varför vi valt att exkludera specifika uppgifter kopplat till vår empiri. Detta 

i syfte att eliminera risken att förmedla en föreställning gällande socialnämndens eller 
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förvaltningsrättens praxis som med grund i vårt begränsade urval inte är representativ. 

Detsamma gäller anonymiseringen av de individer som omfattas av domarna då individerna 

initialt befinner sig i en utsatt situation, vilket vi bedömer det vara med grund i såväl 

utvecklingsstörningen som att vara föremål för utredning gällande omhändertagande enligt 

LVU. För att värna deras integritet har vi avidentifierat samtliga uppgifter som kan härledas till 

någon part, såsom exempelvis namn, ålder och kön (Akademikerförbundet SSR, 2015). Då vi 

inte heller redogör för vilken socialnämnd som ansvarat för utredning eller vilken 

förvaltningsrätt som fattat beslut förekommer inte heller uppgifter som ger indikationer på var 

individerna är geografiskt bosatta. Utöver detta har vi också valt att anonymisera resterande 

individer som inryms i vederbörandes nätverk på liknande sätt. Mot bakgrund av studiens syfte 

och frågeställningar anser vi dessa typer av uppgifter vara irrelevanta då de inte fyller någon 

funktion. Trots att domarna är allmänna handlingar, vilket innebär att privatpersoner har rätt att 

begära ut dessa, har vi hanterat dem med försiktighet i såväl studien genom avidentifiering som 

i vårt sätt att förvara dem på. Detta har vi gjort på grundval av individernas initiala utsatthet, 

varför vi inte anser det vara etiskt försvarbart att informationen kommer obehöriga tillhanda då 

den kan vara högst känslig för berörda parter (Bryman, 2011).   

          I relation till våra metodval synliggörs ett flertal forskningsetiska överväganden. Ett av 

dessa är vi ur ett konstruktivistiskt perspektiv utgör en del av diskursen, vilket är varför det är 

omöjligt att uppnå objektivitet. Vi har också i egenskap av studenter och författare ett 

tolkningsföreträde där tolkningarna vilar på de analytiska verktyg vi använt. Detta innebär att 

analysverktygen innehar en avgörande funktion för den analys vi genomfört samt de slutsatser 

som dragits. Alternativa analysverktyg hade med största sannolikhet genererat andra slutsatser, 

varför föreliggande studie endast belyser en av flera förklaringar till studiens syfte och 

frågeställningar. Datainsamlingsmetoden är också en viktig del att belysa i sammanhanget då 

vi inte kontaktat de socialnämnder vars argumentationer utgör empirin eller de individer som 

omfattas av domarna. Konsekvenserna av detta är att ingen part fått möjlighet att samtycka till 

att medverka i studien eller möjlighet att godkänna den slutliga produkten.          

 

Studiens resultat och analys 

Introduktion  

Mot bakgrund av studiens syfte är följande analys disponerad i två avsnitt. För att skapa en 

tydlig struktur behandlar analysens två rubriker studiens två respektive frågeställningar. 

Analysen innehåller ett flertal citat hämtade från socialnämndens utlåtanden, vilka markeras 

genom citattecken samt kursivering. Då socialnämndens argumentationer utgör vår empiri vars 

konstruktioner vi valt att undersöka benämns socialnämnden i stor utsträckning, varför vi i 

analysen valt att genomgående använda förkortningen SN. Samtliga citat anonymiseras 

avseende alla typer av namn som kan härledas till de familjer som behandlas i domarna. 

Namnen som anonymiseras är såväl tilltalsnamn som namn på olika former av stödboenden 

vilka förekommer i texterna. Även kön anonymiseras avseende vårdnadshavare, barn samt 

släktingar i de domar de omnämns. I dom nummer tre redogör socialnämnden för att familjen 

erhållit stödinsatser sedan ett specifikt årtal, detta ersätts med det antal år familjen erhållit 

stödinsatserna.  

 

Socialnämndens konstruktion av föräldraförmåga 

Dom nummer 1 

Ärendet avser en familj bestående av ett barn och två vårdnadshavare som diagnostiserats med 

utvecklingsstörning. Familjen har tidigare beviljats insats i form av stödboende där de erhålls 

professionellt stöd i föräldraskapet. SN argumenterar för ett omhändertagande utifrån ett flertal 

observationer beträffande vårdnadshavarnas bristande omsorgsförmåga. Bristerna återfinns i att 



15 

 

barnet matats på ett sätt som likställs med övergrepp samt att det är mörkt i bostaden under tider 

då barnet bör vara vaket. Det framgår också att vårdnadshavarna har svårigheter gällande 

tolkning av barnets signaler, vilket resulterar i brister beträffande samspelet med barnet samt 

att vårdnadshavare 1 kommunicerar med barnet på ett mekaniskt sätt trots att denne fått 

omfattande råd avseende hur detta kan förbättras. Vidare har det observerats att barnets huvud 

är tillplattat på ena sidan vilket ingen av vårdnadshavarna identifierat eller försökt motverka. 

Med utgångspunkt i ovanstående argumentation beslutar förvaltningsrätten om att bereda 

barnet vård med stöd av 2 § LVU.     

 

Modalitetsmarkörer 

I SN:s utredning redogörs för vårdnadshavarnas förmåga att kunna tolka och bemöta barnets 

signaler. Följande citat är hämtat från den beskrivningen: “Iakttagna försök från föräldrarna 

att fortsätta mata barnet trots mycket tydliga signaler om att denne inte ville ha mer är en form 

av övergrepp”. Ordet iakttagna utgör en modalitetsmarkör som återfinns på den tredje nivån 

av trovärdighet i Potters klassificering av modalitetsformer (Wahl, 2007). Vid användning av 

ord som iakttagit eller noterat synliggörs en aspekt som fastställer utsagans trovärdighetsgrad. 

Modalitetsmarkören iakttagit signalerar en observation av faktiska förhållanden som ägt rum 

(a.a.). I SN:s utredning blir det därför svårt att ifrågasätta huruvida detta har inträffat, i synnerhet 

då personen som gjort iakttagelsen utelämnas. I citatet framgår även att händelsen är en form 

av övergrepp. Modalitetsmarkören är tillhör den femte och högsta nivån av trovärdighet i 

hierarkin varigenom utsagan konstrueras som ett konstaterande. Ordet är utgör inte en 

bedömning eller ett tyckande, vilket utesluter alternativa uppfattningar. Utsagor av denna 

karaktär framträder som något allmängiltigt oberoende av perspektiv eller utgångspunkt (a.a.). 

SN formulerar inte att detta är en bedömning eller tolkning av huruvida handlingen är ett 

övergrepp utan konstaterar att föräldrarna begått ett övergrepp gentemot sitt barn. Redogörelsen 

får konsekvenser för hur föräldraförmågan konstrueras. Med grund i ovanstående citat 

konstruerar SN här föräldraskapet utifrån ordet övergrepp som får en särskild betydelse i 

sammanhanget som avser beredande av vård enligt LVU.  

          Senare i SN:s utredning redogörs för hur den ena vårdnadshavaren pratar till sitt barn. I 

sammanhanget formuleras följande två meningar: “Vårdnadshavare 1 har fattig mimik och 

oflexibelt röstläge. Trots omfattande råd och tips från stödboendet är det svårt för denne att 

ändra på detta”. Modalitetsmarkören har återfinns på den fjärde nivån i Potters klassificering 

av modalitetsformer vilket innebär en högre trovärdighet. Ordet har refererar till en egenskap 

av bestående karaktär. Då det inte framgår vem som konstaterar detta framstår konstaterandet 

som objektivt, det vill säga ett tillstånd som föreligger oberoende av betraktare (Wahl, 2007). I 

detta fall framställs vårdnadshavare 1 på ett sätt som inte lämnar utrymme för tolkning där 

läsaren troligtvis kommer uppfatta beskrivningen som en sanning snarare än en tolkning av 

vårdnadshavare 1. I andra meningen formulerar SN att det är svårt för vårdnadshavare 1 att 

ändra på sitt röstläge samt sin mimik. Återigen används modalitetsmarkören är. Genom denna 

ordanvändning markerar SN detta som ett faktiskt förhållande (a.a.) samt understryker 

förändringspotentialen som låg hos vårdnadshavare 1. Då det senare konstaterandet anspelar på 

den fattiga mimiken och det oflexibla röstläget som framställs vara negativt framhåller SN att 

problematiken sannolikt kommer att kvarstå.    

 

Ordval  

Nyckelorden som identifierats i SN:s anförande är i föreliggande dom stöd, tips, hjälp och råd. 

Dessa ord ses i sammanhanget som synonyma och omnämns totalt 14 gånger. Vilka ord som 

används vid framställning av ett fenomen har en omfattande inverkan på uppfattningen samt 

förståelsen kopplad till det specifika fenomenet (Boréus & Seiler Brylla, 2018). Detta kan i 

förlängningen få såväl rättsliga som politiska konsekvenser. Nyckelorden har en bestämmande 
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funktion för vad som ligger i fokus och vittnar om föreställningar relaterade till fenomenet som 

behandlas. En ytterligare funktion är hur orden är representativa för en specifik uppfattning 

(a.a.). Ett exempel på sammanhang där två av nyckelorden användas i SN:s anförande följer: “I 

stunden har de viss förmåga att ta till sig tips och råd, men de har svårt att generalisera och 

omsätta informationen över tid.” Mot bakgrund av att nyckelorden vittnar om uppfattningar 

gällande ett fenomen, som i detta fall är föräldrar med utvecklingsstörning, indikerar den hjälp 

och det stöd vårdnadshavarna erhåller på att SN uppfattar ett behov. Den frekventa 

användningen av dessa ord signalerar att SN uppfattar brister hos vårdnadshavarna, vilket utgör 

skäl för stödet och rådgivningen som omnämns. Då SN påtalar brister eller svårigheter som 

föreligger hos vårdnadshavarna i relation till hur dessa kan kompenseras för eller stärkas, 

signaleras en initial föreställning om att vårdnadshavarna med utvecklingsstörning är 

hjälpbehövande.  

