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Summary 
The following essay aim to discuss and make visible the conflicts that may 
arise between  parents and their children when one or both parents are 
mentally retarded. Parenthood isn’t easy. Every parent will at some point 
feel inadequate in their parenting role. Irrespective of that the child always 
has fundamental rights. According to Convention of the Rights of the Child 
states parties shall ensure to the maximum extent possible survival and 
development of the child, every child has a right to express their views 
freely in all matters affecting the child and in all action concerning children 
should the best interests of the child be a primary consideration. The 
Convention on the Rights of the Child is incorporated into Swedish law, 
which means that the convention is a current rule in Sweden. Parents also 
have rights but this does not automatically mean that they always have 
parenting rights to their children. 
 
On the basis of the meagre research within the framework of these parents, 
we know that about 160 children in Sweden are born every year of mothers 
with retardation. This means that there are about 3000 children between the 
ages of 0-18 who lives with a parent with a mental retardation. The 
retardation could depend of many different things; most common is that the 
injury arises in the embryonic stage or in the first year of life. We also know 
that there is a genetic risk that the retardation is passed on to the next 
generation. 
 
Persons suffering from mental retardation often display behaviour deviating 
from what is considered normal as to thinking and solving abstract problems 
and other typical everyday problems. Damages to the central nervous 
system can make it harder or even prevent storing information. The mentally 
retarded often has experiences as the foundation for their knowledge; 
furthermore it can be difficult to build an internal representation of who she 
is and to reflect on how she and others work. This may mean that it is 
impossible to understand someone else´s situation. For a person with a 
mental retardation, it takes much longer to learn something than it takes 
someone without a retardation, but the biggest difference might be that the 
mentally challenged has a much harder time teaching someone else, put it in 
context and find alternate solutions. 
 
All children have basic needs that must be satisfied. The principal ones are 
the physical, thereafter security, community, affection, appreciation, and 
self-fulfilment. Among the basic physical needs the following are included; 
food and drink in moderation, sleep, care, clothes, hygiene, nursing, and 
physical contact. If a child does not have their basic needs fulfilled it will be 
detrimental to its development and it will be very difficult to make up for 
later in life. It is very important that the child can bond with the person 
taking care of them, most commonly the parents. An insecure attachment 
may lead to great difficulties in the rest of their lives. 
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Many researchers believe that children of mentally handicapped constitute a 
risk group. These children are in a greater extent exposed to violence, 
neglect, accidents, and are likely to be under stimulated. These children are 
often delayed in their development and have more often behavioural 
difficulties than other children. This might be because of the significant 
differences between the child and the parent’s intellectual capacity. 
 
Parenting ability is affected by a long row of different factors like; economic 
situation, housing- and working conditions, as well as social network. The 
physical and mental health is also of importance. The bigger the problems 
relating to the above mentioned factors, the greater the strain will be on the 
parent. Intellectually disabled as a group generally has a thin social network, 
are excluded from jobs, have poor economy and weak influence in society. 
These are factors that should be taken under consideration when we evaluate 
parenting capacity.   
 
Swedish Law states that it is the child’s parents or guardian who is primarily 
responsible for a child , this provides in Parental Code chapter 6. Although 
international institutions set the rights for children and parents they also 
decide the obligations of the authorities. It is only when the child suffers, or 
could be suffering, that society is allowed to enter and take over all or part 
of the responsibility for the child. Society’s responsibility is therefore 
secondary to the parent’s responsibility. If there is a substantial risk for the 
health and development of the child and if the parents or guardian does not 
consent to a care plane the child can be removed by force in agreement with 
Swedish Law The care of young person act 2 §. The care of young person 
act 2 § regulates the so called environmental cases that includes problems 
like abuse, maltreatment, neglect and/or other problems that can arise within 
a home. During 2008 close to 200 children were taken in to care in 
accordance with The care of young person act 2 §. Not many of these 
children have parents suffering from mental retardation, but it's difficult to 
know for certain how many since it has not been studied.  
 
Due to the poor legal material in the field this essay is written from an 
enlarged jurisprudence perspective. During the work on this essay a study 
from Hallands administrative court has been used. The analysis to this 
empirical study had its basis in the theory of normative patterns.  
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Sammanfattning 
Föreliggande uppsats är ett examensarbete i juris kandidatprogrammet. 
Uppsatsen är skriven inom områdena familjerätt och socialrätt. Syftet med 
uppsatsen är att synliggöra och studera den eller de konflikter som kan 
uppkomma mellan barnens och föräldrarnas rättigheter, gällande barn som 
har intellektuellt funktionshindrade föräldrar.  
 
En föräldraroll är aldrig enkel och ett föräldraskap aldrig homogent. Alla 
föräldrar ställs inför svårigheter. Oavsett detta har alltid ett barn 
grundläggande rättigheter. Enligt FN:s Barnkonvention har alla barn och 
ungdomar samma rättigheter. Bl.a. rätt till en trygg uppväxt, rätt till två 
föräldrar, rätten till sina åsikter, rätt att bli lyssnad på och respekterad. 
Barnets rätt ska dessutom alltid sättas i främsta rummet. Barnkonventionen 
är inkorporerad i den svenska gällande rätten, detta innebär att de lagar som 
rör barn ska sätta barnens bästa i främsta rummet. Föräldrar har även 
rättigheter även om de aldrig har en självklar rätt till sina barn. 
 
Utifrån den knapphända forskning som finns vet man att det i Sverige föds 
ungefär 160 barn årligen av utvecklingsstörda mödrar. Detta innebär att det 
finns ungefär 3000 barn mellan 0-18 år som lever med en intellektuellt 
funktionshindrad förälder. Utvecklingsstörningen kan bero på olika saker, 
oftast uppstår den redan under fosterstadiet eller under barnets första 
levnadsår. Man vet också att det finns en genetisk risk att föra det 
intellektuella handikappet vidare. 
 
Personer med ett intellektuellt funktionshinder har ofta avvikelser från vad 
som anses typiskt i människors sätt att tänka, lösa abstrakta problem och 
andra typiska vardagsproblem. Skador på det centrala nervsystemet kan 
försvåra eller hindra lagringen av information. För den intellektuellt 
funktionshindrade återges grunden för kunskapen ofta i konkreta 
upplevelser, vidare kan det vara svårt att bygga upp en inre föreställning om 
vem hon är och att reflektera över hur hon och andra fungerar. Detta kan 
medföra att det är omöjligt att sätta sig in i någon annan persons situation. 
För en person med ett intellektuellt funktionshinder tar det även längre tid 
att lära sig något, men den stora svårigheten kan ligga i att kunna praktisera 
lärandet, sätta in det i rätt sammanhang och hitta alternativa lösningar. 
 
Alla barn har grundläggande behov som måste tillfredställas. De största 
behovet är kroppsliga behov, därefter kommer trygghet, gemenskap, 
tillgivenhet, uppskattning och självförverkligande. Till de grundläggande 
behoven räknas mat och dryck i lagom mängd, sömn, omvårdnad, anpassade 
kläder, god hygien, vård vid sjukdom samt fysisk beröring. Om ett barn inte 
får sina grundläggande behov tillfredställda tar de djup skada, som kan vara 
svårt att gottgöra längre fram i livet. Det är även viktigt att barnet kan knyta 
an till sina omsorgspersoner, vanligen föräldrarna. En otrygg anknytning 
kan leda till stora svårigheter för resten av livet. 
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Många forskare pekar på att barn till intellektuellt funktionshindrade 
föräldrar ska ses som en riskgrupp. Barn till intellektuellt funktionshindrade 
föräldrar riskerar i större utsträckning än andra barn att få för lite stimulans, 
råka ut för olyckor och skador i hemmet, försummas och utsättas för våld. 
Barn med utvecklingsstörda föräldrar är även i större mån försenade i sin 
utveckling och har fler beteendestörningar än andra barn. Detta kan bero på 
brist i stimulans och stora skillnader mellan barnens och föräldrarnas 
intellektuella kapacitet.  
 
Föräldraförmågan påverkas av en rad olika faktorer exempelvis ekonomiska 
förhållanden, boende- och arbetssituationen samt det sociala nätverket och 
hur det fungerar. Den fysiska och psykiska hälsan är även av betydelse. Ju 
fler problem vad gäller dessa faktorer, desto större påfrestningar i 
föräldraskapet. Intellektuellt funktionshindrade som grupp har i regel ett 
tunt socialt nätverk, är utestängda från arbetsmarknaden, har dålig ekonomi 
och svagt inflytande. Detta är riskfaktorer som bör vägas in när man 
bedömer föräldrars kapacitet. 
 
Det är barnets föräldrar eller vårdnadshavare som har huvudansvaret om 
sina barn. Detta stadgas i FB kapitel 6. Även internationella rättighetsinstitut 
stadgar barnens och föräldrars rättigheter, men även myndigheters 
skyldigheter. Det är först när barnet far illa, eller riskerar att fara illa som 
samhället kan gå in och ta över hela eller delar av ansvaret. Samhällets 
ansvar blir därmed subsidiärt i förhållande till föräldrarnas ansvar. Om det 
finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas och det 
inte finns samtycke från föräldrarna kan barnet tvångsomhändertagas i 
enighet med 2 § LVU. Paragrafen reglerar de s.k. miljöfallen där 
problemsituationerna som uppställs är misshandel, otillbörligt utnyttjande, 
brister i omsorg och/eller något annat förhållande i hemmet. Under 2008 
omhändertogs det ungefär 200 barn och unga i enighet med 2 § LVU. Hur 
många av dessa som hade utvecklingsstörda föräldrar vet man inte, men det 
är relativt få. 
 
Uppsatsen är skriven ur ett utvidgat rättsdogmatiskt perspektiv, då den 
juridiska litteratur som finns på området är bristfällig. Uppsatsen har även 
en empirisk undersökning från Hallands Länsrätt där domar med barn till 
intellektuellt funktionshindrade föräldrar varit aktuella. Teorin och analysen 
till denna undersökning är teorin om de normativa grundmönstren.  
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1 Inledning  

1.1 Inledande kommentarer 
"Barn ska slippa ansvar, bara få vara små och få ha nog med sina egna 
bekymmer. Så borde det vara, tycker jag. Men i mitt fall var det så att jag 
blev tvungen att själv bli mamma, eftersom min egen mamma bara var ett 
barn. När jag var sex år flyttade min älskade pappa hemifrån och jag fick ta 
hela vuxenansvaret för mamma och mina två småsystrar. Jag ville att pappa 
skulle bo kvar hemma hos oss. Om det nu inte gick ville jag flytta med 
honom. Men istället tvingades jag bli ensamstående trebarnsmamma med 
allt vad det innebar". Detta skriver Lisbeth Pipping i sin självbiografi 
"Kärlek och stålull", där hon beskriver sin uppväxt tillsammans med en 
förälder med ett intellektuellt funktionshinder. 
 
De flesta vill någon gång i livet bli föräldrar, det finns en inneboende 
drivkraft att föra det biologiska arvet vidare. Denna drivkraft finns i all 
befolkning och i alla samhällsklasser. Personer som lider av ett intellektuellt 
funktionshinder utgör gemenligen inget undantag. Tvärtom hoppas många 
att genom ett föräldraskap istället övervinna sitt handikapp. Att bli förälder 
är förenat med en positiv bild, ett uppfyllande av en norm. Ibland blir det 
dessvärre inte så positivt som det verkade, det kan bli precis tvärtom. 
 
