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Sammanfattning 

Uppsatsen berör argumentationen som framkommer i domar vid ärenden där vård enligt lagen 

(SFS 1990:52, LVU) om särskilda bestämmelser om vård av unga ska upphöra på begäran av 

en eller två vårdnadshavare och där socialtjänsten anser att vårdplanen inte är uppnådd och att 

vården därför ska fortgå med stöd av LVU. Tre olika fall analyseras utifrån en 

argumentationsanalys, som i sin tur kommer att jämföras mot varandra där 

funktionsnedsättning är med i två av fallen. De tyngsta och mest återkommande argumenten 

tas ut och analyseras sedan utifrån olika relevanta teorier och begrepp. Uppsatsen visar på att 

det finns brister inom barnets bästa utifrån vad som framkommer i domarna. Uppsatsen kom 

även fram till att de juridiska argumenten som förs fram väger tyngre än argument kring till 

exempel barnets bästa och anknytning. Argumentationen som sker vid funktionsnedsättning 

hos barnet har ingen större skillnad i betoning jämfört med när det inte finns en 

funktionsnedsättning, men när föräldern har funktionsnedsättning finns det en tydligare 

argumentationsskillnad. 

  

Keyword: Funktionsnedsättning, LVU, Vård av unga, Argumentation, Barnets bästa, 

Anknytning. 
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Abstract 

The study concerns argumentation that takes place in court documents in cases that handles out 

of home care without consent from the parent (Swedish law: lagen (SFS 1990:52, LVU) om 

särskilda bestämmelser om vård av unga). Three different cases are analyzed on the basis of 

argumentation analysis, which in turn will be compared against each other. Two of these cases 

involves individuals with disabilities. The strongest and most recurring arguments are extracted 

for further analysis based on various relevant theories and concepts. The study concludes that 

there are deficiencies in the best interests of the child based on what emerges in the court 

documents. The study also concluded that the legal arguments presented outweigh the 

arguments concerning, for example, the best interests and attachment of the child. The 

argumentation that occurs when the child has a disability has no major difference in emphasis 

compared to when there is no disability, but there is a change in argument when a parent has a 

disability. 
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1. Inledning 
I socialtjänstlagen (SFS 2001:453, SoL) står det att socialnämnden ska sträva efter att barn och 

unga har en trygg plats med goda förhållanden att växa upp på. Detta innebär att socialnämnden 

i vissa fall kan placera ett barn i vård utanför det egna hemmet. Det sker då socialnämnden 

anser att det egna hemmet inte är tillräckligt tryggt eller att det finns så pass stora brister i 

omvårdnaden att barnet skulle må bättre av att bo någon annanstans än hemma hos föräldrarna. 

Barnet placeras då enligt lagen (SFS 1990:52, LVU) om särskilda bestämmelser om vård av 

unga. Jämfört med andra länder är det få barn som placeras i vård utanför hemmet i Sverige. 

Trots det lägger staten mycket pengar på just barnskyddsfrågor och nästan 40% av de anställda 

inom socialtjänsten arbetar med just barnfrågor (Forkby, Höjer, Liljegren, 2014). En studie i 

USA visar att barn som placeras riskerar att få sämre resultat i skolan, utveckla 

beteendeproblematik samt ha sämre hälsa både vad gäller fysiskt och psykiskt mående. Har 

barnet dessutom en funktionsnedsättning riskerar denne utveckla än sämre mående och 

skolresultat (Romney, Litrownik, Newton & Lau, 2006).  

  

Enligt en studie gjord i Australien med föräldrar med funktionsnedsättning framgick det att 

dessa föräldrar upplevde att de särbehandlades av child protection authorities (Swain & 

Cameron, 2003). De uppgav i studien att deras funktionsnedsättning gör att de lättare blir 

anmälda för att inte ha ett adekvat föräldraskap. Upplevelsen var även att utredningen som 

följer påverkades av deras funktionsnedsättning då socialarbetare ofta har en bristande kunskap 

om funktionsnedsättningar och ofta hade en stereotypisk syn på dessa föräldrar kring vad de 

klarar av och inte (Swain & Cameron, 2003). 

  

I SoL 1 kap. 2§ framgår det att alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas och 

vad som är bäst för barnet ska vara avgörande. Även i Föräldrabalken (SFS 1949:381, FB) 6 

kap. 2a§ står det att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut om vårdnad, boende och 

umgänge. I FB 21 kap. 1 § framgår det att vid verkställighet av beslut av någon form så ska 

barnets bästa framställas med hänsyn till barnets vilja, dock bör mognad och ålder finnas i 

åtanke. Svensk forskning visar dock att barnets bästa inte alltid tas i beaktande (Engwall, 

Östberg, Andersson, Bons & Bringlöv, 2019). Barn med funktionshinder har två handläggare 

inom socialtjänsten. En handläggare som handlägger utsattheten barnet befinner sig i och en 

handläggare som handlägger vilket behov av stöd barnet har på grund av sin 

funktionsnedsättning. Forskningen visade att det saknades samverkan mellan de olika 

enheterna samt att de inte tar upp barnets bästa i diskussioner kring vad som är bäst för barnet 

(Engwall et al., 2019). 

  

Barn som placerats har möjlighet att flytta hem igen när vården utanför hemmet inte längre är 

ett behov för barnets bästa. Forskning visar att barn som har en funktionsnedsättning och 

placerats har fyra gånger så större risk att bli kvar i fosterfamiljen och inte få flytta tillbaka hem, 

än barn utan funktionsnedsättning (Romney et al., 2006). Vid hemflytt är det viktigt att ha 

anknytningen som barnet kan ha fått till familjehemmet i åtanke då det kan ha inverkan på hur 

barnet i sin tur påverkas av ytterligare en flytt och avbrott i anknytningen (Mennen & O’Keefe, 

2005). 

  

Barn med funktionsnedsättning löper högre risk att utsättas för vanvård och våld i hemmet 

(Engwall et al., 2019). Vanvård i hemmet kan leda till att barn får svårare att utveckla en god 

anknytning till föräldern (Mennen & O’Keefe, 2005). Barnet kan istället utveckla en 

desorienterad/desorganiserad anknytning som leder till att barnet kan få svårt att bilda nya 

relationer i framtiden, svårt att tyda sociala koder samt en sämre självkänsla. Hur anknytningen 

ser ut mellan barn och biologiska föräldrar kan även påverka hur anknytningen kommer att se 
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ut mellan barn och fosterfamiljen. Även ålder på barnet påverkar hur anknytningen kan komma 

att se ut mellan barn och fosterfamilj (Mennen & O’Keefe, 2005).  

  

Sammanfattningsvis visar forskning att det finns en problematik med att föräldrar med 

funktionsnedsättning upplever sig orättvist behandlade och även riskerar att bli orättvist 

behandlade (Swain & Cameron, 2003). Enligt LVU ska barnets bästa tas i beaktande i beslut 

som rör barnet. Forskning visar att ett funktionshindrat barns bästa inte alltid tas i beaktning då 

det inte alltid diskuteras i tillräcklig utsträckning under handläggning (Engwall et al., 2019). Då 

denna problematik verkar finnas bör fenomenet studeras vidare inom rättsliga sammanhang. 

Det finns väldigt lite svensk forskning kring denna problematik om funktionsnedsättningar och 

LVU ärenden samt hur de påverkar barn och förälder. Därför kan det vara intressant och även 

viktigt att studera ämnet för att se ifall det är något som behöver förbättras eller förändras. 

  

Genom att använda en argumentationsanalys kan uppsatsen finna vilken argumentation som 

råder vid ärenden som berör om vård enligt LVU kan avslutas och flytta tillbaka till den 

biologiska föräldern. Tre domar analyseras där ett fall handlar om att barnet har 

funktionsnedsättning, ett där en ensamstående mamma har funktionsnedsättning samt ett där 

funktionsnedsättning inte finns med i bilden. Ämnet är relevant för socialt arbete då det är 

socialnämnden som har ansvar för att utreda om placeringen bör fortgå eller inte enligt LVU 

13 §. För en socionom är det en fördel att besitta kunskaper inom området på grund av att det 

är socionomprofessionen som handlägger ärendet och utreder barnets situation. Det är även 

socionomen som utreder om det, efter vård enligt LVU, är möjligt för barnet att återförenas 

med sina biologiska föräldrar. Det är bra att besitta kunskap i ämnet och att ha det i åtanke i 

arbetet kring utredning och beslut.  

 

1.1. Syfte och frågeställning  
Syftet med uppsatsen är att karaktärisera argumentationen i domar som berör begäran om avslut 

av vård enligt LVU.  

  

Frågeställningar: 

• Vilka för- och motargument framställs i domarna?  

• Vilka argument prioriteras och finns det något som blir avgörande för målets utgång?  

• Hur lyfts barnets bästa i argumentationen? 

• Uppstår det skillnader i argumentationen när en part i domen har funktionsnedsättning?  

  

Förtydliganden till syftet och frågeställningarna: 

Uppsatsen vill studera vilken argumentation som prioriteras, vilket sker genom en analys av tre 

domar. Vidare syftar uppsatsen till att studera om det uppstår en skillnad inom argumentationen 

när en part inom domen har en funktionsnedsättning. Uppsatsen vill även studera hur barnet 

lyfts fram samt hur barnets bästa behandlas.  

2. Teoretisk referensram och begrepp 
Nedanför presenteras de teorier och begrepp som studien använder sig av. Teorierna är utvalda 

efter vad som är tydligt förekommande inom argumentationen i domarna. Några av teorierna 

är mer förekommande än andra och har en naturlig koppling till argumentationen medan andra 

teorier har en tunnare koppling som ändå ansågs relevant att analysera och diskutera. När 

uppsatsens vetenskapsteoretiska anspråk diskuterats och sökts under uppsatsskrivandet har 

slutsatsen dragits att kunskap är mer än det man kan ta på.  
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2.1. Argumentationsteori 
Argumentationsteorin används som uppsatsens utgångspunkt, då vi tittar på argumentationen 

som sker i empirin i form av domar.  

 

Argumentationsteori används för att ta reda på vad det är som gör en ståndpunkt välgrundad 

(Føllesdal, Walløe, & Elster, 2001). Det kan hjälpa till att svara på frågan kring vilka argument 

som är giltiga och varför de är giltiga. Teorin hjälper till att se hur argumenten används för att 

hjälpa till att underbygga ståndpunkter. Vem det är som framför argumentet och hur det 

framförs är viktiga komponenter för hur det tas emot.  

  

2.1.1. Avsändarens betydelse 
Vem det är som säger budskapet är enligt Føllesdal et al., (2001) en viktig del av hur det mottas. 

Aristoteles menade att om budskapet sägs med tillräcklig övertygelse är människan benägen att 

lita på att det är sant. Än mer om ifall det sägs av en individ vi uppfattar som god då en god 

människa inte ljuger för oss. Experiment visar att om en individ framför ett argument som 

gynnar denne själv är det mindre troligt att denne blir trodd. Om individen däremot ger 

argument som går emot dennes egenintresse ökar tilltron på argumentet (Føllesdal et al., 2001). 

  

2.1.2. Mottagarens betydelse 

Alla individer är inte lika mottagliga för att påverkas av argument. Det kan enligt Føllesdal et 

al. (2001) bero på personligheten, att vissa individer helt enkelt är mer lättpåverkade. Olika 

faktorer som kan påverka hur lättpåverkad mottagaren är kan vara hur stor kunskap individen 

har inom ämnet samt hur bra påståendet passar in i individens övriga ståndpunkter (Føllesdal 

et al., 2001).  

 

Mer information om argumentationens betydelse finns under argumentationsanalys (se sida 

21). 

  

2.2. Barnets bästa 
Inom barnets bästa handlar det om att tillgodose barnets behov och intressen, vilket bör vara 

målsättningen vid alla ärenden som har med barn att göra. I dagens samhälle har det blivit en 

självklarhet att det ska ske en hänsyn till vad som är bäst för barnet men processen bakom det 

började för inte allt för länge sen. Vid 1917 infördes det i svensk lag exempelvis att barn har 

rätt till sin familj och det blev då möjligt att rättsligt fastställa vilka som är barnets föräldrar. I 

svensk rätt infördes barnets bästa betydligt tidigare än barnkonventionen, som infördes den 20 

november 1989 av FN:s generalförsamling, men den stärkte upp de punkter som den svenska 

rätten saknade. Barnkonventionen ledde till förbättringar kring hur vi ser på vad som är barnets 

bästa, men det finns fortfarande ett behov av att förbättra det svenska rättsväsendet för att kunna 

tillgodose barnets behov och intressen. Det behöver ske ständiga förbättringar hela tiden då det 

inte går att fastslå vad som kommer att vara barnets behov i framtiden. Det innebär att det finns 

ett behov av ständigt förnya och förbättra den svenska rätten. Barnets bästa är även ett 

svårdefinierat begrepp då det är en svår fråga, det beror på att det inte finns något direkt svar 

på vad som exakt är barnets bästa (Singer, 2012).  

  

Barnets bästa handlar inte bara om att tillgodose barnets behov som de identifieras i samhället 

och i enskilda fall. Det handlar om att se barnet som en individ med egna rättigheter på samma 

sätt som man gör med vuxna (Singer, 2012). Barnkonventionen artikel 2 framställer att alla 

barn ska ges de rättigheter som finns inom barnkonventionen. Det ska inte ske någon 

diskriminering, mellan barnen eller mellan barn och förälder, oavsett vilken etnisk härkomst 

man har, vilken religion man lever efter, vilket kön man har, vilket språk man talar, vilket socialt 
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ursprung man har, vilket land man är från, om man har funktionsnedsättning eller annan faktor 

som kan bidra till att vi kan skilja oss åt. Konventionen ska även se till att alla lämpliga åtgärder 

sker för att skydda barnet mot diskriminering eller straffas på grund av vårdnadshavares och 

familjens ställning, verksamhet, åsikter samt tro (UNICEF, u.å.).  

  

I barnkonventionen artikel 12 framgår det att alla barn har rätt att bilda egna åsikter och har rätt 

att fritt uttrycka dessa i alla frågor som berör barnet. Betydelsen av barnets åsikter ska mätas i 

förhållande till dess ålder och mognad. Vid de tillfällen där en domstol berör barn ska barn få 

möjlighet att höras, genom barnet direkt eller genom en företrädare (UNICEF, u.å.). Det innebär 

att barnet har rätt att komma till tals och att man ska ta hänsyn till det barnet uppger (Singer, 

2009). I föräldrabalken (SFS 1949:381, FB) 21 kap. 1 § framgår det att vid verkställighet av 

domar, beslut samt avtal ska barnets bästa framställas, hänsyn ska tas till barnets vilja med 

barnets ålder och mognad i åtanke.  

  

Vidare inom barnets bästa framgår det att alla barn har rätt till sina biologiska föräldrar och 

omvårdnaden av barnet ska helst ske av de biologiska föräldrarna. Den biologiska föräldern har 

det primära ansvaret för att tillgodose de behov som barnet har. Det innebär att det är barnets 

förälder som har ansvaret att se till barnets omsorg, trygghet och ska ge barnet en god fostran. 

Barnet har rätt till föräldrar som kan ta ansvar för barnet vilket innebär att barnet har rätt till en 

familj. I svensk rätt samt i barnkonventionen framgår det att barn har rätt till omsorg, vilket är 

utgångspunkten i rätten och konventionen, och om det inte är möjligt i den biologiska familjen 

öppnar barnkonventionen upp för att barnet ska kunna få den möjligheten från annat håll. Det 

viktiga är att barnet ska få en god omvårdnad och det är samhället som ska vara med och se till 

så att barns uppfostran kan ske i en fullständig och harmonisk utveckling (Singer, 2012). I 

barnkonventionen framgår det i artikel 9 att barn inte bör skiljas från sina föräldrar om det inte 

finns ett tydligt behov för barnet att skiljas från dem. Vidare i artikel 5 framgår det att den som 

får ansvaret att ta hand om barnet, vilket är i första hand ligger hos biologiska föräldern, ska 

ansvara för barnets uppfostran och utveckling. Personen i fråga ska även stötta barnet så att 

dess rättigheter blir uppfyllda. Vidare i barnkonventionen framgår det i artikel 18 att den som 

är vårdnadshavare för barnet har ett huvudansvar för barnets uppfostran och utveckling, detta 

ska helst vara barnets biologiska förälder vilket staten ska hjälpa barnet att fastställa vilka de 

biologiska föräldrarna är (UNICEF, u.å.).  

  

I barnkonventionen artikel 3 framgår det att i alla ärenden som berör barn, oavsett om det är 

offentliga eller privata sammanhang, ska det i första hand beaktas utifrån vad som bedöms vara 

barnets bästa. Samhället ska gå in och stötta upp för att försäkra sig om att barnet får tillgång 

till det han eller hon har rätt till. Fortsatt i artikel 19 framgår det att barn ska skyddas mot alla 

former av våld, detta gäller både fysisk och psykiskt våld. Barn ska även skyddas från skada, 

övergrepp, vanvård, försumlig behandling, misshandel, utnyttjande samt sexuella övergrepp 

(UNICEF, u.å.). 