 

Subjektpositioner  

Genom diskursen försätts individer i olika positioner som medför en rad förväntningar kopplade 

till de föreliggande positionerna. Att vara förälder och utvecklingsstörd utgör två exempel på 

sådana positioner och positionerna utgör ett ramverk för hur individen kan bete sig samt vilka 

förväntningar som riktas mot denne från omgivningen. Subjektpositionerna är vidare beroende 

av kontext där individer kan positioneras olika i förhållande till sammanhang och rådande 

diskurs (Winther Jørgensen & Phillips, 2010). I den aktuella utredningen är det med grund i 

språket tydligt att SN argumenterar och resonerar kring vårdnadshavarnas föräldraförmåga 

utifrån att de är föräldrar. I SN:s anförande som utgör en del i det totala utredningsunderlaget 

omnämns inte utvecklingsstörningsdiagnosen som de båda vårdnadshavarna har. SN redogör 

bland annat för en oroväckande situation som utspelade sig under vintertid: “Barnet var då 

klädd i tunn overall, tunn fleecefilt och låg oskyddad från blåst och kyla”. Med grund i denna 

mening finns en tydlig uppfattning om hur föräldrar bör agera, det vill säga att det inte är 

acceptabelt att låta barnet frysa. Mot bakgrund av detta bedöms vårdnadshavarna utifrån en 

allmän uppfattning om föräldraförmåga där ingen koppling görs till deras diagnos. De bedöms 

därmed på ett sätt som vilken förälder som helst troligtvis skulle bedömts. I detta fall kan det 

därigenom konstateras att argumentationen förs utifrån subjektspositionerna föräldrar och inte 

utifrån positionerna utvecklingsstörda.   

 

Dom nummer 2 

Ärendet avser en familjekonstellation bestående av två vårdnadshavare samt två barn där båda 

vårdnadshavarna diagnostiserats med utvecklingsstörning. I ärendet har oro uttryckts från såväl 

familjebehandlare, personal på BVC som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd vad gäller 

barnens och vårdnadshavarnas förmågor, trots att de mottagit öppenvårdsinsatser från 

socialtjänsten tidigare. Bristerna som utgör grund för den uttalade oron återfinns i att 

vårdnadshavare 1 inte anses ha en fullgod förståelse vad gäller barnens behov eller de egna 

omsorgsbristerna. SN anför bland annat att det föreligger brister i planering, struktur och rutiner 

kring mat, sömn och hygien samt att det finns en känslomässig oförmåga hos båda 

vårdnadshavarna där de båda anses ha en bristande känslomässig anknytning till barnen. SN 

argumenterar vidare för vårdnadshavarnas brister vad gäller att tolka barnens signaler och 

påtalar en utveckling hos barnen som inte bedöms vara åldersadekvat. Det konstateras att 

omsorgsbristerna redan resulterat i både psykisk och fysisk skada hos de två barnen vilket utgör 

oro för deras fortsatta utveckling som varit långsam såväl mentalt som motoriskt. Förhållandena 

i hemmet konstateras innebära risk för barnens hälsa och utveckling varför de två barnen bereds 

vård med stöd av 1 och 2 §§ LVU.  
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Modalitetsmarkörer 

I SN:s utredning framgår information om barnens rådande tillstånd. Följande citat är hämtat ur 

SN:s anförande gällande journalanteckningar från BVC angående ett av barnens hälsa: ”[…] 

enligt journalanteckningar från BVC har barnet vid upprepade tillfällen haft röda sår, som inte 

blivit bättre trots att dennes vårdnadshavare 1 fått instruktioner och anvisningar om hur denne 

ska tvätta barnet. Citatet inleds med ordet enligt, som inbegrips i den tredje nivån av 

trovärdighet i Potters klassificering av modalitetsformer. Vid användning av 

modalitetsmarkören enligt framställs uppgiften som en neutral återgivning av något som 

beskrivits. Vem modalitetsmarkören syftar till påverkar också trovärdighetsgraden (Wahl, 

2007). I detta fall syftar modalitetsmarkören till BVC där någon med professionsspecifika 

kunskaper skrivit journalanteckningarna. Då personalen på BVC besitter expertis gällande 

barns hälsa stärker det trovärdigheten i uppgifterna. Med grund i att det utelämnats information 

om vem som skrivit journalanteckningarna framställs utsagan dessutom som objektiv bland de 

som är yrkesverksamma på BVC och att det därigenom är en gemensam bedömning. I citatet 

återfinns även modalitetsmarkörerna har och blivit. Som tidigare nämnts inbegrips har i den 

fjärde nivån av trovärdighet enligt den hierarkiska ordningen, vilket även blivit gör. Såsom 

ordet har relaterar till en egenskap av bestående karaktär signalerar blivit om en utveckling 

(a.a.). I detta fall har barnet haft sår som inte blivit bättre trots att vårdnadshavare 1 erhållit 

information om hur dessa ska behandlas. Genom att framställa ett förhållande på föreliggande 

sätt signalerar det att sårbildningarna kommer fortsätta förvärras om de inte blir behandlade. 

Då journalanteckningarna dessutom innehåller information om hur vårdnadshavare 1 inte 

tvättar barnet i enlighet med BVC:s anvisningar inger citatet en föreställning om att barnets 

tillstånd kommer att förvärras.     

          SN redogör senare i argumentationen för en oro kring vårdnadshavarnas känslomässiga 

oförmåga och anför i samband med detta: ”Den anknytningsutredning som genomförts visar att 

såväl vårdnadshavare 1 som vårdnadshavare 2 har en bristande känslomässig anknytning till 

barnen, vilket har resulterat i att särskilt det ena barnet har en svår anknytningsstörning”. SN 

använder återigen modalitetsmarkören har. Ordet tillhör den fjärde nivån av trovärdighet och 

är, som tidigare nämnts, relaterat till ett bestående tillstånd (Wahl, 2007). I sammanhanget 

framgår att såväl konstaterandet om att de båda vårdnadshavarna har en bristande känslomässig 

anknytning som att det ena barnet har en svår anknytningsstörning är baserat på en 

anknytningsutredning som gjorts i fallet. Det faktum att det är tydligt att det är en professionell 

yrkesperson med specifik kunskap som kommit fram till denna slutsats förstärker 

trovärdigheten i påståendet (a.a.). Utsagan kan därigenom konstateras ha en hög 

trovärdighetsgrad dels mot bakgrund av ordanvändningen där ordet har återfinns högt i 

hierarkin och dels med grund i att utsagans förkunnare omnämns i fallet. En rimlig tolkning av 

detta är att läsaren uppfattar ovanstående som trovärdigt, i detta fall domaren i 

förvaltningsrätten vars uppgift är att fatta beslut angående omhändertagande av barnen.  

Ordval 

Nyckelorden som funnits i SN:s del av utredningen i detta fall är brist, oro samt förmåga som 

sammanlagt återfunnits totalt 20 gånger. Orden omnämns enskilt men är trots detta relaterade 

till varandra varför de anses utgöra ett gemensamt sammanhang och en betydelse för 

innebörden i utredningen. De två vårdnadshavarna i ärendet anses ha brister vad gäller en rad 

förmågor kopplade till föräldraskapet, vilket i sin tur ingett en oro hos olika aktörer som haft 

kontakt med familjen. SN benämner nyckelorden bland annat i följande meningar: ”Vad 

nämnden framförallt anser oroväckande är dock den känslomässiga oförmågan hos båda 

föräldrarna”, ”Av anknytningsutredningen framgår vidare att föräldrarna inte förmått läsa av 

barnens signaler och därför inte förstått vad de vill eller behöver” samt 

”Anknytningsutredningen visar dock att även vårdnadshavare 2 brustit i gränssättning, 
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tålamod och ork liksom i sin förmåga att organisera och planera barnens tillvaro”. Mot 

bakgrund av nyckelordens förmåga att representera och avspegla olika gruppers tänkande, 

uppfattning och inställning (Boréus & Seiler Brylla, 2018) kan nyckelorden tillsammans 

avspegla hur föräldraförmågan i föreliggande dom konstrueras. Det är på grundval av 

användningsfrekvensen av dessa ord tydligt att föräldraförmågan konstrueras utifrån deras 

bristande förmåga samt den föreliggande oron vilket i argumentationen relateras till såväl 

anknytning som vårdnadshavarnas oförmåga att tolka barnens signaler. Sammantaget signaler 

nyckelorden om SN:s föreställning kring de två vårdnadshavarnas respektive föräldraförmåga, 

som med grund i brister och oro uppfattas otillräcklig.  

Subjektpositioner  
I föreliggande dom presenteras vårdnadshavarna tillhöra subjektpositionerna utvecklingsstörda 

och föräldrar, vilket resulterar i överdeterminering då det är fråga om två diskurser knutna till 

respektive subjektposition. Vid konstaterande av dessa positioneringar existerar en rad 

föreställningar kopplade till respektive subjektposition (Winther Jørgensen & Phillips, 2010). 

På samma sätt som subjektpositionen arbetstagare är knuten till föreställningar gällande att 

individen har ett arbete, är löntagare, har specifika arbetstider eller dylikt resulterar aktuella 

positioner i att SN har förväntningar vad gäller utvecklingsstörningen och föräldraskapet. 

