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Sammanfattning 
 

Uppsatsen är en rättsvetenskaplig studie inom området barns anknytningsproblematik till 

föräldrar med kognitiva svårigheter. Barns utveckling påverkas av många faktorer men trygg 

anknytning och tidigt samspel är den enskilda faktor som har störst betydelse för barns 

psykiska hälsa. Metoden för arbetet är en tvärvetenskaplig utblick över kunskapsfältet för 

anknytningsteorin och en undersökning av gällande rätt på området genom bl.a. studier av 

LVU-mål avgjorda mellan 1995-2014. I situationer som gränsar mellan frivilliga stödinsatser 

i hemmet enligt SoL och tvångsvård av barnet enligt LVU kan svåra avvägningsproblem 

uppstå. Barnets behov av anknytning till en specifik person kan inte tillgodoses med 

stödinsatser från socialtjänstpersonal då vårdnadshavarnas förmåga att möta sitt barns behov 

brister. Syftet med arbetet är att undersöka hur rättstillämpningen hanterar dessa situationer 

mot bakgrund av den omfattande forskning som lagts fram under de senaste decennierna. Då 

riskfaktorn anknytningsproblematik varken formulerats i lagtext eller förarbeten tvingas 

rättstillämparen att göra bedömningar och avvägningar utifrån egen tolkning. Effekten av 

denna diskrepans mellan juridiken och beteendeforskningen kan leda till att skeva utredningar 

läggs fram och beslut tas på godtyckliga grunder.  
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1.  Inledning 

1.1.  Bakgrund 

Barn och unga har rätt att få växa upp under goda och trygga förhållanden. Det är också 

verkligheten för de allra flesta barn i Sverige. För många kan dock uppväxtmiljön vara kantad 

av missförhållanden såsom fysisk och psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, bristande 

omsorg eller annat förhållande i hemmet. Nämnda situationer är rekvisit i 2 § LVU1
 som 

samlar upp de skadligaste miljöförhållandena för barn. Förarbeten till lagen preciserar dessa 

situationer närmare men är inte uttömmande i sin uppräkning. Syftet med den öppna 

formuleringen är att lagen ska kunna inbegripa även situationer som lagstiftaren inte hade i 

åtanke vid lagens tillkomst, allt utifrån samhällets utveckling och ny forskning.2  

En förhållandevis nyformulerad riskfaktor inom beteendevetenskapen, som kan drabba barn 

under de första levnadsåren, är anknytningssvårigheter.3 Allvarligheten till trots, samt det 

faktum att det är ett fenomen som existerat i alla tider, har ämnet behandlats anmärkningsvärt 

lite i juridisk kontext. Skäl till detta kan dels vara att ämnet anses vara subtilt, det förklaras i 

diffusa termer och att det saknas, som så ofta när det gäller de riktigt små barnen, handfasta 

verktyg för att kunna utreda enskilda situationer. Dels att det sällan presenteras klara bevis i 

utredningarna. Barnen är för små för att förmedla sig själva och kanske inte ens uppvisar 

några tecken på att fara illa vid tiden för en LVU-förhandling.  

Något som kan anas som en dysfunktionell familjesituation i ett tidigt stadium leder inte 

sällan till ett mer påtagligt missförhållande ju äldre barnet blir. Det kan då uttryckas i både 

psykisk och fysisk misshandel, vanvård eller annat förhållande. Första larmen om barn som 

riskerar fara illa pga. omsorgsbrist kommer tidigast ifrån mödravården, när en barnmorska 

uttrycker oro inför föräldrars förmåga att ta hand om sitt barn. Det blir eventuellt uppföljning 

via barnavårdcentral eller anmäls direkt till socialnämnd. Om varningsignalerna kommer först 

ifrån BVC eller förskola har barnet hunnit bli några månader eller kanske t.o.m. något år och 

viktig tid för barnet har därmed förlorats. Den initiala anknytningsproblematiken som ligger 

till grund för senare problem för barnet kommer i skymundan när andra mer konkreta 

riskfaktorer börjat uppenbara sig.  

                                                           
1
 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 

2
 Kaldal, A, Parallella processer – en rättsvetenskaplig studie av riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål, 

Jure Förlag AB, Stockholm, 2010, s. 281. 
3
 A.a., s. 297. 



7 
 

Men även i situationer då utredning inletts på tidigt stadium, t.ex. i samband med barnets 

födsel, kan anknytningsbehovet falla mellan stolarna. Dessa situationer är sådana när 

vårdnadshavare samtycker till stöd i hemmet fullt ut. Socialinsatser kan exempelvis beviljas 

för att föräldrarna själva inte kan möta varken barnets fysiska behov eller de psykiska, som 

anknytning och samspel. Eftersom frånvaron av samtycke till behövlig vård och vård på 

frivillig väg enligt SoL4 hindrar socialnämnd att ansöka om tvångsvård av barnet enligt LVU 

kan svåra avvägningssituationer uppstå. Barnets behov av anknytning till en viss bestämd 

person riskerar i detta scenario att inte kunna tillgodoses.  

När man talar om barns rätt till goda uppväxtvillkor i samband med föräldrar med kognitiva 

svårigheter synliggörs ett dilemma. Det sker en oundviklig krock mellan dagens alltmer 

förstärkta barnskyddsperspektiv och den grundlagsfästa normaliseringsprincipen. Normaliser-

ingsprincipen slår fast att personer med bl.a. intellektuella funktionshinder och neuro-

psykiatriska diagnoser ska behandlas likvärdigt övriga medborgare. Principen uppkom ur 

samhällets vilja att städa upp och sona för den tidigare diskriminerande behandlingen av 

människor med diverse ”avvikelser” från det som ansågs normalt, med andra ord inte enbart 

funktionshinder och diagnoser. Sedan dess fungerar den som en vägledande princip inom det 

sociala arbetet.5 Målsättningsstadgandet i RF 1 kap. 2 § 5 st. framhåller dels det allmännas 

uppgift att verka för alla människors lika värde och möjlighet att kunna uppnå delaktighet och 

jämlikhet i samhället, dels att barns rätt ska tas till vara, enligt det betonade barnperspektivet 

i samma stycke.6 

I förarbeten till ändringsarbetet av LVU i början av 2000-talet och inom doktrinen beskrivs 

farhågor om att det i LVU-mål rörande barn till föräldrar med kognitiva svårigheter finns en 

risk för överidentifiering med föräldrarna. Denna risk kan innebära att myndigheterna av 

välmening eller ideologiska skäl tenderar att bortse från föräldrarnas begränsningar och dess 

konsekvenser för barnet.7
  

Hur går då rättstillämpningen till när en vårdnadshavare behöver omfattande stöd i omsorgen 

av sitt barn men då dennes bestämmanderätt/samtycke och barnets behov av anknytning inte 

går hand i hand? Denna situation är, enligt min mening, i behov av att belysas närmare. 

                                                           
4
 Socialtjänstlag (2001:453). 

5
 Bruno, L, Föräldrar med kognitiva svårigheter – att bryta ny mark, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2012, s. 7. 

6
 Regeringsformen (1974:152) 1 kap. 2 §. 

7
 Alexius, K, RÅ 2009 ref. 64. Något om tvångsvårdsbedömningar rörande ett 

barn till en utvecklingsstörd förälder (del av projektet ”Barns behov och föräldrars (o)förmåga. En studie av 

vårdbehovsbedömningar i mål om tvångsvård av barn till utvecklingsstörda föräldrar”, Instutitionen för socialt 

arbete, Stockholms universitet, 2011, s. 29. Se även prop. 2002/03:53, s. 82. 
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1.2.  Syfte och frågeställningar 

Av 1 § LVU följer att lagen är tillämplig endast i de fall barnet har ett vårdbehov som det är 

barnets bästa att tillgodose enligt LVU och behövlig vård inte kan ges med samtycke enligt 

SoL. 

Syftet med arbetet är att undersöka hur den sociala barnavården hanterar situationer då 

föräldrars kognitiva svårigheter och bristande omsorgsförmåga förutsätter dygnet runt-stöd i 

hemmet. När den samtyckta vården kan tillgodose barnets alla fysiska behov utom behovet av 

anknytning till en specifik person. Med andra ord; när vården i sig med olika personal kan 

försvåra barnets anknytningsprocess.  

 

En uppväxt med föräldrar med kognitiva svårigheter innebär en markant förhöjd risk för att 

barnets hälsa och utveckling tar skada. Intellektuell funktionsnedsättning (utvecklings-

störning) och neuropsykiatriska diagnoser är också till stor del ärftliga. Forskning visar att 

ungefär hälften av barnen till dessa föräldrar utvecklar liknande svårigheter. Dessa barn bildar 

därmed en särskild riskgrupp.8 

Övergripande frågeställning för arbetet är således; hur ser rättstillämpningen ut i de fall 

vårdnadshavaren behöver omfattande stöd i omsorgen av sitt nyfödda barn samtidigt som det 

samtycke till vård som vårdnadshavaren uttrycker inte motsvarar barnets behov av 

anknytning? 

Delfrågor som kan urskiljas inom ämnet:  

- Vad säger den beteendevetenskapliga forskningen om allvarlighetsnivån för anknytnings-

problematik? 

- Hur förhåller sig denna riskfaktor till rekvisitet påtaglig risk i 2 § LVU?  

- Utgör alltför omfattande stödinsatser i sig en riskfaktor i LVU:s mening? 

- Var går gränsen mellan frivillig barnavård och nödvändig tvångsvård i rättstillämpningen?  

 

1.3.  Metod 

Examensarbetet är en rättsvetenskaplig studie kompletterad med en utblick över det beteende-

vetenskapliga kunskapsfältet. Metoden för det här arbetet är med andra ord inte strikt   

                                                           
8
 Bruno, L., s. 16. 
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rättsdogmatisk utan får genom detta tillvägagångssätt snarare en tvärdisciplinär karaktär.
9
 

Rättsdogmatisk metod innebär i huvudsak en genomlysning och analys av den gällande rätten 

utifrån rättskällorna, dvs. lagtext, praxis, förarbeten och doktrin. Vissa rättsområden kräver 

dock en analys och komplettering utifrån andra vetenskapsområden.10
 Den barnrättsliga forsk-

ningen är ett exempel på sådant område där denna metod snarare är en regel än ett undantag. 

Denna typ av forskning bedrivs bl.a. av docent Anna Kaldal, doktor Pernilla Leviner och 

professor Johanna Schiratzki.  

Samtidigt som samhällsintresset av att skydda barn från skadliga miljöer är stort ställer höga 

rättssäkerhetskrav att nå materiellt riktiga riskbedömningar och beslut. Den ambitionen kräver 

att juridiken tar ledning av den beteendevetenskapliga forskningen. För att t.ex. kunna tolka 

de öppna rekvisiten i 2 § LVU måste rättstillämparen vända sig till utvecklingspsykologiska 

källor för att få kunskap i vad dessa riskfaktorer kan innebära för barns behov och hälsa.11  

I detta arbete skissas således en beskrivning upp utifrån beteendevetenskapliga källor av 

anknytningens betydelse för ett barns hälsa och utveckling samt vilka effekter kognitiva 

svårigheter hos föräldrarna kan ha på anknytningen hos ett barn. Mot bakgrund av denna 

kunskapsöversikt visar den rättsliga undersökningen i sin tur på hur denna kunskap hanteras i 

rättstillämpningen. Framförallt hur anknytningsproblematik förhåller sig till kravet i 2 § LVU, 

dvs. huruvida den utgör en påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling skadas.  

För att få inblick i hur bedömningen går till i nämnda problemsituation har rättsfall med 

beröringspunkt vid brister i omsorgen av små barn (dvs. 2 § LVU) granskats. Totalt rör det sig 

om elva domar varav åtta från HFD och tre från kammarrätt, avgjorda åren 1992-2014. 

Anknytningsforskningen fick sitt stora vetenskapliga genomslag och erkännande under 1990-

talet, vilket utesluter en granskning av rättsfall längre bak i tiden. Underrättsdomarna är de 

senast avgjorda inom detta specifika område och nämns kortfattat för att illustrera hur 

kunskapen om anknytningsproblematik i kombination med kognitiva svårigheter hanteras i 

dagens domstolar.  

Alla domar rör i huvudsak föräldrar med kognitiva svårigheter orsakade av intellektuella 

funktionshinder eller neuropsykiatriska diagnoser. Studien innefattar även ett par fall där 

                                                           
9
 Gräns, M., Användningen av andra vetenskaper, Korling, F, Zamboni, M. (red.), Juridisk metodlära, 1 u, 

Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 429. 
10

 A.a., s. 430. 
11

 Kaldal, A., s. 32-33. 
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omständigheter talar för funktionshinder eller diagnostik av något slag men där detta, pga. 

sekretess eller andra skäl, inte uttrycks explicit i målet.  

I samtliga rättsfall uppges brister i omsorgen som motiv för LVU-vård av barnet. Problema-

tiken snuddar även vid andra riskfaktorer/bakgrundsrekvisit som t.ex psykisk misshandel och 

annat förhållande i hemmet. Då det finns ett intresse att urskilja vilken typ av bakgrunds-

rekvisit anknytningsproblematiken tillhör kommer även dessa andra närliggande rekvisit 

redogöras kortfattat. 

För att ge läsaren en översikt av beteendevetenskapliga kunskapsläget inleds uppsatsen med 

ett avsnitt om anknytningsteorin. Kognitiva svårigheter hos föräldrarna kommer också 

beskrivas utifrån betendevetenskapliga källor men presenteras i ett senare avsnitt som 

behandlar anknytningsproblematik i förhållande till påtaglig risk. Påtaglig risk är den signal 

som krävs för att ett omhändertagande av ett barn enligt LVU ska vara godtagbart. 