 

2.3. Anknytningsteorin  
Bowlby grundade idén om att alla barn har ett grundläggande behov av att få skydd och närhet, 

han menade att dessa behov är medfödda. Han beskriver anknytning som en process som sker 

under barndomen. Barnet har en medfödd flexibilitet att kunna anpassa sig till det 

omhändertagande som han eller hon får, men det finns inget som säger att den primära 

anknytningspersonen behöver vara en biologisk förälder. Det viktiga är att barnet blir 

omhändertagen, men vem som sker genom är inte väsentligt så länge det sker av någon. 

Anknytningsteorin bygger på antagandet att individers olika anknytningsbeteenden organiseras 

i ett övergripande beteendesystem, men resultatet av anknytningen är viktigare än hur den 
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uppnås. Ett barn utvecklas över tid men behovet av närhet består samt skydd mot fara eller hot 

(Havnesköld & Risholm Mothander, 2009).  

 

Inom anknytningsteorin framgår det att det finns olika beteendesystem för att gynna 

utvecklingen och för att ge barnet en trygg anknytning. Den grunden leder även till att barnet i 

sin tur kan använda sin anknytningsperson som en trygg bas, dock är det problematiskt att 

studera trygghet då barn inte kan förmedla sina känslor. Det går å andra sidan att studera 

beteenden som kan tyda på anknytning av en trygg form. Anknytning utvecklas i fyra olika 

faser, som utvecklar sig från spädbarnstiden till skolbarnstiden (Havnesköld & Risholm 

Mothander, 2009).   

 

2.3.1. De fyra faserna  

I den första fasen visar barnet ett beteende som tyder på överlevnad, barnet har ett behov av 

skydd av fara som visar sig i att barnet skriker. Då barnet är så pass litet i den här fasen så har 

barnet ingen förståelse kring varför han eller hon skriker eftersom barnet inte har utvecklat en 

minneskapacitet ännu för att komma ihåg upplevelser och tidigare upplevelser. Men barnet kan 

känna att något inte är som det ska utifrån dess eget tycke vilket gör att barnet skriker för att få 

uppmärksamhet. Den signal som barnet förmedlar ut med dess skrik måste fångas upp av en 

vuxen, oftast en förälder, som kan hjälpa barnet med det obehag som uppstått. Oftast är det 

föräldern som reagerar och föräldern är även psykologiskt förberedd på att agera när ett barn 

skriker, vilket kallas för känslomässig beredskap (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009).  

  

Vid den andra fasen förändras anknytningen till barnets förälder kontinuerligt, vilket sker vid 

tre till fyra månader. Barnet kan alltså inte längre bara uttrycka sig genom negativa aspekter, 

såsom exempelvis skrik, med barnets leende och kroppsspråk kan föräldrarna uppmärksamma 

barnet genom positiva aspekter. De kan nu ha det mer trevligt tillsammans och barnet kan med 

det fånga förälderns uppmärksamhet på fler vis än tidigare. Med hjälp av den fysiska och 

psykiska närvaron som föräldrarna ger barnet så bidrar det till att barnet kan börja upptäcka 

omvärlden på ett utvidgat vis. I den här fasen kan barnet delta i att skapa, vidmakthålla och 

bryta samspelscirklar. Barnet kan nu också förmedla om han eller hon behöver hjälp, visa vad 

han eller hon gillar och även visa när han eller hon inte gillar det som sker. Det börjar bli mer 

och mer en viljemässig förmåga att styra dess signaler. Barnet börjar även med att inte lika lätt 

acceptera tröst från vem som helst, utan har börjat knyta an till ett fåtal personer som upplevs 

kunna hjälpa barnet (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009).  

  

I den tredje fasen så är barnet sex till sju månader, vilket är barnets tredje kvartal. Barnet börjar 

nu gradvis att kunna organisera sina känslomässiga erfarenheter och kan nu tydligt protestera 

vid separation från sin anknytningsperson. Barnet har nu lärt sig att krypa då de flesta barnen 

lär sig krypa vid det andra halvåret, vilket leder till att barnet nu på egen hand kan bidra till sin 

reglering av avståndet till anknytningspersonen. Han eller hon kan även med egen kraft ändra 

sin situation och behöver inte då längre vänta på att räddningen ska komma. Barnet har alltså 

lärt sig att använda sin anknytningsperson/personer på ett klokare vis och kan vara till hjälp. Ett 

barn i den här fasen kan också visa, i en större utsträckning, på ett mönster som speglar att 

barnet kan hantera stress och oro. Barnet kan även använda sig av tidigare erfarenheter kring 

omvårdnad som har sparats på en implicit procedurell minnesnivå. Det innebär att om barnet 

blir lämnad ensam i ett rum och blir ängslig så kan barnet nu använda de tidigare erfarenheterna 

och påkalla uppmärksamheten, men barnet kan även för egen maskin ta sig till sin 

vårdnadshavare genom att krypa. Barnet använder då anknytningspersonen som en trygg bas 

som han eller hon kan utgå från men samtidigt återvända till vid obehag eller fara (Havnesköld 

& Risholm Mothander, 2009).  



 10 

 

Den fjärde fasen sker under förskoleåren, här menar Bowlby på att barn kan använda sin 

kognitiva förmåga och utnyttja anknytningspersonen till en högre mental nivå än tidigare. Vid 

den här åldern utvecklas även symboliseringsförmågan som innebär att barnet får mer 

sofistikerat språk och tankar. Det ger barnet möjligheter till ett målinriktat partnerskap. Barnet 

kan nu börja tänka och förstå anknytningen och det bidrar till att barnet kan använda sig utav 

tidigare erfarenheter på ett mer medvetet vis. Det leder till att barnet nu kan skjuta upp sina 

behov av att få tröst. Barnet kan nu uppleva tröst från sin anknytningsperson utan att få en fysisk 

kontakt med personen, med andra ord så kan barnet trösta sig själv i väntan på att 

anknytningspersonen kommer med mer tröst. Detta innebär även att barnet kan nu med ett mer 

sofistikerat sätt maskera sin otrygghet genom alternativa strategier (Havnesköld & Risholm 

Mothander, 2009).  

  

2.3.2. Inre arbetsmodeller 

Alla tidigare känslomässiga upplevelser har en betydelse för hjärnans fortsatta utveckling, vid 

relationen att barnet skriker och föräldrar svarar på signalen börjar de första processerna till att 

anknytningens beteendessytem vävs samman och bildar inre arbetsmodeller. Samspelet mellan 

förälder och barn är något som byggs fram under tid och föräldern provar sig fram för att kunna 

få en förståelse kring vad barnet behöver. När föräldern provar sig fram leder det till att barnet 

får erfara olika kvalitativa erfarenheter av hur samspel kan se ut. Detta leder till den kvalitativa 

utformningen av barnets anknytning till sin vårdare. De inre arbetsmodellerna som bildas 

kommer att hjälpa barnet att få en bild av hur det är att vara med någon annan, detta kommer 

även att prövas med nya relationer. Den inre arbetsmodellen kvalitet och innehåll kommer att 

påverka barnets förhållningssätt till omgivningen (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). 

 

2.3.3. Anknytningsmönster  

Inom anknytningsteorin finns det tre olika anknytningsmönster som beskriver barnets 

anknytningsbeteende. Dessa mönster finns i två olika kategorier; trygg anknytning och otrygg 

anknytning. De otrygga anknytningsmönstren finns i två olika formler; otrygg undvikande 

anknytning och otrygg ambivalent anknytning. I det otrygga undvikande anknytningsmönstret, 

även kallat A-mönstret, har barnet en minimerande strategi. Det innebär att barnet tänker bort 

de anknytningsbehov som han eller hon har som en effekt av att inre arbetsmodellen präglas av 

vetskapen kring att anknytningspersonen inte kan möta upp behovet av närhet som barnet 

besitter. Det otrygga ambivalenta (motspänstigt) anknytningsmönstret, även kallat C-mönstret, 

speglar istället en erfarenhet för barnet att anknytningspersonen är tillgänglig men samtidigt 

otillräcklig. Här kan inte anknytningspersonen tillmötesgå barnets behov trots närheten. Det här 

mönstret har en maximerande strategi, vilket innebär att barnet klänger sig fast på dess 

anknytningsperson och genom detta inte söker sig bort från anknytningen för att kunna utforska 

omgivningen. Den här anknytningen kan bero på att när barnet sökt kontakt har 

anknytningspersonen varit oförutsägbar eller så har det inte varit tillräckligt för barnets behov 

(Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Ett barn som byggt upp en otrygg anknytning till 

en individ kan bygga upp en ny trygg anknytning till individen. Detta tar dock lite längre tid då 

barnets inre arbetsmodeller behöver ändras om, från att individen inte är en trygg bas till att den 

nu är det (Broberg et al., 2006). 

  

Det trygga anknytningsmönstret, även känt som B-mönstret, är det vanligaste 

anknytningsmönstret och innebär att barnet har en balans mellan anknytning och utforskande. 

Barnet kan här förmedla att han eller hon har en erfarenhet av att det finns en trygg bas som 

kan användas vid behov för närhet och skydd hos anknytningspersonen men samtidigt kan han 

eller hon utforska omgivningen. Exempelvis kan ett barn med ett tryggt anknytningsmönster 
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utforska sin omgivning men har samtidigt möjlighet att ta sig till sin anknytningsperson för 

tröst om något är läskigt eller om han eller hon skadar sig. Barnet tar även snabbt upp 

situationen som uppstod innan närheten för att utforska omgivningen mer. Man kan även se på 

de otrygga anknytningsmönstren som stående på var sida om det trygga B-mönstret (A  ”B” 

→ C) då de otrygga mönstren visar sig avvikande åt olika håll från det trygga 

anknytningsmönstret (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009).  

 

I alla situationer är det inte helt självklart identifiera barnets anknytningsmönster. Det beror på 

att beteendet som barnet uppvisar är för otydligt eller är motsägelsefullt för att benämnas som 

en sammanhållen strategi. Det här beteendet är präglat av en desorientering eller 

desorganisering och benämns som en D-anknytning. D-anknytningen är klassad som den 

allvarligaste formen av otrygg anknytning men den klassas inte som ett eget mönster, utan 

benämns i samband med vilket mönster som mest stämmer in på barnet. Det betecknas genom 

en dubbel bokstavsbeteckning (DA, DB och DC), där D:et placeras framför det 

anknytningsmönster som är mest likt barnets beteende (Havnesköld & Risholm Mothander, 

2009).  

 

2.3.4. Separation  

Det finns ett grundläggande behov för människan av närhet till någon, närheten bidrar till en 

känsla av trygghet, tillhörighet, identifikation och samspel. Närhet till en person som man även 

upplever trygghet till är den bästa grunden för att utveckla mognad, öppenhet och 

självständighet. Barnet har ett starkt behov av närhet och en separation från barnets närmaste 

person (anknytningspersonen) väcker en ångest hos barnet. Det är av stor vikt att det är samma 

person eller personer som hjälper barnet och finns nära till hands för barnets utveckling. Ett 

spädbarn behöver uppassning men finns det en avsaknad av uppassning så leder det till att 

barnet inte blir lika intresserad av närhet och blir mer apatisk. Barnet i fråga kan piggas upp 

igen om dess anknytningsperson återkommer till barnet. Men alla separationer är inte dåliga, 

vissa kan vara till nytta. Det beror helt på vilka omständigheter som lett fram till separationen. 

För ett barn, från en skadlig miljö, kan en separation bidra till en möjlighet att växa in i en bättre 

miljö, men det kan även innebära en uppslitande förlust och en försämrad livssituation. Barnet 

kan få bättre levnadsvillkor, men psykiskt behöver det inte bli bättre för barnet. Det är skillnad 

på fysiska och psykiska separationer och det finns ett behov av att ta hänsyn till de båda i alla 

separations sammanhang. Men det finns även olika varianter av separationer, exempelvis kan 

en traumatisk separation kan sätta spår för livet (Sylvander, 1980). 

 

Att förlora en anhörig på något vis är den mest grundläggande krisupplevelsen för människan, 

den är även den vanligaste formen av separation. Utifrån det utvecklingspsykologiska 

perspektivet är det av stor vikt att barn inte separeras från sin anknytningsperson. När ett barn 

är mellan några månader och fyra år är det särskilt känsligt att utsätta ett barn för separation 

från anknytningspersonen. Ett barn kan dock innan fyra månaders ålder byta anknytningsperson 

utan att det blir skadligt. Barnet kan även byta primärperson mot nya om det är nödvändigt, 

men för att barnet ska lyckas så måste barnet få hjälp med att hantera ångest eller andra 

reaktioner på separationen (Sylvander, 1980).  

 

Barn kan under en kort tid separeras från dess anknytningsperson om hänsyn tas till att barnet 

distanserar sig från personen när de återförenas igen. Det är då viktigt att anknytningspersonen 

inte agerar sårat och går ifrån barnet igen, det bidrar till att barnet blir förtvivlat. 

Anknytningspersonen måste ge barnet tid att vänja sig med att personen finns närvarande igen. 

Ett äldre barn kan hantera separation bättre, så länge barnet får tid att hantera och förstå 
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separationen. Om barnet blir abrupt förflyttad bidrar det till att barnet inte hinner bearbeta 

separationen vilket bidrar till att barnet får svårare att hantera separationen (Sylvander, 1980).  

 

Reaktioner på separation hos ett barn är direkt sorg, förtvivlan, rädsla och ilska. De 

känsloutbrott som sker går snabbt över och utåt syns inga spår av vad som skett. Det finns tre 

olika faser inom separation; sorg och förtvivlan, ilska och motstånd och till sist anpassar sig 

som ofta förknippas till att barnet blir “snällt”. Snällheten som uppstår är dock en depression 

hos barnet som även kan leda till depressiva reaktioner senare i livet om inte separationen 

bearbetas. Separation bearbetas i tre steg (1) att man känslomässigt upplever sin förlust, (2) att 

känna sorg, rädsla, övergivenhet, vrede etc. uttrycks och (3) att känslorna för primärpersonen 

går ur så att barnet kan, så småningom, få en ny primär anknytning. Det är viktigt att skilja på 

den fysiska och psykiska separationen. Separationsångest visar sig hos ett barn genom att barnet 

går tillbaka till ett mer barnsligt beteende och blir mer klängig och krävande än tidigare. Den 

reaktionen försvinner oftast först när barnet fått en ny anknytning och när en trygghet etableras 

(Sylvander, 1980).  

 

2.4. Socialpsykologi  
Enligt socialpsykologin är alla individer tänkande, kännande och integrerande varelser 

(Lindblom & Stier, 2011). Det är genom möten med andra individer som vi blir till de 

människor vi är och skapar oss själva. det är normer och värderingar i samhället som skapar 

individen och påverkar hur individer handlar och känner sig. 

 

2.4.1. Rollteori 

Sociala roller är en konstruktion formad av samhällets medlemmar vilket betyder att de sociala 

rollerna blir till genom samhällets uppfattning, förväntning samt teoretisk kunskap. Rollteorin 

är en teori om sociala roller som bildas av samhällets normer utifrån den position som individen 

besitter, individens roll blir den roll som samhället bildat vilket kallas för internalisering. Den 

rollen som tillskrivs kommer även med förväntningar kring hur individen i fråga agerar utefter 

den roll som samhället tillskriver individen (Angelöw, Jonsson & Stier, 2015). Exempelvis kan 

samhället anta att en individs fysiska funktionshinder hindrar individen från att kunna ge 

adekvat omvårdnad till ett barn. Angelöw et al., (2015) menar då att normen blir alla individer 

med samma typ av funktionsnedsättning och roll inte kan ta hand om ett barn och individen 

tillskrivs rollen som funktionshindrad förälder. Rollförlust är ett annat begrepp som finns under 

rollteorin och den handlar om vad det innebär att förlora en social roll. Att förlora en roll man 

haft kan leda till konsekvenser för den enskilde individen och känslor i form av värdelöshet, 

kasserad samt obrukbar kan uppstå hos individen. Det kan även leda till en förlust av 

självkänslan. 

  

Denna typen av roll kommer dessutom med förväntningar kring att en individ med en viss 

position agerar utefter den, alltså hur rollinnehavaren agerar. Rollförluster inom rollteorin 

handlar om vad det innebär att förlora en roll. Att förlora den roll man haft kan leda till 

konsekvenser för den enskilde individen. När man förlorar en roll kan individen uppleva 

känslor av att vara värdelös, kasserad samt obrukbar. Det kan dessutom leda till en förlust av 

självkänslan (Angelöw, et. al., 2015).  

  

2.4.2. Stigmatisering  

Samspelet och spänningar mellan individen, de andra och samhället kan problematiseras genom 

begreppet stigma. Stigma har att göra med förhållandet som sker mellan individer och 

samhällets identitetsvärden. Samhällets identitetsvärden är de normativa och institutionella 
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regleringarna som sker, de är vad som förväntas av människan och hur föreställningarna ser ut 

kring hur människan ska vara, uppträda, se ut samt göra. Men om en människa inte tillhör det 

normativa blir han eller hon stigmatiserad. Den stigmatisering som sker kan påverka individens 

självbild då han eller hon, utifrån normen, ses som något misslyckat (Persson, 2012). Goffman 

menar på att genom stigmatiseringen blir individen indelad i en av tre kategorier beroende på 

anledningen till stigmatiseringen (Goffman & Matz, 2014). Att vara stigmatiserad innebär att 

man inte tillhör de normala av olika anledningar, dessa anledningar delas upp i tre olika 

kategorier; (1) kroppsliga missbildningar, (2) fläckar på den personliga karaktären och (3) 

tribala stigman. Kategorin kroppsliga missbildningar berör defekter i människans utseende och 

kropp, de kan vara små eller stora defekter men de kommer att ingå i kategorin på grund av att 

det inte tillhör normen. I kategorin fläckar på den personliga karaktären finns de individer som 

uppfattas som viljesvaga, förrädiska, uppslukande, onaturligt lidande, stela trosföreställningar 

eller bristande hederlighet. De kan även ses som psykiska störningar och alkoholism. I den sista 

kategorin handlar det mer om individens ras, nation och religion (Persson, 2012). En individ 

som känner sig stigmatiserad på grund av sin situation kan själv känna att det inte skiljer sig 

mellan sig själv och övriga människor, de utan stigmatisering. Stigmatisering kan ändå uppstå 

då denne individ upplever att övriga i samhället anser att det skiljer sig dem emellan på ett icke 

önskvärt sätt (Goffman, 2014).  