Relaterat till utvecklingsstörningen signaleras föreställningen: “Oron har bl.a. Bestått i att 

vårdnadshavare 1 lämnat ifrån sig barnen till vänner som själva har funktionshinder”. Här 

föreligger oro som har en direkt koppling till vännernas funktionshinder då det inte hänvisas till 

någon annan omständighet. Det som redovisas är en uppfattning om att individer med 

funktionsvariationer inte är lämpliga vad gäller att ansvara för barn varpå det utgör skäl för den 

omnämnda oron. Med grund i att utvecklingsstörning är en funktionsvariation är det sannolikt 

att vårdnadshavarna också omfattas av denna föreställning. Vad gäller subjektpositionen 

förälder är det också möjligt att urskilja ett ramverk för hur SN bedömer att en förälder bör och 

kan handla. Däremot beskriver SN: “Andra omsorgsbrister som uppmärksammats är att 

vårdnadshavare 1 inte klarat av att planera för familjens ekonomi samt att föräldrarna haft 

stora svårigheter att skapa rutiner rörande mat, sömn och hygien”. I sammanhanget redogörs 

för vårdnadshavarna i egenskap av föräldrar. Detta görs i termer av svårigheter gällande 

planering för ekonomin samt skapandet av rutiner, vilka är två aspekter som inryms i ett av de 

kriterier som måste vara uppfyllda för fastställande av en utvecklingsstörningsdiagnos 

(American Psychiatric Association, 2013). Huruvida detta bör härledas till 

utvecklingsstörningen eller föräldraskapet kan diskuteras, däremot kan det konstateras att 

subjektpositionen utvecklingsstörd och de kriterier som måste vara uppfyllda för 

diagnostisering influerar subjektpositionen förälder.           

Dom nummer 3  

Ärendet avser en familj bestående av två vårdnadshavare samt ett barn. Vårdnadshavare 1 har 

diagnostiserats med utvecklingsstörning och vårdnadshavare 2 har ingen diagnos. 

Vårdnadshavarna har tidigare ansökt om stöd i sin föräldraroll och har vid tiden för aktuell dom 

pågående insatser hos socialtjänsten. SN anför bland annat att vårdnadshavare 1 har stora 

svårigheter vad gäller att möta och uppfatta barnets behov samt prioriterat sina egna behov före 

barnets. Vårdnadshavare 2 beskrivs av SN som en lugn förälder som med hjälp och stöd har 

förmågan att ta hand om parets gemensamma barn och därigenom tillgodose dennes behov. 

Oron för barnet kopplas bland annat till en bristande tandhygien, olämplig inkludering av barnet 

i sociala medier samt att barnet stängts av från fritidsverksamhet som en följd av obetalda 

avgifter. I skolan har ett självskadebeteende identifierats där barnet också ofta upplevs vara 

mycket trött, något som fått konsekvenser för såväl koncentrationen som inlärningen. I skolan 

beskrivs barnet vidare vara oberäkneligt där denne ger sig på andra vid bristande tillsyn. 
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Vårdnadshavare 2 beskrivs ha ett begränsat inflytande i barnets utveckling och uppfostran där 

denne låter vårdnadshavare 1 inta en bestämmande funktion. Förvaltningsrätten anser att det 

förekommit brister i omsorgen för barnet med hänvisning till vårdnadshavare 1 samt att 

vårdnadshavare 2 brustit då denne låtit vårdnadshavare 1 ta det största ansvaret kring det 

gemensamma barnet. Förvaltningsrätten menar dock att flera positiva förändringar ägt rum 

sedan utredningen inleddes. Bland annat har barnets tandhälsa förbättrats, vårdnadshavare 1 har 

ansökt om en god man och vårdnadshavarna har tillsammans ansökt om parterapi. 

Vårdnadshavarna har vidare beslutat att vårdnadshavare 2 ska ta det största ansvaret för barnet. 

Vårdnadshavarna anses vara mer engagerade och har fått en större förståelse för att en 

förändring måste ske. Förvaltningsrätten menar att det inte kan konstateras att denna förändring 

är bestående men lägger trots detta stor vikt vid att vårdnadshavare 2 som bedöms vara en 

förälder med goda förmågor nu ska inta huvudansvaret för barnet. Mot bakgrund av att 

vårdnadshavarna aldrig tidigare tackat nej till insatser och därigenom anses ha en god 

samarbetsförmåga konstateras de frivilliga insatserna ännu inte vara uttömda. Det är därigenom 

inte förenligt med barnets bästa att placera denne utanför hemmet då det inte anses föreligga en 

påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling som utgör ett krav för ett LVU-omhändertagande 

enligt 2 § varför SN:s ansökan om LVU avslås.  

 

Modalitetsmarkörer 

SN beskriver den problematik som återfinns i föräldraskapet hos vårdnadshavare 1 och avslutar 

sammanhanget med följande mening: ”Vårdnadshavare 1 gör så gott denne kan men 

bedömningen är att denne inte har någon förändringspotential”. I meningen återfinns två 

modalitetsmarkörer av hög hierarkisk position vilka utgörs av är och har. Orden tillhör den 

fjärde respektive femte nivån i Potters klassificering av modalitetsformer varigenom de 

tillskrivs hög trovärdighet (Wahl, 2007). Då SN anför att vårdnadshavare 1 inte har någon 

förändringspotential synliggörs två aspekter, dels att svårigheterna kopplade till föräldraskapet 

är så pass omfattande att SN bedömer att denne inte kan utvecklas och dels att SN vid tidpunkten 

för utredningen på basis av föräldrakapaciteten kan uttala sig om hur den kommer förefalla i 

framtiden. Det är mot bakgrund av detta troligt att läsaren uppfattar att föräldraförmågan hos 

vårdnadshavare 1 är problematisk samt att den i framtiden kommer förbli oförändrad, något 

som inte motiverar försök med andra föräldrastödsinsatser på frivillig grund innan ett 

tvångsomhändertagande enligt LVU. I detta sammanhang ska det dock påpekas att SN tydliggör 

att resonemanget utgörs av en bedömning, däremot inte vems bedömning. Ordet bedömning är 

en modalitetsmarkör tillhörande den tredje nivån i den hierarkiska ordningen (a.a.) varför 

ordanvändningen distanserar läsaren från att uppfatta utsagan som ett faktiskt tillstånd vilket 

användandet av ordet är annars gör.  

          SN redogör därefter för en oro som härleds till barnets beteende. Beteendet beskrivs och 

förklaras på följande sätt: 

 
Personal på barnets skola har berättat att barnets självskadebeteende ökat. Barnet är oberäknelig 
och kan inte lämnas ensam då denne kan ge sig på andra. Barnet är ofta trött vilket påverkar 

dennes koncentration och inlärning. […] Enligt socialnämnden kan barnets trötthet bero på att 

vårdnadshavare 1 stör dennes sömn genom sitt datoranvändande på sena kvällar och nätter. 

 

I citatet återfinns sammantaget fem modalitetsmarkörer varav tre av dessa återfinns inom den 

fjärde respektive femte nivån i Potters klassificering av modalitetsformer, vilket innebär att 

uppgifterna framhålls vara av hög trovärdighetsgrad. Vad gäller barnets beteenden i skolan 

används modalitetsmarkören är, vilket utesluter andra möjliga tolkningar (Wahl, 2007). 

Oberäknelighet och trötthet, två beteenden som försvårar ett barns skolgång, framstår i SN:s 

anförande som objektiva fakta. Barnets oberäknelighet beskrivs även ge upphov till 

konsekvenser i form av att denne kan ge sig på andra. Vid användning av ordet kan signaleras 
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en potential (a.a.) hos barnet som i detta fall utgör en risk för individerna i omgivningen och 

som kan medföra ytterligare problematik kopplat till skolgången. Uppgifterna är något som 

framhålls med grund i vad personalen berättar, vilket är en modalitetsmarkör som innefattas i 

den andra nivån av Potters klassificering av modalitetsmarkörer och därav har en lägre 

trovärdighet som likställs med gissningar (a.a.). Dock kvarstår det faktum att det är skolpersonal 

som berättat om dessa beteenden. Då skolpersonal är skrivet i plural inger det en föreställning 

om att ett flertal av skolpersonalen delar samma upplevelse (a.a.), vilket ökar trovärdigheten i 

relation till professionens kunskaper och erfarenheter. Dessa beteenden härleds till 

vårdnadshavare 1 som enligt SN kan utgöra orsak till störd sömn. Argumentationen är mindre 

trovärdig då enligt inryms i den andra nivån av Potters klassificering av modalitetsmarkörer. 

Däremot utgör modalitetsmarkören viss säkerhet då det inte är fråga om ett tyckande, utan 

signalerar en naturlig återberättelse (a.a.). Genom markering av att detta är enligt SN kvarstår 

utrymme för alternativa hypoteser och utskrivning av att det kan vara en förklaring tydliggör 

att det råder en viss osäkerhet i huruvida det faktiskt utgör skäl för tröttheten. Mot bakgrund av 

att SN har kännedom om barnets beteenden samt att vårdnadshavare 1 använder datorn på 

kvälls- och nattetid dras inga slutsatser gällande ett samband, utan formuleras i termer av att 

vara en hypotes.  