I dagens samhälle diskuterar vi relativt öppet om hur det kan vara att växa 
upp i en familj där föräldrarna är alkoholister, narkomaner eller har en 
psykisk störning. Barn till intellektuellt funktionshindrade talar vi dock 
mindre sällan om. Och när problemen inte kommer till ytan riskerar barnen 
att fara illa i dubbelt avseende.  
 
De barn som lever eller har levt med en eller två intellektuellt 
funktionshindrade föräldrar kan i många fall vara hårt drabbade. Att vara 
förälder innebär ett stort krav på att fungera intellektuellt, emotionellt och ha 
en social förmåga. Dessa egenskaper kan vara svåra att infria för de som 
lider av ett intellektuellt handikapp. Ett omhändertagande av barn i 
allmänhet, och av barn till utvecklingsstörda i synnerhet är en laddad fråga. 
De starka känslorna som kommer fram beror troligen på historien, man 
känner ett kollektivt dåligt samvete hur personer med intellektuellt 
funktionshinder tidigare har behandlats. Många av dessa personer har vuxit 
upp på  institutioner och många har blivit tvångssteriliserade1

                                                 
1 "Under åren 1935 till och med 1941 blev 1300 ickerättskapabla steriliserade av vilka 
hälften räknades som sinneslösa",  Grunewald, Från idiot till medborgare, s. 109. 

. Att det i stort 
sett inte finns någon juridisk litteratur som behandlar ämnet kan ha med 
detta att göra. Bearbetningen av källmaterial har därför skett utifrån andra 
perspektiv såsom medicinska, sociologiska, historiska och rent 
samhällsmässiga. Den juridiska grundtanken har jag sökt upp i separata 
lagar som är aktuella på området. Utifrån detta faktum kan man konstatera 
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att det kan finnas vissa materiella brister, då värderingarna utifrån den 
litteratur som finns på området varken är skriven för eller till jurister i första 
hand.  
 
Enligt vår svenska lag finns det ingen förälder som har en obestridlig rätt till 
sitt barn, rättigheten är omvänd. Dessutom brukar barnperspektivet ofta 
framhållas, detta barnperspektiv ska gälla alla barn. Man kan inte påstå att 
problematiken kring dessa barn och deras föräldrar är enkel, det finns så 
mycket moral och så mycket känslor. Frågan är vem ser barnen? 
 
 

1.2  Syfte och frågeställningar 

1.2.1  Syfte 

 
Det huvudsakliga syftet med föreliggande uppsats är att synliggöra och 
studera den eller de konflikter som kan uppkomma mellan barnens rätt och 
föräldrarnas rätt, gällande barn som har intellektuellt funktionshindrade 
föräldrar. Jag vill även från början förtydliga att man inte kan prata om 
personer med ett intellektuellt funktionshinder som en homogen grupp, eller 
på något sätt generalisera dessa personer. Alla är olika och unika i sig själva, 
och man ska akta sig för att dra enkelriktade slutsatser. Jag vill med denna 
uppsats påtala att det i många fall finns stora brister, men inte i alla. Flertalet 
av de som lider av ett intellektuellt funktionshinder har svårt att förstå 
barnets behov.  
 
Vid en anblick i svensk lagstiftning på aktuellt området är det inte en 
självklarhet vad det är som gäller för barn till intellektuellt 
funktionshindrade föräldrar. Det är många lagar och förordningar som blir 
inblandade för att skapa klarhet i sakläget. Ett vidare syfte blir därför att 
utreda hur lagstiftningen ser ut för dessa barn och deras föräldrar både i 
teorin och praktiken. Förutom den svenska lagstiftningen inkluderas även i 
denna uppsats universella rättighetsinstitut såsom Europeiska unionens 
stadgande om de grundläggande rättigheterna, FN:s Barnkonvention, FN:s 
deklaration om rättigheter för psykiskt utvecklingsstörda och FN:s 
standardregler om delaktighet och jämlikhet för personer med 
funktionshinder. För att påvisa hur det ser ut i praktiken kommer jag 
förutom den gällande rätten även ta ett avstamp i en empirisk undersökning 
från Hallands länsrätt där domar som aktualiserar 2 § lagen med 
bestämmelser om vård av unga (LVU)2

                                                 
2 SFS 1990:52. 

  analyseras med utgångspunkt av 
barn till föräldrar med intellektuellt funktionshinder. För att reda ut denna 
problematik finner jag det vara av nytta att kunna hänga upp detta på teorier. 
Dessa redovisas under avsnitt 1.3. Tillsammans ska dessa delar kunna 
besvara de frågeställningar som anges nedan.  
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1.2.2  Frågeställningar 

 
Utifrån ovanstående syfte kommer jag att bearbeta och besvara följande 
frågeställningar.  
 

• Vad är definitionerna kring om någon har ett intellektuellt 
funktionshinder, hur ser frekvensen ut, och vilka omfattas i Sverige? 

• Vilka grundläggande rättigheter impliceras för dessa barn och 
föräldrar? 

• Vilka grundläggande principer reglerar familjens och samhällets 
ansvar för barn till intellektuellt funktionshindrade? 

• Hur regleras barns rättigheter i förhållande till vuxnas, enligt 
gällande rätt inom den sociala barnavården? 

• Vems behov sätts i fokus i praktiken? 
 
 

1.3 Metod och teori 

1.3.1 Inledande kommentarer 

  
Att utforma en uppsats som inriktar sig på barn till intellektuellt 
funktionshindrade föräldrar kan innebära ett slags belysande av en 
rättsvetenskapligt dilemma. För det första kan det för många vara ett rörande 
ämne. Många känslor blir inblandade och det kan finnas en svårighet att 
hålla sig neutral. Om man tillåter sig att vara sensibel i relation till ämnet 
kan man fråga sig vem det är mest synd om. Min avsikt har dock inte varit 
att påvisa sårbarhet inför ämnet utan att vara så objektiv som möjligt. 
Enligt Sandgren ska en uppsats bygga på vissa kriterier, vidare definierade 
som nyhet, relevans, teoribildning, argumentation samt vedertagna regler för 
formalia.3

 
 

Med denna uppsats strävar jag efter att ge ett resultat som kan ge läsaren en 
ny information. Problematiken jag valt att skriva om är långt ifrån någon ny 
företeelse, spörsmålen omkring dessa familjer går långt tillbaka i historien, 
men det har varit och är till viss del fortfarande tämligen tabubelagt. Jag vill 
belysa de faror som kan finnas med att blunda för en viss typ av 
problematik, men även ge en så rättvisande bild som möjligt av hur 
rättsläget faktiskt ser ut. 
 

                                                 
3 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 17 ff. 
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Relevansen i uppsatsen är uppdelad i en samhällsrelevans och en 
inomvetenskaplig relevans. Där den inomvetenskapliga relevansen kan ses 
som en praktisk och nödvändig baskunskap som måste förmedlas för 
djupare förståelse av den betydande samhällsrelevansen som jag vill 
förmedla med denna uppsats. 
 
För att uppnå ovanstående kriterier av denna uppsats har jag för avsikt att 
påvisa samband, mönster och tendenser både utifrån gällande rätt och 
aktuell forskning och doktrin. För att få en så riktig bild som möjlig är de  
källor som använts av hög vetenskaplig dignitet. 
 

1.3.2 . Metod 

 
Jag har valt att arbeta med olika metoder för att kunna uppfylla ovanstående 
syften och frågeställningar. Uppsatsen kommer att innehålla en 
introducerande del, en rättsdogmatisk del, en empirisk del och en avslutande 
del. Den första introducerande delen avser att förklara den vetenskapliga 
kontexten kring själva begreppet intellektuellt funktionshinder. Den andra 
rättsdogmatiska delen kommer att implicera den klassiska rättskälleläran. 
Den empiriska delen åsyftar en undersökning av rättstillämpningen kring    
2 § LVU. I den avslutande delen kommer jag att analysera det jag kommit 
fram till utifrån olika perspektiv här kommer jag i slutet att använda mig av 
en de lege ferenda diskussion. 
 
Tolkningarna av materialet har jag själv fått göra utifrån den juridiska 
kunskap jag har. För att bearbeta, tolka och förmedla den gällande rätten har 
jag haft LVU, Socialtjänstlagen4

 

 (SoL) med förarbete som de främsta och 
viktigaste källorna. Den utvalda rättspraxisen som jag redovisar kommer 
från förvaltningsdomstolarna. Angående praxis har jag valt ut några fall som 
belyser problematiken utifrån olika synvinklar. Detta motiveras med att jag 
vill påvisa svårigheterna att bedöma föräldrarnas eventuella diagnoser 
jämfört med barnens rättigheter för domstolarnas då ett 
tvångsomhändertagande kan vara ifrågavarande. Detta problem uppkommer 
även i den empiriska metoden som jag valt att arbeta med. 

 
1.3.2.1  Rättsdogmatisk metod 
 
För att redovisa den gällande rätten på det aktualiserade området samt för att 
kunna ge svar på frågeställningar har jag använt mig av bl.a. en 
rättsdogmatisk metod. Då rättsdogmatikens uppgift är att beskriva, 
systematisera och tolka den gällande rätten. Syftet med att utreda vad 
lagarna säger är därför främst att beskriva hur rättsreglerna bör förstås och 

                                                 
4 SFS 2001:453 
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tillämpas i det konkreta fallet.5 En konsekvens av att använda sig av en 
klassisk traditionell rättsvetenskaplig indelning i olika rättsområden 
respektive den svenska rättsdogmatikens inriktning är att den ställs mot 
rättstillämparens behov, vilket medför att man avgränsar sig mot andra 
vetenskaper.6 Förutsättning för att kunna lägga ett juridiskt perspektiv på de 
aktualiserade rättighetsområdena är att ta med andra vetenskaper. Med 
hänsyn till detta har det varit viktigt att ta fasta på den gemensamma 
nämnaren för den traditionella rättsdogmatik som finns, denna kan sägas 
vara vetenskapligt inriktad på beskrivningar, analyser och systematiseringar 
av normer av samhällig betydelse.7 Svensk rättsdogmatik torde i huvudsak 
vila på ett rättspositivistiskt vetenskapsideal. Teorin ska dels utesluta 
bakomliggande krafter, dels ska vetenskapliga slutsatser grundas på en 
systematisk iakttagelse och slutligen ska beskrivningar, teorier och 
värderingar behandlas åtskilda.8

 

 Den de lege lata delen kommer således att 
innehålla olika lagar och förordningar, då den rättsdogmatiska inriktningen 
mot gällande rätt innebär att det är rättssystemet och enskilda normer som 
ligger i fokus. Jag kommer i huvudsak inrikta uppsatsen utifrån nationell 
rätt. Här kommer auktoritativa förarbeten, praxis och doktrin skildras med 
avsikt att ge läsaren en utförlig redogörelse av den gällande rättens innehåll 
och syftet med rätten. Den praxis som redovisas är dock inte helt igenom  
auktoritativ, jag har ändå valt att ta med den för att på ett mest riktigt sätt 
jämföra den med de fall som finns i den empiriska studien, även om de 
faller utanför det rättsdogmatiska kravet på auktoritativa rättskällor. 