  

2.4.3. Stämplingsteorin 

Inom stämplingsteorin handlar det om synen som finns av uppkomsten och utvecklingen av ett 

avvikande beteende. Teorin har ett fokus kring hur den avvikande individens självuppfattning 

och handlande formas av samhällets “stämplar”. Utgångspunkten hos teorin är att människan 

inte blir sociala avvikare av dess personlighetsegenskaper, det avvikande och normstridiga 

beteendet uppstår som en konsekvens av andra människor och samhällets reaktioner på enstaka 

initiala avvikelser. Stämplingsteorin betonar att alla individer någon gång i livet avviker samt 

att det är normalt att göra det, dessa kallar man för små avvikelser. De små avvikelserna kan 

begå obemärkta och är ofta engångsföreteelser och kallas för primära avvikelser. Men i vissa 

fall blir avvikelser som dessa uppmärksammade och reaktionen från samhället blir att 

kategorisera det som är avvikande. Sammanfattningsvis bygger stämplingsteorin på att det är 

samhället som är den avgörande parten för att en individ blir avvikande och stämplas som detta. 

Att en person blir avvikande beror på andras attityder till en själv och det kan få leda till att den 

avvikande individen formar dess självbild utifrån vad som förväntas samt hur denna individen 

bemöts (Svensson, 1992).  

  

2.4.4. Stereotyp  

När individen kategoriseras till olika kategorier framställs det en bild kring hur individen är och 

bör vara, denna bild kallas för en stereotyp. Den stereotypa bilden formas utifrån en 

normbrytande individens beteende och intressen. Vidare blir dessa beteenden och intressen hos 

en individ en bild för kategoriseringen av individen. Denna kategoriseringen på det här viset 

leder till att synen på alla individer som kan kategoriseras inom samma ramar tillskrivs ett 

beteende som de bör ha. Exempelvis kan det vara en individ med en typ av funktionsnedsättning 

inte kan ta hand om dess barn kategoriseras, vilket leder till att nästa individ med samma 

funktionsnedsättning inte heller kan ta hand om sitt barn. Denna bild tillskrivs trots att individen 

i fråga faktiskt inte har samma brister. Det har alltså formats en stereotyp (Mattsson, 2010). 

3. Uppsatsen juridiska ramverk 
I uppsatsens domar framställs det en del juridiska resonemang kring hur domarna ska bedömas, 

de lagparagrafer som framställs i dessa sammanhang presenteras i det här avsnittet. De 

nedanstående paragraferna är de lagar som kommer användas i resultat och analysdelen för att 
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förklara den juridiska argumentationen och grunden för besluten som fattas i varje fall. Under 

den här rubriken kommer det även ske en beskrivning kring hur tidsintervall för fallen ter sig.  

  

I LVU beskrivs villkoren som finns kring omhändertagande av barn. De inledande 

bestämmelserna beskrivs i 1 § där det framkommer bland annat i första stycket att insatser inom 

socialtjänsten för barn och ungdom ska ske i samförstånd med den unge samt med dess 

vårdnadshavare enligt bestämmelserna i SoL. De insatser som sker ska ske i respekt för den 

unges människovärde och integritet. Vidare i femte stycket framgår det att beslut genom denna 

lag ska ske för den unges bästa och att avgörandet bör utgå från den unges bästa.   

  

Enligt 2 § LVU ska vård beslutas om det uppstår fysisk eller psykisk misshandel, om det sker 

ett otillbörligt utnyttjande, om det finns brister i omsorgen eller om det finns ett annat 

förhållande i hemmet som har en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. 

Vidare i 3 § första stycket LVU framgår det att vård även ska beslutas om den unge själv utsätter 

sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk för skada genom missbruk av olika 

beroendeframkallande medel, är involverad i en brottslig verksamhet eller på annat vis uppvisar 

ett socialt nedbrytande beteende. I andra stycket framförs att vård enligt denna lag ska beslutas 

om den som döms till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken kan man, efter 

verkställighetens slut, bedöms vara i behov av en fortsatt vård för att inte löpa en risk som 

framställs i första stycket.  

  

Enligt 13 § första stycket LVU skall socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga 

om vård enligt lagen fortfarande behövs och hur vården bör se ut. Detta sker efter att vård har 

beretts genom stöd av 2 § LVU. Vidare i 13 § andra stycket LVU ska socialnämnden inom sex 

månader från dagen vården verkställs genom 3 § LVU utreda om vården med stöd av lagen ska 

upphöra. Denna frågan ska vidare fortlöpa inom sex månader från den senaste prövning. I 13 § 

tredje stycket LVU beskriver att när den unge varit placerad i samma familjehem under tre år 

från att placeringen verkställdes ska socialnämnden överväga om det finns skäl till att ansöka 

om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § FB. Enligt 6 kap. 8 § första stycket FB framgår 

det att om ett barn har vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem än föräldrahemmet samt att 

det är uppenbart att det är bäst för barnet att det förhållandet som sker ska bestå och att 

vårdnaden då överflyttas till den eller dem som har tagit emot barnet skall rätten utse denne 

eller dessa som särskilt förordnade vårdnadshavare utöva vårdnaden om barnet. Vidare i andra 

stycket framgår det att frågan om överflyttning av vårdnaden enligt ovanstående prövas genom 

socialnämndens talan.  

  

Vidare i 21 § första stycket LVU framgår det att när vård genom stöd av denna lag inte längre 

behövs skall socialnämnden besluta att vården skall upphöra. Nämnden ska då noga förbereda 

den unges återförening med den eller dem som har vårdnaden om den unge. Vidare i andra 

stycket framgår det att beslut om vård enligt 2 § skall upphöra senast när den unge fyller 18 år 

och i tredje stycket framgår det att beslut om vård enligt 3 § skall upphöra senast när den unge 

fyller 21 år.  

  

Enligt 24 § LVU kan förvaltningsrätten få en ansökan av socialnämnden angående om 

flyttningsförbud ske för viss tid eller tills vidare. Den som har vårdnaden om den unge kan då 

inte ta barnet från ett hem som avses i 6 kap. 6 § första stycket SoL. Det sker om det finns en 

påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas om han eller hon skiljs från hemmet. 

Enligt 6 kap. 6 § första stycket SoL får inte ett barn utan socialnämndens medgivande eller 

beslut om vård tas emot för stadigvarande vård samt fostran i ett enskilt hem som inte tillhör 

någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om barnet.  
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Enligt 27 § första stycket LVU kan socialnämnden besluta om tillfälligt flyttningsförbud om: 

(1) Det är sannolikt att ett flyttningsförbud behövs och (2) om rättens beslut om flyttningsförbud 

inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling. Vidare i andra 

stycket framgår det att om ett tillfälligt flyttningsförbud av socialnämnden inte kan avvaktas får 

nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om ett 

beslut av det här slaget. Beslutet skall då anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Vidare i 

tredje stycket framgår det att när socialnämnden ansökt om flyttningsförbud får även rätten 

besluta om ett tillfälligt flyttningsförbud.  

  

Enligt 6 kap. 8 § SoL första stycket framgår det att om ett barn vårdas med stöd av den här 

lagen i ett annat hem än det egna ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga 

om vården fortfarande behövs och hur den inriktas och utformas. Vidare i andra stycket framgår 

det att när barnet har varit placerad i samma familj under tre år från att placeringen verkställdes 

ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vården 

enligt 6 kap. 8 § FB.  

  

I förvaltningslagen (SFS 2017:900) framgår det inte någon uttrycklig bestämmelse om 

utredningsansvarets fördelning mellan myndighet och enskild part, dock enligt allmänna 

förvaltningsrättsliga principer anses myndigheter ha ett ansvar för att dess ärenden blir 

tillräckligt utredda. Men vad som kan anses varar tillräcklig utredning kan inte fastställas, det 

är olika från fall till fall. 

  

 
Bild 1. Ärendeförfarande vid ärenden med vård enligt LVU 

  

Ett ärendeförfarade (se bild 1) över det förlopp som sker vid ärenden om vård enligt LVU ska 

fortgå eller inte. Processen startar med att socialnämnden (den svarta markeringen) påbörjar en 

utredning om vården kan avslutas. När utredningen är klar så fattar socialnämnden ett beslut 

(den gröna markeringen) som vidare delges barnets föräldrar (den blå markeringen). Då beslutet 

delges barnets föräldrar kan det vara ett besked om att barnet ska tillbaka till de biologiska 

föräldrarna, men det kan även vara ett besked om fortsatt vård enligt LVU. Är det ett beslut om 

att barnet ska återförenas med dess föräldrar så kommer ärendeförfarandet att avslutas här, men 

om de inte gör det måste föräldrarna ta ett ställningstagande om att acceptera beslutet eller att 

överklaga beslutet. Enligt Staaf och Zanderin (2015) så kan ett överklagande enbart ske om 

beslutet gått emot en, ett gynnande beslut går inte att överklaga. Ett överklagande innebär att 

saken kan prövas i en högre instans (Staaf & Zanderin, 2015). Om föräldern väljer att överklaga 

socialnämndens beslut går ärendet vidare till förvaltningsrätten (den första röda markeringen). 

Förvaltningsrätten är den första instansen i inom förvaltningsdomstolarna och behandlar tvister 

mellan enskilda personer och myndigheter. Instansen är till för att överklaga de beslut som en 

myndighet fattar (Sveriges Domstolar, u.å.). Här prövas ärendet på nytt för att framställa ett 

domslut, ett nytt beslut. Det nya beslutet kan i sin tur överklagas, av samtliga parter som är 

inblandade och som inte gynnas av domslutet (Staaf & Zanderin, 2015). Överklagan går då 
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vidare till kammarrätten (andra röda markeringen) som tar upp de mål som tidigare avgjorts i 

förvaltningsrätten. Kammarrätten, likaså förvaltningsrätten, behandlar tvister mellan enskilda 

personer och myndigheter (Sveriges domstolar, u.å.). I kammarrätten behandlas frågan på nytt 

och framställer ett beslut, även detta beslut kan överklagas (Staaf & Zanderin, 2015), vilket går 

till Högsta förvaltningsdomstolen (tredje röda markeringen) och är även den sista domstolen 

inom förvaltningsdomstolarna. Dess primära uppgift är att ta upp avgöranden som överklagas 

från kammarrätten (Sveriges domstolar, u.å.). Blir beslutet att vård enligt LVU inte längre 

behövs så kommer placeringen att avslutas inom en skälig tid utifrån LVU. Dömer domstolen 

att socialnämndens bedömning som korrekt så kommer placeringen av vård enligt LVU fortgå. 

Fortgår placeringen så kommer socialnämnden behöva bedriva en ny utredning inom sex 

månader i enlighet med LVU 13 §, vilket bidrar till att ett liknande ärendeförfarande kan ske. 

Högsta förvaltningsdomstolen kan även bedriva bedömningen att socialnämnden behöver 

utreda situationen mer utförligt, vilket bidrar till att domstolen då tar bort tidigare beslut från 

förvaltningsrätten och kammarrätten.  

4. Forskning 
Nedan presenteras den forskning som används i uppsatsen. Den forskning som finns i uppsatsen 

är relevant då de berör uppsatsens problemområde. Artiklarna handlar om anknytning, 

handläggning inom socialtjänst, upplevelser hos funktionsnedsatta föräldrar samt risker hos 

funktionsnedsatta barn som placerats utanför hemmet. Det finns brister i utbudet bland svensk 

forskning kring området vi undersöker vilket resulterat i att vi valt forskning från andra länder 

än Sverige. Även om dessa länder har andra system än Sveriges socialtjänst kan barn och 

föräldrars upplevelser ändå appliceras på uppsatsen.  

 

4.1. Funktionsnedsättning 
En studie i Australien visade att föräldrar som hade en funktionsnedsättning, antingen fysisk 

eller psykisk, upplevde att de särbehandlades när de blev utredda av child protection authorities. 

De upplevde även att de hade en ökad risk för att få en orosanmälan på sig på grund av sin 

funktionsnedsättning (Swain & Cameron, 2003). Föräldrarna i studien upplevde att de hade en 

ökad risk för att förlora vårdnaden om sina barn i de fall som en förälder utan 

funktionsnedsättning skulle få ha kvar vårdnaden. De upplevde deras funktionsnedsättning vara 

en stor nackdel i sammanhang som rörde Children’s Court. Denna oro var till viss del befogad 

då personal inom child protection authorities visade sig ha förutfattade meningar och fördomar 

kring föräldrar med funktionshinder. Det fanns även kulturella och partiska åsikter kring vad 

som räknas som adekvat föräldraskap (Swain & Cameron, 2003). De som arbetade med 

barnskyddsutredningar tillskrev dessa föräldrar falska egenskaper på grund av deras 

funktionsnedsättning, till exempel att de inte kan ta hand om sina barn på ett adekvat sätt. 

Ytterligare en studie visade att socialtjänstpersonal här i Sverige som jobbar med barns utsatta 

situation inte har tillräcklig kunskap kring funktionsnedsättning och vad det innebär för 

föräldraförmågan (Engwall et al., 2019). 

  

Att ha dålig ekonomi, bristande stöd från nätverket och ett allmänt dåligt hushåll är i sig inte 

anledning nog till att förlora vårdnaden (Termination of parental rights)  om barn (Swain & 

Cameron, 2003). I kombination med en funktionsnedsatt förälder visade det sig att risken ökade 

att det skulle anses som dålig omsorgsförmåga och risken att förlora vårdnaden ökade. Även 

behovet av hjälp från anhöriga ansågs som en svaghet i föräldraskapet och ansågs som ett tecken 

att de inte klarade av föräldraskapet.   
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4.2. Socialtjänsten 
De som är med och fattar beslut huruvida barnet ska få bo i hemmet eller vårdas utanför hemmet 

är icke professionella, lekmän. Dessa personer är valda i varje kommun utifrån olika valda 

politiska partier. Politiken ska inte påverka hur besluten fattas men det gör det till viss del 

(Forkby et al., 2014). Dessa valda lekmän ska utgå från sitt sunda förnuft när det gäller beslut i 

barnfrågor. Forskning visar att de ofta litar på de professionellas åsikt och går på deras linje i 

barnfrågor. När det gäller placeringar med samtycke är det denna kommitté med lekmän som 

beslutar men är det tvångsvård som beslutet gäller är det istället ifall fallet ska fortsätt upp till 

förvaltningsdomstolen som de beslutar om. (Forkby et al., 2014) 

 

Enligt en svensk studie kan den svenska socialtjänsten förbättras när det gäller handläggning 

av barn med funktionshinder. I dagens läge har en individ med funktionsnedsättning som utreds 

av socialtjänsten vad gäller utsatthet två olika handläggare. En som handlägger 

boendesituationen och en annan som handlägger barnets behov utifrån sin 

funktionsnedsättning. Studien har undersökt intersektionen mellan dessa enheter och hur deras 

samarbete såg ut samt hur barnets bästa framträdde (Engwall et al., 2019).  En vinjettstudie 

utfördes där båda enheterna fick samma vinjetter om två olika familjer där föräldrarna till 

funktionshindrade barn ansökte om stöd. Barnen hade olika förutsättningar och olika ålder och 

funktionshinder. Experimentet gick ut på att se hur diskussionerna i de olika enheterna fördes. 

Enligt svensk lag ska barnets bästa sättas främst. I resultatet av experimentet visade det sig att 

ingen av enheterna diskuterade barnets bästa (Engwall et al., 2019). Ingen av enheterna tog upp 

barnets åsikt eller hade en tanke på att prata med barnet. Svårigheter diskuterades dock kring 

att prata med barn med svåra intellektuella funktionsnedsättningar samt hur extra utsatta barn 

med dessa funktionsnedsättningar är (Engwall et al., 2019). 

  

Barn som har funktionsnedsättningar löper större risk att utsättas för vanvård och bli utnyttjade 

(Engwall et al., 2019). Barn med funktionsnedsättning som placerats utanför hemmet riskerar 

även att må sämre både psykiskt, få sämre resultat i skolan samt utveckla beteendeproblematik. 

Andra problem som kan påverkas av funktionsnedsättningen och placeringen är att barnet kan 

få svårt med anknytning, ökad upplevd stress samt ökad sårbarhet (Romney et al., 2006). De 

riskerar även till följd av avbrutna placeringar och flyttar mellan fosterhem och långvarig vård 

utanför hemmet få sämre psykiskt och fysiskt mående som vuxna (Romney et al., 2006). 