 

Ordval 

De nyckelord som funnits i SN:s del i utredningen är i denna dom behov samt insats som 

tillsammans nämnts 15 gånger. De omnämnda behoven identifieras hos både barnet och 

vårdnadshavarna och ordet insats påvisar att familjen haft beviljade insatser från socialtjänsten 

under lång tid. SN använder nyckelorden bland annat i följande meningar: ”De beviljades 

insatser som fortfarande pågår och socialtjänsten har därför kunnat följa barnet och dennes 

familj under större delen av barnets liv”, ”Barnet får inte sina behov tillgodosedda av 

vårdnadshavare 1 och det är inte möjligt att stärka upp dennes förmåga” samt ”Barnets 

föräldrar behöver stöd för att klara omsorgen om barnet och det har därför funnits 

kontinuerliga insatser i fem år. I argumentationen framgår tydliga behov hos såväl 

vårdnadshavarna som barnet, vilket omnämns med hög frekvens varför de i sammanhanget 

utgör nyckelord (Boréus & Seiler Brylla, 2018). Då SN påtalar det omfattande behovet av stöd 

i föräldraskapet vad gäller vårdnadshavarna samt en rad behov som inte blir tillgodosedda hos 

barnet synliggörs en föreställning om brister i föräldraförmågan. Detta gäller även vid 

omnämnande av de stödinsatser familjen haft via socialtjänsten under större delen av barnets 

liv. En stödinsats erbjuds inte en familj utan en tillhörande utredning som påvisar ett behov 

varför de två nyckelorden anses hänga ihop. Genom att SN framhåller omfattningen av tidigare 

insatser samt en otillräcklig förändring signaleras att bristerna inte är temporära. Behovet av 

diverse stödinsatser framställs således vara av bestående karaktär, vilket inger en föreställning 

om att vårdnadshavarna inte har kapacitet att självständigt utöva föräldraskapet på ett 

framgångsrikt sätt.   

 

Subjektpositioner  

Föreliggande dom omfattar två vårdnadshavare varav vårdnadshavare 1 har en 

utvecklingsstörning och vårdnadshavare 2 är normalbegåvad. Mot bakgrund av studiens syfte 

och första frågeställning kommer endast vårdnadshavare 1 att behandlas i följande avsnitt. I 

sammanhanget inryms vårdnadshavare 1 i subjektpositionerna utvecklingsstörd och förälder, 

vilket innebär att det råder varierade förväntningar knutna till respektive position (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2010). Då SN anför att: ”Vårdnadshavare 1 har samma 

kromosomavvikelse som barnet vilken medför att har en psykisk utvecklingsstörning”, 

positioneras denne som utvecklingsstörd. Däremot refererar SN inte till utvecklingsstörningen 

i andra sammanhang varpå det medför svårigheter att urskilja förväntningar eller attityder som 
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finns kopplade till subjektpositionen. I de sammanhang där SN redogör för vårdnadshavare 1:s 

kapacitet som förälder synliggörs ett flertal brister där det anförs att: ”Vårdnadshavare 1 har 

också stora svårigheter att ta till sig de moment som ska gynna barnet som barnhabiliteringen 

och öppenvården tränar med denne”. Det framgår också att: ”Vårdnadshavare 1 gör så gott 

denne kan men att denne inte har någon förändringspotential”. Citaten signalerar att SN har 

förväntningar som är knutna till subjektpositionen förälder, där det är förälderns uppgift att 

agera på ett sätt som gynnar barnet. Det som strider mot dessa förväntningar är vårdnadshavare 

1:s oförmåga att omsätta de professionellas instruktioner i praktiken. Att ha en bristande 

förmåga att lära av erfarenheter är dock ett exempel på de intellektuella brister individer med 

diagnostiserad utvecklingsstörning uppvisar (American Psychiatric Association, 2013). Detta 

vittnar om att utvecklingsstörningen kan ha en försvårande inverkan på subjektspositionen 

förälder, då personer med konstaterad utvecklingsstörning har brister i de förmågor som SN 

förväntar sig att en förälder bör ha.    

Dom nummer 4  
Ärendet avser en familj bestående av två barn samt två vårdnadshavare. Vårdnadshavare 1 har 

diagnostiserats med utvecklingsstörning och vårdnadshavare 2 har ingen diagnos. 

Vårdnadshavare 1 har tillsammans med barnen under en månad befunnit sig på ett boende där 

professionellt stöd i föräldraskapet är tillgängligt. SN anför att vårdnadshavare 1 till följd av 

utvecklingsstörningen brister i att tillgodogöra barnens behov gällande aspekter såsom hälsa, 

säkerhet och känslomässig trygghet. Vårdnadshavare 1 bedöms också agera på ett mekaniskt 

sätt i relation till barnen samt brista i flexibiliteten, vilket resulterar i att barnen inte bemöts på 

ett adekvat sätt. Vårdnadshavarna konstateras vidare ha bristande rutiner avseende barnens mat, 

sömn och hygien vilket ställs i proportion till barnens beroende av föräldrarnas omsorg. Med 

grund i ovanstående argumentation beslutar förvaltningsrätten att bereda båda barnen vård med 

stöd av 1 § andra stycket samt 2 § LVU.  

Modalitetsmarkörer  

I samband med att SN redogör för en ökad oro gentemot familjen beskrivs ett exempel: “Det 

har även framkommit att vårdnadshavare 1 efter inrådan från vårdnadshavare 2 har gett ett av 

barnen medicinen Atarax, enligt deras egen uppgift på grund av allergiska besvär”. I detta fall 

redogör SN för en händelse som väcker oro, det vill säga att de två vårdnadshavarna i samråd 

med varandra gett ett av deras gemensamma barn en medicin som verkar lugnande och 

ångestdämpande (FASS Allmänhet, 2017). I utsagan återfinns modalitetsmarkören enligt som 

tillhör den andra nivån i den hierarkiska ordningen (Wahl, 2007). I argumentationen hade en 

alternativ formulering kunnat vara att vårdnadshavarna gett barnet medicinen på grund av att 

de tror att denna lindrar barnets allergiska besvär. I sådant fall hade modalitetsmarkören 

återfunnits på den lägsta nivån i Potters klassificering av modalitetsformer och därigenom 

inneburit en låg trovärdighet då ordet syftar till förkunnarens egna åsikter, upplevelser eller 

attityder (a.a.). Då SN valt ordet enligt bidrar det till att höja graden av säkerhet i jämförelse 

med att referera till vårdnadshavarnas tyckande då det i fallet istället ger en neutral återgivning 

av vad som sagts. Genom att å andra sidan formulera meningen utifrån att vårdnadshavarna gett 

barnet Atarax på grund av allergiska besvär hade innehållet i utsagan troligtvis tolkats mer 

objektivt. Konsekvensen av formuleringen blir i detta fall att handlingen inte återberättas som 

en logisk handling utan snarare en oroväckande sådan där det tydligt framgår att det är 

vårdnadshavarnas uppfattning att medicinen skulle verka mot allergiska symptom.  

Ordval  

I föreliggande dom har benämning av vårdnadshavare 1 identifierats utgöra ett nyckelord. SN 

refererar till vårdnadshavare 1, det vill säga vårdnadshavaren med utvecklingsstörning, vid 

namn eller kön totalt 13 gånger till skillnad från vårdnadshavare 2 som omnämns sex gånger. 
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Följande citat exemplifierar den höga frekvensen av omnämningar samt det sammanhang varpå 

de främst förekommer vilket är i situationer då SN påtalar tillkortakommanden: 

“Vårdnadshavare 1:s funktionshinder påverkar föräldraförmåga och denne har stora 

svårigheter att tillgodose barnens grundläggande behov”. Då nyckelorden har en bestämmande 

funktion för vad som står i fokus (Boréus & Seiler Brylla, 2018) kan konstateras att SN lägger 

huvudsaklig vikt vid vårdnadshavare 1 som är diagnostiserad med utvecklingsstörning. Detta 

påvisar en angelägenhet hos SN om att redogöra för de brister som finns knutna till 

vårdnadshavare 1 och dennes utvecklingsstörning. Mot bakgrund av detta konstruerar SN 

föräldraförmågan utifrån utvecklingsstörningen, vilket därmed också utgör det huvudsakliga 

argumentet för ett omhändertagande. Ytterligare en konsekvens av detta är att SN inte redogör 

för vårdnadshavare 2:s förmågor, som är normalbegåvad, i lika stor utsträckning vilket 

resulterar i en bristande nyansering. Detta är vidare problematiskt då båda vårdnadshavarna har 

ett gemensamt ansvar för barnen varpå respektive vårdnadshavares föräldraförmåga bör utgöra 

en lika stor del av argumentationen.     

Subjektpositioner  

I SN:s utredning lyder en av de första meningarna enligt följande: ”Vårdnadshavare 1:s 

funktionshinder påverkar dennes föräldraförmåga och denne har stora svårigheter att 

tillgodose barnens grundläggande behov”. I samband med att SN inleder med denna mening 

innan de går vidare i argumentationen kring hur de två vårdnadshavarna bedöms brista i sin 

respektive föräldraförmåga synliggörs en rad förväntningar på vårdnadshavare 1 som förälder. 

När individer genom den rådande diskursen placeras i bestämda positioner medförs specifika 

förväntningar gentemot dessa som bland annat innefattar uppfattningar om hur de förväntas 

uppträda (Winther Jørgensen & Phillips, 2010). I denna initiala mening konstruerar SN 

föräldraförmågan hos vårdnadshavare 1 utifrån dennes konstaterade utvecklingsstörning då 

meningen är utformad utifrån diagnosens inverkan på föräldraskapet. Detta innebär att 

subjektpositionen utvecklingsstörd överskuggar positionen förälder samt att vårdnadshavare 1 

troligtvis i den fortsatta argumentationen kommer ses i ljuset av sin 

utvecklingsstörningsdiagnos.  