 

1.3.2.2  De lege ferenda 
 
I mina slutkommentarer kommer jag att argumentera kring en de lege 
ferenda diskussion. De lege ferenda har en stark sammankoppling med den 
rättspolitiska sfären och kan för uppsatsen väcka tankar på hur lagen borde 
vara. Argumentation av detta slag faller utanför rättsdogmatikens 
principiella ram. Är den rättsliga problematiken av komplicerad natur kan 
det vara motiverat att angripa problemet med en sådan argumentation.9 
Utifrån den litteratur som börjar skönjas på området kan man med viss 
tillförsikt anta att de sociala rättigheterna och därmed barnlagarna på 
området, inom en framtid kommer att ses över.10

 

 Intentionen med de 
argument som kommer att framföras i slutkommentarerna ska ses som en 
föreställning hur man skulle kunna göra för att främja barnen och till viss 
del även föräldrarna. 

 

                                                 
5 Mattsson, Rätten till en familj inom barn- och ungdomsvården, s. 17. 
6 Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv, s. 110 f. 
7 Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv. s.110. 
8 A.a. s.111. 
9 A.a. s. 117. 
10 Lind, Sociala rättigheter i förändring, s. 311. 
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1.3.2.3  Empirisk metod 
 
För att lägga en djuphet i uppsatsen har jag även valt att arbeta med empiri. 
Denna empiriska metod har för avsikt att vetenskapligt belysa verkligheten. 
Jag har genom denna metod gått igenom Hallands länsrätts domar om 2 § 
LVU där barn till intellektuellt funktionshindrade innefattats. Jag inriktade 
mig på att undersöka domar från 2007 till 2010. Syftet med en empirisk 
undersökning av underrättspraxis är dels för att se hur det är i praktiken då 
underrätterna avgör ett flertal av dessa mål som enda domstol, och dels för 
att nå ett intressantare resultat. Ett vidare syfte har varit att se om 
rättstillämpningens villkor kan understödja problematiken kring de implicita 
familjerna.  
 
Underrättspraxis som finns är väldigt knapphändig. Trots att jag har ett 
tidsspann på ungefär tre år fann jag bara åtta fall som korresponderade med 
min målgrupp. För att kunna utläsa ett resultat koncentrerade jag mig utifrån 
föräldrarnas perspektiv, på förekomsten av huruvida socialnämnden tar upp 
föräldrarnas intellektuella handikapp, och i så fall om dessa återfinns i 
domskälen. Och ur barnens perspektiv huruvida de hemförhållanden som 
beskrivs av socialnämnden även återfinns i domskälen, samt om barnet 
omhändertas i enighet med LVU och i så fall vilka skäl som görs gällande.   
För att inte röja barnens identitet valde jag att genomgående kalla de 
inblandade för barnet eller barnen oavsett om det är en flicka eller pojke det 
handlar om. Föräldrarna benämns med modern eller fadern. Jag har även 
valt att inte sätta ut målnumren utan kallar det för fall 1-8. Målnumren 
lämnas endast ut på begäran av mig personligen alternativt av examinatorn 
Titti Mattsson. 
 
 

1.3.3  Teoretiska perspektiv 

 
1.3.3.1  Normativa grundmönster 
 
Med utgångspunkt från Anna Christensens teori om normativa 
grundmönster11

                                                 
11 Teorin om de normativa grundmönstren utvecklades under 1990-talet vid Juridiska 
fakulteten vid Lunds universitet av dåvarande professor Anna Christensen i samarbete med 
professor Ann Numhauser-Henning. 

,väljer jag att applicera min empiriska analys på dessa. Inom 
skilda områden i de sociala livet kan olika normativa grundmönster 
urskiljas. Mönstren består av olika moraliska sedvänjor som har utvecklats i 
samhället. Grundmönstren kan handla om djupt förankrade normativa 
föreställningar, vilka bestämmer tänkandet och handlandet både i 
vardagslivet och på det rättsliga planet. De normativa grundmönstren 
bygger på tanken om en idé till rättvisa som finns i en viss grupp, om dessa 
är vanligt förekommande kan man likställa detta med en norm.  
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Christensen menar att man kan identifiera tre huvudsakliga grundmönster. 
Det marknadsfunktionella mönstret, som ger en rättvis vinst för båda parter i 
exempelvis en avtalssituation. Rättvis fördelning, bygger på  likabehandling 
men även en behovsprincip åskådliggörs, detta mönster medger även 
offentliga ingripanden. Skydd för etablerade positioner utgör ett skydd mot 
försämring. Den etablerade positionen beskrivs som ett grundläggande, 
gammalt och konservativt mönster som ges uttryck i de områden som 
reglerar människors vardagsliv. Mönstret skyddar vidare bara den som nått 
upp till en viss position. De som inte nått dit får således inte heller ta del av 
skyddet.12Dessa tre huvudgrundmönster kan komma i konflikt med 
varandra, men även stödja varandra. De normativa grundmönstren bildar 
således inte något sammanhängande och kontinuerligt system. Mönstren har 
tillkommit vid olika tidpunkter och i olika typer av relationer, detta för att 
tillgodose olika slags behov. 13

 
 

 Hur starka de olika mönstren är vid en speciell tidpunkt beror på de 
bakomliggande förändringarna i samhället samt den normativa praktik som 
förändringarna ger upphov till.14

 

 Med hänsyn till detta måste man ha i 
åtanke två olika aspekter. För det första handlar det om den problematiken 
som jag ovan nämnt om tabun kring ämnet som sådant och för det andra 
handlar det om ett rättighetsperspektiv, där barn och föräldrars rättigheter 
kan hamna i konflikt med varandra. I den sistnämnda situationen är det 
möjligt för samhället att ta över. Påtagliga och invanda tankemönster inom 
socialrätt och familjerätt är vidare bakomliggande och viktigt spelande 
faktorer som inte kan bortses ifrån.  

Anna Christensen menar att den rättsliga regleringen av ett visst livsområde 
nästan alltid utspelar sig inom en del av det normativa fältet som påverkas 
av flera olika mönster. Även om ett visst mönster är dominerande kan man 
alltid urskilja drag från andra mönster samtidigt. Med andra ord råder det 
ingen stabilitet utan de normativa krafterna rör sig ständigt mot olika poler. 
Christensen har även utifrån de normativa grundmönstren utvecklat teorin 
om status och kontrakt, och om harmoniperspektivet vs. 
konfliktperspektivet.15

 

 I ett statusförhållande är det harmoniperspektivet 
som dominerar relationen. Harmoniperspektivet innebär att parternas 
gemensamma intresse har övertaget. Inom harmonin stödjer man 
statusförhållandet, som i detta fall kan ses som familjen. 
Konfliktperspektivet, samhällets roll vid exempelvis 
tvångsomhändertagande, ställs således då emot det harmonistiska 
statusförhållandet.  

En förutsättning för att rättigheter och skyldigheter ska kunna föreligga är 
dock en jämbördighet mellan parterna.16

                                                 
12 Mattsson, Rätten till familj, s. 25. 

 Vårt svenska rättsystem bygger på 

13 Numhauser-Henning, Perspektiv på likabehandling och diskriminering, s. 29 ff. 
14 Ryrstedt, Bodelning och bostad, s. 18. 
15 Numhauser-Henning, Perspektiv på likabehandling, s. 29 ff. 
16 Ryrstedt, Bodelning och bostad, s. 20. 
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tanken om det kontradiktoriska systemet. För att uppbära jämbörd mellan 
parterna får man i vissa fall ta in ombud som säkerställer jämvikt. Först när 
jämbördighet mellan parterna existerar kan det finnas förutsättningar för att 
ersätta en statusrelation med en annan relation.17

 
 

 
 

1.3.3.2  Barnens rättighetsperspektiv 
 
Enligt Barnkonventionen har alla barn och ungdomar samma rättigheter. 
Dessa är bl.a. att barn har rätt till en trygg uppväxt, rätt till två föräldrar, 
rätten till sina åsikter, rätt att bli lyssnad på och respekterad. Barnets rätt ska 
dessutom alltid sättas i främsta rummet. 
Genom Barnrättskonventionen har barnets rättsliga ställning stärkts på 
många områden och i många länder. Konventionen har bl.a. för avsikt att 
utveckla synen på att barn är självständiga individer med egna rättigheter. 
Vissa av dessa rättigheter är absoluta och får därmed inte åsidosättas, medan 
andra har målsättningskaraktär. Barnperspektivet finns även stagdat i svensk 
rätt, i de lagar där barn är inblandade. Utifrån svensk rätt ska alltid barnets 
bästa sättas i främst rummet i alla situationer. Vad som är barnets bästa är 
dock inte alltid ett helt klart begrepp. Men det ska alltid finnas i åtanke18

 

. 
Nedan följer några av artiklarna som finns stadgade i FN:s Barnkonvention 
och som är aktuella för denna uppsats. 

Artikel 2 
1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn 
inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention 
utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars 
eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska 
eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, 
egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. 
2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa 
att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller 
bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller 
familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro. 

 
Artikel 3 

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller 
privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter 
eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet. 
2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och 
sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de 
rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare 
eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta 
ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder. 

                                                 
17 A.a. 
18 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 9 ff. 
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3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och 
inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av 
behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, 
hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn. 
 

Artikel 6 
1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende 
rätt till livet. 
2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa 
barnets överlevnad och utveckling. 

 
Artikel 9 

1. Konventionsstaterna skall säkerställa att ett barn inte skiljs från sina 
föräldrar mot deras vilja utom i de fall då behöriga myndigheter, som är 
underställda rättslig överprövning, i enlighet med tillämplig lag och 
tillämpliga förfaranden, finner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för 
barnets bästa. Ett sådant beslut kan vara nödvändigt i ett särskilt fall, t ex 
vid övergrepp mot eller vanvård av barnet från föräldrarnas sida eller då 
föräldrarna lever åtskilda och ett beslut måste fattas angående barnets 
vistelseort. 
 

Artikel 12 
1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att 
bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör 
barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande 
till barnets ålder och mognad. 
2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, 
antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ 
och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens 
procedurregler. 
 

Artikel 19 
1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, 
administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte 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 i 
föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons 
vård. 19

 
 

 
 1.3.3.3  Föräldrarnas rättighetsperspektiv 
 
Vuxna har precis som barn särskilda rättigheter som inte får kränkas. I 
svensk lagstiftning stadgas dessa i Regeringsformen20

                                                 
19 FN:s konvention om Barnens rättigheter antagen av FN:S generalförsamling den 20 
november 1989. 

 (RF) i främst 2 

20 SFS 1974:152 
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kapitlet och i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). I EKMR är det 
främst artikel 8 som stadgar om rätten till familjelivet. Föräldrar har därmed 
självklara och aprioriska rättigheter. Det ska dock poängteras att föräldrar 
aldrig har en självklar rätt till sina barn. Utifrån FN:s standardregler om 
delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder ska det 
säkerställas att alla funktionshindrade har samma rättigheter och 
skyldigheter som alla samhällsmedborgare. Reglerna antogs av FN:s 
generalförsamling 1996. Artikel 9 stadgar rättigheter till familjeliv och 
personlig integritet:  
 
 

Artikel 9 
Staterna bör främja möjligheten för människor med funktionshinder att leva 
familjeliv. De bör främja deras rätt till personlig integritet och se till att 
lagar inte diskriminerar människor med funktionsnedsättning när det gäller 
sexuella relationer, äktenskap och föräldraskap. 
1. Människor med funktionsnedsättning bör ha möjlighet att leva med sina 
familjer. Staterna bör uppmuntra att det i familjerådgivningen ingår 
ändamålsenlig upplysning och rådgivning om funktionsnedsättning och dess 
effekt på familjelivet. 
För familjer som har en medlem med funktionsnedsättning bör det finnas 
möjlighet till avlösarservice. Staterna bör undanröja alla onödiga hinder 
för den som vill adoptera ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning 
eller erbjuda henne eller honom ett familjehem. 
 