Jämfört med barn utan funktionsnedsättning som även de varit placerade har barn med 

funktionedsättning sämre utsikter vad gäller framtida sociala relationer och framtida 

anställning. Barn med funktionsnedsättning blir oftare placerade utanför nätverket än barn utan 

hälsoproblem (Romney et al., 2006). Detta kan förklaras med att familjer och släktingar ofta 

har samma kultur, värderingar och tankar kring problematiken som kan följa en 

funktionsnedsättning. Placerade barn med funktionsnedsättning har fyra gånger större risk att 

få en långvarig eller permanent placering. Ett utåtagerande beteende kan fördröja hemflytten 

ytterligare. 

  

4.3. Umgänge under placeringen 
Forskning visar att det är viktigt att biologiska föräldrar träffar sina placerade barn under 

placeringstiden ifall målet med placeringen är att barnet ska flytta hem igen (Haight et al., 

2003). Att dessa parter träffas är en förutsättning för att hemflytten senare ska bli lyckad. Dessa 

umgängestider är viktiga för att skapa en relation mellan förälder och barn. Utan denna relation 

försvåras anknytningen.  Dessa möten kan dock få varierat resultat. Några faktorer som spelar 

roll är förälderns beteende. Hur förälderns bemötande gentemot barnet är samt hur engagerad 

föräldern är i barnet vid mötet spelar stor roll (Haight et al., 2003). Även hur barnet upplever 

situationen är viktigt. Forskning har visat resultat där barn upplevt alltifrån tvång till ren glädje 
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över att få träffa sina biologiska föräldrar under placeringstiden. Det som är viktigt att fokusera 

på är samspelet mellan barn och förälder. Det visade sig också att även om föräldern haft 

regelbundna kontinuerliga möten med barnet är det inte alltid barnet vänder sig till den 

biologiska föräldern vid problem och frågor. Ofta vänder sig barnet till fosterföräldrarna istället 

(Haight et al., 2003).  

  

Det händer att fosterfamiljer uppger ett förändrat beteende vid umgängestider. Det är viktigt att 

tänka på att ett utåtagerande vid umgänget inte alltid handlar om att barnet inte vill träffas eller 

att anknytning saknas. Det kan även tyda på att barnet tycker att det är smärtsamt att få träffa 

sin förälder för att sedan vara tvungen att skiljas från denne igen. Dessa känslor uppger både 

barn och föräldrar uppstår vid möten. Det kan därför hända att både barn och föräldrar ställer 

in möten eller inte dyker upp. Detta för att skydda sig och barnet från denna smärtsamma 

separation återigen (Haight et al., 2003). Något som är bra att tänka på när det gäller placeringar 

och anknytning är att se till redan från början att det sker regelbundna möten mellan barn och 

förälder. Detta för att utan möten dem emellan finns inga förutsättningar för att skapa en 

anknytning. Var den primära anknytningen ligger spelar ingen roll. Det är inte konstigt att ett 

barn som placerats i fosterhem vid ung ålder, ofta innan 6 månader, får sin trygga anknytning 

där. Fosterhemmet har alltid funnits där och har mött upp barnet och dess behov. Detta ska dock 

inte påverka förälderns möjlighet till anknytning till barnet (Haight et al., 2003). Forskning 

visar även att socialtjänsten bör stötta både barn och föräldrar före, under och efter umgänget. 

Detta då mötet kan dra upp svåra och tunga känslor. Barn och förälder kan återuppleva det som 

gjort att de separerades från början (Haight et al., 2003). 

  

4.4. Anknytning 
Ur ett anknytningsperspektiv har spädbarn som placerats i fosterfamiljer stor risk för problem 

senare i livet. När en anknytning till en vårdgivare bryts kan ett spädbarn uppleva allvarliga 

känslo-, beteende-, och sociala problem. Majoriteten av de spädbarn som placerats har 

erfarenheter av vanvård, våld i hemmet, missbruk i hemmet eller andra instabila 

hemförhållanden. Sådan problematik är ofta relaterad till en försvårad anknytning och kan leda 

till ambivalent anknytning. 

  

Spädbarn som upplevt vanvård eller tex våld i hemmet passar ofta inte in bland A B eller C i 

anknytningsscheman. Därför togs en ny fram. D – desorienterad/desorganiserad (Stovall & 

Dozier, 1998). Det finns forskning som menar att barn som vanvårdats har ökad risk för 

desorienterad/desorganiserad anknytning (Mennen & O’Keefe, 2005). Spädbarn som utvecklat 

en desorganiserad anknytning visar ofta motstridiga känslor och beteende i samband med 

återförening med en anknytningsperson (Stovall & Dozier, 1998). Ett barn kan till exempel 

backa till en förälder när de återförenas eller gå mot föräldern med ansiktet bortvänt. Detta tyder 

på att barnet inte vet hur denne ska förhålla sig till en vårdgivare som barnet vill ha en närhet 

till men som även kan vara kränkande och skrämmande för barnet. Barn som upplevt vanvård 

i hemmet har enligt forskning svårt med relationer med andra på grund av den dysfunktionella 

anknytningen till vårdgivaren som vanvårdat barnet (Mennen & O’Keefe, 2005). Barnet kan 

exempelvis få svårare att läsa av sociala koder, läsa relationsproblem och ser mer fientlighet 

hos andra än barn som inte har denna anknytning. De riskerar även att få en sämre självkänsla 

och syn på sig själv.  

 

Barn som kommer från ett hem där denne blivit vanvårdad eller upplevt våld i hemmet riskerar 

att ha en negativ anknytning och även svårt att lita på andra vuxna. Detta kan försvåra att skapa 

en trygg och säker anknytning till fosterhemmet (Stovall & Dozier, 1998). Barnet kan inte ta 

till sig den goda vård och omvårdnad som fosterhemmet kan ge eftersom barnet inte lärt sig 
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detta hemifrån. Om barnet tar med sig den desorienterade/desorganiserade anknytningen till 

fosterhemmet kan detta bidra till att barnet så småningom skjuter ifrån sig fosterfamiljen och 

dess omvårdnad (Stovall & Dozier, 1998). Placerade barn som har en god anknytning till sin 

biologiska mamma har större chans att få en god syn på även mamman i fosterfamiljen (Mennen 

& O’Keefe, 2005). Dock har många barn som placerats på grund av vanvård en dålig 

anknytning till sin biologiska mamma. Barn som levt i fosterfamilj länge och hållit kontakten 

med sin biologiska mamma under tiden har större chans att ha en god kontakt och syn till sin 

biologiska förälder. Detta kan skapa lojalitetskonflikter hos barnet när denne sedan ska ”välja 

sida” (Mennen & O’Keefe, 2005). 

 

Spädbarn som separeras från sina biologiska föräldrar under sina första sex till åtta månader 

har högre chans att forma en positiv anknytning till familjehemmet. Placeras barnet efter sex 

till åtta månaders ålder riskerar barnet utveckla ett separationbeteende som gör att barnet får 

svårt att lita på andra vuxna. Den nya fosterfamiljen kan då få svårt att trösta barnet på grund 

av att barnet lärt sig att vuxna inte alltid tar hand om barnets behov (Stovall & Dozier, 1998). 

Familjer som tar emot barn som redan utvecklat en negativ anknytning har däremot en utmaning 

framför sig. Forskning har visat att ”vanlig” föräldraskap och omvårdnad ibland inte räcker för 

att hjälpa ett barn med negativ anknytning bryta anknytningen och skapa en ny positiv 

anknytning. Barn som placerats efter 12 månaders ålder riskerar att inte alls kunna bryta den 

negativa anknytningen och forma en ny positiv (Stovall & Dozier, 1998). Barn som placerats i 

fosterfamilj riskerar att uppleva upprepade separationer då de ofta placeras i ett jourhem under 

en kortare period för att sedan placeras i ett mer långvarigt familjehem. dessa upprepade 

separationer kan bero på att den biologiska mamman begär att få hem barnet och barnet sedan 

placeras i ännu en ny familj.  

 

Socialarbetare som arbetar med placeringar av barn behöver vara medvetna om hur 

betydelsefull anknytning är, både vad gäller med biologiska föräldrar och fosterfamiljen. 

Känner socialarbetaren till hur olika anknytningar bildas och påverkar relationerna kan de även 

hjälpa till att bidra till positiva anknytningar hos det placerade barnet. De behöver kunna se hur 

dessa anknytningar påverkar barnet och dess mående, både vid placering och i framtiden 

(Mennen & O’Keefe, 2005). 

  

Vid återförening med barn och biologisk förälder finns det flera faktorer att ha i åtanke. Allt för 

ofta är det avsaknaden av orsaken till placeringen som är viktigast. Har de biologiska 

föräldrarna ordnat upp sina liv och nu klarar av att ta hand om sitt barn på ett adekvat sätt får 

de tillbaka sitt barn. Dock är det även viktigt att tänka på hur placeringen påverkat barnet. Hur 

denne känner inför att flytta ifrån sin fosterfamilj, hur denna anknytning ser ut. För att underlätta 

övergången mellan fosterhem och biologiska föräldrar borde diskussioner ske kring hur de 

inblandade parterna ser på situationen och hur de känner inför det som hänt innan placering, 

under placering och nu inför en eventuell återförening (Mennen & O’Keefe, 2005).  

5. Metod 
Här nedanför finns en beskrivning kring uppsatsens metod, hur empiri och tidigare forskning 

sökts fram samt uppsatsens etiska åtaganden. Uppsatsen har en kvalitativ ansats då vi tolkar 

empirin (Bryman, 2008) Innan metoden valdes diskuterades olika metoder att använda. Först 

diskuterades intervjuer men det skulle inte ge den information och de svar vi söker. Att delta 

under diskussionerna i de olika instanserna hade gett ytterligare och mer exakt empiri men hade 

inte varit möjligt då vi har begränsad tid att skriva uppsatsen. Vi valde att använda oss av 

fallstudier och argumentationsanalys av domar då det var genomförbart under den tid vi hade 

på oss samt att detta skulle även skydda de inblandade då vi inte behöver veta vilka de är. Valet 
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av domar, att använda oss av just den sorts handlingar vi gjort, gjordes då HFD domar innehåller 

just de delar av argumentationen vi var intresserade av och de innehåller inte några 

personuppgifter eller liknande till de inblandade.  

 

Det var svårt att komma fram till uppsatsens vetenskapsteoretiska ansats. Enligt positivismen 

är det inte vetenskap att tolka, det finns en sanning och så är det (Andersson, 2014). 

Hermeneutik i sin tur kan översättas till “tolkningslära”. Texter har som regel betydelser som 

inte går att observera eller ta på (Andersson, 2014). Då behövs istället tolkningar för att förstå 

texten, empirin. Problemet med tolkningar är att olika personer tolkar fenomen olika. Vi har 

valt att inte skriva ut vår vetenskapsteoretiska ansats då det är svårt att avgöra vart vi grundar 

vår teori.  

 

5.1. Fallstudie  
“Fallstudiens väsen, den centrala tendensen i alla typer av fallstudier, är att den försöker belysa 

ett beslut eller en uppsättning beslut: varför det fattades, hur de genomfördes och vilka resultatet 

blev.”  (Schramm, 1971, citerad i Yin, 2007, s. 30).  

 

Fallstudier kan med fördel användas när forskningsfrågan som ska besvaras handlar om “hur” 

och “varför” (Yin, 2007). Det finns flera olika strategier som kan användas vid fallstudier. 

Vilken strategi som används beror på vilken slags forskningsfråga som finns. I denna studie 

används fallstudiestrategi då frågan som besvaras kan formuleras “hur påverkas 

argumentationen av funktionsnedsättning”. Uppsatsen är en fallstudie i flerfallsdesign. En 

flerfallsdesign innebär att det är en fallstudie med flera fall som studeras enskilt men uppsatsen 

i sin helhet blir då en flerfallsstudie (Yin, 2007). En flerfallsstudie utförs på samma sätt som en 

enfallsstudie med skillnaden att det är flera fall som studeras. I detta fall är det tre 

domsluthandlingar som ska studeras. Varje fall har noga valts ut för att uppsatsens förväntas få 

olika resultat på grund av förutsägbara anledningar. Det kan även kallas analytisk generalisering 

(Yin, 2007). Uppsatsens tre olika domar har olika förutsättningar vilket gör att olika resultat 

förväntas av analysen. Fördelen med att använda sig av fallstudier med dokument som datakälla 

är att det går att läsa dokumenten flera gånger samt att de inte är skapade speciellt för uppsatsen 

och alltså därmed inte påverkade av forskaren på något sätt. Nackdelen däremot kan vara 

svårigheter att hitta de mest passande dokumenten samt att det kan bli ett skevt urval då det inte 

är särskilt många dokument som studeras.  

 

5.2. Insamling av empiri  
I uppsatsen har vi använt oss av tre domar vars process lett upp till Högsta 

förvaltningsdomstolen. Vi har valt att kalla empirin för domar, men de dokument vi använder 

oss av beskriver samtliga instanser (Förvaltningsdomstolen, Kammarrätten och Högsta 

förvaltningsdomstolen) och en bakgrund som lett fram till domslutet. Sökprocessen av empirin 

skedde i databasen JUNO/KARNOV1 där vi använde funktionen detaljerad sökning. För att få 

fram ärenden som har med funktionsnedsättning att göra använde vi Funktionsned* som 

huvudsakligt sökord och under kategorin “något av dessa ord” använde vi sökorden; LVU, Vård 

och Unga. Vidare för att få fram rätt typ av domar som vi är ute efter valde vi att först minska 

resultatet med att enbart visa material under Praxis. Inom praxis kunde vi klicka oss fram till 

förvaltningsdomstolar och vidare till Högsta förvaltningsdomstolen. När vi kommit till allt 

material som fanns under dessa val fick vi fram 74 olika resultat, dock var vissa samma material 

under olika rubriker. Vi gick igenom och sållade bland dessa 74 resultat och fann två utförliga 

 
1 Det har skett ett namnbyte men vissa delar står fortfarande i det gamla namnet, vilket gör att vi benämner båda 

namnen. 
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domar som i processen ledde upp till högsta förvaltningsdomstolen och berör det ämne som 

uppsatsen berör. I den ena domen är det föräldern som har en funktionsnedsättning och i den 

andra är det barnet som har en funktionsnedsättning. Utifrån dessa två domar fann vi en till dom 

som var liknande i ärendet men som inte hade funktionsnedsättning med i bilden, tanken är att 

använda den domen som en kontroll för att möjliggöra en jämförelse kring om det finns en 

skillnad på grund av funktionsnedsättning. Varje dom kommer att användas som ett enskilt fall 

som presenteras i resultat/analys avsnittet och kommer att analyseras genom att beskriva de 

olika fallen för att kunna jämföra dem under diskussionen.  

  

5.3. Litteratursökning 
Sökningen skedde på sökmotorn Social services abstract mellan 14/11 och den 11/12. Sökning 

skedde efter “peer reviewed” artiklar. Sökorden som användes var: parental disability, Child 

protection, Disabil*, (“Foster care” OR Placement), (parent OR care giver), neuropsychiatric*, 

swed* welfare, "swedish child welfare", och attachment i olika kombinationer. Sammanlagt 

fanns 443 artiklar. många var dubbletter och en del handlade forskning om länder med en kultur 

och/eller lagstiftning väldigt olik Sveriges och valdes därför bort. Till slut fanns 7 artiklar som 

passade in i uppsatsen och en artikel hittades via referens i en av de funna artiklarna. Sökning 

skedde även via andra sökmotorer med samma eller färre träffar, därför valdes den förstnämnda 

sökmotorn ut.  

  

5.4. Etiska åtaganden  
Uppsatsen tar hänsyn till de etiska riktlinjerna som framgår enligt lag (SFS 2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor. Vi använder oss av faktiska domar och har 

valt att inte publicera namnet på samtliga handlingar. Domarnas innehåll som är relevant för 

uppsatsen kommer att behandlas, den övriga informationen kommer inte att framställas i 

uppsatsen.  Vi kommer försöka anonymisera innehållet i domarna så mycket det går för att 

minska risken till att någon ska känna igen sig i det material vi använder. Exempelvis har 

initialer tagits bort i citat för att minimera risk för igenkänning, barnet benämns aldrig vid kön 

eller ålder och platsen de bor på eller vart domstolsprocessen sker nämns aldrig heller i texten. 

Vi kan inte garantera att ingen kommer kunna känna igen sig i materialet vi använder då fallen 

är unika och en del av materialet behöver vara med för att arbetet ska bli noga genomfört. Då 

domar i Sverige är en offentlig handling, vilket innebär att alla kan ta del av dessa handlingar, 

så bidrar det till att de etiska problemen som kan diskuteras inte väger lika tungt. Men i vår 

studie väljer vi ändå att försöka minimera risken för att de individer dessa domar berör inte 

kommer att uppleva utpekning av deras tuffa situation som har lett till en domstolstvist. Det 

finns en möjlighet att få ut namnen på de domar som vi använt oss av vid begäran.  

  

Vi har valt att ha med citat i arbetet. Detta för att visa transparens och att det vi skriver är 

argument som faktiskt är med i argumentationen och inte något som vi tolkat eller hittat på 

själva, även kallat falsifiering eller fabrikation (Vetenskapsrådet, 2019).  I de fall där tolkning 

skett har vi försökt vara tydliga med detta i texten.  