Dom nummer 5  
Ärendet avser en familj bestående av ett barn och en ensam vårdnadshavare som diagnostiserats 

med utvecklingsstörning. SN anför att barnet med vårdnadshavarens samtycke tidigare varit 

placerat i ett familjehem. Placeringen avbröts senare på begäran av vårdnadshavaren. I samband 

med att barnet flyttade tillbaka beviljades en öppenvårdsinsats i form av föräldrastöd. Insatsen 

resulterade inte i några framsteg och avslutades på vårdnadshavarens initiativ efter tre månader. 

Efter avslutad stödinsats har det inkommit totalt fem orosanmälningar, varav en initierade 

utredning. Anmälningarna har behandlat uppgifter om att vårdnadshavaren ska ha lämnat barnet 

utan tillsyn, pratat med barnet på ett nedvärderande sätt, lämnar bort ansvaret för barnet till 

anhöriga samt blivit arg vid de tillfällen som individerna i nätverket inte ställt upp. 

Vårdnadshavarens nätverk har en stödjande funktion och en hög delaktighet i familjens liv. Vid 

ett nätverksmöte framgick att individerna i nätverket inte bedömer att vårdnadshavaren kan 

sörja för barnet då denne mått psykiskt dåligt till den grad att akut vård sökts. Nätverket har 

kompenserat för vårdnadshavarens svårigheter och har tagit ett omfattande ansvar för barnet 

som efter den avbrutna placeringen stagnerat i utvecklingen, uppvisat nedstämdhet samt får 

utbrott. Under nätverksmötet beslutades att huvudansvaret för barnet skulle tillföras en nära 

släkting. Detta har dock inte fungerat då det ett flertal gånger brustit i planeringen. 

Vårdnadshavaren har också vid flertal tillfällen lämnat barnet med kort varsel. Med grund i 

SN:s anföranden om rådande förhållanden samt de tidigare erfarenheterna av vårdnadshavarens 
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ambivalenta inställning till frivilliga insatser beslutar förvaltningsrätten att bereda barnet vård 

med stöd av LVU. 

Modalitetsmarkörer 

SN framhåller en oro relaterad till negativa beteendeförändringar hos barnet som uppstått efter 

att denne återigen flyttat hem till vårdnadshavaren. Detta beskrivs i en redogörelse av att 

”Barnet har gått bakåt i sin utveckling sedan flytten hem till vårdnadshavaren och är numer 

ofta ledsen och arg, och kan få utbrott då barnet skriker och slåss”. Redogörelsen innehåller 

modalitetsmarkörerna är och kan, vilka återfinns inom femte respektive fjärde nivån i Potters 

klassificering av modalitetformer (Wahl, 2007). Då SN skriver att barnet är ledsen och arg 

presenteras dessa sinnestillstånd på ett sanningsenligt sätt och lämnar inget vidare utrymme för 

ifrågasättanden av konstaterandet (a.a.). Det framhålls även att detta resulterar i att barnet kan 

få utbrott, vilket är en trovärdig information om att barnet på basis av rådande känslotillstånd 

har potential att kunna få utbrott på ett sådant sätt att denne både skriker och slåss (a.a.). Detta 

innebär att barnet inte endast uppvisar ett annat känslotillstånd, utan även riskerar att ge upphov 

till problematiska beteenden vilket signalerar om en negativ utveckling. Mot bakgrund av att 

denna förändring beskrivs ha uppstått i samband med att barnet flyttat tillbaka till 

vårdnadshavaren inger det en uppfattning om att barnets utveckling och beteenden var 

fungerande under tiden denne var åtskild från vårdnadshavaren. Även då detta inte fastställs 

konstateras att det föreligger skillnad beroende på var barnet varit bosatt. Det bör dock 

poängteras att det kan föreligga alternativa skäl till förändringen, men med grund i att detta inte 

framgår blir oron knuten till vårdnadshavaren.   

Ordval  

Nyckelordet anmälning förekommer fem gånger i texten. Nyckelord anses vara inbäddade i en 

rådande diskurs där fokus riktas mot ordens funktion i diskursen (Boréus & Seiler Brylla, 2018). 

I SN:s del av utredningen lyfts det stora antal anmälningar som gjorts kring vårdnadshavaren 

vilka också utgör fokus vad gäller hela argumentationen. SN anför bland annat:  

Under samma månad inkom tre anonyma anmälningar avseende bl.a. följande. Vid ett tillfälle 

har vårdnadshavaren lämnat barnet utan tillsyn i en trappuppgång. En anmälare hade fått höra 

att vårdnadshavaren stängt dörren om barnet när denne varit ledsen och pratat med och om denne 

på ett nedvärderande sätt. 

SN framhåller vidare att en stor del av de inkomna orosanmälningarna har tagits emot från 

individer i vårdnadshavarens närmsta kontaktnät i form av dennes båda föräldrar, syskon, 

föräldrars syskon samt farföräldrar. Dessa individer beskrivs ha en nära relation till barnet och 

utgör en stor del i barnets liv då de hjälper till i omsorgen om denne. Trots den nära relationen 

till såväl vårdnadshavaren som barnet framhåller individerna i nätverket under nätverksmöten 

att vårdnadshavaren inte kan ta hand om barnet på egen hand. Det är sannolikt att individerna i 

nätverket gjort bedömningen att bristerna i föräldraförmågan är av en omfattande karaktär då 

de valt att riskera tillit och lojalitet gentemot vårdnadshavaren som är en nära anhörig. Det 

faktum att vårdnadshavarens närmsta anhöriga gjort ett flertal orosanmälningar till 

socialtjänsten samt att de inte anser att vårdnadshavaren bör ta hand om barnet på egen hand 

kan tänkas utgöra ett objektivt och trovärdigt underlag till utredningen av vårdnadshavarens 

föräldraförmåga. 

Subjektpositioner  
I SN:s utredning konstateras inledningsvis: ” har en lindrig psykisk utvecklingsstörning och 

har en nedsatt kognitiv förmåga som medför att denne behöver längre tid på sig att utföra 

uppgifter. Vårdnadshavaren behöver upprepningar innan denne kommer ihåg det denne lärt 

sig”. Mot bakgrund av de förväntningar som placeringen av individer i olika positioner medför 
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(Winther Jørgensen & Phillips, 2010) kan det i detta fall konstateras att vårdnadshavaren, 

liksom i dom nummer fyra, initialt tillskrivs vissa förväntningar. Diagnosen presenteras och 

likaså dess konsekvenser, som skulle kunna ha en inverkan på vårdnadshavarens 

föräldraförmåga. På samma sätt som i dom fyra är det troligt att vårdnadshavaren även i detta 

fall kommer ses i ljuset av sin diagnos varför subjektpositionen utvecklingsstörd anses 

överskugga subjektpositionen förälder. Detta då SN inledningsvis konstaterar 

vårdnadshavarens diagnos som sedan riskerar att färga uppfattningen av innehållet i 

argumentationen som presenteras därefter. Då SN yrkar för ett omhändertagande enligt LVU 

är det sannolikt att samtliga redogörelser utgör argument vars syfte är att få igenom förslaget i 

förvaltningsrätten. Eftersom SN inte redogör för några tydliga kopplingar där 

utvecklingsstörningen påverkar föräldraförmågan signalerar citatet att utvecklingsstörningen i 

sig samt dess konsekvenser utgör ett av skälen till den föreliggande oron.  

Dom nummer 6  

Ärendet avser en familj bestående av en ensamstående vårdnadshavare som diagnostiserats med 

utvecklingsstörning samt ett barn. Vårdnadshavaren har ett till barn som bor hos denne som 

omfattas av en separat utredning varför dom nummer sex endast rör ett av barnen. Barnet har 

sedan några år tillbaka varit placerat i familjehem då barnets säkerhet och trygghet bedömdes 

vara i fara och föreliggande utredning gäller en överklagan från vårdnadshavaren som yrkar för 

att LVU-placeringen ska upphöra. SN anför att vårdnadshavaren inte kan tillgodose barnets 

behov och framhåller bland annat att förskolepersonal fått starta dagen med att tvätta barnet när 

denne kommit på morgonen. Vårdnadshavaren beskrivs vidare ha svårigheter vad gäller att 

förstå de egna bristerna och SN menar att vårdnadshavaren istället fokuserar på andra aspekter 

såsom att bostaden skulle vara problemet i fallet. Under tiden som barnet varit placerat i 

familjehemmet har förändringar skett vad gäller barnets tal och sociala samspel. SN påpekar 

dock att barnet inte haft med sig grundläggande förmågor som att sitta still vid matbordet vid 

måltider, tvätta händerna eller borsta tänderna när denne placerats vid familjehemmet. 

Omgivningen har vidare identifierat att barnet påverkats negativt av umgänget med sin 

vårdnadshavare och sitt äldre syskon. SN menar nu att vårdnadshavarens hemmiljö inte längre 

anses vara i sådant skick som vid beslutet för placeringen av barnet. De framhåller dock att 

barnet är i behov av stöd, hjälp och tillsyn från sina vårdare samt att denne är i särskilt behov 

av stimulans för en god och hälsosam utveckling. Det har inte skett någon förändring avseende 

vårdnadshavarens förmågor att ge omsorg samt tillgodose barnets behov och detta i 

kombination med att det inte gått så lång tid sedan placeringen verkställdes utgör grund för 

beslut i fallet. SN menar att det inte står i proportion till barnets bästa att placeringen upphör 

och överklagandet avslås. 

Modalitetsmarkörer  

När SN redogör för att den ensamstående vårdnadshavaren menar att denne utvecklats sedan 

omhändertagandet av barnet anförs följande:  

Vårdnadshavaren har uppgett att det är mycket i utredningen som inte stämmer och att denne 

inte har de brister som utredningshemmet påpekat. Bedömningen är dock att vårdnadshavaren 

har svårt att se sina brister och istället har fokuserat på att bostaden är problemet.  