2. Människor med funktionsnedsättning får inte förnekas möjligheten till 
sexuella erfarenheter och sexuella relationer eller till att bli förälder. 
Eftersom människor med funktionsnedsättning kan möta svårigheter om de 
vill gifta sig och bilda familj bör staterna se till att det finns nödvändig 
rådgivning. Människor med funktionsnedsättning måste få samma hjälp som 
andra att familjeplanera och de måste få kunskap om hur kroppen fungerar 
sexuellt. 
3. Stater bör uppmuntra åtgärder mot negativa attityder som fortfarande 
finns mot att människor med funktionsnedsättning och då särskilt flickor och 
kvinnor gifter sig, har ett sexualliv eller blir föräldrar. Media bör 
uppmuntras till att bekämpa sådana negativa attityder.21

 
 

 
FN:s generalförsamling antog 1971 Deklarationen om rättigheter för 
psykiskt utvecklingsstörda. Deklarationen innehåller sju punkter, nedan 
följer några av dem.22

 
 

Punkt 1 
Den utvecklingsstörde har, så lång det överhuvudtaget är möjligt, samma 
rättigheter som andra medborgare. 
 
                                                 
21 http://www.independentliving.org/standardrules/STILStandardRegler1.html. 
22 Grunewald, Från Idiot till medborgare, s. 212. 
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Punkt 4 
När helst det är möjligt bör den utvecklingsstörde bo tillsammans med sin 
familj eller fosterföräldrar och ta del av olika former av samhällsliv. Stöd 
bör ges åt den familj han bor hos. Om institutionsvård är nödvändig, ska 
den ges i den miljö och under förhållanden som är så normala som möjligt. 
 

Punkt 6 
Den utvecklingsstörde har rätt till skydd mot att bli utnyttjad och utsatt för 
dålig eller förnedrande behandling. 
 
 

1.4  Material 

 
Det material som används i uppsatsen är huvudsakligen lagar och 
förordningar. Föräldrabalken23

 

 (FB), LVU, SoL, FN:s Barnkonvention, 
FN:s standardregler och delaktighet och jämlikhet för personer med 
funktionshinder och FN:s deklaration om rättigheter för psykiskt 
utvecklingsstörda kommer att behandlas mer eller mindre. Främst kommer 
jag att ta utgångspunkt i LVU och SoL. Det finns många lagar och 
förordningar som man skulle kunna belysa, men av dels utrymmesskäl och 
dels för att få en djupare inblick i de frågeställningar jag valt att arbeta kring 
väljer jag bort dessa. Förutom de för denna uppsats relevanta lagar och 
förordningar  tillkommer Propositioner (Prop.) och Statens offentliga 
utredningar (SOU) som är angelägna. På doktrinområdet finns det inte så 
mycket av ren juridisk karaktär, men det finns en hel del doktrin ur 
medicinsk- och samhällsvetenskapligkaraktär. Det finns även artiklar från 
bl.a. Socialstyrelsens allmänna råd, och en källa från en intresseförening 
inom området. 

 

1.5 Disposition 

 
Uppsatsen är uppdelad i tre huvudområden efter den klassiska vetenskapliga 
presentationen, teori, empiri och analys. Där kapitel 2-5 har en teoridel, 
kapitel 6 en empirisk del och kapitel 7 en analyserande del. 
 
För att ge läsaren en inblick i ämnet börjar denna uppsats med en 
bakgrundsdel del, kapitel två. I denna del kommer jag att  på ett systematiskt 
sätt utreda terminologin omkring begreppet intellektuellt funktionshinder, 
hur man mäter intelligens och vad ett intelligenstest säger, hur frekvensen 
ser ut, vem som är intellektuellt funktionshindrad samt de orsaker och 
konsekvenser ett intellektuellt funktionshinder bär med sig. 
                                                 
23 SFS 1949:381 
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I det tredje kapitlet utreds hur familjebilden ur ett teoretiskt perspektiv ser 
ut. Här tas upp aspekter ur barnens triviala behov och vilka konsekvenser de 
kan få om dessa inte uppfylls på ett tillfredställande sätt, men även barnens 
rättigheter ur ett barnperspektiv. Ur barnens synvinkel tar jag även upp de 
risker som kan förekomma om ett barn bor hos föräldrar med en 
utvecklingsstörning. Utifrån ett föräldraperspektiv utreder jag föräldraskapet 
i allmänhet, föräldraförmågan och de olika förutsättningar ett föräldraskap 
innebär. Risker och konsekvenser tar en stor del av detta avsnitt. 
 
Fjärde kapitlet tar ett avstamp i samhällets och därmed socialförvaltningens 
utredningsansvar och barnavårdsutredningar. Detta är en motiverande del av 
arbetet för att få inblick i ansvarsförhållandet.  Här redogörs även en del 
statistik från Socialstyrelsens utredningar om heldygnsinsatser och 
öppenvård från 2008. 
 
Femte kapitlet är avsatt för den gällande rätt som är aktuell. Denna kommer 
att redovisas genom den rättsdogmatiska metoden och syftet är att utreda 
och klargöra den juridiska problematiken, men även rättens syfte. 
 
 Det sjätte kapitlet är empiriskt. Här kommer åtta fall från Hallands länsrätt 
där tvångsomhändertagande i enighet med 2 § LVU av barn som har 
intellektuellt funktionshindrade föräldrar varit aktuella att utredas. Jag  
kommer att redovisa det jag kommit fram till genom att hänga upp resultatet 
på teorin om de normativa grundmönstren. Redovisningen kommer att 
behandla samhällets ansvar för dessa barn ur den synvinkel om vad som 
motiverat ett tvångsomhändertagande.  
 
Den analyserande delen kommer att finnas i kapitel sju. Här kommer jag att 
redovisa mina resultat och besvara mina frågeställningar. Detta kapitel 
kommer att grunda sig på alla de föregående kapitlen som utgör den yttre 
ram för det jag vill påvisa med denna uppsats. Analysen är uppbyggd kring 
olika perspektiv, ur barnens synvinkel, ur föräldrarnas och utifrån den 
gällande rätten. Jag kommer även att utvärdera om samhällsnormen ger 
infallsvinklar till domstolarna. Dessa delar bygger på ett tankemönster om 
de lege lata. Slutkommentarerna som finns sist i analysen bygger på en de 
lege ferenda argumentation. 
 
 

1.6  Avgränsningar 

 
Att skriva en uppsats om barn till intellektuellt funktionshindrade föräldrar 
kan göras på en rad olika sätt och med otaliga infallsvinklar. Ämnet i sig är 
väldigt brett. Det finns mycket som jag skulle vilja ta upp och som är 
inressant att redogöra för. Av utrymmesskäl men kanske framför allt för att 
kunna fördjupa sig måste det dock ske en radikal avgränsning. De lagar som 
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jag koncentrerar mig på är FB, LVU och SoL, jag kommer därmed inte att 
ta upp diskrimineringslagarna, LSS och Hälso- och sjukvårdslagen. Utifrån 
LVU kommer jag att koncentrera mig kring 2 §. Jag kommer därför inte att 
ta upp tvångsomhändertagande enligt 3 § LVU och inte heller LVM. För att 
på ett korrekt sätt komma till 2 § LVU och för att skapa någorlunda klarhet i 
läget måste jag dock behandla andra lagar, förordningar och 
ansvarsområden. 
 
Jag vill vidare påvisa konflikterna mellan rättighetsinstituten. För att komma 
dit måste jag förklara innebörden av dessa och därmed blir den gällande 
rätten något utvidgad. Jag kommer dock inte att ta upp fall då det finns 
andra slag av handikapp än just intellektuella sådana.  
 
Avgränsning i litteraturen bör även nämnas. Som jag tidigare redogjort för 
finns det lite doktrin på detta område ur ett juridiskt perspektiv. Ur andra 
synvinklar finns det desto mer. Jag har här avgränsat till de mest refererande 
böckerna. Jag har även försökt att få in de författarna med mest renommé på 
området. Svårigheten kan vara att ämnet i sig oftast är väldigt vinklat. Det 
flesta författare skriver om samhällets ansvar för de intellektuellt 
funktionshindrade och deras svårigheter samt ett omvänt perspektiv då 
föräldrar får utvecklingsstörda barn. Den rättsliga problematik jag har valt 
att behandla faller av någon anledning mellan stolarna.  
 
De råder på något sätt ett tabutänkande. Många som försöker sätta barnets 
rättigheter i fokus blir citerade till att vara för en återinföring av 
tvångssterilisering. Min uppgift är ur ett juridiskt perspektiv redogöra för 
sakläget kring mina avgränsningar utan att lägga värderingar varken åt det 
ena eller andra hållet. Detta är en svårighet jag ska försöka bemästra. Därför 
avgränsar jag mig i källor utifrån de som jag får uppfattningen om att vara 
relativt neutrala. I vissa fall går jag utanför detta med den motiveringen att 
få klarhet i sakläget på en specifik punkt. 
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2 Begrepp och definitioner 

2.1  Inledande kommentarer 
Föräldrar med ett intellektuellt funktionshinder är en relativt liten grupp i 
samhället. Dessa föräldrar utgör emellertid en i många avseende sårbar 
grupp. Där föreställningen om deras föräldraförmågor likställs med att vara 
inadekvata, och deras rättigheter inte likställs med andra föräldrars. Men om 
man ser på föräldrarna utifrån detta synsätt hur ser man då på deras barn. Ett 
barn som i många år är helt beroende och hänvisad till de vuxna som finns i 
deras närhet, vilka oftast är de biologiska föräldrarna. Att vara förälder 
ställer stora krav på att exempelvis vara  känslomässigt involverad i sitt barn 
och att fungera i samhället. Dessa krav kan personer med ett intellektuellt 
funktionshinder ofta inte på ett fullvärdigt sätt nå upp till, vilket kan 
medföra en svår levnadssituation för deras barn. I detta kapitel kommer jag 
att gå igenom de avgörande delarna för klassificeringen av handikappet 
utifrån terminologi, frekvens, orsak och konsekvenser. Jag kommer även att 
ta upp hur man mäter intelligensen och vilka som räknas som intellektuellt 
funktionshindrade. Kapitlet ska ses som en nödvändig kunskap för att förstå 
den vidare problematik som jag nedan kommer att redogöra för. 
 
 

2.2 Terminologin 
Det är av vikt att använda rätt begrepp för personer med en nedsatt 
begåvning. Begreppet får inte kränka eller föranleda en kränkning. Jag sökte 
i National Encyklopedin efter synonymer eftersom detta är en etablerad 
uppslagsbok. 
 