  

5.5. Argumentationsanalys 
Genom en argumentationsanalys går det att hitta olika arguments styrkor, svagheter i olika 

texter innehållande argumentation. Analysen hjälper till att finna en tes, hitta argument till tesen 

samt se argumentens beviskraft, hållbarhet och relevans (Björnsson, Kihlbom & Ullholm, 

2009) 

  

En tes är det påstående, slutsats eller åsikt som ska antingen försvaras, vederläggas eller bevisas 

genom argumentation (Björnsson, Kihlbom, & Ullholm, 2009). 
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5.5.1. Beviskraft 

För att ett argument ska anses starkt och hålla behöver det ha stark beviskraft. Beviskraften 

mäts ut med hjälp av pro-argument (P), argument som talar för tesen, contra-argument (C), 

argument som talar mot tesen (Björnsson et al., 2009). Måtten på beviskraft är uppdelad i fem 

grader, mycket låg, låg, måttlig, hög och mycket hög. För att ha de högre graderna av beviskraft 

krävs det att argumentet har hög grad av hållbarhet och relevans. Argumentationsanalysen 

underlättar att se vilka argument som finns, hur hållbara och relevanta argumenten är samt hur 

stark deras beviskraft är. 

  

När det finns flera argument för eller emot en tes sätts en siffra efter bokstaven för argumentet. 

Till exempel: 

 

T - Det är inte alltid bäst för barnet att bo hos sin biologiska förälder. 

P1 - De biologiska föräldrarna kan vara oförmögna att bemöta barnets behov. 

P2 - Förhållanden i det biologiska hemmet kan vara skadligt för barnet.  

 

Samma gäller för contra-argument (C). 

  

5.5.1. Hållbarhet 

Hur hållbar ett argument är handlar om hur pass tillförlitligt argumentet är (Björnsson et al., 

2009). För att mäta hur hållbart ett argument är ställs frågan om vilka skäl som finns för att lita 

på argumentet samt vilka skäl som finns att inte lita på det samma. Väger skälen att lita på 

argumentet tyngre kan argumentet anses vara hållbart. Hur hållbart ett argument är beror även 

på vem som läser argumentet, mottagaren. Hur hållbarheten tolkas beror till viss del på 

bakgrunden av mottagaren (Björnsson et al., 2009). Olika bakgrunder hos individer kan ge olika 

kunskaper och olika inblickar inom ett och samma ämne (Anderberg, 1995). En individ som 

bott i familjehem länge och mått bättre till följd kan anse att hållbarheten är mycket hög, medan 

en individ som inte alls vet något om sociala problem och hemförhållanden kost kan anse att 

det inte alls är till tillförlitligt argument och därmed har en låg hållbarhet. Hållbarheten och 

tillförlitligheten hos ett argument kan även bero på vem det är som är avsändaren. Uppfattas 

avsändaren som god och någon som går att lita på är mottagaren mer benägen att tro på 

argumentet (Føllesdal et al., 2001). Klass, bakgrund och berömmelse är även de faktorer som 

kan påverka tillförlitligheten på argumentet (Føllesdal et al., 2001). Hållbarheten mäts på 

samma sätt som beviskraft, med fem olika grader. Från mycket låg till mycket hög (Björnsson 

et al., 2009). 

  

5.5.2. Relevans 

Relevansen ett argument har handlar om som det låter om hur relevant argumentet är till ämnet. 

Relevansen hos ett argument kan vara relativt. Något som en individ anser är relevant i ämnet 

och mycket viktigt, kanske en annan individ endast ser som en notis och knappt värt att nämna 

(Anderberg, 1995). Även här, precis som vid hållbarheten, är mottagarens och avsändarens 

bakgrund och kunskap viktig. Mottagaren till argumenten är även viktiga när det gäller att veta 

vilka argument och vilken fakta som är relevanta att ta upp (Anderberg, 1995). För dietister 

kanske argument om näringsupptag kan gå osagda då de är uppenbara. Riktar sig argumenten 

däremot mot lågstadielärare som inte har samma uppenbara kunskap kring ämnet kan det vara 

mer relevant att ta upp sådana argument. För att mäta relevansen i ett argument ställs frågan: 

vilka skäl finns för att acceptera eller förkasta tesen. Relevans mäts även de i samma grader 

som hållbarhet och beviskraft (Björnsson et al., 2009). 
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Som tidigare nämnts beror beviskraften hos ett argument på hållbarheten och relevansen. För 

att se hur stark beviskraften är sammanvägs hållbarheten och relevansen. Om till exempel 

hållbarheten är mycket hög medan relevansen endast är måttlig hög, är argumentets beviskraft 

endast måttligt hög. Den totala beviskraften hos argumenten mot eller för ett påstående ökar ju 

fler och starkare argumenten är (Björnsson et al., 2009). Har pro- och contra-argument samma 

beviskraft tar de ut varandra.   

 

5.6. Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet  
Fallstudier kan användas för att analysera enskilda fall för att komma fram till olika begrepp 

som kan hjälpa till att förklara vad som händer och varför det händer i liknande fall 

(Denscombe, 2014). Forskning kan anses vara generaliserbart när resultatet kan appliceras på 

liknande situationer som inte ingått i uppsatsen (Frejes & Thornberg, 2009). Det är svårt att 

generalisera fallstudier till generella populationer men det är heller inte målet med uppsatsen. 

För att bekräfta uppsatsens resultat behövs resultat från ytterligare forskning som kommit 

fram till samma slutsatser. 

 

En studies validitet handlar om huruvida uppsatsen behandlar det den utger sig behandla 

(Bryman, 2008) För att öka uppsatsens validitet hade fler domslut med relevanta 

omständigheter kunnat användas. Exempelvis med mer uttalade funktionshinder då det kan 

finnas skillnader på hur stor vikt som läggs vid funktionshinder beroende på vilket slags 

funktionshinder det är och hur mycket det påverkar individen. 

 

Uppsatsens reliabilitet, huruvida en forskning kan replikeras med samma resultat (Bryman, 

2008) kan anses låg då en del av argumenten som används tolkas av oss som författare och 

därför blir svår att replikera och få samma resultat.  

6. Resultat och analys  
I det här avsnittet kommer resultatet presenteras från de tre fall vi studerat genom att vi 

framställer de argument som framkommer i domarna. De argument som framställs kommer i 

sin tur att analyseras utifrån de teorier och begrepp samt de lagparagrafer som presenterades 

tidigare i uppsatsen. Alla teorier och begrepp är inte inkluderat i alla ärenden då 

argumentationen i fallen inte kan sammanflätas lika tydligt med alla teorier och begrepp. Varje 

fall presenteras var för sig med dess resultat och analys.  

  

De argument som valts ut är de argument som ansetts inneha mest tyngd och betydelse i 

argumentationen samt argumenterat för eller emot tesen i fallet. Argument som börjar med “P” 

är proargument, alltså argument som är för tesen, att barnet ska stanna i familjehemmet. 

Argument som börjar med “C” är contra argument, argument som talar emot att barnet ska 

stanna i familjehemmet. En del av argumenten förekommer flera gånger i samma fall, detta 

eftersom argumentet fördes fram upprepade gånger i flera sammanhang i domarna. Tolkningar 

har gjorts vid de tillfällen då det inte framgått tydligt hur parten tänkt och resonerat.  

  

Fallens argumentation framställs i separat dokument (se bilaga 1). Det är rekommenderat att ha 

bilagan framme vid läsning av analysen av fallen. Där det finns citat framställt under fallen så 

kommer det socialnämnden yttrar stå med beteckningen S samt mammans yttrande kommer stå 

med beteckningen M.  
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6.1. Fall 1  
Fallet handlar om en mamma som på grund av sin kroniska sjukdom, som yttrar sig genom en 

fysisk nedsättning, har problem med omsorgen av sitt barn. Mamman har haft problem med att 

hantera hur sjukdomen påverkar henne, vilket även har fått en påverkan på hennes psykiska 

välmående. Hon är ensamstående, vilket har lett till att barnet har fått ta ett större ansvar i 

hemmet än vad som är lämpligt utifrån barnets unga ålder. Barnets skolsituation har påverkats 

av hemförhållandena och de omsorgsbrister som finns i hemmet. Barnet har fått en försämrad 

mat- och klädhållning och försämrad hygien, vilket har lett till vård enligt LVU. Placeringen 

skedde i form av ett nätverkshem, hos en släkting med barnets pappa, och barnet visade på 

förbättringar inom skola och barnets välmående förbättrades i samband med placeringen i 

familjehemmet. Barnets placering har länge skett utan några anmärkningar från mamman, tills 

det blev en konflikt med familjehemmet. Ärendet handlar om att mamman motsätter sig vård 

enligt LVU och önskar att barnet kommer hem trots situationen i hemmet. Vidare håller ärendet 

en diskussion kring om mamman är frisk nog att ta hand om sitt barn.  

  

Grundtesen i analysen av fallet grundar sig i att barnet ska bo kvar i familjehemmet.  

  

6.1.1. Argument om barnets bästa  

(C1, P1) I fallet framställer mamman att det inte finns några omsorgsbrister som bidrar till en 

påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling. Hon menar på att det aldrig fanns några 

omsorgsbrister vid införandet av barnets placering men att det ändå har skett förändringar i 

hemmet. Hon meddelar att hon mår mycket bättre nu och att hon har flyttat till en större lägenhet 

och bor med sin nya partner som stöttar henne i hemmet. Socialnämnden framför att det vid 

införandet av vård enligt LVU berodde på att det fanns omsorgsbrister hos mamman i 

omvårdnaden om barnet. Barnet fick ta ett för stort ansvar i hemmet i förhållande till barnets 

ålder och mat- och klädhållningen var försämrad vilket hade en negativ påverkan av barnets 

skolsituation. Socialnämnden menade även på att när barnet blev familjehemsplacerad i 

familjehemmet blev skolsituationen bättre och barnet upplevs vara tryggare samt fått en ökad 

självkänsla.  

  

“Mamman har flyttat och är nu sambo i en lägenhet om tre rum och kök. Sambon 

är en viktig stöttepelare för henne och han har även en god relation till barnet.” 

  

S: “...omsorgsbristerna för barnets del innebar försämrad mat - och klädhållning 

och hygien samt en negativ påverkad skolsituation. “ 

  

Barnet har rätt att umgås och få omsorg av sina biologiska föräldrar (Singer, 2012), 

vilket mamman i domen argumenterar för. I fallet argumenterar mamman för att barnets bästa 

är att vara hemma hos den biologiska modern istället för att vara kvar hos familjehemmet. 

Vidare argumenterar socialnämnden utifrån vad som är barnets bästa för dess välmående och 

för att barnets hälsa och utveckling inte ska skadas. Singer (2012) beskriver att det är samhällets 

plikt att se till så att barnens hälsa och utveckling bibehålls. Socialnämnden argumenterar för 

att det finns ett behov av att barnet stannar kvar hos familjehemmet för att dess hälsa och 

utveckling inte skadas av att flytta hem till sin mamma igen, som har omsorgsbrister utifrån 

socialnämndens utredning. I barnkonventionen artikel 5 och 18 framförs att barnet ska få det så 

bra som möjligt, men att det inte behöver ske av den biologiska föräldern (UNICEF, u.å.).  

 

(C2, P2) En annan diskussionspunkt som mamman lyfter i fallet är att barnet har önskat att 

komma hem igen till sin mamma. Socialnämnden diskuterar mot detta genom att framföra att 

barnet även har framfört en önskan till familjehemsföräldrarna om att stanna i familjehemmet. 
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Socialnämnden ser det som att barnets önskan om få bo hos mamman grundar sig i lojalitet till 

mamman.  

  

Argumentationen berör barnets bästa genom att lyfta barnets rätt till att yttra samt besitta sin 

egen åsikt enligt barnkonventionen artikel 12 (UNICEF, u.å.). Även i 21 kap. 1 § FB framgår 

det att barnets önskan ska framföras. Argumenten från både mamman och socialnämnden 

grundar sig inom vad de anser är barnets bästa och att barnet ska komma till tals inom frågan. 

I det här fallet har barnet yttrat olika önskningar till båda parterna i ärendet, vilket bidrar till att 

det blir svårt att ta barnets önskan i beaktning på grund av meningsskiljaktigheter. 

Socialnämndens argumentation kring att det sker en lojalitet till mamman utifrån barnets 

önskan kan grunda sig i att reducera mammans förtroendeingivande.  

 

6.1.2. Argument kring socialpsykologi 

(C3, P3) Inom diskussionen angående om barnet ska stanna kvar hos familjehemmet eller 

komma tillbaka till mamman sker det en diskussion om mammans kroniska sjukdomstillstånd, 

som bidrar till en funktionsnedsättning, påverkar hennes omsorgsförmåga på ett negativt sätt 

och bidrar till att hon inte kan ta hand om sitt barn. Mamman menar själv på att detta inte alls 

är ett hinder då hon inte upplever att det någon gång har hindrat hennes omsorgsförmåga varken 

vid beslutet om vård enligt LVU eller i nuläget. Hon menar även på att sjukdomsbilden har 

förbättrats sen hennes barn blev placerad i familjehemmet samt att hon har hjälp och stöttning 

från sin sambo som kan hjälpa henne i hemmet och med att ta hand om barnet. Mamman visar 

även på att hennes psykiska välmående är mycket bättre och att hennes läkare menar på att det 

kommer fortsätta att bli bättre ju mer hon vänjer sig med sin kroniska sjukdom och hur den 

påverkar hennes kropp.  

  

M: “Mamman har uppgett att effekterna av hennes sjukdom inte nu och inte heller 

vid tidpunkten för kammarrättens dom utgjort något egentligt hinder för henne att 

ta hand om barnet.” 

  

Socialnämnden menar på att mammans kroniska sjukdom bidrar till att hon inte har en förmåga 

att uppnå den omsorgsnivå som behövs för barnet. I deras utredning inför införandet av vård 

enligt LVU har ett läkarutlåtande inkluderats om att mammans sjukdomstillstånd aldrig 

kommer att bli bättre. Socialnämnden menar på att de inte behöver utreda hemsituationen hos 

mamman på nytt då hennes förmåga inte kommer att förbättras på grund av hennes kroniska 

sjukdom aldrig kommer att bli bättre utan snarare sämre med tiden.   

  

S: ”Utredningen i övrigt, främst läkarutlåtandet, talar snarare för att någon 

förbättring av mammans hälsotillstånd inte har skett och därmed torde även 

omsorgsförmågan vara densamma.” 

  

Mamman diskuterar vidare att socialnämnden inte varit med och sett hur umgänget med barnet 

fungerar och menar även på att de fungerar bra och utan problematik när barnet är hos henne 

och sambon. Hon menar återigen på att det inte finns några brister i omsorgen. Även 

familjehemmet menar på att de inte sett några problem med umgänget mellan mamma och barn 

samt att barnet inte haft något emot umgänget med mamman.  

  

Socialnämnden argumenterar för att mammans omsorgsförmåga inte är tillräcklig trots att det, 

utifrån mammans beskrivning av situationen i hemmet, framförs att det verkar skett en 

förbättring i mammans hemsituation. När socialnämnden argumenterar för att det inte finns en 

skillnad utgår de från det första läkarutlåtandet om mammans sjukdomsbild som menar på att 

https://d.docs.live.net/5902f84282f6efed/T6/HFD%202014%20ref%2050%20MS.docx#_msocom_1
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det inte kommer att leda till en förbättring. Utifrån Perssons (2012) beskrivning om 

stigmatisering, och kategoriseringen som medföljer, tyder det på att mamman blivit 

stigmatiserad av socialnämnden på grund av läkarutlåtandet. Socialnämnden kategoriserar 

mamman som oförmögen att ta hand om sitt barn. Mamman kan inte ta hand om sitt barn på 

grund av sin funktionsnedsättning och detta gör att hon avviker från samhällets norm att en 

mamma ska kunna ta hand om sitt barn. Socialnämnden söker inte ny information kring 

mammans hälsa och det kan bero på att hon i nämndens och samhällets ögon redan 

stigmatiserats.  

 

Vidare kan även rollteorin appliceras på fallet, då individer tillskrivs olika roller i samhället. 

Med dessa roller kommer förväntningar kring hur individen förväntas agera och tänka i 

samhället (Angelöw, Jonson & Stier, 2015). Mamman har tidigare vid barnets placering fått 

rollen som en mamma som inte kan ta hand om sitt barn på grund av sin sjukdom och den 

fysiska funktionsnedsättning som kommer med den. Eftersom mamman tidigare enligt 

socialnämnden inte kunde ta hand om barnet kan mamman inte heller i framtiden, utifrån sin 

tilldelade roll som otillräcklig mamma, ta hand om barnet. Mamman kan ha tilldelats denna roll 

på grund av att hon ses som en stereotypisk mamma som inte kan ta hand om sitt barn. En 

stereotyp bildas utifrån ett normbrytande beteende och individer som har detta normbrytande 

beteende kategoriseras i samma grupp och skapar en stereotyp (Mattsson, 2010). Det kan vara 

så att socialnämnden tidigare haft mödrar med fysiska funktionsnedsättningar som inte kunnat 

ta hand om sitt barn och därför kategoriseras denna mamma som en stereotypisk mamma som 

inte heller hon kan ta hand om sitt barn.  