 

1.4.  Avgränsning 

Begreppet kognitiva svårigheter 

Eftersom det här arbetet inte handlar om funktionsnedsättning eller diagnoser i sig utan om de 

konsekvenser som en förälders problematik innebär för barnet så kommer begreppet kognitiva 

svårigheter användas genomgående i texten. Det är det samlingsbegrepp som enklast bes-

kriver de risker som föräldrars funktionshinder eller diagnoser för med sig för barn.  

Genusperspektiv 

Forskning om vård och omsorg av små barn bygger nästan uteslutande på studier av mammor 

och barn. Papporna är i princip helt frånvarande inom detta område. Trots stora förändringar i 

samhället de senaste decennierna förknippas fortfarande ämnet anknytning främst med mor- 

och barnrelationen. Detta inbegriper även forskningen kring barns anknytning till föräldrar 

med kognitiva svårigheter, som för övrigt är liten till sitt omfång. Den skeva forskningsbilden 

kan konstateras både olycklig och snudd på orättvis men i det här sammanhanget finns inte 

utrymme för närmare analys eller värdering av detta. Målet med uppsatsen är att fokusera på 

barnets situation, oavsett historisk eller nutida syn på denna typ av könsuppdelning mellan 

föräldrarna. 
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Risker med tvångsvård 

Frågor som uppkommit under arbetet är bl.a. baksidan med själva frågeställningen; om 

tvångsvård blir aktuell; hur kan socialnämnden säkra ett barns gynnsamma uppväxtvillkor vid 

ett tvångsomhändertagande? Forskningen visar även att LVU-vård i sig kan förknippas med 

psykisk ohälsa för barnet senare i livet.  

Ämnet väcker onekligen känslor och nya frågeställningar men en fördjupning av tvångs-

vårdens innebörd och komplexiteten i alla olika led faller emellertid utanför ramen för denna 

uppsats.  
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2.  Anknytningsteori – beteendevetenskapligt kunskapsläge 

2.1.  Kort historik 

Forskning om barns anknytning och uppväxtvillkor påbörjades på allvar i 1950-talets England 

som då, till följd av andra världskriget, var ett land med många splittrade familjer. Den 

brittiska barnpsykiatern John Bowlby var den som först använde begreppet anknytning i sin 

forskning och anses vara teorins upphovsman. Tillsammans med andra forskare, främst 

amerikanskan Mary Ainsworth, utvecklade han teorin som under följande decennier nådde 

vetenskaplig status och numera är en av utvecklingspsykologins viktigaste komponenter.12 

Teorin beskriver den process av signaler och svar mellan ett barn och dess närmaste personer 

som under den första tiden i barnets liv resulterar i ett psykologiskt ”band”. Barnet är 

genetiskt förprogrammerat att vara följsam mot sina vårdnadshavare för att aktivera 

omvårdnadsinstinkter hos dessa och därmed utöka sina chanser att överleva. Det sker auto-

matiskt och instinktivt genom fysisk kontakt mellan barn och förälder. Barnets känslouttryck 

påkallar förälderns uppmärksamhet och omsorg. Anknytningen utvecklas så småningom 

vidare till mentala representationer (inre arbetsmodeller) hos barnet, av sig själv, viktiga när-

stående och samspelet dem emellan.13  

På uppdrag av Bowlby utförde makarna James och Joyce Robertson under 50-talet studier av 

små barns separationsreaktioner. Studierna visade att barn under tre år reagerade starkare än 

äldre barn på separation från sina vårdnadshavare. De barn som togs om hand av en person i 

dennes hem reagarade mildare än de barn som togs om hand av flera olika personer på 

rullande schema i institutionsmiljö. Det konstaterades därmed att inte bara separationen i sig 

spelade roll för barnets reaktion utan även hur det alternativa omhändertagandet såg ut.14
  

Kvaliteten på anknytning under de första åren får avgörande betydelse för hur barnet uppfattar 

sig själv och relaterar till andra människor. För att en anknytningsrelation ska kunna skapas 

krävs tid, engagemang och kontinuitet i kontakten mellan barnet och anknytningspersonen. 

Om den vuxne allför sällan svarar på barnets signaler eller svarar på ett oförutsägbart sätt, 

kommer anknytningen att påverkas, till konsekvens att barnet kan utvecklas i negativ riktning. 

                                                           
12

 Broberg, A., Grankvist, P., Ivarsson, T., Mothander Risholm, P., Anknytningsteori – betydelsen av nära 

känslomässiga relationer, Natur och Kultur, Falkenberg, 2006, s. 14. 
13

 Broberg, A., Almqvist, K., Tjus, T., Klinisk barnpsykologi. Utveckling på avvägar, Natur och Kultur, 

Falkenberg, 2003, s. 109. 
14

 Broberg, A., Grankvist, P., Ivarsson, T., Mothander Risholm, P., 2006, s. 171. 
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Denna relation blir en plattform för barnet i sin utveckling och bild av omvärlden. Den ligger 

även till grund i formandet av nära känslomässiga relationer för barnet senare i livet.15  

Den trygga anknytningsrelationen utgör dessutom en välgörande kraft för barnets och senare 

den vuxnes förmåga att hantera frustrationer och stress. Det finns inom den beteendeveten-

skapliga forskningen en övertygelse att en stark och varm anknytning mellan barn och 

föräldrar kan ses som det mest effektiva skyddet mot misshandel, övergrepp, vanvård och 

försummelse.
16  

 

2.2.  Hur anknytning skapas 

2.2.1.  Förutsättningar  

Som nämndes ovan är de mest avgörande förutsättningarna för att en anknytning ska kunna 

etableras framförallt att det finns tid, engagemang och kontinuitet. Definitionen av en funger-

ande relation är att anknytningen riktas mot en specifik individ (som inte är utbytbar) och har 

en varaktighet över tid. Den har en känslomässig relevans för personerna i relationen och 

innebär att dessa söker varandras närhet och upplever obehag vid t.ex. en ofrivillig separation. 

Det kanske viktigaste tecknet är att den som är anknuten söker tröst, trygghet och beskydd hos 

sin anknytningsperson.17   

Anknytningsbeteenden kallas de beteenden som barnet använder för att skapa och upprätthålla 

fysisk närhet, trygghet och beskydd av  föräldern. Exempel på sådana  är barnets uttryck av 

missnöje, gråt, skrik eller när barnet kryper till föräldern vid upplevd osäkerhet/rädsla. 

Anknytningssystem är samordnade anknytningsbeteenden som möjliggör och upprätthåller 

fysisk kontakt med föräldern för att under trygga omständigheter successivt kunna börja 

utforska omvärlden. Motsvarigheten hos föräldern är omvårdnadsbeteenden och omvårdnads-

system, för att upprätthålla närhet till sitt barn och skydda det mot faror.18 

2.2.2.  Trygg bas och inre arbetsmodeller 

Ett centralt begrepp inom anknytningsteorin är trygg bas. Det är benämningen på förälderns  

förmåga att utgöra en trygg plattform för barnet att utgå ifrån för att utforska världen samt 

återvända till vid upplevd fara eller rädsla (s.k. ”säker hamn”). Om det finns en trygghet i att 

föräldern är där när barnet behöver det bildas så småningom det känslomässiga band som 

                                                           
15

 Socialstyrelsen, Om barnet behöver ny vårdnadshavare, Handböcker för handläggning, 2006, s. 139.   
16

 Broberg, A., Almqvist, K., Tjus, T., s. 125. 
17

 Broberg, A., Grankvist, P., Ivarsson, T., Mothander Risholm, P., 2006, s. 55. 
18

 A.a., s. 54-55. 
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kallas trygg anknytning. Om barnet däremot inte upplever skydd eller tröst när det behöver 

det leder det till en ambivalent eller otrygg anknytning (men observera att det ändå är en 

anknyt-ning). Även barnets förmåga att utforska världen påverkas negativt. Detta kan rent 

konkret innebära att barnet blir ängsligt och inte vågar lämna föräldern eller beter sig som att 

en trygg bas inte behövs, dvs. distanslös i sitt förhållande till faror och okända människor.19
  

Inre arbetsmodeller är de bilder som skapas i barnets medvetna utifrån samspelet med 

föräldern och är ett viktigt hjälpmedel för barnet när det formar sin egen självbild och möter 

människor utanför familjen. För att en inre arbetsmodell ska vara till hjälp för barnet i dess 

samspel med omvärlden krävs att den har en god överensstämmelse med verkligheten. 

Eftersom barnet omedvetet anpassar sina inre arbetsmodeller efter relationen till föräldern så 

kan allt för stark negativ påverkan i utformandet på sikt bli till hinder för barnet i möte med 

andra människor och den ”normala” verkligheten. Det kan exempelvis krävas mycket tålamod 

och tid från förskolepersonal att överbrygga barriärer och svårigheter i kontakten med ett barn 

med skev verklighetsuppfattning.20
  

2.2.3.  Anknytningsperson 

Alla barn i alla mänskliga kulturer, förutom barn som inte har haft någon kontinuerlig 

anknytningsperson under de första åren samt vissa barn med grava neuropsykiatriska 

funktionshinder, knyter an till sina vårdnadshavare (inom forskningen kallat 

universialitetsprincipen). Anknytning har en evolutionsbiologisk bas vilket innebär att barn 

inte kan låta bli att knyta an. Anknytningssystemet startar, som tidigare nämnts, instinktivt 

och direkt vid födseln. Detta kan närmast jämföras med prägling hos andra djurarter i den 

mening att den sker instinktivt och oavsett vårdarens lämplighet. Det faktum att ett barn har 

knutit an betyder alltså inte per automatik att anknytningspersonen är en ”bra” förälder.21 Det 

räcker att hen uppfyller ovan beskrivna kriterier (avsnitt 2.2.1), dvs. att en och samma person 

över en längre tid på ett kontinuerligt och ett adekvat sätt besvarar barnets signaler. Det är 

därför viktigt att skilja på det faktum  att ”ett barn har knutit an” och kvaliteten på 

anknytningen. Förekomsten av regelbunden fysisk kontakt mellan barn och förälder avgör 

oftast om anknytning kommer utvecklas och det betyder att spädbarn knyter an också till 

föräldrar som misshandlar eller vanvårdar det. Det är de barn som forslas från ”famn till 

                                                           
19

 Broberg, A., Almqvist, K., Tjus, T., s. 115-117. 
20

 A.a., s. 116-117. 
21

 Broberg, A., Belägg för betydelsen av det tidiga samspelet mellan föräldrar och barn, Läkartidningen, vol. 97, 

nr. 25, 2000, s. 3068. 
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famn”, utan att få stanna tillräckligt länge på ett ställe, som inte lyckas utveckla en 

anknytningsrelation.22  

2.2.4.  Olika typer av anknytningsmönster 

Runt ett års ålder har barnet lagrat sina anknytningserfarenheter i minnet och skapat en inre 

arbetsmodell för hur relationer kan fungera. Dessa modeller återspeglas sedan i hur barnet 

beter sig mot sina anknytningspersoner i olika situationer. Barnet har skapat ett anknytnings-

mönster, en modell för hur det ska bete sig för att tillfredsställa sina anknytningsbehov i rela-

tion till de föräldrar de har.  

Under kategorin organiserad anknytning räknas både trygg anknytning, otrygg/undvikande  

och otrygg/ambivalent/motspänstig anknytning. Dessa illustrerar olika anknytningsmönster 

men är samtliga organiserade strategier för barnet att upprätthålla nära fysisk kontakt med sin 

anknytningsperson. Trygg anknytning kännetecknas av att barnet har en flexibel relation till 

föräldern och själv kan växla mellan utforskande och trygghetssökande med föräldern som 

trygg bas – säker hamn. Otrygg/undvikande anknytning uppstår om föräldern tydligt visar att 

hon/han inte tycker om när barnet uttrycker sina känslomässigt krävande behov. För att få sitt 

behov av närhet tillgodosett lär sig barnet att inte använda föräldern som trygg bas, t.ex. 

undviker kontakt direkt efter en separation. Barn som har en otrygg ambivalent/motspänstig 

anknytning lyckas inte få sitt anknytningssystem att gå i vila vid kontakt med föräldern, vilket 

ofta leder till frustration, utåtagerande och klängighet. Lite kort kan detta beskrivas som ett 

samspel som sker utifrån den vuxnes villkor. Barnet lär sig att det inte själv kan reglera 

samspelet med hjälp av sina signaler utan är mer utlämnat till förälderns godtycke.23
  

Desorganiserad otrygg anknytning är de anknytningsmönster som saknar sammanhållande 

strategier och kan vara motsägelsefulla, otydliga eller olika gång från gång. Om den person 

som barnet är anknutet till är samma person som väcker barnets rädsla, dvs. den som väcker 

anknytningssystemet, hamnar barnet i en omöjlig konfliktsituation. Det skapar ett känslo-

mässigt kaos hos barnet att tvingas söka skydd hos samma person som utsätter det för till 

exempel vredesutbrott, misshandel eller försummelse. Skulle denna situation dessutom 

upprepas kan resultatet innebära att barnet utvecklar en desorganiserad anknytning. Uttalade 

riskgrupper är barn som växer upp i familjer där det förekommer fysisk eller psykisk 

misshandel/vanvård eller föräldrarna har psykosociala problem (psykisk ohälsa eller 

                                                           
22

 Broberg, A., Grankvist, P., Ivarsson, T., Mothander Risholm, P., 2006, s. 167. 
23