I detta sammanhang återfinns två huvudsakliga grunder, dels att vårdnadshavaren uppger att 

mycket av innehållet i utredningen till den pågående placeringen inte stämmer samt att SN på 

grundval av detta gör bedömningen att vårdnadshavaren har en bristande insikt i den egna 

problematiken. De två modalitetsmarkörerna som är kopplade till SN samt vårdnadshavaren 

återfinns på olika nivåer av trovärdighet. I resonemanget har SN formulerat den första meningen 

med grund i att vårdnadshavaren har uppgett att utredningen inte är sanningsenlig. Ordet 
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uppgett tillhör den andra nivån i Potters klassificering av modalitetsformer och tillskrivs en 

relativt låg trovärdighet. Modalitetsmarkören bedöma återfinns på den tredje nivån och har 

därför en högre trovärdighet (Wahl, 2007). Konsekvensen av att i detta fall inte skriva att 

vårdnadshavaren, liksom SN, bedömt att innehåll i utredningen inte stämmer blir att den andra 

meningen tillskrivs högre trovärdighet än den första. En rimlig tolkning av detta är därför att 

uppgiften om att vårdnadshavaren saknar insikt i sin egen problematik tillskrivs högre 

legitimitet än att vårdnadshavaren inte håller med om argumentationen vad gäller dennes 

föräldraförmåga.  

          SN redogör vidare för familjehemmets uppfattning om att barnet påverkats negativt av 

de umgängestillfällen som ägt rum mellan barnet och vårdnadshavaren samt ett äldre syskon 

som är boende hos vårdnadshavaren. Relaterat till detta framgår att ”Barnet har efter umgängen 

uppvisat en ökad nivå av oro och trots och en tillbakagång vad gäller beteende och inlärda 

förmågor. Barnet har sovit oroligt, vaknat nattetid och i större utsträckning än vanligt pratat i 

sömnen”. I den citerade texten används ordet uppvisat som är en modalitetsmarkör tillhörande 

den fjärde nivån i hierarkin i Potters klassificering av modalitetsformer varför 

trovärdighetsgraden är att bedömas hög. Användning av ordet uppvisar markerar hur någonting 

är och uppfattas därför objektivt (Wahl, 2007). På grund av den höga trovärdigheten i utsagan 

är den rimliga tolkningen vid läsning av texten att det specifikt är umgängena med 

vårdnadshavaren och det äldre syskonet som utgör skäl för barnets oro samt stagnation i 

utvecklingen. Mot bakgrund av denna beskrivning konstrueras umgänget som en riskfaktor 

avseende barnets utveckling och välbefinnande då alternativa orsaker till barnets oro och 

stagnation utesluts. Då barns utveckling är en av de främsta aspekterna i fråga om tillämpning 

av LVU är det utifrån anförandet högst troligt att detta kan ha en omfattande inverkan vid 

beslutet. Om SN istället valt att framhålla uppgifterna i termer av att familjehemmet berättat 

om dessa beteendeförändringar hade trovärdigheten varit betydligt lägre då modalitetsmarkören 

då hade inrymts i den andra nivån i hierarkin (a.a.) och utsagans innehåll hade fått en annan 

legitimitet.   

Ordval 

I aktuell dom har umgänge identifierats vara ett nyckelord. Umgänget benämns vid sex tillfällen 

i SN:s argumentation. Då barnet är placerat och ingen annan kontakt redogörs för utgör 

umgänget mellan barnet och vårdnadshavaren en stor del av deras nuvarande relation. Av SN:s 

utredning framgår bland annat att: “Familjehemmet har gjort ansvariga handläggare 

uppmärksamma på att barnet påverkas negativt av umgängen med sitt syskon och 

vårdnadshavaren”, “Även personalen på barnets förskola har identifierat en förändring i 

beteende och humör i samband med umgängena” samt att “Kontakten mellan vårdnadshavaren 

och barnet präglats av en brist på initiativ från vårdnadshavarens sida”. Även då ordet 

umgänge inte används i det sista citatet bedöms det ändå vara relaterat till umgänget då det 

avser den rådande kontakten mellan parterna som av SN:s beskrivning utgörs av umgänget. 

Med grund i att nyckelorden determinerar vad som står i fokus (Boréus & Seiler Brylla, 2018) 

är det tydligt att SN:s uppfattning gällande umgänget och dess konsekvenser utgör motivering 

till att placeringen ska fortlöpa. På det sätt vilket nyckelorden används signalerar SN:s 

redogörelser för den nuvarande problematiken beträffande vårdnadshavarens bristande initiativ 

att det föreligger ett ointresse hos vårdnadshavaren gällande kontakten med barnet. Detta inger 

vidare föreställningar om att vårdnadshavaren inte värderar umgänget med barnet särskilt högt. 

SN konstruerar därmed vårdnadshavarens umgänge och kontakt med barnet som en brist. Då 

utredningen avser vård enligt LVU kan den problematik som lyfts kring umgänget som äger 

rum en gång varannan till var tredje vecka utgöra grund för en uppfattning om att det inte är 

aktuellt att barnet bor hos vårdnadshavaren på heltid.  
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Subjektpositioner 

I SN:s anförande påtalas inte vårdnadshavarens utvecklingsstörning, vilket innebär att denne i 

sammanhanget positioneras vid subjektpositionen förälder. Med grund i att vårdnadshavaren 

inte är överdeterminerad är det endast SN:s diskurs kopplad till föräldraskapet som utgör ramar 

för vårdnadshavarens möjligheter att agera (jmf Winther Jørgensen & Phillips, 2010). Detta 

innebär att vårdnadshavaren trots en fastställd utvecklingsstörning behandlas på samma villkor 

som en normalbegåvad vårdnadshavare. Däremot anför SN att: ”En utredning av barnets behov 

ska göras och mycket i dennes beteende tyder på att denne har särskilda behov, vilket ställer 

ännu högre krav på vårdnadshavarens föräldraförmåga”. Citatet redogör för att SN har högre 

förväntningar på vårdnadshavaren än vårdnadshavare till barn där det inte förekommer en 

särskild behovsbild. De högre kraven signalerar att SN har en lägre tolerans för 

tillkortakommanden hos vårdnadshavaren utifrån barnets specifika behov. Mot bakgrund av 

detta kan konstateras att vårdnadshavaren bedöms utifrån subjektpositionen förälder liksom 

normalbegåvade föräldrar. Utifrån citatets andra mening tydliggörs dock att kraven ökar på 

denne vårdnadshavaren utifrån yttre omständigheter.  

Domarnas utfall i relation till konstruktionerna av föräldraförmåga    
Av de sex domar vi granskat beslutar förvaltningsrätten om beredande av vård enligt LVU i 

fem av dem. Dom nummer tre, som skiljer sig från övriga, omfattar en familj bestående av ett 

barn och två vårdnadshavare. Vårdnadshavare 1 har diagnostiserad utvecklingsstörning och 

vårdnadshavare 2 är normalbegåvad. I SN:s utredning presenteras vårdnadshavare 2, det vill 

säga vårdnadshavaren som inte har en utvecklingsstörningsdiagnos, utifrån totalt en mening: 

”Vårdnadshavare 2 är en lugn förälder som med hjälp av stöd har förmåga att ta hand om 

barnet och tillgodose dennes behov”. I meningen återfinns två modalitetsmarkörer av hög 

hierarkisk position vilka är är och har. Dessa återfinns på den fjärde respektive femte nivån i 

Potters klassificering av modalitetsformer varför de tillskrivs hög trovärdighet (Wahl, 2007). 

Att vårdnadshavare 2 med hjälp av stöd är en välfungerande förälder är därigenom något som 

troligtvis inte kommer ifrågasättas av läsaren, i synnerhet med hänvisning till ordet är som 

refererar till ett faktiskt tillstånd (a.a.). I samma mening identifieras ordet lugn som ett 

nyckelord med hänvisning till ordets bärande funktion i utsagan (Boréus & Seiler Brylla, 2018). 

I utredningstexten framförs ingenting annat om vårdnadshavare 2:s föräldraförmåga utöver att 

denne är lugn. Förvaltningsrättens huvudsakliga argumentation för att inte omhänderta barnet 

enligt LVU är att vårdnadshavare 2 ska ta det största ansvaret för barnet framöver samt att de 

bedömer att vårdnadshavare 2 är en förälder med goda förmågor. Vårdnadshavare 2:s 

föräldraförmåga kan därför ses som en avgörande faktor till beslutet att inte omhänderta parets 

gemensamma barn. I ärendet är det således tydligt att vårdnadshavare 2 tillskrivs ett stort ansvar 

i det gemensamma föräldraskapet då denne dels förväntas vara en god förälder samt att denne 

också förväntas kompensera för vårdnadshavare 1:s brister.   

          Dom nummer fyra avser likt dom nummer tre en föräldrakonstellation där 

vårdnadshavare 1 har diagnostiserats med utvecklingsstörning och vårdnadshavare 2 är 

normalbegåvad. I domarna föreligger likhet i resonemanget beträffande vårdnadshavaren utan 

utvecklingsstörning. I dom nummer fyra framgår att: ”Även vårdnadshavare 2 brister i 

omsorgen om barnen genom att denne inte ser vårdnadshavare 1:s svårigheter och inte tar till 

sig oro från professionella”. Med utgångspunkt i detta tillskriver SN vårdnadshavare 2 ett 

ansvar vad gäller att förstå och kompensera för vårdnadshavare 1:s svårigheter. I synnerhet då 

vårdnadshavare 2:s bristande insikt i vårdnadshavare 1:s problematik är orsak till att SN 

bedömer att denne brister i omsorgen. Detta innebär att vårdnadshavare 2:s föräldraförmåga 

delvis bedöms och konstrueras i relation till svårigheter som identifierats hos vårdnadshavare 

1. Då vårdnadshavare 2 inte har samma svårigheter tillskrivs denne ett föräldraansvar likt andra 

föräldrar, men också ett ytterligare ansvar vad gäller att kompensera för vårdnadshavare 1. 
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Uppfattningen delas även av förvaltningsrätten som redogör för att vårdnadshavare 2:s 

bristande insikt bland annat är vad som ligger till grund för beslutet om beredande av vård enligt 

LVU, varför det kan konstateras att detta är en faktor som tillmätts betydelse för ärendets 

utgång.   