  

6.1.3. Sammanfattning av Högsta förvaltningsdomstolens resonemang  

I fallet sker det en diskussion angående utredningens omfattning och om denna är tillräcklig för 

att göra bedömningen kring om mammans sjukdomsbild är oförändrad. Diskussionen berör 

även om sjukdomen påverkar omsorgsförmågan så pass mycket att mamman “aldrig” kan få 

hem sitt barn igen. Högsta förvaltningsdomstolen anser att socialnämnden bedrev en utförlig 

utredning angående omsorgsförmågan då vård enligt LVU infördes. Utredningen då menade på 

att mammans nedsättning, på grund av sin kroniska sjukdom, bidrog till omsorgsbrister som 

skadade barnets hälsa och utveckling. Det framgår i fallet att socialnämnden inte anser att en 

ny utredning kring om omsorgsförmågan förbättras eller inte, det grundar sig i att 

läkarutlåtandet från första utredningen menade på att det inte kommer ske en förbättring av 

mammans situation. Mamman yrkar dock på att det redan skett förbättringar i hemmet och i 

hennes sjukdomsbild, det psykiska välmåendet är förbättrat och hon har en sambo som stöttar 

henne i vardagen. Det har inte skett någon ny utredning angående mammans hemförhållande 

och omsorgsförmåga, vilket bidrar till att alla förhållanden inte är utredda. 

 

Enligt 13 § LVU ska socialnämnden var sjätte månad överväga om vård enligt LVU fortfarande 

behövs samt på vilket vis den ska ske. Då ärendet inte utretts på nytt sker det ett resonemang 

angående att det inte går att bedöma om det skett en skillnad eller inte. I förvaltningslagen 

framgår det att myndigheter har ett ansvar för att dess ärenden blir tillräckligt utredda, dock 

finns det ingen beskrivning kring vad som anses vara tillräckligt. Högsta förvaltningsdomstolen 

ställer sig frågan angående om socialnämnden utrett ärendet tillräckligt vid bedömningen som 

skett.  

 

Då socialnämnden inte medverkat i umgängestiden mellan barn och mamma eller barn, mamma 

och sambo så tyder det på att de inte har utrett alla tänkbara givande inslag i utredningen. Det 

tyder även på att socialnämnden inte heller har tagit till sig informationen om att umgänget har 

fungerat bra, som har återkopplats från familjehemmet. Inte heller är sjukdomsbilden utredd 
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ordentligt. Mamman har på egen hand inkluderat att hennes läkare menar på att hennes psykiska 

mående förbättras och kommer att göra det hela tiden ju mer hon vänjer sig med sin 

sjukdomsbild. Socialnämnden motsätter sig dock mammans förbättring och menar på att det 

inte förändrar omsorgsbristerna.  

  

6.1.4. Domstolens slutgiltiga bedömning 

Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att socialnämnden bör utreda situationen i hemmet på 

nytt då det inte går att göra en bedömning när utredningen är bristfällig. Domstolen kan inte 

bedöma om vård enligt LVU ska fortgå eller inte när det inte finns en tillräcklig utredning. 

Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer tidigare domslut och hänvisar socialnämnden till att 

utreda omsorgsförmågan mer utförligt.  

 

6.2. Fall 2  
Fallet berör en familj där ett av barnen omhändertogs genom vård enligt LVU vid några veckors 

ålder på grund av misshandel av barnet av barnets pappa. Mamman frias från misstanke om 

brott, genom ogillande, till misshandeln och har numera ensam vårdnad om barnet i fråga. 

Barnet fick först en jourhemsplacering som sen ledde till en placering i ett familjehem som har 

fungerat bra för barnet. Placeringen vid fallets start har pågått i tre år och barnet är nu ca fyra 

år. Länsrätten minskade på mammans umgängesrätt till två timmar varannan vecka lite mer än 

ett år efter placeringen hos familjehemmet. Mamman menar dock på att barnet bör komma hem 

igen till henne då bristerna som ledde till vård enligt LVU existerar inte längre eftersom pappan 

inte längre finns med i bilden då han dömdes för misshandeln av barnet. Barnet som placerades 

i familjehemmet har en funktionsnedsättning som bidrar till att det finns ett särskilt vårdbehov 

i relation till andra barn som inte är i samma situation. Detta ställer högre krav på mamman. 

Socialnämnden avslår mammans ansökan om att avsluta vården enligt LVU på grund av att 

bristerna hos henne fortfarande kvarstår. Det leder till att mamman överklagade 

socialnämndens beslut och anser att barnet ska hem till henne. Utöver det aktuella barnet i fallet 

finns det ett äldre syskon till barnet som har umgängesrätt med pappan (bådas pappa) två gånger 

i veckan.  

  

Grundtesen i analysen av fallet grundar sig i att barnet ska bo kvar i familjehemmet.  

  

6.2.1. Argument om anknytning  

(C1 och P1) I fallet diskuteras det huruvida barnets eventuella hemflytt till biologiska mamman 

bör ta hänsyn till barnets anknytning eller inte. Socialnämnden menar att det saknas trygg 

anknytning till mamman och att all trygg anknytning istället finns hos familjehemmet. 

Mamman argumenterar inte emot anknytningsargumentet. Socialnämnden menar även att det 

finns risker för barnets hälsa och utveckling om barnet flyttas från sina anknytningspersoner, 

vilket är familjehemsföräldrarna.   

  

S: “Enligt dessa (psykologer på BUP reds. anm) har barnet en skörhet för 

separationer, hon är tryggt anknuten till familjehemsföräldrarna och en separation 

från dessa bedöms innebära ett trauma  för henne.” 

  

Psykolog från barn- och ungdomspsykiatrin som träffat barnet argumenterar för att barnet ska 

få bo kvar i familjehemmet. Psykologen menar att det tidiga trauma som barnet genomgick har 

gjort att barnet är mer skör och känsligare än andra barn vad gäller separationer. På grund av 

denna ökade skörhet och den trygga anknytning som barnet har till familjehemmet kan det 

innebära ett stort trauma för barnet ifall denne skulle separeras från familjehemmet. Psykolog 

som mamman varit i kontakt med, som dock inte träffat barnet, menar att det inte alls skulle 

https://d.docs.live.net/5902f84282f6efed/T6/HFD%202012%20ref%2035%20Bebis.docx#_msocom_3
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innebära ett trauma för barnet vid en separation från familjehemmet. Samma psykolog menar 

däremot att det på lång sikt skulle vara skadligt för barnet att inte bo hos sin biologiska mamma. 

  

M: “I dessa anges att det inte finns några observationer som stödjer att barnet 

fortsättningsvis bör vara i familjehemsvård och att det på lång sikt bedöms vara 

skadligt för barnet att inte bo hos sin biologiska mamma” 

  

En trygg anknytning finns hos de individer som barnet känner en trygghet till och där det finns 

en upplevelse kring att behoven tillgodoses. Det skapar en trygg bas för barnet (Havnesköld & 

Risholm Mothander, 2009). Mamman klarade enligt socialtjänsten inte av att skapa en trygg 

bas med tanke på misshandeln pappan utsatt barnet för och att mamman förnekat att det hänt. 

När barnet placerades i familjehemmet fick barnet en trygg bas samt fick sina behov 

tillfredsställda. Det tyder på att det finns en trygg anknytning till familjehemsföräldrarna. 

Sylvander (1980) framställer separationens betydelse och de risker som finns för ett barn att 

separeras från sina närmaste personer. Är barnet litet påverkas det mer än ett barn som är äldre, 

vilket beror på den kognitiva utvecklingen (Broberg, et al., 2006).  

 

Mamman argumenterar inte för anknytning i fallet, vilket bidrar till att det inte går att analysera 

hennes syn på anknytningen. Det finns dock fortfarande en möjlighet att en trygg anknytning 

kan bildas, men det tar längre tid att bilda nya inre arbetsmodeller för barnet (Broberg et al., 

2006). Besitter mamman den omsorgsförmåga som behövs, kan barnet bygga upp en 

anknytning som är trygg. En eventuell överflytt behöver dock ske stegvis så att separationen 

inte blir överväldigande för barnet.  

  

6.2.2. Argument om barnets bästa  

(C2, P2) En diskussion som uppstår i domen är att barnet har ett särskilt vårdbehov som 

socialnämnden anser att föräldrahemmet kan tillgodose. Socialnämnden framför det som att det 

är oklart kring om mamman kan tillgodose barnets vårdbehov. Detta vårdbehov består i en 

fysisk funktionsnedsättning som kommer att bli värre med tiden. De menar även på att i 

utredningen kring samspelet mellan barnet och mamman tillsammans med socialtjänsten, så 

framställs det brister hos mamman inom förmågan att bemöta och förstå barnets behov. 

Mamman framför i diskussionen att hon är insatt i vad funktionsnedsättningen innebär för 

barnet och kan ta hand om barnet. Hon menar även på att hon tar hand om syskonet till barnet 

som har en neurologisk funktionsnedsättning, detta vårdbehov har hon klarat att upprätthålla 

utan anmärkningar. Mamman menar på att när hon kan ta hand om sitt ena barn med ökat 

vårdbehov borde hon kunna göra det även för det aktuella barnet.  

  

S: “Enligt samspelsutredningen finns det även brister i mammans förmåga att se 

och möta barnets behov.” 

  

M: “Hon tar idag hand om syskonet, som har en neurologisk sjukdom, utan några 

anmärkningar.  Någon risk för att barnets hälsa och utveckling skulle skadas vid en 

hemflyttning föreligger således inte.” 

  

Socialnämnden argumenterar för att familjehemmet kan tillgodose barnets vårdbehov och att 

mamman inte helt kan uppnå det vårdbehov som barnet behöver. Singer (2012) beskriver att 

det, inom barnets bästa, finns en strävan om att barnet ska få det så bra som möjligt. Artikel 3 i 

barnkonventionen framgår det att alla åtgärder som berör barn ska bedömas enligt barnets bästa 

i första hand. Samhället bör enligt artikeln även se till att barnet får det skydd och omvårdnad 

som behövs för barnets välfärd (UNICEF, u.å.). Här argumenterar socialnämnden för att det är 
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barnets bästa att vara kvar i familjehemmet då de kan tillgodose barnets behov, vilket blir en 

del av samhällets skyldighet att se till. Socialnämnden argumenterar även som i uppsatsens fall 

1 (sida 24) angående barns möjlighet att få det så bra som möjligt.  

 

  

Mamman i sin tur argumenterar kring att barnet har rätt att vara med sin biologiska förälder 

samt att hon har möjlighet att ta hand om barnets vårdbehov då hon kan göra det med sitt andra 

barn som också har en funktionsnedsättning. Här sker samma argumentation som lyfts i 

uppsatsens Fall 1 (se sida 24) angående att barnet har rätt att få omsorg av dess biologiska 

förälder. Utifrån den argumentation som sker kan det analyseras utifrån barnets bästa då 

mamman menar att hon kan ta hand om sitt barn och att barnet har rätt att bli omhändertaget av 

henne.  

  

(C3, P3) Vidare diskussion i fallet kretsar kring om mamman kan skydda barnet från yttre 

risker. Socialnämnden menar på att det finns oklarheter kring hur väl mamman kan skydda 

barnet från barnets pappa då hon har ett annat barn med pappan som har umgängesrätt två 

gånger i veckan. De menar även på att det finns oklarheter kring mammans involvering i barnets 

misshandel då mamman inte har uppgett något som fått klarhet i situationen, hon har även 

uppgett länge att det inte skett en misshandel och att skadorna uppstått på annat vis. I samband 

med att pappan har börjat avtjäna sitt straff har mamman ändrat sig och har accepterat domen 

om misshandeln av barnet och hon har även i samband med det begärt om skilsmässa. Mamman 

menar på att hon har förmåga att skydda barnet från yttre risker då hon begärt skilsmässa, och 

skilt sig, från pappan och kommer inte medverka i ett umgänge med pappan till barnet om det 

inte finns umgängesrätt mellan dem. Hon menar även på att hon flyttat och fått en säkrare 

hemmiljö än tidigare.  

  

S: “Trots att barnet när denne utsattes för misshandel bodde i en tvårumslägenhet 

där fyra vuxna personer vistades är omständigheterna kring misshandeln 

fortfarande delvis oklara.” 

  

M: “Barnen är hennes största prioritet och hon kommer att vidta alla nödvändiga 

åtgärder för att tillförsäkra att barnet inte kommer att riskera att hamna i någon som 

helst form av fara.”  

  

Socialnämnden argumenterar genom att framföra den osäkerhet som kretsar kring mamman. 

De framställer situationerna som oklara av olika anledningar där de främst menar på att det inte 

är helt självklart vilken inblandning som mamman har i misshandeln utifrån den oklara 

förklaringen kring vad som skett och att hon länge har tagit pappans parti i frågan. De 

argumenterar även för att mamman, först efter att pappan till barnet börjat avtjäna sitt straff, tar 

tag i hemsituationen och vidtar åtgärder för att få hem sitt barn. Socialnämnden argumenterar 

för att mammans förmåga att skydda barnet har brister och menar istället på att barnet har det 

tryggare hos familjehemmet och bör med det stanna kvar i sin placering. Argumentationen tyder 

på en koppling till barnkonventionen artikel 9 som menar på att ett barn kan behöva skiljas från 

sina biologiska föräldrar om det finns ett behov för det (UNICEF, u.å.). Argumentation som 

lyfts i uppsatsens Fall 1 (se sida 24), kring att barnet har rätt att få omsorg av dess biologiska 

förälder och om att samhället kan träda in om den biologiska föräldern inte är förmögen att ge 

omsorg kan även appliceras här. 

  

Mamman argumenterar för att hon nu avlägsnat den problematik som föranledde placeringen 

av barnet. Det var pappans misshandel av barnet och till viss del att mamman stod på pappans 
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sida som gjorde att placeringen skedde. Mamman har nu tagit avstånd från pappan och deras 

förra gemensamma liv, genom flytten till nytt boende, samt säger att hon nu accepterar pappans 

dom och menar att hon nu kan skydda barnet från ytterligare övergrepp. Det står i 21 § första 

stycket LVU att när anledningen till placeringen inte längre finns ska placeringen upphöra. 

Mamman bygger sin argumentation på att hon nu kan skydda barnet då hon tagit avstånd från 

pappan och att det då inte finns några anledningar till fortsatt placering enligt LVU. Mamman 

argumentera även kring vad som är barnets bästa, vilket kan hänvisas till Singer’s (2012) 

beskrivning av att barnet har rätt till omsorg från den biologiska föräldern.  

 

6.2.3. Sammanfattning av Högsta förvaltningsdomstolens resonemang  

I fallet börjar ärendet med ett överklagande från barnets mamma angående socialnämndens 

avslag på hennes begäran om att avsluta vård enligt LVU, vilket mamman får rätt till i 

kammarrätten. Kammarrätten gör bedömningen att kriterierna för vård enligt LVU inte längre 

existerar vilket bidrar till att bedömningen blir att barnet kan återförenas med sin mamma. Men 

det uppstod en skiljaktig mening bland nämndemännen angående förhållningssättet som 

mamman har till misshandeln av barnet. De menade på att det är för tidigt att dra en slutsats om 

mamman kan skydda barnet från ytterligare övergrepp och menar då på att överklagandet ska 

därför avslås på grund av att det saknas förutsättning att avsluta vård enligt LVU. 

Socialnämnden och barnets ställföreträdare överklagade kammarrättens dom och yrkar på att 

kammarrättens dom ska upphävas och förvaltningsrättens dom ska fastställas.  

 

Socialnämnden yrkar även på att en prövning, som gjord i en annan dom (se uppsatsens Fall 3), 

angående flyttningsförbud ska ske då de menar på att det är skadligt för barnet att separeras 

från familjehemmet. Yrkandet grundar sig i att barnet har en trygg anknytning hos 

familjehemmet och att placeringen har pågått så pass länge att det skulle vara skadligt för barnet 

att återförenas med mamman. Ett flyttningsförbud skulle innebära att mamman inte kan ta hem 

barnet trots att kriterierna för LVU inte kvarstår. Socialnämnden menar på att det är av stor vikt 

för barnet att vårdas av familjehemmet då barnet har ett särskilt vårdbehov, på grund av 

funktionsnedsättning, och är tryggt anknuten till familjehemsföräldrarna.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen hävdar att det som går emot att använda sig av den tidigare 

domen (se Fall 3) är att socialnämnden inte har ansökt om vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 

8 § FB när barnet varit placerat i 3 år. Enligt 13 § tredje stycket i LVU bör socialnämnden 

överväga om det finns skäl till att vårdnaden överförs till familjehemmet. I början av ärendet 

hade barnet varit placerad i fyra år och socialnämnden har inte ansökt om en vårdnadsöverflytt 

innan dess. Hade socialnämnden begärt en ansökan om att flytta vårdnaden till familjehemmet 

hade den tidigare domen varit mer aktuell att referera till, men nu är det olika förutsättningar. 

När socialnämnden inte ansökt om vårdnadsöverflytt anser rätten att socialnämnden inte har 

motsatt sig att barnet ska återförenas med sin biologiska mamma. Högsta 

förvaltningsdomstolen menar på att det innebär att barnet bör återförenas med sin biologiska 

mamma när kriterierna för vård enligt LVU inte är ett hinder.  