 A.a., s. 189-191. 
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missbruk). Denna form av otrygg anknytning förekommer även i sk. normalgrupper med 

föräldrar som t.ex. har egna obearbetade svåra upplevelser/trauman med sig in i 

föräldraskapet. Den huvudsakliga problematiken är att förälderns reaktioner på barnets 

signaler upplevs alltför oförutsägbara eller direkt skrämmande för att barnet ska kunna ut-

veckla en organiserad anknytning.24
  

I dessa fall utvecklar barnet i stället ett anknytningstrauma vilket innebär att anknytnings-

systemet, det trygghetsreglerande systemet, skadas och förmågan till psykisk självläkning 

skadas. Tillståndet yttrar sig i psykisk ohälsa och i barnets förmåga till nära samspel med 

andra människor. Symptomen kan likna andra tillstånd t.ex. trots-syndrom, depression, 

stresstillstånd, ångest, ADHD och autismliknande tillstånd. Kontaktbeteendet präglas av 

antingen distanslöshet eller undvikande av kontakt. Barn som inte får hjälp att reglera och 

hantera rädsla eller andra negativa känslor kan hamna i ett tillstånd av kronisk stress. Höga 

halter av stresshormonet kortisol leder på sikt till skador i hjärnan, t.ex. minnesstörningar och 

begränsad uppmärksamhet. Hjärnans återhämtningsfunktion störs och barnet utvecklar en hög 

beredskap för kamp- och flyktreaktioner och lättväckt aggressivitet. En desorienterad otrygg 

anknytning är med andra ord ett ständigt aktiverat rädslosystem.25 

Känslomässig undernäring för det nyfödda barnet kan leda till spädbarnsdepression med 

åtföljande viktminskning, kontaktvägran och allmän motorisk tillbakagång.26 Detta kan även 

ske i situationer när barnet under längre tid tas om hand av en rad olika personer som byts ut 

ofta. När uppföljningar gjorts av små barn som tillbringat tid på institution har tiden upp till 

två års ålder visat sig vara viktigast när det gäller att hinna utveckla minst en anknytning-

srelation.27
  

 

2.3.  Anknytning hos barn till föräldrar med kognitiva svårigheter 

Hösten 2014 publicerades en pionjärstudie, vid psykologiska institutionen på Stockholms 

universitet, om anknytning hos barn (5-8 år gamla) till mödrar med intellektuellt funktions-

hinder (dvs. utvecklingsstörning). 28  Mot bakgrund av att det gjorts ytterst lite forskning 

                                                           
24

 A.a, s. 193-194. 
25

 Broberg, A., Granqvist, P., Ivarsson, T., Mothander Risholm, P., Anknytning i praktiken, tillämningar av 

anknytningsteorin, Natur & Kultur, Falkenberg, 2009., s. 189 ff. 
26

 Prop. 1989/90:28 Vård i vissa fall av barn och ungdomar, s. 62-63. 
27

 Broberg, A., Grankvist, P., Ivarsson, T., Mothander Risholm, P., 2006, s. 185. 
28

Granqvist, P., Forslund, T., Fransson, M., Springer, L., Lindberg, L., Anknytning hos barn till mödrar med 

intellektuella funktionshinder – om vanvård i dubbla bemärkelser, resultat och konsekvenser, forskningsstudie, 

Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet, 2014, s. 69 ff. 
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angående denna grupp föräldrar tidigare menade forskarna att många beslut som fattas i dessa 

ärenden vilar på föreställningar som inte är vetenskapligt belagda. Detta kan naturligtvis 

innebära en nackdel både för familjerna själva och för de yrkesverksamma inom både 

socialtjänst och habilitering. Studien visade att en oväntat stor andel barn till mödrar med 

intellektuell funktionsnedsättning hade en trygg anknytning. Endast en minoritet (<20 %) 

hade desorganiserade eller otrygga anknytningsrepresentationer. Däremot bedömdes att en 

övervägande andel av de barn som visade på otrygg och desorganiserad anknytning hade 

mödrar med intellektuella funktionshinder som själva utsatts för vanvård eller försummelse 

under sin uppväxt.  

Med reservation för att studien gjorts på en relativt liten grupp (ca 30 mammor), och därmed 

behöver utvecklas ytterligare, drar forskarna slutsatsen att mödrarnas egna erfarenheter av 

vanvård, men inte deras funktionshinder i sig, är den verkliga riskfaktorn.29 
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3.  Barnskydd – rättsligt landskap 

3.1.  Internationella konventioner och nationell rätt 

Barns rättigheter finns formulerade som en del av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna (1948) och Europakonventionen (1950)
30

. I och med antagandet av FN:s kon-

vention om barnets rättigheter – Barnkonventionen (1989) har barns rättigheter och behov av 

skydd förtydligats ytterligare och gäller som rättsprinciper i alla konventionsstater.  

Sverige ratificerade Barnkonventionen (fortsättningsvis BK) redan 1990 som ett av de första 

länderna i världen. Vid tiden för ratificeringen ansågs svensk rätt redan uppfylla kraven så 

därför inkorporerades inte konventionen i sin helhet. För att förstärka barnperspektivet har 

dock principerna om barnets bästa och barnets vilja sedemera implementerats i redan 

existerande lagar.31 Domstolar och andra myndigheter är med andra ord inte formellt bundna 

av konventionen men ska tolka svensk lag i konventionsvänlig anda. I samband med 

regeringsskiftet i september 2014 avkunnades det att BK i sin helhet ska införlivas i svensk 

lag.32
   

 

Föräldrars ansvar och barnets behov av och rätt till båda sina föräldrar utgör den röda tråden i 

BK. Detta formuleras tydligast i artikel 5: 

”Konventionsstaterna skall respektera det ansvar och de rättigheter och skyldigheter som tillkommer föräldrar 

eller där så är tillämpligt, medlemmar av den utvidgande familjen eller gemenskapen enligt lokal sedvänja, 

vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, att på ett sätt som står i 

överensstämmelse med den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga ge lämplig ledning och råd då barnet 

utövar de rättigheter som erkänns i denna konvention”.
33

 

Konventionen slår vidare fast barnets olika rättigheter; dels de sociala, ekonomiska och 

kulturella rättigheterna, dels de medborgerliga och politiska. Fyra grundläggande principer 

med egna självständiga betydelser ska även styra tolkningen av övriga artiklar:   

Förbud mot diskriminering (artikel 2), barnets bästa (artikel 3), barnets rätt till liv och 

utveckling (artikel 6) samt barnets rätt att uttrycka sina åsikter (artikel 12).34  

                                                           
30

 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 1950. 
31

 Schiratzki, J., Barnrättens grunder, 5 u, Studentlitteratur AB, Lund, 2014, s. 32. 
32

 Socialdepartementet, Tilläggsdirektiv till Barnrättighetsutredningen (S 2013:08) , Kommittédirektiv 2015:17. 
33

 Se även preambeln i BK. 
34

 SOU 2009:68 Lag om stöd och skydd för barn och unga, s. 130. 
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BK och EKMR kompletteras numera även av EU:s rättighetsstadga (2007)35 och dessa, i stort 

sett likalydande, principer får agera som ett slags minimi-nivå för barn i förhållande till 

nationella regelverk. 

När myndigheter gör bedömningar och beslutar i frågor som rör barn ska principen om 

barnets bästa (art. 3) alltid beaktas. Barnets bästa blev ett vedertaget begrepp i och med 

ikraftträdandet av BK och kan beskrivas som en kompass och värdegrund vid åtgärder som 

rör barn. Särskilt tydligt är det när det gäller barn i vårdnadstvister eller i utsatta hemmiljöer 

eftersom principen är implementerad i FB, SoL och LVU. Begreppet är öppet och vagt 

formulerat med syfte att möjliggöra tolkning utifrån det individuella barnets behov, 

kunskapsutvecklingen i samhället och olika kulturella och lokala kulturella förutsättningar. 

Vad som är barnets bästa i det enskilda fallet är alltid en avvägning och blir ofta, rent konkret, 

barnets minst dåliga alternativ snarare än det bästa tänkbara. Det rättsliga intresset barnets 

bästa ska alltid sättas i främsta rummet i frågor som rör barn men behöver inte vara det 

intresse som blir utslagsgivande eller ens det intresse som tillmäts störst vikt. Det beror bl.a. 

på det rättsområde som aktualiseras.36 Detta formuleras bl. a. i SoL 1:2, st. 1-2:  

Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.  

Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet 

vara avgörande. 

 

Rätt till privat- och familjeliv är en allmän rättsprincip som sedan länge genomsyrat svensk 

social- och familjerätt i frågor som rör vårdnad och umgänge mellan barn och föräldrar.37
 

Artikeln har som huvudsakligt syfte att skydda den enskildes privat- och familjeliv mot god-

tyckliga ingripanden av det allmänna. Till skydd av de områden för familjelivet som avses 

med artikeln är föräldrars rätt att ha vårdnaden om- och rätt att utöva umgänge med sitt barn. 

Fokus för bestämmelsen ligger på familjen som enhet och inte på de enskilda familje-med-

lemmarna. Att flytta ett barn från sin familj är bara förenligt med konventionen i de fall det är 

nödvändigt, till exempel för att skydda barnet från brott eller utsatthet. Ingripanden får således 

endast ske när det finns starka indicier som talar för att något inte står rätt till i en familj.38  

Artikel 6 i BK uttrycker barns rätt till liv och utveckling. Rätt till utveckling innebär att barnet 

har rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda och att barnet har rätt till omvårdnad 

                                                           
35

 Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 2007. 
36

 Schiratzki, J., s. 32. 
37

 Art. 8 i EKMR (1950), gäller som svensk lag enligt RF. 
38

 SOU 2009:68, s. 131. 
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och skydd, till kärlek och trygghet samt ett stabilt och varaktigt förhållande till sina föräldrar. 

Samhället har ett ansvar att, bland annat genom socialtjänsten, ge familjen det stöd den 

behöver för att kunna ge barnet kärlek och en god uppväxt. För barn som har det särskilt svårt 

behövs individuella insatser. Vidare ska konventionsstaterna enligt artikel 19 bl.a. vidta 

lämpliga lagstiftningsåtgärder för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt 

våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, 

innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är under föräldrarnas, vårdnadshavares eller 

annan persons vård. I detta sammanhang bör även artikel 20 nämnas vilken stadgar rätten för 

ett barn som berövats sin familjemiljö eller inte kan tillåtas stanna kvar i denna miljö särskilt 

skydd och bistånd från statens sida. Alla åtgärder ska ske med utgångspunkt i vad som är att 

anse barnets bästa och med hänsyn till barnets vilja och rätt att komma till tals, enligt 

artiklarna 3 och 12 i BK.39 

Regler om barns livsvillkor och familje- och socialrättsliga rättigheter motsvaras i svensk rätt 

främst av FB, SoL och LVU. Därutöver markeras barns rätt i bl.a. målsättningsstadgandet i 

RF 1:2.40 I svensk rätt finns däremot inga särskilda bestämmelser om barn till föräldrar med 

kognitiva svårigheter. SoL och LVU omfattar alla barn i utsatta miljöer. På detta område finns 

dock internationella konventioner som antagits av den svenska regeringen. 

Den vedertagna presumtionen om familjeliv uttrycks främst genom att stödinsatser riktade till 

ett barn ska göras i samförstånd med barnets vårdnadshavare. Endast i de fall då barnet är 

tvångsomhändertaget för att förutsättningarna för LVU är uppfyllda blir vårdnadshavarens 

inställning underordnad barnets behov.41 FB 6:1 formulerar barns rätt till goda uppväxtvillkor. 

Regeln uppmanar även vårdnadshavare att ta sitt ansvar och förbjuder kroppslig bestraffning 

eller kränkande behandling. Paragrafen utgör dock ingen formell rättighet för barnet utan är 

snarare ett målsättningsstadgande.42
  

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2006) antogs av 

Sverige 2008. Konventionens syfte är att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får 

full och lika tillgång till mänskliga rättigheter. Staten ska enligt konventionen motverka 

diskriminering och negativa attityder, främja jämliket och delaktighet för personer med funk-

                                                           
39

 A.a., s. 130. 
40

 Leviner, P., Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, Jure Förlag AB, Stockholm, 2011, s. 97. 
41

 Kaldal, A., s. 277. 
42

 Leviner, P., s. 97-98. 
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tionsnedsättningar, inklusive möjligheter att ha sexuella relationer och bilda familj.43 Artikel 

23 uttrycker rätten till respekt för hem och familj.44 

 

3.2 .  Socialtjänstens ansvar för att ge barn skydd och stöd  

När vårdnadshavare inte själva klarar att tillgodose viktiga behov hos sitt barn inträder 

socialnämndens ansvar att vidta åtgärder. Enligt 11 kap. 1 § SoL är nämnden skyldig att utan 

dröjsmål inleda utredning när det kommer till nämndens kännedom att ett barn kan behöva 

skydd eller stöd. Utredningen ska genomföras skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra 

månader. Den ska tydligt visa vilket behov barnet har av vård i öppna former eller vård 

utanför det egna hemmet (11 kap. 2 § SoL). Om barnets behov pekar på att stödinsatser är av 

nödvändighet och vårdnadshavare och socialnämnden är överens om detta, fattar nämnden 

beslut om vilken omfattning av stöd som är för handen. Insatserna ska utformas i samförstånd 

med den enskilda familjen och vara individuellt anpassade.45  

I barnavårdsutredningar används sedan 1999 ofta, den av Socialstyrelsen utvecklade, BBIC-

modellen. BBIC (barns behov i centrum) är ett bedömningsverktyg med syfte att höja 

kvaliteten av sociala insatser rörande barns behov av skydd eller stöd. Modellen, som tagit 

inspiration efter en brittisk förlaga, ska stärka barnperspektivet samt den vetenskapliga 

professionalismen och enhetligheten i det sociala barnskyddsarbetet. Den är uppbyggd kring 

en tankemodell i form av en triangel med barnet i centrum, där triangelns tre sidor består av 

barnets behov, föräldrarnas förmåga och familj/miljö.46  

 