          I dom tre beslutade förvaltningsrätten om att avslå SN:s ansökan om omhändertagande 

enligt LVU med hänvisning till att vårdnadshavare 2, det vill säga den normalbegåvade 

vårdnadshavaren, ska ta det största ansvaret för barnet framöver. I dom fyra beslutade 

förvaltningsrätten om omhändertagande enligt LVU med hänvisning till att vårdnadshavare 2, 

som även i detta fall är normalbegåvad, anses brista i omsorgen som en följd av att denne inte 

har insikt i vårdnadshavare 1:s brister. Det kan mot bakgrund av detta konstateras att fokus i 

utredningen om föräldraförmågan riktas mot utvecklingsstörningen samt att den 

normalbegåvade vårdnadshavaren också bedöms utifrån detta. Den normalbegåvade 

vårdnadshavaren tillskrivs dessutom utifrån de båda domarna med samma föräldrakonstellation 

ett större föräldraansvar där denne förväntas vara en god förälder samtidigt som denne även 

förväntas kompensera för den andra vårdnadshavarens svårigheter.   

          Det är på grundval av de sex domar vi granskat därigenom skillnad i domarnas utfall 

beroende på hur socialnämnden konstruerar föräldraförmågan då det tycks ha betydelse om det 

finns en förälder utan diagnos. Huruvida den normalbegåvade vårdnadshavaren tillvaratar 

föräldraskapet i enlighet med SN:s förväntningar knutna till den aktuella subjektpositionen kan 

vara en avgörande faktor för utfallet. De två vårdnadshavarna utan utvecklingsstörningsdiagnos 

positioneras utifrån SN:s diskurs i subjektpositionen förälder varpå det tillkommer en rad 

förväntningar knutna till positionen (Winther Jørgensen & Phillips, 2010). Då vårdnadshavaren 

utan diagnos i dom tre beskrivs som en lugn förälder som med hjälp av stöd har förmåga att ta 

hand om parets gemensamma barn och därigenom tillgodose dennes behov bedöms denne agera 

utifrån SN:s förväntningar som finns knutna till subjektpositionen förälder. När 

vårdnadshavaren utan diagnos i dom fyra däremot beskrivs ha en bristande insikt i den andra 

vårdnadshavarens diagnos samt dess konsekvenser för föräldraförmågan bedöms denne inte 

agera i enlighet med de förväntningar som är förankrade i subjektpositionen förälder. Genom 

att ställa de två domarna med samma föräldrakonstellation mot varandra för en närmare 

jämförelse synliggörs det ansvarstagande som riktas mot vårdnadshavaren utan 

utvecklingsstörningsdiagnos. Föräldraförmågan hos den normalbegåvade vårdnadshavaren 

tycks mot bakgrund av detta konstrueras utifrån den utvecklingsstörda vårdnadshavaren 

varigenom diagnosen sätts i fokus vid argumentationen. Huruvida förvaltningsrätten beslutar 

om omhändertagande enligt LVU kan i familjer med en utvecklingsstörd vårdnadshavare och 

en normalbegåvad förstås utifrån den normalbegåvade vårdnadshavaren. Detta beroende på om 

denne har kapacitet att dels vara en fullgod förälder och dels kompensera för den 

utvecklingsstörda vårdnadshavarens tillkortakommanden på ett sätt som utifrån SN:s 

förväntningar bedöms vara tillräckligt i relation till barnets bästa.   

          Socialnämndens konstruktioner av föräldraförmåga har därmed en avgörande inverkan 

på domarnas utfall med grund i ett flertal maktaspekter. Dels besitter socialnämnden en 

maktposition med grund i den yrkesspecifika kunskapen. Då vissa typer av kunskap erkänns 

vara mer korrekta än andra (Börjesson & Rehn, 2009) är det sannolikt att socialnämndens 

kunskap i detta sammanhang bedöms vara korrekt varigenom deras bedömningar anses vara 

legitima. Makten synliggörs också då socialnämnden i argumentationerna kan välja 

modalitetsmarkörer och ord samt att genom språket positionera vårdnadshavarna i 

subjektpositioner som kan ha en begränsande inverkan på vårdnadshavarnas möjligheter att 

uttrycka sig. I de fall där socialnämnden endast positionerat vårdnadshavarna i 

subjektpositionen utvecklingsstörd osynliggörs subjektspositionen förälder vilket kan få 

konsekvenser för hur vårdnadshavarna betraktas. Då socialnämndens argumentationer har en 

direkt och många gånger avgörande betydelse för förvaltningsrättens beslut återfinns även makt 
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i hur socialnämndens språkspel påverkar vårdnadshavarnas möjlighet att tillvarata 

föräldraskapet. I relation till detta åskådliggörs vårdnadshavarnas maktlöshet då de inte besitter 

en likvärdig kunskap. Med andra ord är det osannolikt att vårdnadshavarna vid annorlunda 

upplevelse från socialnämnden har möjlighet att påverka förvaltningsrättens beslut.    

 

Diskussion om resultat, slutsatser och metod 

Introduktion 

I följande avsnitt diskuteras studiens tre slutsatser i relation till tidigare forskning samt 

diagnoskriterierna för utvecklingsstörning. Därefter görs kopplingar mellan studiens fynd och 

dess relevans för det sociala arbetet kring dessa vårdnadshavare. Avsnittet innehåller även en 

diskussion kring studiens styrkor och svagheter som främst härleds till de föreliggande 

metodvalen. Avslutningsvis presenteras ett förslag till vidare forskning på området. 

Diskussion kring studiens slutsatser 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur föräldraförmåga konstrueras i relation till 

utvecklingsstörning i socialnämndens utredningar avseende LVU-domslut utifrån tre 

föräldrakonstellationer. Föräldrakonstellationerna är 1) två vårdnadshavare med 

utvecklingsstörning 2) en vårdnadshavare med utvecklingsstörning och en vårdnadshavare utan 

fastställd diagnos, samt 3) en ensamstående vårdnadshavare med utvecklingsstörning. 

Konstruktionerna undersöks genom analys av sex domar från år 2016 till 2019 som fattats i fem 

förvaltningsrätter. För att uppfylla studiens syfte har följande frågeställningar formulerats:  

 

 Hur konstrueras föräldraförmåga i relation till utvecklingsstörning utifrån de analytiska 

verktygen modalitet, ordval samt subjektposition vid de tre föräldrakonstellationerna? 

 Hur kan domarnas utfall förstås i relation till konstruktionerna av föräldraförmåga? 

 

Studiens första slutsats härleds till socialnämndens tendens att konstruera föräldraförmågan 

utifrån att vårdnadshavarna inte kan tillgodogöra sig hjälp. I dom nummer ett framhåller 

socialnämnden att de båda vårdnadshavarna har svårt att generalisera och omsätta information 

över tid samt att de trots omfattande råd och tips har svårt att ändra sitt beteende. I dom två 

beskriver socialnämnden att barnet haft röda sår som inte blivit bättre trots att den ena 

vårdnadshavaren fått instruktioner och anvisningar om hur denne ska tvätta barnet. Slutsatsen 

om den konstaterade oförmågan att tillgodogöra sig hjälp tydliggörs vidare i dom nummer tre 

där socialnämnden framför att den ena vårdnadshavaren gör så gott denne kan men att 

bedömningen är att denne saknar förändringspotential. Socialnämnden formulerar också i 

samma dom att barnet inte får sina behov tillgodosedda samt att det inte är möjligt att stärka 

upp vårdnadshavarens förmåga. Att inte kunna tillgodogöra sig hjälp och omsätta denna i 

praktiken hänger samman med att inte ha någon förändringspotential. Även om socialnämnden 

inte hade omnämnt den bristande förändringspotentialen hade det varit en tydlig konsekvens av 

att inte kunna ta till sig stöd och hjälp för att kunna praktisera det i sitt föräldraskap. 

Uppfattningen om vårdnadshavarnas bristande förändringspotential bekräftas av advokaterna i 

Cox et al’s studie (2015) som framhåller att socialarbetare sällan gör individuella bedömningar 

utan snarare behandlar föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning som en homogen grupp. 

Något de menar vittna om förutbestämda åsikter gällande exempelvis potential och kapacitet 

avseende föräldraförmågan. I relation till huruvida dessa vårdnadshavare kan tillgodogöra sig 

hjälp har forskningen i stor utsträckning fokuserat på behovet av stöd i föräldraskapet. En studie 

visar att föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning har ett omfattande behov av stöd i sin 

föräldraroll (Lightfoot, Laliberte & Sho, 2018), medan en annan studie visar att sambandet 

mellan barns beteendeproblematik och föräldrars stress minskade i de fall då familjen hade 

tillgång till föräldrastöd (Meppelder, Hodes, Kef & Schuengel, 2015). Mot bakgrund av vår 
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empiri kan relevansen och vikten av ett omfattande föräldrastöd ifrågasättas då socialnämnden 

vid ett flertal tillfällen konstaterar att vårdnadshavare med utvecklingsstörning inte har förmåga 

att utvecklas i sitt föräldraskap.   