 

Ett flyttningsförbud enligt 24 § och 27 § LVU kan ske om det är sannolikt att ett 

flyttningsförbud behövs och om beslutet inte kan avvaktas med hänsynen till den risk som finns 

för den unges hälsa eller utveckling. Vidare framgår det att ett tillfälligt flyttningsförbud kan 

ske av socialnämnden om det inte kan avvaktas, men ett tillfälligt flyttningsförbud kan även 

rätten besluta om.  

 

Den risk som finns för skada vid separation från familjehemmet kan inte rätten ta hänsyn till 

när frågan är om vård enligt LVU ska upphöra eller ej. Enligt 1 § femte stycket LVU framgår 



 31 

det att vad som är bäst för den unge ska vara avgörande vid beslut enligt lagen, vilket innebär 

att rätten måste ta hänsyn till vad som är bäst för barnet i fråga. I fallet framställs skilda 

meningar om vad som faktiskt är bäst för barnet, vilket gör att ett avgörande beslut är svårare 

att fatta. Det har framkommit att barnet har ett särskilt vårdbehov på grund av barnets 

funktionsnedsättning, vilket bidrar till att det finns högre krav på mammans omsorgsförmåga 

vid en hemtagning.  

  

Barnet blev placerad genom LVU enligt 1 § andra stycket samt 2 §, detta skedde på grund av 

misshandel mot barnet under de två första levnadsveckorna. Pappan till barnet dömdes för 

misshandeln och avtjänar nu sitt straff och blev även fråntagen vårdnaden om barnet. Frågan i 

målet är om mamman nu har möjlighet att kunna skydda barnet från yttre skador och om hon 

kan göra det finns det inte längre några kriterier för att barnet behöver fortsatt vård enligt LVU. 

21 § första stycket LVU förklarar att när vården enligt lagen inte längre behövs ska 

socialnämnden besluta om att vården ska upphöra. Socialnämnden ska då även förbereda 

barnets återförening med vårdnadshavaren.  

 

6.2.4. Domstolens slutgiltiga bedömning 

Högsta förvaltningsdomstolens slutliga bedömning är att överklagandet ska avslås och att 

kammarrättens dom om att barnet ska återförenas med sin biologiska mamma. Det finns inte 

längre kriterier för att barnet behöver vård enligt LVU.   

 

6.3. Fall 3  
Fallet handlar om en mamma med ensam vårdnad om ett barn som placerades i vård enligt LVU 

vid fem och en halv månader och har varit placerad i ett familjehem i lite mer än tre år innan 

föräldern begärde en hemtagning av barnet. Vård enligt LVU skedde i huvudsak på grund av 

ett destruktivt förhållande med barnets pappa, som inte finns med i familjebilden längre, och 

det har även varit brister hos mamman. Under placeringen har det skett ett sporadiskt umgänge 

mellan barn och mamma fram tills ganska nyligen inpå domstolsprocessens början. Då 

mamman var ganska ung vid placeringen av barnet menar hon att det har varit svårt att förstå 

vad som sker. När ett juridiskt biträde blev inkopplat för domstolsprocessen har en tydligare 

förståelse kring placeringen framställts och mamman menar nu på att hon har en ökad förståelse 

kring vad som sker och vad som behövs av henne. Socialnämnden har beslutat om 

flyttningsförbud då de menar på att barnet är rotat i familjehemmet och skulle vid en 

hemtagning skadas av separationen från familjehemmet. Barnet ser familjehemmet som dess 

riktiga familj och barnen i familjehemmet som dess syskon. 

  

Grundtesen i analysen av fallet grundar sig i att barnet ska bo kvar i familjehemmet.  

  

6.3.1. Argument om anknytning  

(C1, P1) Ett argument för att barnet ska få stanna i familjehemmet är att barnet har sin trygga 

anknytning där. Socialnämnden lägger tyngd på att barnet har bott i samma familjehem sedan 

fem och en halv månaders ålder, vilket blir nästan hela dennes liv. Barnet är starkt 

känslomässigt bunden till familjehemmet och när barnet talar om sin familj och sina syskon 

menar barnet individerna i familjehemmet. Mamman och barnet har inte har kontinuerligt 

umgänge och socialnämnden menar därför att ingen anknytning till mamman finns.  Mamman 

i sin tur menar att barnet fått träffa mamman, även om det varit sporadiskt under vissa perioder 

under placeringstiden. Mamman har på grund av sin låga ålder inte förstått regelverket kring 

placeringen och har därför inte fått den hjälp hon haft rätt till och behöver. Mamman menar 

även att hon har blivit övertalad till att gå med på långt mer begränsat umgänge hon mamman 
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själv velat. Mamman menar att när hon fått mer kunskap kring umgänge och dess betydelse har 

umgänget med barnet blivit mer kontinuerligt.  

  

S: “Barnet har sin anknytning till familjehemmet och det är där denne är rotad. När 

barnet berättar om sin familj och familjemedlemmar är det familjehemmet och dess 

familjemedlemmar denne talar om.” 

  

M: “... mamman har förmåtts att acceptera ett umgänge med barnet som varit långt 

mer begränsat än vad hon hade önskat.” 

  

Ett barn som placerats innan sex månader har lättare att knyta an till en ny person vid 

placeringen (Broberg, et al., 2006). Det är först vid fyra månaders ålder som barnet börjar få 

kontakt med sin omsorgsperson (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Eftersom barnet 

placerades vid fem och en halv månaders ålder och har bott där i fyra år har barnet haft större 

möjlighet att skapa en trygg anknytning till familjehemmet och fått sin trygga bas där. 

Socialnämnden argumenterar här för att det är viktigare för barnet att vara kvar hos 

familjehemsföräldrarna än att återförenas med sin mamma, då barnet har en trygg anknytning 

och ser familjehemmet som dess riktiga familj. Här sker det även en liknande argumentation 

som lyfts fram i uppsatsens Fall 2 (se sida 28) angående separation. För barnet, som har en 

trygg anknytning till familjehemsföräldrarna, kan en separation bidra till risker för barnet.  

 

Mamman argumenterar för att hennes unga ålder och bristande kunskap påverkat hur umgänget 

sett ut under barnets placering. Hon menar att hon påverkats till att gå med på en mindre 

umgängestid med sitt barn vilket lett till att barnet inte har kunnat knutit an till henne. 

Havnesköld och Risholm Mothander (2009) beskriver att ett barn behöver träffa en person ofta 

för att få en förståelse om att personen kan tillgodose barnets behov, det framgår även i Broberg 

et al. (2006). Eftersom umgänget endast varit sporadiskt har mamman och barnet inte fått 

möjligheten att knyta an till varandra. Mamman menar att kontinuerligt umgänge ger mer 

möjlighet att barnet och mamman skapar en anknytning med varandra vilket kan betyda att 

anknytningen till familjehemmet får mindre betydelse.  

  

6.3.2. Argument Barnets bästa.  

(C2, P2) I fallet diskuteras det kring att barnet agerar utåt i anknytning till umgängestiden med 

mamman. Socialnämnden menar på att barnets utagerande är ihopkopplat med umgängestiden 

då det alltid sker så nära inpå umgänget med mamman. Barnet agerar utåt i både skolan och 

familjehemmet inför umgänget samt en stund efteråt. Socialnämnden framför även att barnet 

blir oroligt inför umgängestiden med sin mamma. Mamman menar på att det inte finns något 

som bevisar att barnets utagerande har med umgängestiden att göra, men skulle det vara på så 

vis finns det inget som tyder på att det kommer att fortgå vid en hemflytt. Hon menar på att det 

kan bli lite ansträngt till en början men att det inte finns något som säger att det inte skulle gå 

över efter ett tag.  

  

S: “Barnet har sedan umgänget utökats blivit mer utagerande och sökt konflikter, 

vilket bekräftas av personal på förskolan.”  

  

Argumentationen i det här fallet handlar om vad som är bäst för barnet. Socialnämnden 

argumenterar för att barnet hamnar i en problematisk situation när det sker ett umgänge med 

mamman. Mamman i sin tur argumenterar för att det inte går att säga att det utagerande som 

barnet visar på går att koppla till att det är på grund av umgängestiden med henne. Hon 

argumenterar för att det inte bör finnas med i en bedömning innan man kan veta att det är 



 33 

kopplat till henne att barnet agerar utåt i skolan och i familjehemmet. Mamman argumenterar 

även för att umgänget fungerar utan problem när hon och barnet ses. Grundläggande 

argumenten i den här diskussionen som sker utifrån vad som är det bästa för barnet. Inom 

barnets bästa finns det en strävan om att barnet ska få det så bra som möjligt. Men dock finns 

det inget direkt svar med vad exakt är barnets bästa (Singer, 2012).  

  

(C3, P3) I fallet diskuteras det kring om det finns en påtaglig risk för barnets hälsa vid en 

hemflytt till mamman. Socialnämnden menar att det finns en risk vid hemtagning av barnet till 

mamman på grund av anknytningen till familjehemmet samt att mamman vill flytta barnet till 

en annan kommun. Flytt till en annan kommun skulle bidra till att barnets sociala kontakt till 

förskola och kompisar kommer att brytas. Socialnämnden menar även på att barnets 

utåtagerande i skolan samt familjehemmet i samband med umgängestiden med mamman visar 

på att det finns risker för barnet att flytta hem till mamman, det skulle bli en påfrestning för 

barnet. Mamman menar istället på att det inte finns någon risk vid hemtagning av barnet. Hon 

menar på att anledningen till varför det skedde en placering berodde på det turbulenta 

förhållandet med barnets pappa och att det nu inte är något problem längre då han inte finns 

med i bilden sen en lång tid tillbaka. Mamman menar även på att vid en hemflytt så ska det inte 

ske snabbt utan i en, för barnet, anpassad takt. Hon menar även på att det inte finns något som 

kan styrka att barnets utåtagerande beror på umgänget med henne. Beteendet skulle kunna bero 

på något annat. 

  

S: “All barnets trygghet kommer att försvinna och konsekvenserna kommer att bli 

ödesdigra om inte katastrofala vid en flyttning till henne (mamman, reds. anm). 

Barnet skulle dessutom vara på ett mycket långt avstånd från sin trygga familj, sina 

kamrater och sin förskola.” 

  

M: “De förhållanden som föranledde placeringen - i huvudsak hennes destruktiva 

förhållande med barnets pappa - har upphört sedan lång tid tillbaka.” 

  

Argumentationen som socialnämnden för grundar sig i vad de anser är bäst för barnet, genom 

att de framställer risker för barnet vid en hemflytt till mamma. Här sker en liknande 

argumentation som framställdes i uppsatsens Fall 1 (se sida 24) angående barnets rätt till 

omsorg av dess biologiska förälder, att samhället kan träda in i behov och att barnet ska få en 

möjlighet till att få det så bra som möjligt. Argumentationen kan även kopplas till uppsatsens 

Fall 2 (se sida 29) angående att barn inte ska skiljas från sin biologiska förälder om det inte 

finns ett tydligt behov för det.  

  

Den argumentation som mamman för grundar sig även den i vad som är bäst för barnet, men 

hon menar istället på att det inte finns några risker för barnet att flytta hem till henne igen. 

Mamman menar att i motsats till vad socialnämnden säger så kan hon ge barnet den trygghet, 

omsorg och uppfostran som barnet behöver. Mamman menar på att hon nu har tagit avstånd 

från pappan och flyttat till en ny kommun. Enligt 21§ första stycket LVU ska en placering 

avslutats då anledningen till placeringen inte längre existerar. Då mamman inte längre har ett 

förhållande till pappan finns inte anledning att ha kvar placeringen i familjehemmet. Mamman 

kan även ha barnets bästa i åtanke när hon säger att hemflytten ska ske i en anpassad takt för 

barnet. Detta för att se till barnets bästa och minska risken för skada för barnet.  

  

6.3.3. Sammanfattning av Högsta förvaltningsdomstolens resonemang  

Ärendet grundar sig i att barnet blev placerad i ett familjehem enligt 2 § LVU på grund av att 

mamman hade ett turbulent förhållande med barnets pappa. Förhållandet med barnets pappa är 
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nu avslutat och han finns inte längre med i bilden. Det bidrar till att den påtagliga risken för 

barnets hälsa och utveckling i hemmet inte längre existerar, vilket innebär att vård enligt LVU 

bör upphöra. Mamman yrkar på att vården ska upphöra, medan socialnämnden yrkar på 

flyttningsförbud.  

 

Enligt 21 § första stycket LVU framgår det att när vård enligt LVU inte längre behövs så ska 

socialnämnden besluta om att vården upphör, men om barnet varit placerad i samma familjehem 

under tre år så framgår det i 13 § LVU att socialnämnden ska utreda om det finns ett behov 

utifrån barnets bästa att ansöka om en vårdnadsöverflytt. En vårdnadsöverflytt sker enligt 6 

kap. 8 § FB, vilket innebär att socialnämnden vill flytta över vårdnaden till den 

familjehemsplaceringen som barnet har.  

 

I fallet har vård enligt LVU skett i ett och samma familjehem i över tre år, socialnämnden har 

ansökt om vårdnadsöverflyttning parallellt med det aktuella fallet. Socialnämnden ansöker om 

flyttningsförbud enligt 24 § LVU för att den biologiska mamman inte ska kunna ta hem sitt 

barn under pågående utredning angående vårdnadsöverflyttning, vilket framgår i 6 kap. 6 § 

första stycket SoL. Socialnämnden har framfört att det finns en påtaglig risk för skada av barnets 

hälsa och utveckling om det sker en separation från familjehemsföräldrarna.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen anser att de kriterier som ledde till vård enligt LVU inte längre 

är ett förhinder till en återförening mellan biologiska mamman och barnet, det innebär att rent 

tekniskt så kan mamma och barn återförenas. Detta får även mamman rätt till i kammarrättens 

dom. Högsta förvaltningsdomstolen framför att det är viktigt att poängtera att om mamman 

hade tagit hem sitt barn när domen från kammarrätten fastställdes så hade inte ärendet kunna 

fortlöpa. Det är på grund av att barnet måste vara placerad i familjehemmet om socialnämnden 

ska kunna ansöka om vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 8 § FB och om flyttningsförbud enligt 

24 § LVU. Om mamman hade tagit hem barnet på en gång hade det krävts nya kriterier för vård 

enligt LVU för vidare insatser inom lagen.  

 

I det här fallet har mamman inte tagit hem sitt barn kan ärendet fortgå till Högsta 

förvaltningsdomstolen. Det innebär att i det här fallet kan socialnämnden överklagade domen 

och yrkade på flyttningsförbud enligt 24 § LVU då domen från ansökningen av 

vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 8 § FB inväntas. Eftersom ansökan om 

vårdnadsöverflyttning skett anser domstolen att det behöver ske ett beslut angående det innan 

något annat beslut i frågan fattas.  

  

6.3.4. Domstolens slutgiltiga bedömning 

Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att det ska ske ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 24 § 

LVU i väntan på beslut angående om vårdnadsöverflyttning. Flyttningsförbudet gäller tills 

vidare. 
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7. Diskussion och slutsats  
Nedan framställs diskussionen av analyserna av fallen, utgångspunkterna grundar sig i 

uppsatsens syfte.  

 

Syftet med uppsatsen är att karaktärisera argumentationen i domar som berör begäran om avslut 

av vård enligt LVU.  

  

Frågeställningar: 

• Vilka för- och motargument framställs i domarna?  

• Vilka argument prioriteras och finns det något som blir avgörande för målets utgång?  

• Hur lyfts barnets bästa i argumentationen? 

• Uppstår det skillnader i argumentationen när en part i domen har funktionsnedsättning?  

  

Förtydliganden till syftet och frågeställningarna: 

Uppsatsen vill studera vilken argumentation som prioriteras, vilket sker genom en analys av tre 

domar. Vidare syftar uppsatsen till att studera om det uppstår en skillnad inom argumentationen 

när en part inom domen har en funktionsnedsättning. Uppsatsen vill även studera hur barnet 

lyfts fram samt hur barnets bästa behandlas.  

 

7.1. Diskussion  
Utifrån analysen av argumentationen uppfattas det som att lagrummen väger tyngre än den 

övriga argumentationen som sker. I samtliga fall förs argumentation utifrån olika perspektiv 

men i slutändan är det ändå lagen som blir den avgörande faktorn. Det finns ett stort fokus 

angående barnets bästa i samtliga fall, vilket kan bero på att rätten ska ta hänsyn till vad som är 

bäst för barnet vid domslut. I samtliga fall framgår det dock inte hur mycket hänsyn som ges 

till barnets vilja och vad som faktiskt är barnets bästa vid dessa tillfällen. Singer (2012) 

beskriver att det inom svensk lag länge har existerat en strävan efter att barnets bästa ska ske i 

första hand, vilket även stärktes av barnkonventionens införande av FN:s generalförsamling i 

november 1989. Men barnets bästa är en komplex konstruktion som ständigt behöver förnyas 

för att kunna uppnå barnets behov och rättigheter. När barnkonventionen beskrivs av UNICEF 

(u.å.) framgår det i artikel 2 att barn har rätt till att behandlas lika oavsett de olikheter som finns 

samt att de ska ha samma rättigheter som vuxna har. Med andra ord så ska ingen särbehandlas. 