Begreppet psykisk utvecklingsstörd började användas omkring 1970. Från 
mitten av 1990-talet utlämnades prefixet psykiskt. Graden av 
utvecklingsstörning anges som svår, måttlig och lindrig, med i huvudsak 
pedagogiska och sociala kriterier beroende på ålder. Alternativa termer till 
utvecklingsstörning är förstånds- eller begåvningshandikapp eller 
intellektuellt funktionshinder.24

 

 Jag har i denna uppsats valt att använda mig 
främst av begreppet intellektuellt funktionshinder men även begreppen 
utvecklingsstörning och intellektuellt handikapp synonymt, motivationen till 
detta är att det är vedertagna begrepp och oladdade språkbruk. I de fall jag 
går utanför mina benämning motiveras detta med ett samtida historiskt 
begrepp. 

 

                                                 
24 Grunewald, Från idiot till medborgare, s. 16. 
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2.3  Intelligens och intelligenstest 
 
Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet började man i främst 
Frankrike och Tyskland att intressera sig för barns förmågor i relation till 
deras ålder. Alfred Binet och Théodore Simon utvecklade den första skalan 
för att mäta barns begåvning. Grundkonceptet var att barn i samma ålder har 
en begåvning som motsvarar allt från den som är betydligt yngre till den 
som är betydligt äldre.25 Mätmetoden byggde på tre grundläggande 
antagande om intelligens, att den ökar med ålder, att varje ålder har en 
normal intelligensnivå och att intelligens visar sig inom många olika 
områden.26 Skalan publicerades 1905 och blev prototypen för kommande 
intelligenstest. Skalan kallades Binet-Simons intelligenstest och omfattade 
både barn och vuxna. Testet reviderades några år senare. Det översattes till 
bl.a. svenska år 1914. Resultatet av testningen redovisades från början som 
intelligensålder men ändrades senare till en procentsats som kom att kallas 
för intelligenskvot (IQ) av tysken William Stern. Testet medförde helt nya 
kunskaper. Dels att intelligens inte är en egenskap som är lika för alla och 
dels att det fanns många som hade en begåvning som låg utanför det 
normala.27

 
  

Ungefär 2/3 av alla människor är normalbegåvade och har en IQ mellan 85 
och 115. Det normala IQ -värdet räknas som IQ 100. De som ligger i 
intervallet mellan IQ 70-85 betecknas som svagbegåvade. Gränsen för 
intellektuellt funktionshinder har satts vid IQ 70. Under denna gräns ligger 
ungefär 2,2 procent. Motsvarande 2,2 procent på skalans övre del ligger 
över IQ 130 och är sällsynt högbegåvade.28

 
  

Enligt WHO:s definition har man följande IQ-nivåer: 
• IQ mindre än 20 djup utvecklingsstörning 
• IQ 20-35 svår utvecklingsstörning 
• IQ 35-50 måttlig utvecklingsstörning 
• IQ 50-70 lindrig utvecklingsstörning 
• IQ 70-85 svag begåvade.29

 
  

 
 

                                                 
25 Grunewald, Från idiot till medborgare, s. 88. 
26 Hindberg, Barn till föräldrar med utvecklingsstörning, s. 56. 
27 Grunewald, Från idiot till medborgare, s. 88. 
28 Hindberg, Barn till utvecklingsstörda föräldrar, s. 57. 
29 World Healt Organization. Organization of services for the mentally retarded/fifteenth 
report series 1968:392. 
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2.4 Frekvensen av  hur många som har ett 
intellektuellt funktionshinder  

Det är en svårighet att få fram korrekta siffror på hur många personer det 
finns med ett intellektuellt funktionshinder. I Sverige hade tidigare 
landstinget huvudansvaret för omsorgerna om personer med detta 
handikapp. De som då behövde stöd och hjälp på grund av ett 
begåvningshandikapp förtecknades i omsorgsregistret.30 Fram till år 1979 
finns dessa akter välbevarande men efter denna tid är de inte fullt 
tillförlitliga.31 Numera finns det inget register som gör det möjligt att spåra 
personer med intellektuellt funktionshinder för forskningsändamål.32

 
  

Internationell forskning påvisar att kvinnor som definieras som lätt 
utvecklingsstörda blir oftare mödrar än de som har en svårare grad av 
utvecklingsstörning. Nordisk forskning påtalar även att kvinnor med 
utvecklingsstörning föder allt färre barn.33

 
  

År 1995 gjordes en inventering i tidigare Skaraborgs län. Inventeringen som 
gjordes utifrån landstingets omsorgsarkiv visade att 558 kvinnor förtecknats 
med födelseår 1964-1975. Enligt folkbokföringsregistret fördelade sig 
kvinnorna år 1995 enligt följande: 400 bodde inom länet, 70 utanför länet, 
28 var avlidna och 60 återfanns inte i folkbokföringen. De 400 kvinnor som 
bodde inom länet samt de 28 avlidna var undersökningen baserad på. 
Av akterna i omsorgsarkivet fanns det dokumenterade intelligenstest. Av de 
50 mödrar som inventeringen baserades på hade en moder en måttlig 
utvecklingsstörning (IQ 35-50), 40 hade lindrig utvecklingsstörning (IQ 50-
70) och 9 var svagt begåvade (IQ över 70).34

 
 

Av de 428 kvinnorna hade 74 fått sammanlagt 157 barn, varav 53 föddes 
mellan 1986-1995. Av de 53 barnen hade två avlidit och ett flyttat utom 
länet. 1995 fanns således 50 barn i åldrarna 0-10 år i Skaraborgs län vars 
mödrar var intellektuellt funktionshindrade. Under samma tidsperiod föddes 
det 38 094 barn i Skaraborgs län. Man använde sig av metoden av ett 
prevalenstal35 av 1,4 promille (53/38 094).  Genom detta kan man utläsa att 
av alla barn som föddes i Skaraborgs län under denna period hade 1,4 
promille en moder med ett intellektuellt funktionshinder.36

1 163 503 barn. Om man använder sig av prevalenstalet som angavs 
tidigare, 1,4 promille innebär det att minst 160 barn årligen föds av mödrar 

 Om man 
omsätter det för hela landet så föddes det under 1986-1995 i Sverige  

                                                 
30 Hindberg, Barn till föräldrar med utvecklingsstörning, s. 18. 
31 Bager, Barn till mödrar med utvecklingsstörning en inventering,  s. 24. 
32 Hindberg, Barn till föräldrar med utvecklingsstörning, s. 18. 
33 Socialstyrelsen, Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn- vad finns det för 
kunskap?, s. 17. 
34 Bager, Barn till mödrar med utvecklingsstörning en inventering, s. 23. 
35 Prevalens: utbredning (förekomst) av en sjukdom eller ett problem i en population vid en 
viss tidpunkt eller under en viss period. Antalet drabbade individer uttryckt som procent av 
hela antalet individer i populationen, Lagerberg & Sundelin, s.378. 
36 Bager, Barn till mödrar med utvecklingsstörning en inventering, s. 23. 
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med ett intellektuellt funktionshinder.37

 

 Detta innebär att det i Sverige finns 
ungefär 3000 barn mellan 0-18 år som har en intellektuellt funktionshindrad 
moder. 

Av den ovanstående frekvensen som visade sig vid inventeringen i förre 
detta Skaraborgs län ska man dock tillägga att det kan finnas eventuella 
felkällor i studien. Andelen barn med en utvecklingsstörd moder är troligen 
högre. Man kan anta att bortfallet var relativt stort och en del av de kvinnor 
som inte återfanns i folkbokföringen hade fött barn vid inventeringen i 
Skaraborgs län. Vidare var inte alla kvinnor med utvecklingsstörning 
inskriva i omsorgsregistret. Om man dessutom räknar in gränsfallen, dvs. 
alla de som hade en IQ mellan70-85 blir prevalenstalen troligen högre.38

   
 

Även Evy Kollberg har gjort en studie på området. Hon undersökte samtliga 
kvinnor i åldrarna 18-50 år som fött barn och som den 1 januari 1983 varit 
förtecknad vid omsorgsförvaltningen i O-länet39. Antalet kvinnor uppgick 
till 58 stycken, varav 51 inkluderades i material och 32 av dem intervjuades. 
Kollberg hade i sin studie med de kvinnor som hade en IQ mellan 73-93, 
vilket gav medelvärdet 80,6.  De 32 kvinnor som blev intervjuade hade 
tillsammans fått 65 barn varav ett var avlidet i späd ålder, vilket betyder att 
det föddes 2,05 barn per kvinna. De övriga 19 kvinnorna hade fått 33 barn, 
vilket betyder 1,74 barn per kvinna. Sammantaget blir genomsnittet 1,92 
barn per kvinna, vilket jämfördes med dåvarande riksgenomsnitt på 1,95 
barn per kvinna (SCB 1981).40

 

 Man ska dock vara på det klara med att i 
Kollbergs studie ingick kvinnor som enligt definitionen i avsnitt 2.3 ligger 
strax under gränsen för vad man betraktar som normalbegåvade. Vilket kan 
tyda på att det fötts fler barn i denna grupp. 

 

2.5 Vem är intellektuellt 
funktionshindrad? 

Det finns olika typer av definitioner av ett intellektuellt funktionshinder. 
Allmänt vedertaget är att definiera begreppet ur tre olika perspektiv. Det 
administrativa, det sociala och det psykologiska.41 Personen som definieras 
som administrativt utvecklingsstörda är de som registrerats av samhället. 
Detta kan vara fall där exempelvis Försäkringskassan betalar ut sjukbidrag 
till någon p.g.a. bristande begåvning. Vuxna och barn betraktas som 
administrativt utvecklingsstörda om de själva ansöker om insatser, bedöms 
ha ett behov av speciella insatser i sin vardag och om de tillhör 
personkretsen42

                                                 
37 A.a. 

. Ungefär 0,4 procent av Sveriges befolkning betecknas som 

38 Hindberg B, Barn till föräldrar med utvecklingsstörning, s. 18 ff. 
39 O-län var Västra Götalands län. 
40 Kollberg, Omstridda mödrar, s. 100 ff. 
41 Hindberg, Barn till föräldrar med utvecklingsstörning, s. 60. 
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utvecklingsstörda om man utgår från den administrativa definitionen, vilket 
motsvara ungefär 36 000 personer. 
 
De personer som inte klarar av samhällets normala krav definieras som 
utvecklingsstörda enligt den sociala definitionen. Exempel på detta kan vara 
barn som inte klarar av att gå i vanlig skola utan som går i särskola. Ett 
samhälle som har låga krav ger färre personer som misslyckas och placeras 
utanför normen, det blir därmed även färre som klassas som intellektuellt 
funktionshindrade. Har samhället höga krav blir resultatet givetvis tvärtom. 
Den sociala definitionen ser utvecklingsstörningen som något relativt i 
förhållande till miljön. 
 
Enligt den psykiatriska diagnosmanual (DSM-IV-TR) identifieras 
utvecklingsstörning enligt följande kriterier. 
 

• Intellektuell 
funktionsnivå på IQ 70 eller mindre 

• Samtidigt 
som personen har brister eller nedsättning i adaptiv 
funktionsförmåga i minst två av följande avseenden: 
kommunikation, omsorg om den egna personen, boende, 
socialt/interpersonellt beteende, nyttjande av offentliga resurser, 
målinriktning, studier, arbete, fritid, hälsa och personlig säkerhet. 