          Studiens andra slutsats är att föräldraförmågan konstrueras utifrån förmågan att kunna 

tolka barnets signaler, vilket tycks vara en svårighet hos vårdnadshavarna med 

utvecklingsstörning. I två av domarna framgår konkreta beskrivningar av hur vårdnadshavarna 

inte kunnat tyda barnets signaler på ett adekvat sätt. Svårigheterna har i dom nummer ett 

uppmärksammats vid matning av barnet där vårdnadshavarna fortsätter matningen trots att 

barnet signalerar en motvilja och i dom nummer två konstateras svårigheterna i samband med 

en anknytningsutredning där vårdnadshavarna inte anses förstå vad barnen vill eller behöver. 

Detta har resulterat i att barnen inte blivit tröstade eller bekräftade vid behov. Domarna avser 

totalt fyra vårdnadshavare med utvecklingsstörning varför detta utgör ett mönster. Det bör dock 

poängteras att brister beträffande kommunikation samt abstrakt tänkande utgör diagnoskriterier 

för utvecklingsstörningen (American Psychiatric Association, 2013). Då barnets signaler är en 

typ av verbal alternativt icke-verbal kommunikation kan dessa svårigheter härledas till 

utvecklingsstörningen. Oförmågan att tolka barnets signaler är därmed troligtvis inte av 

temporär karaktär då utvecklingsstörningen utgör ett kroniskt tillstånd. Den tidigare slutsatsen 

gällande vårdnadshavarnas oförmåga att tillgodogöra sig hjälp kan på liknande sätt betraktas 

vara en konsekvens av utvecklingsstörningen där bristande förmåga att lära av erfarenheter 

också inbegrips i diagnoskriterierna (a.a.). Det är därför möjligt att ett flertal svårigheter har en 

direkt koppling till diagnosen och att det förklarar vårdnadshavarnas låga förändringspotential. 

Förutsatt att svårigheterna är konsekvenser av utvecklingsstörningen kan det diskuteras 

huruvida socialnämndens förväntningar på vårdnadshavarna är rimliga. Däremot kvarstår det 

faktum att barnets bästa är det primära vid beslut om beredande av vård enligt LVU varför andra 

intressen, såsom vårdnadshavarnas utsatthet i föräldraskapet i detta sammanhang är sekundärt.   

          Studiens tredje och sista slutsats tillhör studiens andra frågeställning. Fem av sex domar 

har resulterat i omhändertagande enligt LVU där undantaget återfinns i en familjekonstellation 

bestående av en vårdnadshavare med utvecklingsstörningsdiagnos och en normalbegåvad. De 

två domarna med samma familjekonstellation resulterade i olika utfall i förvaltningsrätten, men 

de har en gemensam nämnare: socialnämndens tendens att argumentera utifrån den 

normalbegåvade vårdnadshavarens kapacitet. Föräldraförmågan som framställs av 

socialnämnden konstrueras utifrån utvecklingsstörningen där argumentationen för samtliga 

vårdnadshavares föräldraförmåga tenderar att fokusera på utvecklingsstörningens inverkan i 

föräldraskapet. Detta kan vidare förstås utifrån socialnämndens maktposition i relation till deras 

specifika kunskap som i detta fall anses vara korrekt (jmf Börjesson & Rehn, 2009). 

Förvaltningsrättens beslut har därigenom en tydlig förankring i huruvida de normalbegåvade 

vårdnadshavarna agerar i enlighet med de förväntningar som finns knutna till deras 

subjektsposition som förälder. Det är således tydligt att föräldrakonstellationen har betydelse 

för utfallet då såväl socialnämnden som förvaltningsrätten ålägger den normalbegåvade 

vårdnadshavaren ett omfattande ansvar i det gemensamma föräldraskapet. Tidigare forskning 

påvisar en föreställning hos socialarbetare avseende en bristande föräldraförmåga hos föräldrar 

med intellektuell funktionsnedsättning (Theodore et al., 2018). Det kan på grundval av detta 

konstateras att uppfattningen tycks finnas gentemot föräldrar med utvecklingsstörning, men att 

en normalbegåvad vårdnadshavare liksom i dom nummer tre kan kompensera för de brister som 

finns hos den andra vårdnadshavaren. I dom tre avslås socialnämndens ansökan om LVU mot 

bakgrund av att den normalbegåvade vårdnadshavaren tycks kunna kompensera för den andra 

vårdnadshavarens brister. Förvaltningsrätten beslutar dock om omhändertagande enligt LVU i 

dom fyra med hänvisning till att den normalbegåvade vårdnadshavaren inte kan kompensera 

för svårigheterna på ett fullgott sätt med grund i dennes bristande insikt i den utvecklingsstörda 

vårdnadshavarens svårigheter. I Lightfoot, Laliberte och Sho’s studie (2018) framgår att 
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föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning själva föredrar föräldrastöd av informell 

karaktär. Utifrån dom nummer tre kan det tänkas att den normalbegåvade vårdnadshavaren har 

en sådan funktion att denne utgör ett informellt stöd gentemot vårdnadshavaren med 

utvecklingsstörning. Det är på grundval av detta sannolikt att den normalbegåvade 

vårdnadshavarens föräldrakapacitet möjliggör ett fullgott gemensamt föräldraskap i relation till 

vad som anses vara bäst för barnet.  

          Avslutningsvis kan konstateras att föräldraförmågan hos individer med 

utvecklingsstörning konstrueras utifrån en rad svårigheter som identifierats. Mot bakgrund av 

att flera svårigheter utgör diagnoskriterier som måste vara uppfyllda för fastställande av en 

utvecklingsstörningsdiagnos konstrueras föräldraförmågan därigenom till stor del utifrån 

utvecklingsstörningen. Det är därmed inte rimligt att endast betrakta dessa individer som 

föräldrar. De måste ses som föräldrar med utvecklingsstörning då en del av den problematik de 

uppvisar och tycks utgöra ett mönster för denna specifika målgrupp kan härledas till diagnosen. 

Med andra ord är det inte rimligt att skilja de två subjektpositionerna åt då de måste ses i sitt 

sammanhang där utvecklingsstörningen influerar föräldraskapet. I denna bemärkelse synliggörs 

relevansen för socialt arbete där de socialarbetare som arbetar med och möter dessa 

vårdnadshavare behöver insikt gällande vad som är förmågor som är möjliga att utveckla och 

vad som är direkta konsekvenser av utvecklingsstörningen som således utgör permanenta 

tillstånd. Detta blir därmed viktigt att beakta vid ett förändringsarbete i syfte att kunna 

säkerställa vad som faktiskt är möjligt att utveckla.  

           

Diskussion kring studiens styrkor och svagheter 
I föreliggande studie har vi identifierat både styrkor och svagheter. De främsta styrkorna är 

kopplade till studiens pålitlighet och trovärdighet. Dessa värden har beaktats då vi eftersträvat 

en transparens i samtliga delar genom att på ett systematiskt sätt redogöra för samtliga moment 

samt undersökt det vi avsett att undersöka. Däremot föreligger begränsad insyn i vår empiri då 

domarna inte bifogas, varpå empirin som presenteras utgörs av sammanfattningar av domarna 

samt de citat vi valt att belysa. Detta kan anses vara problematiskt då utomstående inte erhålls 

möjlighet att säkerställa att våra redogörelser är representativa för de aktuella domarna. Även 

då detta är en faktor som påverkar studiens pålitlighet bedömer vi det vara viktigare att värdera 

integriteten hos de individer som på olika sätt är en del av domarna. Ytterligare en nackdel 

kopplad till citathanteringen är att utvalda delar ur socialnämndens argumentationer stått i fokus 

och därmed påverkar såväl analysen som slutsatserna. Med grund i detta och den 

konstruktivistiska utgångspunkten representerar föreliggande studie endast en bild av den 

sociala verkligheten. Även då vi inte har några generaliseringsanspråk anser vi det ändå vara 

viktigt att tydliggöra att det är en rad faktorer som genererat dessa specifika slutsatser.   

           

Diskussion kring förslag till vidare forskning 
Vad gäller framtida forskning finner vi det vara såväl intressant som viktigt att i en större 

omfattning undersöka sociala utredningar avseende dessa vårdnadshavare. Vår studie visar att 

socialnämnden tenderar att konstruera föräldraförmågan utifrån brister hos vårdnadshavare med 

utvecklingsstörning. I samtliga domar vi granskat har socialnämnden uteslutande lagt fokus vid 

de tillkortakommanden som identifierats hos dessa vårdnadshavare. Detta innebär att 

information om eventuella skyddsfaktorer samt resurser undanhållits och att socialnämnden 

brister vad gäller förmedlandet av en helhetsbild. Edvardsson (2003) lyfter helhetssynen som 

en bärande del inom utredningsarbetet då det syftar till allsidighet i uppgifter. För att uppnå 

detta krävs att utredaren förhåller sig sökande samt är mottaglig för ny information. En av de 

många aspekter som särskilt utgör förutsättning för skapandet av en helhetssyn är grundlighet 

vad gäller att påvisa resurser och positiva förhållanden, varför samtliga utredningar bör 

innehålla en resursanalys. Gällande urvalet av vad som är relevant material för utredningen ska 
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det präglas av saklighet och opartiskhet vilket får en avgörande betydelse för huruvida en 

nyanserad helhetssyn kan uppnås (a.a.). Dessa krav återfinns även i Förvaltningslag (2017:900) 

5 § där det framgår att en myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen 

och att i sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk. På grundval av de brister 

som identifierats i domarna vi granskat föreslår vi att fler studier granskar domar av detta slag 

med fokus på den kritiska utredningsmetodiken i syfte att synliggöra problematiken.   
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