Vidare i artikel 12 framgår det även att barn har rätt till att bilda egna åsikter och har rätt att 

uttrycka dem, dock bör åsikterna mätas i förhållande till barnets ålder och mognad (UNICEF, 

u.å.). I några av fallen framför barnet en önskan kring dess placering, dock framställs barnets 

önskan i fall 2 som en lojalitetsönskan och önskan i fall 3 om att vara kvar i familjehemmet 

tycks inte väga in i bedömningen. Det skapar en upplevelse kring att barnets talan i 

domstolsärenden inom LVU inte tycks vara lika viktig, men det kan även bero på att det råder 

sekretess i ärenden med barn och att vi då kanske inte fått tillgång till all information som 

framställdes.  

  

Ett antagande som kan dras inom barnets bästa i domstolsärenden vid ansökan om att avsluta 

vård enligt LVU är att det inte tydligt framställs i domarna vad som faktiskt är barnets bästa 

och framför allt upplevs inte den slutgiltiga bedömningen ske genom en argumentation utifrån 

vad som är barnets bästa trots att det nämns tidigare i processen. I uppsatsen som Engwall et al. 

(2019) utförde angående handläggningen av barn med funktionsnedsättning så framkom det att 

ingen av enheterna på socialtjänsten, som fick samma vinjett, diskuterade kring vad som är 

barnets bästa. Ingen av de enheterna som medverkade i uppsatsen hade tagit upp barnets åsikt 

eller uppvisade ingen tanke kring att inkludera och höra barnet. Det tyder på att det finns brister 
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i hanteringen av barn med funktionsnedsättning inom det sociala arbetet för att stärka vad som 

faktiskt är barnets bästa.  

 

I andra och tredje fallet argumenteras det en hel del om anknytning, vilket kan bero på att barnen 

i dessa fall blev placerade i familjehem från tidig ålder. Det framgår inte i det första fallet under 

vilken ålder som barnet blivit placerad, men det tyder på att barnet i fråga är lite äldre då barnet 

fått ta ansvar i hemmet. Argumentationen som sker inom anknytning handlar en hel del om att 

barnet fått en anknytning till det familjehem som de placerats i, vilket gör det problematiskt att 

låta barnen komma hem till sina biologiska mammor då de inte har en lika tydlig anknytning 

till barnet. Forskning har visat att barn som placeras i låg ålder, under sina första sex till 

åtta månader har lättare att knyta an till familjehemmet (Stovall & Dozier, 1998). Barn som 

placerats under spädbarnstiden riskerar att utveckla en ambivalent anknytning till sin förälder. 

Detta kan bero på att barnet placerats på grund av vanvård i hemmet och därför inte fått en 

chans att få en trygg anknytning till föräldern. I fall 2 placerades barnet redan vid två veckors 

ålder och har därför antagligen inte fått någon anknytning alls till mamman under den perioden. 

Detta då barnet under den första fasen enligt anknytningsteorin ännu inte knyter an till 

omsorgspersonen (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Barnet i fall 3 placerades vid fem 

och en halv månaders ålder och var då inne i andra fasen enligt teorin. Det är vid denna fas som 

barnet börjar välja vilka omsorgspersoner som denne vill bli tröstad av och som barnet knyter 

an till (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Då båda barnen placerades tidigt har ingen 

av dem fått en chans att bygga en trygg anknytning till sina mammor under deras tidiga år. Att 

mamman i fall 2 vid umgängestillfällena i socialnämndens bedömning inte förmår att möta upp 

barnets behov försvårar chansen till en trygg anknytning ytterligare. Enligt Havnesköld och 

Risholm Mothander (2009) är det vid en förälders oförmåga att möta barnets behov av närhet 

som en otrygg anknytning formas. Det kan i detta fall tänkas att barnet formar en otrygg 

anknytning till mamman då hon inte kan möta upp barnets behov.  

  

Socialnämnden har i detta fall minskat mammans umgängestid med barnet till två timmar 

varannan vecka. En förutsättning för att bygga upp en anknytning är regelbundna möten mellan 

biologisk förälder och barn (Haight et al., 2003). När socialnämnden minskade ner 

umgängestiden minskade de även chansen till en lyckad hemflytt för barnet. För att en hemflytt 

ska bli lyckad behöver de successivt öka umgänget mellan barn och biologisk mamma. 

Ytterligare faktorer att ha i åtanke inför en hemflytt är, utöver avsaknaden av orsaken till 

placeringen, att den biologiska mamman ska ha ordnat upp sitt liv och klara av att ta hand om 

barnet igen (Mennen & O’Keefe, 2005). Mamman i fall 2 menar att eftersom hon klarar av att 

ta hand om syskonet med funktionsnedsättning klarar hon även av det aktuella barnet. Dock 

nämns inte vilken slags neurologisk nedsättning syskonet har eller vilken funktionsnedsättning 

det aktuella barnet har. Det kan vara två helt olika nedsättningar som har två helt olika 

omsorgsbehov. Det är även en större utmaning att ta hand om två barn med 

funktionsnedsättning än ett barn med funktionsnedsättning. 

  

Barnet i fall 3 är utåtagerande i anknytning till umgängestiderna med sin biologiska mamma. 

Socialnämnden associerar detta med att barnet blir orolig och inte vill träffa sin biologiska 

mamma. Forskning visar att ett utåtagerande beteende i anslutning till umgängestider inte 

behöver betyda på negativa känslor inför föräldern (Haight et al., 2003). Det kan även vara så 

att barnet reagerar så inför mötet för att denne känner att det blir jobbigt att skiljas från sin 

mamma efter umgänget.  

 

Utifrån analysen framställs det en bild angående att det existerar en kunskapsskillnad mellan 

socialnämnden och föräldrarna. Socialnämnden har i samtliga fall en högre kunskap kring 
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teorier och begrepp inom området än föräldrarna till barnen. Det leder till att argumentationen 

som de olika parterna framställer blir svåra att sätta emot varandra. Vilket blir extra tydligt i 

fall 2 där mamman inte argumenterar emot socialnämndens argument om anknytning. När det 

finns en kunskapsskillnad vid argumentation kan det bidra till att personen med mer kunskap 

hamnar i favör, vilket oftast i dessa fall leder till att socialnämnden hamnar i favör. Vid de 

domar som användes i uppsatsen framstod inte förälderns argumentations innebörd lika tydligt 

som socialnämndens. Det tyder på att det finns en kunskapsskillnad mellan de inblandade.  

 

Vidare upplevs i samtliga fall att socialnämndens argumentation till och från minimera 

föräldrarnas omsorgsförmågor utan anledning. Detta ser vi framför allt i första fallet där 

socialnämnden inte utreder situationen i hemmet ordentligt på grund av att de inte anser att 

mamman är förmögen att ta hand om sitt barn då hon har sin kroniska sjukdom. Då det delvis 

bygger på antaganden kring hur mamman i första fallet är, kan det även kopplas till att mamman 

har blivit stigmatiserad och satt i en roll som bygger på en stereotypisk antagelse som i sin tur 

bidrar till att hon blir stämplad som inkapabel (Persson, 2012., Angelöw et al., 2015., Mattson, 

2010., & Svensson, 1992). Socialnämnden framställer mamman som “inkapabel” att ta hand 

om sitt barn utifrån ett läkarutlåtande som säger att mamman aldrig kommer att bli bättre. Av 

den anledningen verkar det som att mamman stämplats som inte kapabel att ta hand om sitt 

barn och att det aldrig kommer att bli förbättrad situation. Betydelsen som argumentationen får 

kan tolkas som att socialnämnden menar på att alla med samma kroniska sjukdom som 

mamman inte är kapabel att ta hand om sitt eget barn om personen i fråga är ensamstående.  

  

Det går inte att bortse att det finns problematik med att ta hand om ett barn när man är 

ensamstående och har en sjukdom som påverkar den fysiska förmågan. Men det blir fel att 

argumentera för att det aldrig kan bli bättre och att mamman är oförmögen om att ta hand om 

barnet trots att hemförhållandena får en tydlig förbättring, exempelvis finns det under fallets 

process en sambo som tillkommer i mammans hemsituation som stöttar henne i vardagen och 

även hjälper till med barnet under umgängestiden. Även diskursen får en betydelse i dessa fall, 

enligt Mattsson (2010) handlar begreppet diskurs om en förståelse kring händelser, då 

socialnämnden använder sig av negativa benämningar kring mamman för att styrka att deras 

beslut och åsikt är den rätta. Mattsson (2010) beskriver diskurs som ett hjälpmedel för att förstå 

omgivningen runt om människan. Utan ord kan människan inte beskriva eller uppleva något, 

men samtidigt bestämmer orden hur samhället ser ut. Vidare framställer Lindgren (2015) att 

diskursen påverkar innebörden av situationen beroende på hur den används, exempelvis kan en 

och samma mamma vara förmögen att ta hand om sitt barn och i ett annat fall inte. Forskning 

från Australien har även visat att föräldrar med funktionsnedsättning upplever att de blir 

orättvist behandlade i socialtjänst sammanhang när det handlar om omvårdnad av barn (Swain 

& Cameron, 2003). Denna upplevda orättvisa visade sig vara till viss del befogad då 

socialtjänstpersonal ibland hade förutfattade meningar och stereotypa bilder av vad föräldrar 

med funktionsnedsättning klarar och inte klarar. I fall 1 kan även detta vara en bidragande faktor 

till att en tillräcklig utredning inte gjordes.  

  

I fall 2 blir beslutet att barnet får komma hem till biologiska mamman. Detta trots att 

socialnämnden ville att barnet skulle stanna hos familjehemmet då de ansåg att familjehemmet 

kunde ge barnet de omsorg som denne behöver till följd av sin funktionsnedsättning. Barn med 

funktionsnedsättning får ofta en längre placering än barn utan funktionsnedsättning (Romney 

et al., 2006). Resultatet av denna studie visade i detta fall motsatsen till vad forskningen sett. 

Barnet med funktionsnedsättning fick flytta hem igen till biologiska mamman medan barnet 

utan funktionsnedsättning fick bo kvar i familjehemmet. Det som var avgörande i detta fall var 
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möjligtvis inte huruvida det fanns funktionsnedsättning eller inte hos barnet, utan snarare 

huruvida socialnämnden ansökt om överflyttning av vårdnaden eller inte.  

  

För det sociala arbetet är det av vikt att studera situationer som uppstår där socialsekreteraren 

är delaktig eller att området berör det sociala arbetet. Den här uppsatsen behandlar ett juridiskt 

område där socialsekreterare är aktivt delaktiga vilket leder till att forskning inom kategorin 

behöver framställas för att förbättra det sociala arbetet. Det finns även en vikt för 

socialsekreteraren att förstå argumentationen och vilken betydelse diskursen får. Vård enligt 

LVU är omfattande för barnet eftersom det är en extrem åtgärd, vilket bidrar till att det blir 

viktigt att besluten sker på rätt sätt och att barnets bästa kommer i fokus. 

 

En svaghet i denna studie är att då den endast innehåller tre domar är det svårt att kunna se 

tydliga resultat utifrån uppsatsens slutsatser. Hade en större studie genomförts med fler 

handlingar hade eventuellt andra eller starkare resultat framkommit.  Styrkan i uppsatsen ligger 

i att i de tre domar som använts finns olika fall med eller utan funktionsnedsättning. Det som 

skulle kunna medföra ytterligare kunskap skulle kunna vara ett fall där både barn och förälder 

har funktionsnedsättning, men något sådant fall kunde inte hittas under sökningarna. 

Uppsatsens styrka är att en argumentationsanalys som undersöker domar där en eller två 

vårdnadshavare begär avslut inte har gjort förut. Uppsatsen strävade till en början efter att göra 

en grundligare analys där hållbarheten och relevans i argument en skulle undersökas och 

analyseras på djupet. Från början diskuterades även att intervjua en socialarbetare för att 

undersöka vad denne ansåg om resultatet i studien samt se ifall det fanns andra aspekter som 

kunde analyserats. Då det var begränsat med tid fick vi förenkla analysen samt stryka intervjun 

från planeringen. Uppsatsen saknar även helt forskning kring uppsatsens ämne: avslut av LVU 

placering, vilket är en svaghet. Ytterligare svagheter är att majoriteten av den tidigare 

forskningen är från utlandet och därför kan vara svår att applicera på svenska situationer.  

 

7.2. Slutsats 
Den argumentation som prioriteras inom domarna är den argumentation som sker utefter 

lagrummen. Men vi anser även att begreppet barnets bästa är starkt prioriterat.  

 

Det framkommer att barnets bästa är av stor vikt inom domstolsprocessen och att det är viktigt 

att framställa vad som är barnets bästa i alla ärenden. Utifrån de fall som uppsatsen analyserat 

framkommer det en tydlig bild av att det inte är helt självklart vad som faktiskt är barnets bästa. 

 

Det uppstår ingen större argumentationsskillnad vid ärenden som gäller barn när barnet har 

funktionsnedsättning kontra barn utan funktionsnedsättning. Däremot framställs det en 

tydligare argumentationsskillnad när föräldern har en funktionsnedsättning.  

 

För det sociala arbetet blir det inte några större förändringar, men det bidrar till ny kunskap som 

är till fördel för en socialarbetare att ha i åtanke vid bedömningar.  

 

8.2.1. Förslag till vidare forskning.  

Utifrån det som framkom i uppsatsen har vi rekommendationer kring vidare forskning inom 

området. Det framgår tydligt att det saknas forskning kring LVU ärenden, speciellt när 

funktionsnedsättning är inblandat, vilket tyder på att det är ett outforskat område. För det sociala 

arbetet är det en fördel att det sker forskning i området för att kunna utveckla och förbättra 

socionomprofessionen. Då den här uppsatsen enbart bygger på tre domar så kan den inte svara 

på hur det faktiskt ser ut, det kommer behöva utvecklas genom fler domar för att få en tydligare 

bild kring vilka problem som är överförbara. Ett annat förslag är att vara med som forskare 
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under förhandlingarna, om det finns möjlighet för det utifrån bland annat sekretess, för att få en 

djupare förståelse kring hur fokuseringen sker i den här formen av ärenden.   

 

Efter årsskiftet (2020) inkom barnkonventionen i svensk rätt, vilket kan skapa en förändring i 

framtiden inom domstolen angående barnets bästa. Att i framtiden bedriva en liknande studie 

när barnkonventionen kommit in mer i svensk rätt och används aktivt kan bidra till intressanta 

resultat kring om det skett en förbättring eller inte.  
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Bilaga 1 

  

Tes: Barnet ska få stanna i familjehemmet.  

  

Fall 1 

C1 – mamman menar att det inte fanns några omsorgsbrister varken vid omhändertagandet eller 

vid domstolsförhandlingen.  

P1 – Socialnämnden menade att det fanns omsorgsbrister vid omhändertagandet, bland annat 

att barnet fick ta stort ansvar i hemmet i förhållande till barnets ålder och mat- och klädhllning 

vara försämrad.  

  

C2 – Barnet har uppgett att denne önskar flytta hem till biologiska mamman.  

P2 Barnet har uppgett till familjehemmet att denne önskar bo kvar i familjehemmet.  

  

C3 – Mamman menar att hennes sjukdomstillstånd blivit bättre sedan omhändertagandet och 

inte kommer bidra till risk för barnets hälsa och utveckling.  

P3 – Socialnämnden menar att mammans sjukdomstillstånd inte förbättrats samt att det inte 

kommer förbättras, endast försämras.  

  

Fall 2 

  

Tes: Barnet ska få stanna i familjehemmet  

  

P1– Socialnämnden menar att det saknas anknytning till mamman.  

C1 – Mamman menar att det inte finns några risker med en hemflytt.  

  

P2 – Socialnämnden lyfter att barnet har ett särskilt vårdbehov på grund av fysisk 

funktionsnedsättning. Ett behov som familjehemmet kan tillgodose.  

C2- Mamman menar att eftersom hon kan ta hand om barnets syskon som även denne har 

funktionsnedsättning utan anmärkning borde hon även kunna ta hand om barnet.  

  

C3 – Mamman kommer inte medverka så att pappan kommer att komma i kontakt med barnet.  

P3 – Mamman har ett annat barn med pappan. Ett barn som pappan har umgängesrätt med två 

gånger i veckan. Detta försvårar att hålla pappan och barnet isär.  

  

P3 – Socialnämnden är osäkra ifall mamman kan skydda dottern. Socialnämnden har ännu inte 

fått förklaring kring hur misshandeln skedde.  

C3 – Mamman har ändrat sitt liv för barnens skull för att kunna skydda dem.  

  

Fall 3  

  

Tes: Barnet ska få stanna i familjehemmet  

  

P1– Barnet har sin trygga anknytning i familjehemmet. Anknytning till mamman saknas.  

C1 – Mamman menar att hon träffat barnet, dock sporadiskt. Mamman säger sig ha låtit sig 

påverkas på grund av sin låga ålder.  

  

P2 – Familjehemmet påpekar att barnet börjat agera utåt inför umgängestiderna med mamman.  

C2 – mamman menar att det inte går att bevisa att det är på grund av umgänget med mamman 

som barnet visat utåtagerande beteende.  
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P3 – Mamman har flyttat till ny kommun och har bytt umgänge vilket skulle innebära stora 

förändringar för barnet vid hemflytt. Detta kan innebära risk för barnets hälsa och utveckling.  

C3 – anledningen till placeringen var mammans turbulenta förhållande till pappan vilket är 

avslutat sedan en tid tillbaka. Ingen risk för barnets hälsa och utveckling finns.  
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