Socialtjänstens barnskyddsarbete kan kännetecknas som en balansakt mellan i vissa 

avseenden både motstridiga och svårförenliga ambitioner. De högt ställda kraven på robusta, 

fullgoda utredningar och snabba beslut ska även genomföras med hänsyn till en rad offentlig-

rättsliga författningar och allmänna principer.47  

Vid de fall då det finns ett vårdbehov för barnet och samtycke inte kan inhämtas ifrån 

vårdnadshavare ska nämnden ansöka om vård med stöd av LVU hos förvaltningsrätten, 4 § 

LVU. Proportionalitetsprincipen kräver att utredningen ska bedrivas med målsättningen att 

ingen utsätts för onödig skada eller olägenhet med hänsyn till vad som är motiverat utifrån 
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 Bruno, L., s. 8. 
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 FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
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 Socialstyrelsen, Barnets rätt och LVU – om barnet i rättsprocessen, Undersökning, 2009.s. 20 ff. 
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omständigheterna i ärendet, SoL 11:2. Det blir en avvägning mellan intresset av det önskvärt 

fullgoda beslutsunderlaget och det intrång i integriteten för familjen som utredningen 

innebär.48  

I RÅ 2011 not. 101 formulerar domstolen det ansvar som ligger på socialnämnden: 

”Socialnämnden har alltså ett långtgående ansvar för att utreda den unges förhållanden i 

hemmet. Av kravet på att det ska finnas en påtaglig skaderisk och den praxis som utvecklats 

kring detta krav följer ett motsvarande högt krav på utredningen att visa att detta rekvisit är 

uppfyllt när nämnden ansöker om vård. Trots kravet på konkretion är det fråga om en 

bedömning av risken för en skada som ännu inte inträffat. Det fordras alltså att ett antagande 

görs om en framtida sannolikhet. Det innebär att ju yngre barnet är desto svårare kan det vara 

att underbygga antagandet med tillräckligt konkreta omständigheter. Den utredning som 

förebringas inför domstolen måste likväl, även när det är fråga om ett mycket litet barn, 

grundas på antaganden som bl.a. så långt möjligt innefattar och bygger på relevanta observa-

tioner av föräldrarna och barnet.” 

Även i förarbeten inför senaste ändringarna i SoL och LVU beskrivs den känsliga och 

komplicerade uppgift en socialnämnd kan ställas inför. Våndan inför ett beslutsfattande kan 

vara stor, särskilt när det gäller yngre barn. Ett beslut kan både vara livsavgörande för barnet 

att separeras ifrån som att stanna kvar i en riskabel hemmiljö.49 

Sverige har en historia av familjefokuserat perspektiv på synen av barnskydd. Presumtionen 

att barn ska växa upp med sina föräldrar lever stark i det svenska rättsväsendet. 

Barnavårdssystemet hänförs därför tillsammans med många andra länder i Europa till de 

familjestödsorienterade med anmälningsplikt, medan barnavårdssystem i t.ex. USA, Kanada 

och England anses vara barnskyddsorienterade (med eller utan anmälningsplikt). I 

familjestödsorienterade system ses problemen för barn och unga främst som ett resultat av 

dysfunktionella familjerelationer, som med rätta hjälpmetoder är möjliga att förebygga och 

behandla. Då fokus läggs på familjens behov uppkommer behovet av att åstadkomma ett gott 

samarbete med föräldrarna för att nå lösningar i samråd. I system med barnskyddsorientering 

ligger istället fokus på föräldrarnas skadliga beteenden och de risker som finns för barnen. I 

ett sådant barnavårdssystem blir också samhällskontrollen långt mer central.50
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För att genomföra en översyn av den sociala barnavården tillsatte regeringen år 2007 en 

särskild utredning, ”Barnskyddsutredningen”. Initiativet kom efter ett antal uppseende-

väckande haverier inom socialtjänstens barnavård. Utredningen pekade på tydliga behov av 

reformer inom den sociala barnavården och som ett resultat av utredningens arbete att 

förstärka barnskyddperspektivet har bl.a. lagändringar i SoL och LVU genomförts. 

Exempelvis har den tidigare lydelsen i paragraferna SoL 1:2 och LVU § 1 ”vad som är bäst 

för barnet ska beaktas” bytts ut till det mer tvingande ”ska vara avgörande”.51 En formulering 

som dessutom är mer långtgående än vad som förespråkas i BK (som enligt originaltexten 

förespråkar att barnets bästa ”shall be a primary consideration”).52 

Som nämndes i början av detta kapitel är principerna om rätt till privat- och familjeliv och 

barnets bästa vitala delar av den avvägning som nämnden måste göra. Socialnämnderna har 

som sagt ett långtgående utredningsansvar när det gäller barn, som kan vara i behov av skydd 

eller stöd, och utredningen kan genomföras oberoende av vårdnadshavarens inställning. 

Nämnden har numera även enligt SoL 11:4 a befogenhet att besluta om fortsatt uppföljning av 

barn som bedöms vara i behov av nämndens stöd och skydd utan att det föreligger 

förhållanden som motiverar tvångsvård och samtycke till stödåtgärd saknas. Regeln gör det är 

även möjligt att besluta om uppföljning efter avslutad utredning om en ansökan om 

tvångsomhändertagande av barnet avslagits av domstol. Bestämmelsen syftar, förutom till 

fortsatt uppsikt över barnets förhållanden, till fortsatt motivationsarbete för att möjliggöra de 

insatser för barnet som behövs. 

Utredningens arbete har bl.a utmynnat i delbetänkandet SOU 2009:68, ett lagförslag om att 

sammanföra SoL:s barnskyddsregler och LVU till en och samma lag. 53  Detta förslag 

omarbetades sedemera i och med prop. 2012/13:10 (Stärkt stöd och skydd för barn och unga) 

med ändringar i främst SoL och LVU.  Ett exempel på hur det förstärkta barnskyddspers-

pektivet kommer i uttryck är ambitionen att utöka socialsekreterares kompetens inom 

barnskyddsarbetet, som t.ex. krav på erlagd socionomutbildning och även specialistutbildning 

vid barnutredningar men även med utvidgade befogenheter vid utredningarna.  
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3.3.  LVU § 2 – en tvåstegsprövning 

3.3.1.  Allmänt 

”Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i 

omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling 

skadas.” 

Paragrafen tar sikte på situationer i barnets hemmiljö och uppmanar till en tvåstegsprövning. 

Eftersom ingripanden från samhällets sida är en allvarlig åtgärd kräver lagstiftaren att följande 

rekvisit är uppfyllda för att lagen ska kunna tillämpas. Det krävs dels att det finns tydliga 

indikationer på att åtminstone ett av bakgrundsrekvisiten fysisk eller psykisk misshandel, 

otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller annat förhållande i hemmet föreligger. Dels 

ska det gå att peka på att miljösituationen med stor sannolikhet innebär en påtaglig risk för att 

barnets hälsa eller utveckling kommer att skadas (prognosrekvisit).54  

I förarbeten inför ändringarna i LVU i början av 2000-talet beskrivs gränsdragningen mellan 

rekvisiten som svår. Särskilt det då nya tillägget i 2 § om psykisk misshandel: ”Psykisk 

misshandel är svår att definiera. Det är inte fråga om enskilda händelser utan om en relation 

och ett förhållningssätt som bl.a. hindrar utvecklingen av en positiv självbild hos barnet. Till 

gruppen hör barn som upplevs negativt av föräldrarna och som ständigt blir känslomässigt 

avvisade, barn som kränks, som hotas med att bli övergivna och som terroriseras.” Vidare 

anförs: ”Det är ofta svårt att dra gränsen mellan psykisk misshandel och brister i omsorgen. 

Det kan handla om barn till missbrukare, barn till psykiskt sjuka föräldrar eller föräldrar med 

utvecklingsstörning. Det viktigaste är att de barn och unga vars hälsa eller utveckling utsätts 

för påtaglig risk får det stöd och skydd de behöver.”55  

3.3.2.  Brister i omsorgen – och närliggande rekvisit 

Föräldrars bristande omsorgsförmåga formuleras som ett bakgrundsrekvisit i 2 § LVU. Det är 

en riskfaktor i barnets hemmiljö som i de allra flesta fall rör yngre barn. Dvs. barn som är för 

unga för att klara upprätthålla en viss levnadsnivå på egen hand och därmed behöver en 

närvarande och vårdande vuxen. I propositionen till lagen beskrivs olika, men inte alla, 

situationer som faller under uttrycket "brister i omsorgen". Främst kan nämnas situationer när 

barnet utsätts för vanvård. Det kan handla om att den materiella omsorgen, såsom mat och 
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kläder, brister så allvarligt att barnets hälsa äventyras eller att tillsynen eftersätts i den mening 

att barnet inte får det skydd som är nödvändigt med hänsyn till dess ålder.  

Vidare utgör psykisk och känslomässig försummelse brister i omsorgen. I propositionen till 

ändringarna i LVU i början av 2000-talet anförs: ”Psykisk försummelse är när barnets 

psykiska hälsa skadas eller äventyras, oftast under lång tid, genom att ett barns grundläggande 

behov av t.ex. uppmärksamhet, tillhörighet, fostran, vägledning, stimulans och utveckling inte 

tillgodoses”.56  

Enligt praxis kategoriseras anknytningsproblematik under begreppet brister i omsorgen 

(”känslomässig försummelse”) men skulle även, med tolkning av förarbetena till LVU, kunna 

innefattas av psykisk misshandel (”utfrysning, bestraffning”) och annat förållande i hemmet 

(”en förälder knyter inte an till sitt barn”). 57  Som nämndes i inledningen beträffande 

kategoriseringen av anknytningsproblematik och skäl för ett omhändertagande enligt LVU 

nämner alla rättsfall, som ingår i denna undersökning, uteslutande brister i omsorgen.  

Det bör förtydligas att anknytningproblematik eller liknande begrepp inte förekommer i LVU 

eller dess förarbeten, varken tidiga eller senare tillkomna. 2 § LVU är som tidigare 

konstaterats en öppet formulerad paragraf med syfte att inbegripa även senare upptäckta 

riskfaktorer för ett barn i dess hemmiljö. Här har HFD i sin funktion som lagtolkningsinstans 

uppgiften att fylla ut lagen och har i viss mån fört in begreppet utifrån socialnämndernas 

talan. 

RÅ 2003 not. 202 belyser både anknytningens betydelse för ett litet barn och omfattningen av 

stödinsatserna. Målet rörde ett föräldrapar med intellektuella funktionshinder med grava 

kognitiva svårigheter till följd. Anknytningsstörningen hos flickan i målet diskuterades flitigt 

med anledning av att hon uppvisat allvarliga tendenser till spädbarnsdepression. Att det fanns 

en allvarlig risk för att flickans hälsa och utveckling skulle ta skada var inte så mycket en 

fråga som synen på de nödvändiga insatserna omfattning. På begäran av dåvarande regerings-

rätten yttrade sig Socialstyrelsens vetenskapliga råd om de  stödåtgärder som skulle vara för 

handen om flickan skulle vårdas hos sina föräldrar. Det konstaterades bland annat: ”En insats 

i form av personal på rullande schema i hemmet blir mer att likställa med vård på institution 

och kan inte gagna barnets bästa”. Föräldrarna hade i sista instans ändrat sin inställning och 

samtyckte nu till vårdplanen som innebar placering för flickan i ett familjehem. Reg:R 

                                                           
56

 Prop. 2002/03:53, s. 49. 
57

 Prop. 2002/03:53, s. 82. 



26 
 

prövade i målet trovärdigheten i föräldrarnas samtycke till vård och ansåg att det inte föreföll 

troligt att föräldrarna skulle ändra sig i senare skede eller ingripa i vården på olämpligt sätt. 

Reg:R menade att vården kunde fortsättas utan LVU och ändrade därför underinstansernas 

beslut om tvångsvård.58 I detta mål anförs anknytningsproblematiken för flickan som den 

avgörande riskfaktorn i enlighet med rekvisiten bristande omsorg och påtaglig risk. Den 

underförstådda delfrågan i målet om de omfattande stödinsatserna i hemmet utgjorde en 

påtaglig risk i LVU:s mening föll bort i samband med att vårdnadshavarna lämnade sitt 

samtycke till vård för flickan i familjehem, och blev därför aldrig föremål för en prövning. 

 

3.3.3.  Påtaglig risk  

Av förarbetena till LVU framgår att en så allvarlig åtgärd som tvångsomhändertagande inte 

får vidtas utan tungt vägande skäl. Det ska vara fråga om en påtaglig risk att barnets hälsa 

eller utveckling tar skada av någon situation i hemmiljön som räknas upp i 2 § LVU. 