• Debut före 
18 års ålder 
 

Om man använder sig av denna definition beräknas 2-3 procent av Sveriges 
befolkning ha ett intellektuellt funktionshinder.43

 
 

 

2.5.1  Orsaker och konsekvenser till ett 
intellektuellt funktionshinder 

Ett intellektuellt funktionshinder är ett livslångt handikapp. Det kommer 
inte att växa bort med åren och det går inte heller att bota eller träna bort.  
En utvecklingsstörning beror oftast på skador i det centrala nervsystemet. 
Lindrigt utvecklingsstörda har oftast normalt antal nervceller men kontakten 
dem emellan är dålig. Personer med en svår utvecklingsstörning har nästan 
alltid både för få nervceller och dåligt utvecklad kontakt dem emellan. 
Utvecklingsstörningen uppstår i allmänhet redan under fosterstadiet, under 
förlossningen eller under barnets första levnadsår. Andra orsaker kan även 
vara missbruk av modern under graviditeten, genetiska förändringar, 
virussjukdomar hos modern eller syrebrist i samband med förlossningen. 
Efter förlossningen kan hjärnan skadas av sjukdomar som 
hjärnhinneinflammation eller att hjärnan skadas av slag eller fall. I ungefär 

                                                 
43 Hindberg, Barn till föräldrar med utvecklingsstörning, s. 60 f. 
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25 procent av fallen kan man inte fastställa någon orsak till 
utvecklingsstörningen.44

 
 

Är båda föräldrarna normalt begåvade finns det en procents risk för att deras 
barn blir utvecklingsstört. Har en av föräldrarna en utvecklingsstörning är 
risken 15 procent att barnet blir utvecklingsstört. Är båda föräldrarna 
utvecklingsstörda är risken att barnet även blir det 40 procent. Ungefär 17 
procent av alla barn med en utvecklingsstörning har en eller två föräldrar 
med samma diagnos.45

 
 

Genom de beskrivningar av vad som kännetecknar ett intellektuellt 
funktionshinder betonas oftast avvikelser från vad som anses typiskt i 
människors sätt att tänka, lösa abstrakta intellektuella problem och andra 
praktiska vardagsproblem.46 En viktig företeelse är dessutom en 
självmedvetenhet.  Oftast blir tillkortakommandena uppenbara när kraven 
på prestation och självständigt tänkande är högt ställda. För att undvika att 
omgivningens krav blir för höga i förhållande till individens förmåga, 
behöver personens intellektuella begränsningar vara kända både för honom 
själv och för omgivningen. Ett intellektuellt funktionshinder gör personen 
extra sårbar i olika avseenden. Personen kan känna en stor frustation att inte 
förstå och ständigt misslyckas. Detta kan tära hårt på självförtroendet och 
motivationen. Onda cirklar med social hjälplöshet och utslagning blir en 
större risk än handikappet i sig ofta motiverar. Personer med ett 
intellektuellt funktionshinder har också oftare en negativ 
personlighetsutveckling. Detta ger upphov till störningar i form av t.ex. 
ökad rigiditet och lättväckt fruktan eller misstänksamhet. Då den 
intellektuellt funktionshindrade kan ha svårighet att kontrollera sina känslor 
och impulser med hjälp av språklighet och abstrakt tänkande, blir försvaren 
mot kritik och stress ofta primitiva och nyanserande, det finns även en risk 
att överreagera eller vara utagerande.47

 
  

En skada i hjärnan ger upphov till en funktionsnedsättning av en eller flera 
funktioner som i sin tur kan leda till en hämning av 
begåvningsutvecklingen. Skador på det centrala nervsystemet kan försvåra 
eller hindra lagring av information.48

 

 För den utvecklingsstörde återges 
grunden för kunskaper ofta i konkreta upplevelser. Den utvecklingsstörde 
kan även ha svårt för att bygga upp en inre föreställning om vem hon är och 
att reflektera över hur hon och andra fungerar. Detta kan medföra att det är 
omöjligt att sätta sig in i någon annan persons situation. För en person med 
ett intellektuellt funktionshinder tar det även längre tid att lära sig något, 
men den stora svårigheten kan ligga i att kunna praktisera lärandet, sätta in 
det i rätt sammanhang och hitta alternativa lösningar. 

                                                 
44Gotthard, Utvecklingsstörning och andra funktionshinder, s. 40. 
45 Hindberg, Barn till föräldrar med utvecklingsstörning, s. 63. 
46 Socialstyrelsen, Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn- vad finns det för 
kunskap?,  s. 13. 
47 Hindberg, Barn till föräldrar med utvecklingsstörning, s. 66. 
48 Bakk & Grunewald, Omsorgsboken, s. 20. 
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Ett intellektuellt funktionshinder är oftast ett medfött handikapp och den 
drabbade kan inte själv identifiera sitt handikapp utan hjälp från 
utomstående. Långt ifrån alla som är drabbade är överhuvudtaget inte 
definierade som utvecklingsstörda. Många får inte en diagnos förrän de är 
vuxna, andra får aldrig någon ställd diagnos. Utan diagnos är det svårt att få 
den hjälp och de stödinsatser som behövs, dessutom får den drabbade inte 
någon förklaring till varför de är annorlunda.49

 
 

Ett handikappsmedvetande delas in i två grupper, det positiva - och det 
negativa medvetandet. Ett positivt handikappsmedvetandet ökar 
möjligheterna både att klara av ett föräldraskap, om än inte fullt ut, och att 
avstå ifrån att skaffa egna barn. I ett handikappmedvetande ingår att veta 
vad man klarar intellektuellt och praktiskt. I ett föräldraskap måste det dock 
till fler bitar för att kunna trygga barnets omsorg. Sociala och emotionella 
faktorer spelar då en allt större betydelse.50

 
 

 

2.6  Sammanfattande reflektioner 

 
Under de senaste 40 åren har samhället radikalt ändrats i synen på de 
personer som är intellektuellt funktionshindrade. Terminologins betydelse i 
detta sammanhang kan kanske ses som en av de små förändringarna men 
faktum är att en ändrad terminologi ger upphov till att klassificeringen inte 
är belagd med en negativitet.  Samhället har intagit en ställning till 
likabehandling, om och med förbehåll.  
 
Det finns inte säkra siffror om hur många som föds med ett intellektuellt 
funktionshinder, ej heller kan man med exakthet veta hur många som har ett 
IQ som ligger på 70 eller där under. Kollbergs studie visade på att kvinnor 
med ett intellektuellt funktionshinder föder ungefär lika många barn i 
genomsnitt som den övriga normalpopulationen. Detta är dock inte klarlagt 
från övriga studier. Vid forskning och inventering tror man att siffrorna 
ligger på omkring 1,4 promille av befolkningen vilket motsvarar att det 
finns ca 3000 barn mellan 0-18 år som har en moder med ett intellektuellt 
funktionshinder i Sverige. Vidare finns det forskning som visar på att det 
finns genetiska risker, d.v.s. föräldrar med en utvecklingsstörning löper 
högre risk att få barn med samma handikapp. 
 
Ett intellektuellt funktionshinder är ett livslångt handikapp som inte går att 
bota. De vanligaste orsakerna till utvecklingsstörningen kan förutom 
genetiken bero på en fosterskada, en skada som uppkommer i samband med 
eller under förlossningen eller under barnets första levnadsår. 
 

                                                 
49 Hindberg, Barn till föräldrar med utvecklingsstörning, s. 64 ff. 
50 Hindberg, Barn till föräldrar med utvecklingsstörning, s. 71. 
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Det intellektuella funktionshindret ger upphov i avvikelser i tänkande,  
problem med inlärning, lösningar av abstrakta problem och svårigheten att 
se hur man själv och andra fungerar. Den utvecklingsstörde är väldigt 
subjektiv och förstår inte andras behov ur ett normalt perspektiv.  
Personer med ett intellektuellt funktionshinder vet att de är annorlunda. Det 
är dock ingen självklarhet att de vet varför. Samhällets inställning till hur 
intellektuellt funktionshindrade tidigare behandlades har i vissa fall gett 
upphov till att man inte vill skada mer. I detta avseende att inte tala 
klarspråk, står därför många utan diagnos. Självförtroendet bli ofta dåligt 
när de utvecklingsstörda märker att de inte klarar av krav från andra 
personer och från samhället. Står man utan diagnos blir man på ett sätt 
dubbelt straffad. Det intellektuella funktionshindret ter sig naturligtvis olika 
för olika personer, men finns det ett handikappmedvetande är det lättare att 
förhålla sig till en mer riktig självbild, där man inser begränsningar på ett 
mera positivt sätt. 
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3 Familjebilden  

3.1 Inledande kommentarer 
Principen om att alla barn ska ha samma rätt till god omvårdnad och 
trygghet, och samma rättigheter till samhällets skydd och stöd är en 
självklarhet. Ur SOU 1979/80:44 uttalades "att det är en självklarhet att barn 
med psykiskt utvecklingsstörda föräldrar har samma rätt att få sina 
grundläggande behov tillgodosedda som andra barn".51

 

 Frågan är om det ser 
ut så även i praktiken. Det finns ingen enhetlig och fullständig forskning 
eller studium som på ett korrekt sätt kan beskriva hur familjebilden ser ut 
hos de barn som har föräldrar med ett intellektuellt funktionshinder. Den 
forskning som finns är dessutom i stort sett uteslutande gjord på mödrar. 
Forskare är dock överens om att barn som lever med intellektuellt 
funktionshindrade föräldrar bör betraktas som en riskgrupp. 

Vi vet i dagsläget en hel del om barns behov under uppväxten. I detta 
kapitel redogör jag för barnens grundläggande behov och hur en 
otillfredsställd barndom kan yttra sig i längre fram i livet. Vidare ska jag 
behandla det jag har funnit om hur familjebilden i dessa familjer vanligast 
ser ut. Slutligen belyses föräldraskapet utifrån normala premisser jämfört 
med de föräldrar som har ett annat utgångsläge.  
 
 

3.2  Barn  

3.2.1  Barnperspektiv 
 
Enligt Barnkonventionen har alla barn och ungdomar samma rättigheter. 
Dessa är bl.a. att barn har rätt till en trygg uppväxt, rätt till två föräldrar, 
rätten till sina åsikter, rätt att bli lyssnad på och respekterad. Barnets rätt ska 
dessutom alltid sättas i främsta rummet. I avsnitt 1.3.3.2 fanns det några av 
artiklarna från Barnkonventionen. Artikel 3 har främst en utgångspunkt i 
åtgärder som vidtas av det offentliga. Här slås fast att barnens bästa ska 
sättas i främsta rummet. Artikel 9 slår fast att barn inte ska skiljas ifrån sina 
föräldrar utom i de fall då det är nödvändigt för barnets bästa, t.ex. vid 
övergrepp eller vanvård av barnet. Artikel 19 stadgar att barn ska skyddas 
mot alla former av övergrepp, såsom exempelvis misshandel, vanvård eller 
försumlig behandling.52

 
 

                                                 
51 SOU 1979/80:44. 
52 FN:s konvention om Barnets Rättigheter antagen av FN:s generalförsamling den 20 
november 1989. 
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Som ett led av implementeringen av Barnkonventionen har specialuttrycket 
barnens bästa införts i olika lagar53som berör barn, någon enhetlig definition 
finns dock inte. Barnrättskommittén har föreslagit att barnens bästa ska 
tolkas med utgångspunkt i dels ett objektivt perspektiv och dels ett 
subjektivt perspektiv. Där det objektiva perspektivet innebär att  
beslutsfattare på olika nivåer gör bedömningar grundade på vetenskap och 
beprövad erfarenhet. I det subjektiva perspektivet ska barnet själv- under 
förutsättning att det vistas i en trygg miljö där det inte alltför mycket 
påverkas av någon enskild vuxen - ge uttryck för vad det tycker vara dess 
bästa.54 Mattsson har en liknade systematik då hon menar det finns två 
begrepp av barnens bästa, barnens behov och barnets intressen. Det hon 
definierar med barnets behov är det som vuxna anser att barnet behöver - 
med ett utifrånperspektiv. Barnets intresse däremot är vad barnet behöver 
sett ur sin egen synvinkel - ett inifrånperspektiv. Antingen pratar man om 
barnet eller med det. Ett barnperspektiv innebär även att se till barnets bästa 
ur ett helhetsperspektiv.55

 
 

 

3.2.2  Barns behov 

 
Barnens behov rangordnas ibland genom en trappa. Överst på trappan, d.v.s. 
det största behovet är kroppsliga behov, därefter kommer trygghet, 
gemenskap, tillgivenhet, uppskattning och självförverkligande. Behoven kan 
även kategoriseras i grundläggande behov och andra behov. Då termen för 
andra behov ses som viktiga, men inte livsavgörande. Till de grundläggande 
behoven räknas mat och dryck i lagom mängd, sömn, omvårdnad, anpassade 
kläder, god hygien, vård vid sjukdom samt fysisk beröring. Om ett barn inte 
får sina grundläggande behov tillfredställda tar de djup skada, som kan vara 
svårt att gottgöra längre fram i livet.56 För att kunna säkerställa att barnens 
fysiska behov blir tillfredställda och för att förebygga skador är det viktigt 
att den preventiva hälsovården som t.ex. mödravård, BVC och tandvård 
fungerar.57

 
 

 

3.2.3  Anknytning 
 
En nära anknytning till föräldrarna tycks vara ett skydd och en förutsättning 
för en harmonisk utveckling hos barnet. Barnets medfödda sociala 
kontaktsförmåga handlar om att framkalla detta beteende av anknytning och 

                                                 
53 Exempelvis FB, SoL, LVU och Utlänningslagen (2005:716). 
54 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 30. 
55Socialstyrelsen, Barnets rätt och LVU, om barnet i rättsprocessen, s. 18. 
56 Hindberg, När omsorgen sviktar, s. 23. 
57 Hindberg, Barn till föräldrar med utvecklingsstörning, s. 31. 
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omhändertagande av sin omgivning.58 Enligt anknytningsteorin59 relaterar 
alla barn till sina omsorgspersoner, vilka oftast är de biologiska föräldrarna, 
oavsett hur de blir behandlade, det handlar om en överlevnadsinstinkt. Barn 
knyter däremot an på olika sätt allt efter de känslomässiga samspel som 
finns mellan omsorgspersonerna och barnet. Barn utvecklar tidigt ett 
anknytningsbeteende som bygger på hur barnet uppfattar sig själva, sina 
omsorgspersoner och vad man kan förvänta sig av andra. Har barnet en 
positiv anknytning av sina omsorgspersoner förväntar sig detta barn en 
fortsatt tillfredställd upplevelse och vice versa.60 En otrygg anknytning 
uppkommer av att föräldrarna i samspelet med barnet inte haft förmågan att 
svara adekvat på barnets personlighetsdrag och individuella behov. Vilket 
skapar negativa förväntningar. Otillgänglighet, oförutsägbarhet och 
bristande sensitivitet ger upphov till en otryggt undvikande anknytning. 
Barn som bedömts som otryggt ambivalenta har visat sig ha föräldrar som är 
oförutsägbara när det gäller att vara tillgängliga för sitt barn.61

 
 

 

3.2.4  Riskgrupp 
 
Många forskare pekar på att barn till intellektuellt funktionshindrade 
föräldrar ska ses som en riskgrupp. Även om alla föräldrar är olika och har 
olika utgångspunkt har forskare identifierat riskområden för barnen. Barn 
till intellektuellt funktionshindrade föräldrar riskerar i större utsträckning än 
andra barn att få för lite stimulans, råka ut för olyckor och skador i hemmet, 
försummas och utsättas för våld. Rapporter pekar på att det föreligger en 
stor risk att barnets utveckling blir lidande om modern har en IQ på mindre 
än 60, om ett äldre syskon är omhändertaget, om båda föräldrarna är 
intellektuellt funktionshindrade och om det förekom psykiatriska problem 
och/eller drogmissbruk i familjen. Barn med utvecklingsstörda föräldrar är i 
större mån försenade i sin utveckling och har fler beteendestörningar än 
andra barn. Detta kan bero på brist i stimulans och stora skillnader mellan 
barnens och föräldrarnas intellektuella kapacitet.   
 
 
3.2.4.1 Misshandel, försummelse och sexuella övergrepp 
 
Skillnader mellan barnens och föräldrarnas intellektuella kapacitet kan även 
utgöra en större risk för att barnet utsätts för misshandel. Främst de barn 
med en bättre verbal förmåga än sina föräldrar är utsatta. Dock ska det 
poängteras att de flesta som misshandlar sina barn är normalbegåvade.62

                                                 
58 Brodén Berg, Mor och barn i ingenmansland, s. 109 ff. 

 

59 Anknytningsteorin utvecklades av John Bowlby. Han utvecklade teoretiska referensramar 
för studiet av anknytningen mellan barn och föräldrar. 
60 Killén, Barndomen vara i generationer, s. 57. 
61 A.a. s. 63. 
62 Socialstyrelsen, Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn, vad finns det för 
kunskap, s. 32 ff. 
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Misshandel är vanligare när familjen har mer än ett barn. Föräldrarna kan då 
finna det svårare att hantera situationen, och reagerar med frustration och 
aggressionsutbrott.63

 
 

Det är vanligare att barn till intellektuellt funktionshindrade föräldrar utsätts 
för försummelse än andra barn. Försummelse definieras som underlåtenhet, 
där de vanligaste bristerna gäller barnets grundläggande behov.64 I en studie 
om omsorgsbrist visade det sig att det fanns ett samband mellan 
försummelse och intellektuellt funktionshinder. Tre fjärdedelar av de 
mödrar som ingick i studien och försummade sina barn hade ett 
intellektuellt funktionshinder. Mödrarna hade i studien en gemensam 
tendens att närhelst det var möjligt lämna över ansvaret för barnet till någon 
annan.65

 
  

Föräldrar med ett intellektuellt funktionshinder kan ha svårt att tillgodose 
sina barns fysiska och materiella omvårdnad. Det är inte kartlagt om den 
bristande omsorgen bottnar i rent oförstånd och okunskap eller i emotionella 
brister. Det kan vara så att man inte förstår att barnen har egna behov som 
måste tillgodoses, utan är fullt upptagen med sina egna behov. Det kan 
också vara så att föräldrarna inte har egen drivkraft till sådant som att t.ex. 
sköta sin hygien och städning i familjen och att barnets situation blir 
densamma som föräldrarnas i detta avseende. 66 Barn till intellektuellt 
funktionshindrade föräldrar löper även större risk än andra barn att utsättas 
för sexuella övergrepp. Om föräldrarna är godtrogna och har en svårighet att 
bedöma människors personligheter och avsikter ökar detta risken för 
sexuella övergrepp.67 Dessutom kan barn till intellektuellt funktionshindrade  
längta efter uppmärksamhet och vuxenengagemang och därmed bli mer 
lättmanipulerade än andra barn.68

 
 

 

3.3 Familjen 
 
I familjer där en eller båda föräldrarna har ett intellektuellt funktionshinder 
är det vanligare att föräldrarna inte lever tillsammans jämfört med 
normalpopulationen. Oftast bor barnen hos modern.69

                                                 
63 Hindberg, Barn till föräldrar med utvecklingsstörning, s. 140. 

 Den forskning som 
finns på området är stort sett uteslutande gjorda på mödrar med ett 
intellektuellt handikapp. Detta beror på att oftast är inte fadern närvarande. 

64 Socialstyrelsen, Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn, vad finns det för 
kunskap, s. 32 ff. 
65 Hindberg, Barn till föräldrar med utvecklingsstörning s. 140. 
66 Fridhe & Norman, Att utreda när ett barn far illa, s. 126. 
67 Hindberg, Barn till föräldrar med utvecklingsstörning, s. 122. 
68  A.a. s.140. 
69 A.a. s.168. 



 32 

Det är även vanligt att kvinnor som har en utvecklingsstörning har en 
partner som är missbrukare, våldsam och/eller har psykiatriska problem.70

Forskare har vidare identifierat olika skyddsfaktorer för barn som lever i 
familjer där en eller båda föräldrarna har en utvecklingsstörning. En sådan 
faktor är om barnet är ensambarn. Föräldrarnas förmåga att ta hand om ett 
barn har då visat sig vara större. Andra faktorer som påverkar barnet positivt 
är om föräldrarna har en god relation till varandra. Det är även positivt om 
föräldrarna kan ta emot hjälp utifrån och ha ett stödjande nätverk omkring 
sig. 

   

71

 
 

 

3.4  Föräldrar 

3.4.1  Föräldraskapet i allmänhet 
 
Killén menar att föräldraskap är en process där föräldrarna eller 
vårdnadshavarna engagerar sig i barnet, detta innefattar att ge fysisk och 
känslomässig omsorg, näring och skydd. Ovan beskrevs barnens 
grundläggande behov. Det handlar alltså om att som förälder kunna 
tillfredställa barnet fysiska och känslomässiga behov utifrån ålder, mognad 
och utvecklingsnivå. Skapa en miljö i såväl hemmet som i förskola och 
skola där barnen kan känna sig trygga och förstådda och bli tröstade om de 
är ledsna eller känner smärta oavsett om smärtan är fysisk eller psykisk. 
Vidare är det viktigt att understödja utvecklingen av barnets förmåga att 
styra och koncentricera sina känslor. Ett föräldraskap handlar även om att 
den fysiska och känslomässiga omsorgen står i relation till de behov barnet 
signalerar och inte i relation till de vuxnas behov.72

 
  

 

3.4.2  Föräldraförmåga 
 
En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna utveckla och utöva ett 
"tillräckligt bra" föräldraskap är att föräldrarna och andra omsorgspersoner 
själva har fått uppleva "tillräckligt bra" omsorg som barn. Det kan vara svårt 
att kunna ge något som man själv inte fått.73

                                                 
70 Socialstyrelsen, Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn, vad finns det för 
kunskap, s. 25. 

 Att bli "tillräckligt bra" 
föräldrar förutsätter att vissa grundläggande behov har blivit tillfredställda 
tidigare i livet. När dessa behov inte har tillfredsställts innebär det att 
personlighetsutvecklingen på centrala områden stannar upp eller snedvrids. 
Detta är fallet när föräldrar utsätter sina barn för bristande omsorg. Ju mer 