Uttrycket anger den risknivå som krävs för att ett omhändertagande ska godkännas. Genom 

adjektivet påtaglig kan därför en övergående, oklar eller ringa risk uteslutas.59 

Subjektiva antaganden om en sådan risk eller ovidkommande omständigheter, t.ex. 

föräldrarnas samhällsvärderingar eller trosuppfattningar, får inte utgöra grund för ett 

omhändertagande av barnet.60
 För ett ingripande krävs att det föreligger en klar och konkret 

risk för att barnets hälsa eller utveckling kommer skadas.61 Alltför avlägsna och hypotetiska 

antaganden om risk för barnet kan därmed inte heller utgöra grund för LVU, detta avgjordes i 

RÅ 2009 ref. 64 (återges närmare i avsnitt 3.4.3).62  

Risknivån för påtaglig risk motsvarar beviskravet sannolikt, dvs. ett av de lägre beviskraven 

inom straffrätten. Trots att sannolik utgör ett lågt beviskrav i straffrätten beskrivs sannolikt i 

den juridiska doktrinen som en hög grad av säkerhet i en prognostisk bedömning som kravet 

på påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling skadas. Påståendet om att ett barn kan 

utvecklas negativt om det stannar kvar i sin hemmiljö är därför en säker framtidsprognos.63 

RÅ 1992 ref. 6. En tvåårig flicka uppvisade påtagliga tecken på distanslöshet och överdrivet 

kontaktsökande. Hon hade också vid flera tillfällen visat tecken på bristande fysisk 
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omvårdnad t.ex. ingrodd smuts på hela kroppen, kariesangrepp i tänderna och sårig stjärt. 

Mamman var aggressiv till sitt sätt och hamnade ofta i konflikt med personer i sin närhet. Hon 

levde i en svår social situation utan arbete, hade en ansträngd ekonomi och befann sig 

periodvis i djup nedstämdhet. I målet nämns inte huruvida mammans kognitiva svårigheter 

berodde på intellektuell funktionsnedsättning eller psykiatrisk diagnos. Enligt intyg från en 

distriktsbarnläkare kunde en av orsakerna till flickans långsamma utveckling – ”failure to 

thrive” – ha varit moderns nedstämdhet över att ha blivit övergiven av flickans far. Av 

utredningen framgick också att flickan var ett för tidigt fött barn som under det första halvåret 

utvecklades långsamt såväl fysiskt som psykiskt. Hennes första levnadstid präglades av 

infektioner, stora uppfödningssvårigheter och knapp viktuppgång. HFD upphävde 

underinstansernas beslut om LVU-omhändertagande. I domskälen uppgavs att alltför 

motstridiga uttalanden om mammans kapacitet att ta hand om sin dotter lagts fram i målet. 

HFD ansåg därför inte att förhållandena var tillräckligt allvarliga och förutsättningarna för 

LVU därmed inte heller uppfyllda.64  

I både praxis och förarbeten framhålls att ju yngre ett barn är desto känsligare är det för 

förhållanden i omgivningen och desto större är dess beroendeställning gentemot 

vårdnadshavarna. Eftersom både den kroppsliga såväl som den psykiska utvecklingen sker 

snabbt under barnets tidiga år blir också tidsfaktorn en viktig aspekt. Det krävs därför en 

särskild observans från socialtjänstens sida när det gäller ett litet barns situation med hänsyn 

till dess utsatthet.65
  

Problem hos föräldrarna, såsom psykiatriska diagnoser, intellektuell funktionsnedsättning 

eller missbruk, ska inte i sig föranleda ett omhändertagande för tvångssvård. Ett beslut får 

med andra ord aldrig grundas enbart på föräldrarnas problematik i sig utan det väsentliga är 

vilka konkreta följder dessa problem och begränsningar innebär för barnet.66  

Begreppet påtaglig risk innebär också att missförhållandet i hemmet inte redan behöver ha lett 

till en konstaterad skada för barnet, men risken för skada måste förefalla sannolik. Det ska 

framgå av socialnämndens utredning på vilket sätt miljösituationen kan skada barnets hälsa 

och utveckling dvs. konsekvenserna av vad den kommer leda till. 67  Departementschefen 

uttalade i samband med propositionen till LVU: ”En lag, som är avsedd att utgöra ett skydd 
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för barn och ungdomar, får aldrig bygga på förutsättningen att den unge skall ha varit utsatt 

för en redan konstaterad skada för att lagen skall vara tillämplig.”68  

 

3.3.4.  Riskbedömning 

När det handlar om så små barn som mellan 0-3 år blir bedömningen per automatik svår. 

Barnet har begränsade möjligheter att uttrycka sig på annat vis än genom sitt beteende eller 

sin uppsyn och är dessutom för litet för att förstå sig på omvärlden och ha några vidare 

förväntningar på den. Beteendevetenskapsforskaren Katarina Alexius tar upp svårigheten i sin 

artikel om rättsfallet RÅ 2009 ref. 64 (del av projektet ”Barns behov och föräldrars 

(o)förmåga. En studie av vårdbehovsbedömningar i mål om tvångsvård av barn till utveck-

lingsstörda föräldrar”): ”Styrkan hos sociala risker för barn påverkas av den totala förekomst-

en av risk- och skyddsfaktorer i samverkan samt av utsatthetens intensitet och varaktighet. En 

och samma risk, t.ex. försummelse, kan ge olika effekter beroende på ett barns ålder, utveck-

lingsstadium, kön, psykiska hälsa, tidigare erfarenheter och andra förhållanden. Det är därför 

svårt att fastställa säker kausalitet, dvs. säkra samband mellan orsak och effekt, när det gäller 

ett specifikt barns risk för skada.”69 Brytpunkten för när barnets behov av skydd går före 

rätten till familjeliv är när risknivån, för både närliggande och framtida risker, konstateras 

vara så allvarlig för barnet att det skulle strida mot samhällets ansvar att inte göra ett 

ingripande. Ju mer avlägsen risk för framtida skada kräver dock högre risknivå.70 

Begreppen i 2 § LVU är som sagt vagt formulerade. Förarbetena hänvisar till forskningen i  

andra vetenskaper vid en bedömning av barns behov av stöd och skydd. Det krävs således att  

rättstillämparen går utanför rättskällorna för att finna dessa svar. Som tidigare framkommit 

innebär 2 § LVU en prövning i två steg. Det krävs att bakgrundsrekvisitet brister i omsorgen 

ska vara uppfyllt för att det ska bli en prövning av prognosrekvisitet, dvs. om missförhållandet 

kan betyda en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling kommer skadas. Då påtaglig 

risk har karaktären av ett prognostema – ”något som kommer inträffa i framtiden” (till skill-

nad från bevistema inom straffrätten – ”något som redan inträffat”) - krävs att erfarenhets-

satser, både allmänna som särskilda, läggs till avvägningen.71
  

En bedömning av det specifika barnets bästa i sammanhanget liksom förekomsten av påtaglig 

risk innefattar en prognos om barnets framtid. Uttrycket prognos är en framtidsutsikt/förut-
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sägelse för en enskild individ medan prediktion är detsamma fast på gruppnivå. Det är utifrån 

prediktionen som en prognos kan utformas.72  

En bra utredning består således av en sammankoppling av dessa rekvisit och 

erfarenhetssatser. För att kunna påstå att ett barn är i behov av vård och särskilt om barnets 

”bästa” är att tillgodose denna genom tvångsvård måste denna avvägning ligga till grund för 

bedömningen.  

I det första skedet av en LVU-utredning blir frågan helt upp till den enskilda utredaren att 

grunda sig en uppfattning om barnets situation utifrån uppgifter från barnets omgivning och 

egen observation av barnet. Socialutredarens dubbla roller i att stödja vårdnadshavarna 

samtidigt som hen ska stå för samhällets kontroll av barnets uppväxtmiljö kan vara särskilt 

svår när det handlar om yngre barns hemförhållanden. I dessa svårbedömda situationer, då ett 

äldre barn skulle kunna bidra utredningen med sina åsikter och sitt intresse, ska utredaren 

efter egen bedömning avgöra vad som vore barnets bästa. 

Att göra bedömningar av föräldraförmåga kräver också sin kompetens på många plan. 

Personal inom socialtjänsten ska besitta dessa kunskaper när det handlar om utredning där ett 

barn befaras fara illa. Bedömning av förmågan hos personer med kognitiva svårigheter, t.ex. 

utvecklingsstörning eller neuropsykiatriska diagnoser, är en än mer komplicerad och krävande 

uppgift. Forskningen, både den rättsvetenskapliga såsom den beteendevetenskapliga, visar att 

det finns ett behov av bättre anpassade verktyg för socialtjänsten i bedömning av denna grupp 

föräldrar.73  

Rättsprocessen i LVU-mål är indispositiv till sin karaktär. Till skillnad från civilmål kan en 

avgjord fråga prövas igen om förutsättningarna förändrats. Rätten har därmed ett 

officialansvar i LVU-mål vilket innebär ett långtgående ansvar att se till att utredningen är 

tillräcklig för att kunna utgöra beslutsunderlag. Dels ansvarar domstolen för att ta in 

sakkunnig expertis i de fall socialnämnden eller vårdnadshavare inte kallat sådan och rättens 

egen kunskap om barns utvecklingspsykologi inte räcker. Dels ska domstolen begära in 

grundligare utredning från socialnämnden i fall den anses för svag.74
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Frågan om stödinsatsernas omfattning i sig kan utgöra en påtaglig risk för barnets hälsa och 

utveckling har prövats en gång såvitt denna undersökning kan visa (däremot som delfråga i 

bl.a. tidigare nämnda RÅ 2003 not. 202.):  

RÅ 1995 ref. 64. I fallet som rörde en ensamstående mamma med kognitiva begränsningar 

och låg stresstålighet, gavs samtycke till allt stöd som gick att uppbåda för att hon skulle få 

behålla sina två små barn i hemmet. Socialnämnden menade att de nödvändiga omfattande 

stödinsatserna i sig kunde utgöra en påtaglig risk för barnens hälsa och utveckling eftersom 

det inte gick att tillgodose barnens behov av en specifik och stadigvarande anknytnings-

relation. Domstolen betonade att det måste finnas ett ”tydligt vårdbehov” och menade att i 

detta fall saknades fakta som klart visade att en påtaglig risk för skada förelåg. HFD ansåg att 

eftersom sannolikhetsfaktorn för skada inte var fastställd, var det oklart både hur hög risken 

var och om den eventuella risken var näraliggande eller avlägsen i tiden. Nämndens talan 

avslogs därför.75  

Resonemanget som förs i målet kan härledas till den rådande tidsandan som inte var lika 

starkt influerad av anknytningsforskningen. Då skador pga. anknytningsproblematik är något 

som vi numera vet kan uppstå senare i livet torde det inte längre vara lika relevant att i målen 

avgöra frågan om när i tiden skadan kommer uppstå. Kravet att det ska vara fråga om en hög 

risknivå kvarstår dock.   

 

3.4.  Anknytningsproblematik i förhållande till påtaglig risk 

3.4.1.  Riskformulering  

För att ringa in typen av problem som anknytningsstörning kan medföra för ett barn bör den 

särskiljas och jämföras med övriga riskfaktorer enligt 2 § LVU. Alla riskfaktorer påverkar ett 

barns utveckling negativt, beroende allvarlighetsgrad och utsträckning i tid, men skadorna tar 

naturligtvis olika uttryck. Rangordning av riskfaktorernas allvarlighet går alltså inte att göra 

enbart utifrån begreppen i sig.  

I förarbeten till ändringen av LVU i början av 2000-talet anförs att psykisk misshandel är svår 

att upptäcka, både i form av risker och tecken på skada. Vad gäller fysisk misshandel finns det 

i dag en välfungerande praxis. Vid utredningar av psykisk misshandel riskerar det däremot bli 

en alltför snäv bedömning. Den är svårare att upptäcka och syns inte utåt på samma sätt som 
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fysisk misshandel. Risken finns därför att barnet redan hunnit ta skada när den psykiska 

misshandeln går att påvisa på ett sådant sätt att det blir fråga om LVU. Vidare konstateras att 

det är särskilt svårt att bedöma om det föreligger en påtaglig risk för ett barn att skadas i sin 

hemmiljö när det är fråga om barn till föräldrar med psykisk sjukdom eller utvecklings-

störning.76 

Mot bakgrund av vad forskningen säger kan anknytning likställas med andra grundläggande 

livsvillkor för en människas överlevnad och utveckling, som t.ex. livsnödvändiga ting såsom 

värme, näring och skydd. Det sociala samspelet med adekvat respons utgör därför ett ovillkor-

ligt krav på de personer som står närmast ett litet barn. Ett barn som lider av bristande 

anknytning, men som får alla andra fysiska behov tillgodosedda, riskerar att inte utvecklas 

normalt. Barnets inre kompass sätts ur spel och detta leder inte sällan till ett liv kantat av 

psykisk ohälsa och sociala svårigheter. Risken för skada ökar naturligtvis om det samtidigt 

förekommer andra psykosociala riskfaktorer i barnets hemmiljö.77  

Tydliga orsaksamband mellan miljö och skada är ofta svåra att bevisa i barnskydds-

utredningar men somliga riskfaktorer visar på säkra samband mellan barnets aktuella miljö 

och framtida skador. Det råder enighet bland forskarna att allvarliga förhållanden av sexuella 

övergrepp, allvarlig misshandel och allvarlig vanvård och psykisk försummelse leder till en 

negativ utveckling för barnet. Anknytningsproblematiken kan med andra ord jämföras med 

allvarlig misshandel, sexuella övergrepp och allvarlig omsorgsbrist.78
  

RÅ 1995 ref. 46. Målet rörde en ensamstående psykiskt sjuk mamma med en 4-årig dotter och 

rättsfrågan var om en vårdnadshavare med psykisk störning kunde innebära påtaglig risk för 

ett barn. Mamman var diagnosticerad med en allvarlig psykisk störning som bl.a. innebar att 

hon lätt kunde somna ifrån sin omgivning, hade vanföreställningar och dålig sjukdomsinsikt. 

Flickan ansågs dock från samtliga håll normalt utvecklad samt frisk både fysiskt och psykiskt. 

Det hade noterats, på BVC bland annat, att relationen mellan mor och dotter verkade fin. 

Skyddsfaktorer som också spelade in var att flickan var ett ”intellektuellt ovanligt klart och 

moget barn för sin ålder” med god och tät kontakt med sina morföräldrar. Av de uttalanden 

som gjordes av barnpsykiatriska experter i målet framgick att betydande osäkerhet förelåg 

beträffande såväl sannolikheten för skador hos den 4-åriga flickan som vid vilken tidpunkt 

eventuella skador kunde väntas uppkomma. För den händelse skador skulle uppstå gick det 
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inte heller att säga något bestämt om hur allvarliga de kunde befaras bli. RegR fann att inget 

av det nämnden åberopat eller vad som i övrigt förekommit i målet kunde utvisa att det 

förelåg sådana brister i omsorgen om flickan som medförde en påtaglig risk för att hennes 

hälsa eller utveckling skulle skadas. Det saknades ett tydligt vårdbehov och därmed även 

motiv till vård med stöd av LVU.79 

HFD har för närvarande meddelat prövningstillstånd för ett mål som rör anknytnings-

problematik.80
 Frågan i målet är om det sätt en vårdnadshavare agerar på i ett ärende om 

upphörande av frivillig vård i familjehem kan utgöra brister i omsorgen. Flyttningsprocessen 

från familjehemmet hem till pappan hade varit märkbart slitsam och upprörande för flickan 

som varit placerad sedan födseln. Pappans till synes bristande empati och insikt om barnets 

behov ledde till ny utredning från socialnämnden. Fallet rörde således en annan rättsfråga än 

den som redogörs för i detta arbete men nämns för att illustrera hur anknytningsproblematiken 

för barnet i målet diskuteras. Begrepp såsom trygg anknytning och anknytningspersoner 

nämns flitigt i KR:s uttalanden. Det kan med andra ord anas en tendens till att forskningen 

förankrats i det allmänna resonemanget, även i rättssalarna. 

 

3.4.2.  Kognitiva begränsningar och föräldraförmåga 

De flesta av oss känner ett visst obehag i att nämna föräldraförmåga i samband med 

intellektuell funktionsnedsättning eller neuropsykiatriska diagnoser. Detta fenomen bottnar av 

naturliga skäl i den nationella skam som ligger i vår historiska behandling av människor med 

utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar.  

Mellan åren 1934 och 1975 genomfördes tusentals tvångsteriliseringar i Sverige. De som 

ansågs tillhöra gruppen människor som skulle begränsas, såsom intellektuellt omyndiga eller 

socialt olämpliga, steriliserades för att inte föra sina gener vidare. Det handlade för det mesta 

om unga kvinnor i socialt och ekonomiskt utsatta grupper. Beslutet om de omfattande 

steriliseringarna togs av dåvarande riksdag och grundades i den rashygieniska ideologi som 

präglade vetenskapen i Sverige under de första decennierna av 1900-talet. Alltsedan 1976 får 

sterilisering bara ske på egen begäran. Inte förrän sent 1990-tal startades diskussionen om 

tvångssteriliseringarna och en statlig utredning tillsattes. Det beslutades bl.a. att de personer 
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som steriliserats mot sin vilja skulle kompenseras ekonomiskt. Numera definieras 

tvångssteriliseringarna som statliga övergrepp och brott mot mänskligheten.81  

Under 1980-talet påbörjades processen med att arbeta bort den förlegade synen på människor 

med intellektuella funktionshinder. Normaliseringsprincipen eller medborgarperspektivet, 

rätten att få vara den man är, skulle vara vägledande och ersätta det tidigare strikt medicinska 

synsättet. Människor med funktionshinder som tidigare levt ytterst begränsade liv, utan vidare 

självbestämmanderätt eller delaktighet, gavs nu samma samhälleliga rättigheter som övriga 

medborgare. Främst innebar det nya synsättet att dessa människor skulle hjälpas och tas om 

hand för behandling och rehabilitering. Med träning och rätt stöd kunde deras förmågor 

utvecklas och förbättras.82 Sverige antog 2008 FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning (2006). 

Kognitiva svårigheter innebär att individens förmåga till abstrakt tänkande, inlevelse och 

problemlösning är begränsat. I begreppet kognitiva svårigheter inkluderas intellektuella 

funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning (IQ 70 och lägre) och svagbegåvning (IQ 85-

71). Även neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis ADhD, ADD, Aspergers 

syndrom och förvärvad hjärnskada omfattas av begreppet. Gemensamt för dessa är att de är så 

kallade ”osynliga” handikapp, vilka kanske visar sig först när personen utsätts för stress eller 

annan ansträngning.
83

 Beroende orsak så behöver det inte alltid innebära ett kronisk 

begränsning hos individen utan kan ibland utvecklas över tid, t.ex. genom goda stödinsatser 

eller en ny livssituation. Mot bakgrund av att personer med kognitiva svårigheter har svårare 

med uppmärksamhet, impulskontroll, samspel och planering är det tydligt att deras barn också 

löper risk att inte få sina utvecklingsbehov tillgodosedda. Risken är stor att barnet inte får den 

stimulans som är nödvändig och går miste om värdefulla erfarenheter och inlärnings-

tillfällen.84
  

Barn till föräldrar med kognitiva svårigheter är överrepresenterade bland de barn som i 

Sverige omhändertas enligt 2 § LVU. Antalet vetenskapliga studier om långsiktiga effekter av 

att växa upp med föräldrar med t.ex intellektuell funktionsnedsättning är dock få och 

begränsade.85
 Inom den forskning som finns råder stor oenighet bland forskarna om möjlig-
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heterna att med stöd och insatser hjälpa föräldrarna att utveckla sina förmågor för kunna 

tillgodose sina barns behov.86 

Föräldrarnas lägre impulskontroll och sämre förmåga att lösa konflikter på ett konstruktivt vis 

kan innebära att barnet löper större risk att både själv utsättas för våld och att uppleva våld i 

hemmet.87 Ett annat allvarligt följdproblem som framstår för barn till föräldrar med kognitiva 

svårigheter är den ökade risken att utsättas för mobbning. Med tanke på att föräldrarna kan ha 

begränsade möjligheter att ge barnet stöd och familjens nätverk ofta är litet, kan även det 

innebära en ökad risk för barnet.88 

Ovan nämnda faktorer är förvisso vedertagna risker för ett föräldraskap med kognitiva 

svårigheter men vid en bedömning av barnets vårdbehov måste hela familjens situation och 

övriga förutsättningar beaktas. Risken för godtycklighet är dock stor eftersom kunskaperna 

om kognitiva svårigheter överlag är begränsade hos handläggare. Vid bedömning av 

föräldraförmåga kan personliga värderingar och fördomar runt denna grupp föräldrar få allt 

för stort utrymme. Slutsatser dras inte sällan utifrån högst ovetenskapliga grunder med 

utgångspunkt från hur utvecklingsstörningen eller annat funktionshinder definieras eller 

endast genom IQ test. Dessa föräldrar kan å ena sidan bedömas hårdare utifrån en på förhand 

svag tilltro till föräldraförmågan pga. en känd diagnos. Å andra sidan kan en del utredare med 

övertro till föräldrarnas förmågor tendera att sänka kraven, för att föräldrarna ”vill så väl och 

gör så gott de kan”, trots att det inte är tillräckligt för barnets behov.89
 

RÅ 1995 ref. 39. Fallet rörde två syskon i åldrarna ett och tre år uppvisade distanslöshet och 

utvecklingshämmade symtom men levde upp och gjorde markanta framsteg när de vårdades i 

ett utredningshem. Föräldrarna hade båda två intellektuella funktionsnedsättningar och led av 

äktenskapsproblem. Det var en stökig och orolig familjesituation som barnen föddes in i med 

flertalet flyttar därtill. Efter ett uppbrott lämnade mamman barnen och mannen för att bosätta 

sig i andra delen av landet. Pappan visade lågt tålamod och stresstålighet med barnen. Han 

hade svårt att tolka deras signaler och ge känslomässig närhet. Mamman brast även hon i att 

tolka barnens signaler och behov men var något bättre på den känslomässiga omvårdnaden. 

Då inte samtycke till vård fanns enligt den vårdplan som socialnämnden förespråkade så 

placerades barnen i familjehem. Vid tiden för dåvarande regeringsrättens prövning hade 
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familjens situation lugnats ned lite, föräldrarna försökte åter klara äktenskapet och hade 

påbörjat vuxenutbildning. Reg:R ansåg att föräldrarnas insikter och förbättrade livssituation 

visade på en förbättring i hemförhållandena varpå påtaglig risk för skada för barnens hälsa 

eller utveckling inte längre kunde påtalas. Barnen ansågs därför kunna vårdas i hemmet med 

de stödinsatser som föräldrarna nu gett samtycke till.90
  

Rädslan i att tala om föräldraförmåga i samband med kognitiva svårigheter kan  innebära att 

människor inte får det stöd som de skulle behöva. Det gäller både för föräldern som individ 

och för dess barn.91
 Den uppenbara faran i att inte tala klarspråk när det gäller föräldrarnas 

begränsade omsorgsförmågor är främst att det kan leda till att vårdplanerna blir orealistiska. I 

stället för att peka på faktiska omsorgsbrister tillskrivs föräldrarna eventuella utvecklings-

möjligheter som de inte har.92  

Vidare är frågan om samtycke till nödvändig vård desto mer problematisk eftersom föräldrar-

na måste kunna förstå, inte bara varför vården behövs utan också, vad konsekvenserna kan bli 

för barnet om vården inte fullföljs. Föräldrar med intellektuella funktionshinder kan ha svårt 

att förstå att det över huvud taget finns ett vårdbehov eller inse konsekvenserna av de löften 

de avger.93 Med adekvat bemötande från utredare och en god samverkan mellan berörda 

instanser ökar dock chanserna för att föräldrarna tar till sig information, få bättre insikt om 

sina begränsningar och eventuellt acceptera nödvändiga stödinsatser.94 

3.4.3.  Skyddsfaktorer 

Varje barn är utrustat med en rad olika och varierande skyddsfaktorer. Omständigheter som 

kan ha en motverkande effekt på negativ utveckling för barn som växer upp i riskmiljöer eller 

upplevt trauman. Spannet av dessa rör sig mellan allt från barnets inre styrkor och egenskaper 

till yttre mer föränderliga förutsättningar som exempelvis tillgång till stödjande andra vuxna 

såsom förskolepedagoger eller mor- och farföräldrar.  

Normalbegåvning, fysisk hälsa, fördelaktigt utseende och ett lättsamt temperament brukar 

räknas som delvis medfödda skyddsfaktorer. Mer avgörande för utvecklandet av motstånds-

kraft brukar dock de mer påverkansbara yttre faktorerna vara. En anknytningsrelation som får 

barnet att känna sig älskat gynnar i sin tur självkänsla, tillit och initiativkraft. Om en god 
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anknytningsrelation till en förälder saknas behöver barnet ha sådan relation till åtminstone en 

annan vuxen. Strategier i att hantera stress och en känsla för sammanhang är vidare inre 

hjälpande faktorer för barnet, även dessa hänger ihop med anknytningens kvalitet.95
 

Gemensamt för alla inneboende och framtida skyddsfaktorer är dock att de visar sig med 

tiden. Det går oftast inte att på förhand avgöra hur ett spädbarn är rustat och vad det har för 

framtida förutsättningar, därför kan dessa i regel inte läggas till grund för ett beslut. 

RÅ 2009 ref. 64. Fallet rörde en ensamstående utvecklingsstörd mamma till en liten flicka. 

Mamman var medveten om sina brister, välvilligt inställd till alla former av stöd och önskade 

främst ett boende hos sin mamma med sambo. Frågan för dåvarande regeringsrätten rörde 

främst de argument som förts kammarrätten kring riskerna i ett beslut om boende för flickan 

och mamman tillsammans med mormodern. Mormoderns stigande ålder och mammans 

eventuella framtida vilja att skaffa ny familj var de främsta argument som lagts till grund för 

ett omhändertagande av flickan, dvs. inte flickans hälsa eller utveckling. Reg:R avfärdade 

KR:s domskäl med att ”hypotetiska och avlägsna” antaganden inte ska kunna läggas till grund 

för ett LVU-beslut. I underinstanserna fördes ingående men motstridiga resonemang om 

flickans anknytning. Utredningen ansågs dock av Reg:R visa att flickan var frisk och 

utvecklades normalt varpå domen upphävdes. 

 

3.4.4  Vårdnadshavarens samtycke till frivillig vård 

I SoL 5:1 (sjunde strecksatsen) finns riktlinjerna för socialtjänstens arbete med familjer i 

utsatta situationer: 

 – ”i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det 

skydd och stöd som de behöver och, om den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna 

hemmet.” 

LVU §1 st 2 anger kravet på bristande samtycke för att lagen ska kunna tillämpas:  

”Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de situationer som anges i 2 

eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem 

som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv.” 

Insatser till stöd och skydd för barn ska med andra ord så långt som möjligt ske i hemmet. 

Socialtjänsten ska i första hand tillsammans med vårdnadshavare arbeta för förbättring utan 

att behöva flytta på barnet. Barnets behov av insatser bör därför i första hand bedömas i 
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samråd med vårdnadshavaren. Oavsett vilka dessa åtgärder blir bör de vara utformade så att 

vårdnadshavaren inte bara samtycker utan också tar aktiv del i arbetet och uppmuntras till 

eget ansvar för en förbättring. Endast då socialnämnden inte lyckas träffa en överens-

kommelse med vårdnadshavaren och alla tänkbara hjälpinsatser på frivillig väg är uttömda 

kan ett ingripande genom LVU bli aktuellt. Lagen kräver dock att en omfattande rättslig 

kontroll genomförs för att kunna garantera rättsäkerheten vid beslut om tvångsvård. 96
 

Socialnämnden har ett långtgående ansvar att ge ett underårigt barn skydd om det behövs trots 

att vårdnadshavarens avböjt hjälperbjudanden.97  

3.4.5.  Vårdplan 

Om förhållandena visar att barnet behöver vård utanför hemmet ska socialnämnden upprätta 

en vårdplan, 11 kap. 3 § SoL. Av denna ska det tydligt framgå vilken vård som nämnden 

planerar. Målet med vårdförslaget måste vara tydligt utformat för att vårdnadshavaren ska 

kunna förstå innebörden, särskilt om vården planeras förläggas i ett familjehem. 

Vårdnadshavaren måste ha möjlighet att fullt ut ta ställning till vårdplanen.98
  

Då det inte krävs en genomförandeplan enligt SoL för vård av barnet i egna hemmet 

uppkommer frågan vad som reglerar detta frivilliga förfarande. I prop. 2000/01:80 motiverar 

man åtskiljandet med att barnets problemssituation ofta är mer komplex och känslig vid ett så 

stort ingrepp som tvångsomhändertagande. Samtidigt tar socialnämnden då på sig ett större 

ansvar för att barnet får en god vård. En övergripande vårdplan som innefattar barnets behov, 

behandlingsmål m.m. utgör en förutsättning för att socialnämnden skall kunna ta ett 

vårdansvar för barnet. 99  En genomförandeplan torde ha en funktion även i de fall 

vårdnadshavarna samtycker till frivillig vård. I lagkommentaren till SoL 5:3 uttrycks denna 

tanke: ”Den form för vårdplan som utvecklats vid vård enligt LVU bör kunna vara tillämplig 

även vid vård som sker i frivillig form. Detta skapar förutsättningar för ett mer enhetligt 

system både för socialtjänsten och det enskilda barnet oberoende av skälen till och formen för 

placeringen. 

3.4.6.  Tvångsvård trots samtycke 

Om samtycke till frivilliga insatser enligt SoL lämnats kan domstol enligt huvudregel inte 

besluta att barnet ska beredas vård enligt LVU. Ett formellt allvarligt menat samtycke kan inte 
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utan vidare frånkännas sin sedvanliga rättsliga betydelse. Lagens förarbeten anför dock att det 

finns situationer när LVU kan tillämpas trots samtycke. Det tydliggörs också att den 

omständigheten att man tror att samtycket inte är allvarligt menat inte gör samtycket ogiltigt. 

Även dessa samtycken utgör således formellt hinder mot att tillämpa LVU. Lagen ger dock 

utrymme för att lösa sådana situationer utan att samtycket ifrågasätts. Barnet ska kunna 

garanteras behövlig vård, vilket innebär att hela den planerade vården ska kunna genomföras. 

Om rätten befarar att samtycket kan komma att återkallas innan hela den planerade vården har 

kunnat genomföras kan LVU tillämpas för att garantera vården på lång sikt. Även då 

föräldrarna samtycker till vård men kan befaras komma att ingripa i vården på ett för barnet 

störande sätt, kan vård enligt LVU bli aktuell.100
  

RÅ 1995 ref. 38 behandlar vårdnadshavares sent uppkomna samtycke. I utredningen framkom 

att en barnmorska uttryckt oro inför föräldrarnas förmåga att ta hand om sitt väntade barn. 

Mamman i målet hade två barn sedan tidigare men dessa var inte boende hos henne. Efter 

barnets födelse fick familjen kvarstanna en tid på BB för observation och placerades senare på 

ett stödhem för familjer. Utlåtandet därifrån angav att föräldrarna inte var trygga i sina 

föräldraroller. Det anfördes vidare att mamman”saknade förmåga att på ett tillfredsställande 

sätt knyta an till sin dotter”. Hon satte sina egna behov före, saknade inlevelseförmåga och 

visade på ovilja att ta emot stöd. Vidare saknade hon kunskaper och känsla för att tyda barnets 

signaler. Den rent praktiska omvårdnaden av flickan behärskade hon bättre. Bristerna fanns i 

det känslomässiga samspelet mamma – barn. Pappan visade större engagemang och 

känslomässig omsorg till dottern men var svag psykiskt och behövde mycket stöd från 

personal i vården av flickan. Flickan var sen i sin utveckling och i stort behov av 

känslomässigt engagemang och stimulans av vuxna. Därtill saknade hon fallskyddsreflex och 

det fanns misstankar om hörselskada. Mamman överlät ansvaret för flickan till pappan efter 

deras separation och pappan medgav i sin tur samtycke till vård i familjhem. Samtycket från 

vårdnadshavarna kom till i ett sent skede (vid tiden för HFD:s prövning) men ansågs ändå 

tillförlitligt och därmed upphävdes beslutet om vård enligt LVU för flickan. 

KR i Sundsvalls dom den 16 december 2014 i mål nr 2472-14. Frågan i målet gällde huruvida 

föräldrarna brast i sin omsorg till sin förstfödda son eftersom hans lillasyster omhändertogs 

direkt efter födseln. I utredningen framkom att båda föräldrarna hade en psykosocial 

problematik och att de under stora delar av sina liv varit i behov av stödinsatser för att klara 
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sin vardag. Dagarna efter äldsta pojkens födelse visade sig stora brister i makarnas förmåga 

att tillgodose hans behov. Både personal inom mödravården, öppenvårdspsykiatrin och BB 

uttryckte stor oro för hur makarna skulle klara av att ta hand om sitt barn och gjorde 

bedömningen att de skulle komma att behöva mycket stöd i omvårdnaden om sonen. 

Lillasyster till pojken omhändertogs samma dag som hon föddes då det stod klart att 

ytterligare ett barn inte skulle göra situationen bättre för pojken. Makarna var till en början 

mot alla former av stödinsatser men ändrade sin inställning i samband med omhändertagandet 

av flickan. Mot bakgrund av de omfattande stödinsatser som skulle krävas för att pojkens 

hälsa och utveckling inte skulle skadas och föräldrarnas icke tillförlitliga samtycke till 

insatserna så instämde KR med förvaltningsrättens bedömning att vården inte kunde 

garanteras pojken annat än genom placering i familjehem. 

 

KR i Jönköpings dom den 22 december 2014 i mål nr 3247-14. Frågan i målet var om en 

ensamstående mamma med lindrigt förståndshandikapp hade förmåga att ensam stå för 

omsorgen av sin dotter. Med hänsyn till mammans omfattande behov av hjälp och stöd i 

vardagen och hennes svårigheter att bedöma vilka behov hennes dotter gav uttryck för ansåg 

kammarrätten inte det. Det framgick att mamman i flera situationer haft svårt att ta emot det 

stöd som personer i hennes omgivning uppfattat att hon behövde. Bristerna i omsorgen var 

sådana att det fanns en påtaglig risk för att flickans hälsa och utveckling kunde skadas och 

flickans vårdbehov i den mening som avses i LVU. Eftersom mamman inte samtyckte till den 

vård som angavs i vårdplanen kunde den nödvändiga vården av flickan inte ges på frivillig 

väg. Förutsättningarna för LVU-vård ansågs därmed uppfyllda. 
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4.  Analys och diskussion 

4.1.  Förhållandet ’vårdnadshavares samtycke och barnets vårdbehov’ 

4.1.1. Anknytningsproblematiken 

Det kan konstateras att ordet anknytningproblematik eller liknande begrepp inte förekommer i 

LVU eller dess förarbeten, varken tidiga eller senare tillkomna. 2 § LVU är en öppen och vagt 

formulerad paragraf vilket lämnar ett visst spann av tolkningsutrymme. Här har bl.a. 

domstolarna i sin funktion som tolkningsinstans uppgiften att fylla ut lagen. HFD har i viss 

mån adderat anknytningproblematiken till lagtolkningen men det är ännu inte ett fullt 

vedertaget begrepp eller ens en rättslig delfråga i flertalet mål som rör små barn till föräldrar 

med kognitiva svårigheter. Socialnämnderna har fört in terminologin från anknytningsteorin; 

det talas om ”specifik anknytningsperson”, ”växlande anknytningsbeteende” och ”stadigvara-

nde anknytningsrelation”. HFD använder däremot inte dessa uttryck i sina domskäl utan 

stödjer resonemangen utifrån LVU-förarbetenas begrepp som t.ex. ”känslomässig försum-

melse” och ”bristande stimulans för barnets utveckling”, etc. Överlag refererar inte HFD till 

anknytningsteorin i den utsträckning man lätt kunnat tro mot bakgrund av den allmängiltiga 

kunskapen som finns i samhället. RÅ 2003 not. 202 är ett undantag i den bemärkelsen. Senare 

HFD-mål förefaller inte tagit efter detta i samma utsträckning. En tendens till ändring är dock 

på gång. Domstolarna blir tillsynes alltmer präglade av anknytningsforskningen och torde på 

sikt anamma den mer frekvent i LVU-situationer som rör barn i åldrarna 0-3 år .  

Huvudskälet till att det kan anses problematiskt att inte anknytningsproblematik nämns 

ordagrannt i lagtext eller HFD:s domskäl är främst att det kan utelämnas i utredningar och 

domstolsprocesser. Ett problem som kan ha stora konsekvenser både för de barn med anknyt-

ningssvårigheter som missas och de barn som skiljs från sina vårdnadshavare utan att 

anknytningen utretts ordentligt.  

4.1.2.  Påtaglig risk? 

Det har visat sig finnas ytterst begränsad forskning om barn med anknytningsproblematik i 

kombination med föräldrar med kognitiva svårigheter. Inom den forskning som finns råder 

dessutom oenighet bland forskarna om vilka möjligheter som finns att med stöd och insatser 

hjälpa föräldrarna till bättre förmågor för att kunna tillgodose sina barns behov på egen  



41 
 

hand.101 

Anknytningsproblematik kan hänföras till de miljöförhållanden som anses allvarligast för ett 

litet barn, såsom sexuella övergrepp, allvarlig misshandel och allvarlig vanvård/försummelse. 

Liksom sexuella övergrepp, psykisk misshandel och psykisk försummelse är anknytnings-

svårigheter svårt att upptäcka men leder inte sällan till skador för barnets hälsa och utveckling 

på sikt. Genom praxis och förarbeten kan begripas att ju mer avlägsen risk för skada desto 

högre risknivå krävs. Gränsen mellan barnets behov av skydd och rätten till familjeliv dras 

när risknivån, för både närliggande och framtida risker, konstateras vara så pass allvarlig för 

barnet att det skulle strida mot samhällets ansvar att inte göra ett ingripande.102
 

Den intressekonflikt som beskrevs i inledningen av denna undersökning, dvs. vårdnads-

havares samtycke till omfattande stödinsatser i hemmet, har utifrån studerad praxis visat sig 

vara sällsynt förekommande. De få rättsfall där frågan varit uppe kvarlämnar dock osäkerhet 

kring rättsläget i hur situationen skulle bedömas idag. Som självstående rättsfråga har 

stödinsatserna varit föremål för HFD:s  prövning en gång, RÅ 1995 ref. 64 samt som delfråga 

i ett par mål, bl.a. RÅ 1995 ref. 39 och RÅ 2003 not. 202. Frågan om risken i de omfattande 

stödåtgärderna i RÅ 2003 not. 202 föll bort och blev därför inte prövad när föräldrarna i 

senare skede godkände vårdplanen om vård för barnet i familjehem. 

Beteendevetenskapen konstaterar dock tydligt att stöd i form av dygnet runt-insatser i 

hemmet, som innebär att olika personer på rullande schema, försvårar barnets viktiga process 

i att skapa en specifik anknytningsrelation. Anknytning för barnet är inte möjligt att 

tillgodoses genom vård av socialtjänstpersonal. Även om det skulle röra sig om ett fåtal 

personer kan inte kontinuiteten eller behovet av en stadigvarande relation garanteras.  

Anpassade stödinsatser i hemmet förutsätter att vårdplanen kan utformas helt efter barnets 

behov, dvs. inte riskerar att motarbetas av föräldrarna och därmed försvårar samarbetet mellan 

föräldrar och socialnämnd. Dylikt scenario är ofta svårt att uppnå då kognitiva 

funktionshinder innebär just bristande självuppfattning och begränsad inlevelseförmåga. Med 

detta sagt är stödinsatser i denna omfattning barnets bästa enbart i de fall då föräldrarna är 

medgörliga till socialnämndens förslag. Då skapas en positiv spiral; föräldraförmågan 

utvecklas vilket leder till förhöjd självkänsla, mottaglighet och  positiva förväntningar hos 
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både föräldrar och nämnd. Barnet får växa upp med sina biologiska föräldrar och får i bästa 

fall även kompletterande stöd från samhällets sida under uppväxten.  

4.1.3.  Samtyckets värde 

Det går att urskilja vissa mönster i de LVU-avgöranden som granskats i denna utredning. 

Framförallt blir det tydligt att insikter hos föräldrarna förändras allteftersom rättsförfarandet 

löper. Ett återkommande  scenario är att vårdnadshavarna i initialt läge motsätter sig stöd-

insatser varpå socialnämnen ansöker om vård enligt LVU av barnet. Skälen till det är 

naturligtvis olika i varje enskilt fall. En förklaring som dock inte kan uteslutas är att 

problemen med att inte inse sina begränsningar och behov (som kognitiva svårigheter 

innebär) är just att föräldrarna inte förstår allvaret i situationen och därför betackar sig 

hjälpen. Först när omhändertagandet av barnet realiseras når föräldrarna insikten och en 

förändrad attityd angående stödinsatser i hemmet intas. 

En annan vanligt förekommande situation är att föräldrarna till en början vidkänner ett behov 

av stödinsatser men ändrar sig när det blir uppenbart för dem i vilken omfattning dessa 

innebär. De föreslagna åtgärderna från socialtjänsten motarbetas och samarbetet försvåras 

varpå barnet omhändertas med motiveringen att hela den nödvändiga vården ska kunna 

garanteras barnet. 

I de fall som granskats, med några undantag, bifalles vård enligt LVU för barnet i de första 

två instanserna men ändras i HFD. Skäl till detta kan vara att vid tiden för prövningen i HFD 

är föräldrarna högst medvetna om vad konsekvenserna av sina funktionshinder innebär (dvs. 

främst erfarenheten av omhändertagandet av barnet). Föräldrarna avger då antingen samtycke 

till vård för barnet i familjehem eller pekar på en förbättrad livssituation och större insikt om 

barnets behov, med avsikt att få anpassat stöd i hemmet. Eftersom LVU-mål är av indispositiv 

karaktär har domstolen till uppgift att beakta de aktuella omständigheter som föreligger.  

Hur värderas då samtycke från föräldrar med kognitiva svårigheter? ”Barn ska kunna 

garanteras behövlig vård vilket innebär att hela den planerade vården ska kunna genomföras” 

eller ”den planerade vården för barnet får inte äventyras” uttrycker förarbetena till LVU. I den 

mening att samhällets ansvar för skydd av barn är ovillkorligt, oavsett om samtycke finns 

eller ej samt att ett avlagt samtycke ändå kan bortses ifrån med fler än ett undantag, får 

rättsfiguren samtycke i detta sammanhang att förefalla som ett tomt löfte. Enligt all gällande 

rätt och gängse praxis görs dock inga uttryckliga undantag pga. den problematik som uppstår 

runt samtycke och kognitiva svårigheter.  
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4.2.  Behov inom rättsområdet 

Förtydliganden i lagtext 

Anknytning som begrepp existerar varken i befintlig lagtext i 2 § LVU eller i förarbeten. Den 

medvetet öppna och vaga formuleringen av paragrafen tvingar rättstillämparen att tolka lagen 

på nytt varje gång ett fall dyker upp. Med mer ordagrann formulering i lagtext eller förarbeten 

skulle betydelsen av anknytning för ett litet barn bli mindre svårtolkat för rättstillämparen 

varpå risken för godtycklighet i utredningarna på sikt skulle minska. Det skulle kanske i bästa 

fall även leda till en höjning av skyddsvärdet för barns rätt till trygg anknytning. 

  

Sakkunskap i domstolarna 

Tillämpningen av 2 § LVU förutsätter att beslutsfattarna grundar beslut på erfarenhetssatser i 

form av beteendevetenskapliga kunskaper om barns behov och om risker i barns 

uppväxtvillkor. I LVU-mål tillförs särskilda erfarenhetssatser genom expertutlåtanden av 

olika slag och genom sakkunniga, som inför domstolen hörs om sina kunskaper om barns 

generella behov och levnadsvillkor. Sakkunnighet och expertutlåtanden i enskilda fall är dock 

inte att anse som relevant utredningsmaterial ifall den sakkunnige inte träffat barnet i fråga, en 

slutsats som avgjordes bl.a. i RÅ 1995 ref. 46. Det ska inte vara möjligt att enbart med hjälp 

av allmänna erfarenhetssatser grunda ett beslut om vård enligt LVU.  

Om domstolen anser att utredningen inte uppfyller kraven för robusthet och genomskinlighet 

för att kunna fatta ett prognosistiskt riktigt beslut bör ytterligare utredning begäras. Det finns 

således inte möjlighet för domstolen att avslå en socialnämnds ansökan om LVU med 

anledning av att utredningen är otillräcklig.103  

Verktyg för socialtjänsten 

Särskild kompetens såsom utbildning och utökade befogenheter för socialutredare har nämnts 

i föregående kapitel men är värt att nämna igen eftersom det är den faktor som har mest 

avgörande effekt på det praktiska arbetet med barn i utsatta miljöer. Att bedöma 

föräldraförmågan hos personer med kognitiva svårigheter är i sig en komplicerad och 

krävande uppgift. Forskningen visar att det finns behov av bättre anpassade verktyg för 
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bedömning av denna grupp föräldrar.104  Tydligare formuleringar i lagtext kräver i sin tur att 

tillämpningen av rätten hanteras på ett kompetent och rättssäkert vis.  

Det är även viktigt att socialnämnden inte släpper kontakten med familjer med små barn där 

föräldrarna avvisat socialtjänstens erbjudanden om frivilliga insatser och där förhållandena är 

allvarliga men inte sådana att LVU kan tillämpas. För att kunna vända familjernas inställning 

till att ta emot hjälp krävs både hög kompetens hos socialarbetare och varierande alternativ av 

insatser.  

Högre krav på ställföreträdare för barn 

Ett sätt att höja rättsäkerheten för barn i rättsprocessen är att uttryckligen ställa upp krav på att 

den som utses till biträde för barn har nödvändig juridisk kompetens, personlig lämplighet och 

erfarenhet. För närvarande finns ingen lagregel om att den offentliga biträdet ska besitta 

särskilda kunskaper om barn och barns behov. Inte heller finns krav på att biträdet ska ha 

träffat barnet inför en muntlig förhandling. De barn som inte träffar sin ställföreträdare 

riskerar därmed att inte få sina intressen tillvaratagna.105
 Att ta på sig en så viktig roll som att 

vara språkrör för ett litet barn torde kräva mycket av personen i fråga, särskilt när det rör sig 

om ett spädbarn. En jämförelse kan göras med lagen (1999:997) om särskild företrädare för 

barn som blir tillämplig när ett barn ingår i ett brottmål som offer eller ett vittne och där 

vårdnadshavare eller annan närstående är misstänkt. I 3 § anges att till särskild företrädare får 

en advokat, en biträdande jurist på en advokatbyrå eller någon annan förordnas. Endast den 

som på grund av sina kunskaper och erfarenheter är särskilt lämplig för uppdraget får 

förordnas. För att anses som lämplig för uppdraget krävs alltså att särskilda krav när det gäller 

kompetens och erfarenhet är uppfyllda. Lagen om särskild företrädare kom år 2000 som ett 

led i att stärka barnskyddsperspektivet. I förarbetena betonas att företrädarens agerande helt 

ska styras av vad som anses vara barnets bästa.106 

Det är även angeläget att domstolen följer upp om ställföreträdaren träffat barnet och, i 

förekommande fall, varför inte. Dessutom har domstolen, som tidigare påpekats, en möjlighet 

att på eget initiativ anlita personer med särskild barnkompetens både som ställföreträdare för 

barnet och som sakkunniga. 
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5.  Slutsatser 

Som nämndes i inledningen är ämnet svårbedömt och tillhandahåller inga enkla svar. Denna 

undersökning utgör därför närmast en belysning och problematisering av en situation som bör 

ses över ytterligare snarare än en presentation av lösningar.  

Inför starten med arbetet var en hypotes att juridiken låg efter beteendeforskningen och 

behövde matchas med denna för att nå en mer rättssäker hantering av anknytningsproblematik 

hos barn till föräldrar med kognitiva svårigheter. Trots den omfattande och världsomfattande  

anknytningsforskningen finns det få studier om barns anknytning till föräldrar med kognitiva 

svårigheter. Mot bakgrund av detta kan konstateras att problemområdet är långt mer komplext 

och svårnavigerat än förväntat.  

Det finns två aspekter på det resultat som frågeställningen lett fram till. Det har å ena sidan 

visat sig finnas anmärkningsvärt lite forskning på området för juridiken att luta sig mot, därav 

den ojämna rättstillämpningen. Detta kan förklara varför allmänna erfarenhetssatser och 

förutfattade meningar ofta blir en naturlig del av utredningarna. Många beslut i ärenden om 

barn till föräldrar med kognitiva svårigheter vilar med andra ord på ovetenskaplig grund. Å 

andra sidan finns det trots allt en generell och vedertagen kunskap i samhället om 

anknytningens betydelse för ett litet barn men detta avspeglas märkligt nog inte i många av de 

LVU-mål som rör barn mellan 0-3 år.  

Min initiala föreställning om ”föräldravänliga” domar och en rädsla hos myndigheterna i att 

bedöma omsorgsförmågan hos föräldrar med kognitiva svårigheter är också till viss del 

motbevisad. Det förefaller vara lika vanligt att beslut om LVU-vård företas med motsatt 

förutfattade meningar och utifrån allmänna föresatser om att föräldrar med kognitiva 

svårigheter i sig utgör en påtaglig risk för skada. Det kan således röra sig om godtycklighet i 

båda rikningar. Forskningsstudien från psykologiska understryker än en gång vikten av att se 

varje situation utifrån dess egna förutsättningar. Om möjligt tydliggör det även ytterligare 

innebörden av en fullgod utredning och uppmanar till krav på ökad kunskap och mer 

rättssäkra verktyg till socialtjänst och beslutsfattare.107 

Dygnet runt-vården kan i sig utgöra en påtaglig risk att skada barnet. Här finns en 

motsättning mellan juridiken och beteteendeforskningen. Forskningen har flertalet gånger 
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presenterat resultat som visar att en institutionsliknande situation kan leda till att barnet inte 

får den livsavgörande anknytningsrelationen. Omfattande stödinsatser i hemmet har 

konstaterats vara en sådan situation. Situationen blir i sig en riskfaktor då den leder till att 

barnets behov av att knyta an till en specifik person inte kan tillgodoses. Vad denna 

undersökning kan visa på har sakfrågan varit uppe i HFD en gång, år 1995. Det kan tolkas 

som att situationen är tämligen sällsynt. Ett långt vanligare fenomen är att föräldrarna 

samtycker till vård men inte i den omfattning som barnet är i behov av. Resultatet blir att 

socialnämnden ansöker om vård enligt LVU med motiveringen att barnet ska kunna 

garanteras den behövliga vården. 

Högre krav på offentliga biträden/ställföreträdare för barn. Den neutrala parten som har till 

ansvar att tillvarata barnets intresse måste besitta de egenskaper och kunskaper för att kunna 

företräda barnet rättvist och proffessionellt. Varför inte ställa likvärdiga krav på 

ställföreträdaren som för den särskilda företrädaren i brottmål? 

Det är svårt att bedöma den psykologiska hälsan hos ett litet barn. Bedömning om vad som är 

barnets bästa i det enskilda fallet blir en kombination av vedertagen kunskap om vad ett litet 

barn behöver och en utredning av den aktuella situationen för barnet. Som tidigare nämnts 

(avsnitt 3.4.3.) besitter alla barn en mängd varierande förmågor och inre egenskaper som kan 

utgöra ett skydd vid olika former av negativ påverkan. Det är däremot omöjligt att på förhand 

bilda sig en uppfattning om eller hur dessa skyddsfaktorer kommer uppenbara sig. Det riktigt 

lilla barnet (0-3 år) blir således i denna aspekt ett skydds-objekt som samhället ansvarar för att 

fånga upp vid missförhållanden enligt § 2 LVU, snarare än ett skydds-subjekt med egen vilja 

och intressen.  

Om tvångsvård blir aktuell för barnet; hur ska socialnämnden säkra ett barns gynnsamma 

uppväxtvillkor vid ett tvångsomhändertagande? Det krassa svaret är att det inte finns några 

garantier för ett barn. Det vittnas frekvent om vanvård och missförhållanden i familjehem som 

t.o.m. skapat en värre situation för barnet än den som fanns i föräldrahemmet. Kommuner står 

handfallna i brist på noggrant och kontinuerligt kontrollerade boendealternativ och tvingas 

ibland anlita tveksamma familjehem. De nya lagförslagen om förstärkt barnperspektiv i 

samband med vård utanför hemmet kan förhoppningsvis på sikt vända på denna negativa 

trend och skapa en större trygghet på området.108  
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”I rätten till omvårdnad ingår inte endast rätten för barnet att få sina materiella behov 

tillfredsställda. Minst lika viktiga är barnets psykiska behov. I barnets rätt till trygghet ligger 

bl.a. att få leva i ett stabilt förhållande och att ha någon att lita på. Till en god vård och 

fostran hör att barnet får känna sin samhörighet med familjen och att barnet får pröva sin 

förmåga och utveckla sina inneboende resurser för att efter hand frigöra sig från sitt 

beroende av vårdnadshavarna”.109  

Ett regelsystem som fångar upp barnets hela situation ut i detaljerna skulle eventuellt kunna 

lyfta fokus i utredningarna. Svårigheten är förstås att detaljerna inte alltid går att finna. 

Helhetsbilden för barnet borde oavsett alltid eftersträvas istället för att som ofta 

förekommande i nuläget – ett antagande av ett perspektiv, trots ambitionen att vara neutral. 

Antingen sätts barnets eventuella lidande under lupp, med eller utan hjälp av sakkunskap, 

eller så granskas föräldrarnas omsorgsförmåga med följden att mindre fokus läggs på barnet. 

Båda alternativen riskerar inslag av godtycklighet och kan få felaktiga beslut som utgång. 
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6.  Källförteckning 

Internationella konventioner 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 1948 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 1950 

Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter 1989 

Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 2007 

Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2006 

 

 

Författingar 

 

Regeringformen (1974:152) 

Föräldrabalk (1949:381) 

Socialtjänstlag (2001:453) 

Lag (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård för unga 

 

Offentligt tryck 

SOU 2000:77 Omhändertagen. Samhällets ansvar för utsatta barn och unga. 

SOU 2009:68 Lag om stöd och skydd för barn och unga. 

SOU 2014:3 Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga. 

Prop. 1989/90:28 Vård i vissa fall av barn och ungdomar. 

Prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag. 

Prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. 

Prop. 2012/13:10 Stärkt stöd och skydd för barn och unga. 
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