71 Socialstyrelsen, Barn som har utvecklingsstörda föräldrar, s. 42. 
72 Killén, Barndomen vara i generationer, s. 33 ff. 
73 A.a. s. 36. 
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avvisande de varit och ju tidigare det skett desto allvarligare är skadan i 
deras personlighet.74 En annan förutsättning för föräldraskap är att ha en 
relativt bra självkänsla. Det finns ett samband mellan självkänslan och 
föräldrafunktionen. Ju bättre självkänslan är desto större är sannolikheten 
för att man kan hantera föräldraskapet. Om föräldrar kan se och acceptera 
barnet som det är, engagera sig i barnet på ett känslomässigt positivt sätt, 
hysa empati för barnet och ha realistiska förväntningar på vad barnet klarar 
av, är detta en bra premiss för att föräldraskapet ska te sig positivt för 
barnet.75 Föräldrar ska även kunna utföra praktiska uppgifter, såväl 
vardagliga som att klara av sin ekonomi.76 Positiva föräldraegenskaper 
anses vidare vara en stabil personlighet med social förmåga samt förmåga 
att samarbeta och ta emot hjälp, råd och de stödinsatser som erbjuds.77

 
 

 

3.4.3  Olika förutsättningar för föräldraskapet 
 
Föräldraförmågan påverkas av en rad olika faktorer exempelvis ekonomiska 
förhållanden, boende- och arbetssituationen samt det sociala nätverket och 
hur det fungerar. Den fysiska och psykiska hälsan är även av betydelse. Ju 
fler problem vad gäller dessa faktorer, desto större påfrestningar i 
föräldraskapet. Intellektuellt funktionshindrade som grupp har i regel ett 
tunt socialt nätverk, är utestängda från arbetsmarknaden, har dålig ekonomi 
och svagt inflytande. Detta är riskfaktorer som bör vägas in när man 
bedömer föräldrars kapacitet.78 Forskning visar att dessa föräldrars egen 
barndom kan ha varit problemfylld. De kan ha erfarenhet av svåra 
uppväxtförhållanden såväl på institutioner som i föräldrahemmet. Det är 
heller inte ovanligt med att både barn och vuxna med en utvecklingsstörning 
har utsatts/utsätts för både fysisk och psykisk misshandel, misär och 
sexuella övergrepp. Det innebär att det kan vara svårt att åstadkomma egna 
föräldra- och familjeförebilder.79

 
 

Killén menar att många av dessa föräldrar kan, uppenbart utan att vilja det, 
skada sina barn. Först och främst handlar det om vanvård som de 
utvecklingsstörda utsätter sina barn för. Men även fysiska skador som sker 
tillföljd av bristande förmåga att skydda barnet för farliga situationer. 
Exempelvis att föräldrarna har vassa föremål på golvet eller bordet som 
barnet kan skära sig på. Även andra fysiska skador förekommer, som 
exempelvis fallskador och brännskador. Den utvecklingsstörda föräldern är 
som det tidigare redogjorts för rigida i sitt tankemönster. De kan ha 

                                                 
74 Killén, Svikna barn, s. 126. 
75 Killén, Barndomen vara i generationer, s.37 f. 
76 Hindberg, Barn till föräldrar med utvecklingsstörning, s. 40. 
77 Socialstyrelsen, Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn, vad finns det för 
kunskap, s. 27. 
78 Hindberg, Barn till föräldrar med utvecklingsstörning, s. 40 ff. 
79 Socialstyrelsen, Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn, vad finns det för 
kunskap, s. 30 ff. 
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svårigheter att sätta saken i sitt samband och lösa problem på ett abstrakt 
sätt. Detta kan leda till att de inte registrerar när barnet är sjuk och behöver 
läkarvård. Deras bristande förmåga att t.ex. läsa medicinska råd eller 
bruksanvisningar kan exempelvis göra de svårt för dem att ge rätt dos 
medicin eller att blanda välling på ett riktigt sätt. Begrepp som tid och rum 
kan också vara svåra vilket kan leda till att det blir problem med rutiner 
kring exempelvis mat och sömn.80

 
 

I Kollbergs studie som nämndes under avsnitt 2.4 delade hon in kvinnorna i 
en högriskgrupp och en lågriskgrupp där riskerna berodde på deras 
intelligensnivå. Högriskmödrarna som hade en lägre IQ, hade fler problem 
och var mer utsatta. Högriskmödrarna utgjorde drygt en tredjedel av den 
studerande gruppen. Dessa var uppmärksammade och kända av 
myndigheterna. Kollberg menar att man ofta antar att de som har ett 
intellektuellt funktionshinder saknar möjlighet att ta hand om ett barn. Detta 
anser hon vara en felaktig uppfattning och menar vidare att en annan vanlig 
föreställning är att begåvningsnivån hos föräldern ställs som den enda 
förklaringen till problemet för föräldrarollen. Kollberg hävdar vidare att 
hennes studie visar att stabila och emotionella förhållanden under 
uppväxttiden har stor betydelse för hur dessa kvinnor senare kommer att 
klara av en framtida föräldraroll. Många av mödrarna i studien var negativt 
inställda till hjälp och stödåtgärder som hade blivit föreslagna för dem. Det 
fanns även ett utbrett misstroende mot myndigheter, detta var mest 
framhävande i högriskgruppen. Men både hög- och lågriskmödrarna 
upplevde sig ifrågasatta och hade en ständig oro för att barnen skulle tas 
ifrån dem. Kollberg menar i sina slutsatser att i många av fallen hon studerat 
fanns det en gynnsam förutsättning till att dessa mödrar skulle klara av sin 
föräldraförmåga på ett bra sätt.81 Det är viktigt att påpeka att i Kollbergs 
studie hade kvinnorna en medel- IQ på 80,3, vilket ligger högre än den 
definition som nämns under avsnitt 2.3. Detta påtalas även av en rad olika 
författare och forskare på området82

 

. Nämnvärt är också att Kollberg var 
helt inriktad på mödrarnas situation och utelämnade barnen i sin studie.  

I boken "Risk och prognos i socialt arbete med barn" refererar författarna till 
en undersökning gjord av Booth och Booth83

                                                 
80 Killén, Svikna barn, s. 150 ff. 

. I undersökningen intervjuades 
30 vuxna och barn från familjer där åtminstone en av föräldrarna var 
intellektuellt funktionshindrade. Materialet bestod av 16 män (18-42 år) och 
14 kvinnor (16-37 år). Åtta män och sju kvinnor hade själva en 
utvecklingsstörning. De intervjuade hade drabbats av många svårigheter 
under sin uppväxt: social stigmatisering, mobbning, bristande stöd från 
omgivningen, speciella skolarrangemang och övergrepp. Övergreppen hade 
dock sällan begåtts av en intellektuellt funktionshindrad förälder. 
Misshandel och övergrepp hade drabbat fler kvinnor än män i 
undersökningen och i synnerhet de kvinnor som själva hade en 

81 Kollberg, Omstridda mödrar, s. 222 ff. 
82 Se bl.a. Hindberg s. 90 och Lagerberg, Sundelin s. 172. 
83 Studien är gjord av Booth T och Booth W, Exceptional childhoods, unexceptional 
children: growing up with parents who have learning difficulties, London, 1997. 
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utvecklingsstörning. Gärningsmännen var i dessa fall fäder och/eller 
styvföräldrar som brukat våld mot kvinnorna, eller också hade kvinnorna 
utsatts för sexuella övergrepp av någon annan än föräldrarna, men som inte 
var okända personer inom familjen.  
 
90 procent av de intervjuade uttryckte positiva känslor mot åtminstone en av 
föräldrarna. 37 procent uttryckte sig kritiskt mot den föräldern med 
utvecklingsstörning. De som varit omhändertagna hade återknutit kontakten 
till föräldrarna och de flesta ansåg att de hade haft det bra hemma. Booth 
och Booth ansåg att dessa barn älskar sina föräldrar lika mycket som andra. 
Och drog slutsatsen att i vuxenlivet hade det gått i stort sett lika bra för de 
barn som själva inte var utvecklingsstörda, jämfört med andra barn från 
liknande förhållande i övrigt. För de barn som hade ett intellektuellt 
funktionshinder hade övergången till vuxenlivet varit svårare, speciellt för 
männen. Författarna menade att det möjligen kan vara lättare för ett barn 
med ett intellektuellt funktionshinder att växa upp med föräldrar med 
samma handikapp, just därför att barnets problem inte kommer så mycket i 
fokus.84 Lagerberg och Sundelin menar dock att det inte är möjligt att 
okritiskt hävda att det inte innebär någon risk för ett barn att växa upp med 
sin intellektuellt funktionshindrade förälder. Det är obestridligt att ett 
intellektuellt funktionshinder är förenad med många svårigheter som får 
återverkningar både i det praktiska livet och på vården av barnet.85

 
 

Norska forskare gjorde en studie som vände sig till distriktssköterskor i alla 
kommuner i Norge för att få fram ett prevalenstal om hur många barn under 
16 år det fanns som hade en intellektuellt funktionshindrade förälder. 
Resultatet var 460 barn på en befolkning på 4 miljoner, detta ansåg 
forskarna var ett väl lågt tal och att det fanns ett mörkertal här. Materialet är 
dock representativt för alla barn till utvecklingsstörda föräldrar. Forskningen 
visade att ungefär 43 procent av barnen hade inlärningsproblem och 40 
procent hade utsatts för omsorgsbrister. Flera av barnen med 
inlärningssvårigheter led också av motoriska och språkliga avvikelser och 
av försämrat psykosocialt välbefinnande.86

 
 

 

3.5 Sammanfattande reflektioner 
 
Utifrån implementeringen av Barnkonventionen har termen barnens bästa 
införts i flera lagar där barn är aktualiserade. Det finns dock ingen enhetlig 
tolkning av begreppet. Barnrättskommittén ansåg att man skulle lägga ett 
objektivt och ett subjektivt perspektiv på uttrycket. Då det objektiva skulle 
utgå från erfarenhet och vetenskap och det subjektiva skulle utgå från 
barnens åsikt. Mattsson menar att det finns ett utifrånperspektiv vilket utgör 

                                                 
84 Lagerberg, & Sundelin, Risk och prognos i socialt arbete med barn, s.172 f. 
85 A.a. s. 173. 
86 A.a. s. 174. 
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det som vuxna anser att barn behöver och ett inifrånperspektiv, vilket utgår 
från vad barnet själv anser att det behöver. Oavsett vilken definition man 
föredrar innebär ett barnperspektiv att se till barnets bästa ur ett 
helhetsperspektiv. 
 
Barns behov rangordnas ibland som en trappa. De behov som är mest 
väsentliga finns då längst upp. Till de grundläggande behoven räknas mat 
och dryck i lagom mängd, sömn, omvårdnad, anpassade kläder, god hygien, 
vård vid sjukdom samt fysisk beröring. Får barnet inte sina grundläggande 
behov tillfredställda tar de djup skada, en skada som kan vara svår att 
gottgöra längre fram i livet. En annan viktig del i barnets liv är 
anknytningen. Barnet anknyter till sina omsorgspersoner, vilka oftast är 
föräldrarna, redan då det är nyfödda. Anknytningen är i stort sett 
livsavgörande. En otrygg anknytning uppkommer av att föräldrarna i 
samspelet med barnet inte haft förmågan att svara adekvat på barnets 
personlighetsdrag och individuella behov. 
 
Barn till intellektuellt funktionshindrade föräldrar växer sällan upp med 
båda sina föräldrar. Oftast bor barnen hos modern. Vad detta beror på är inte 
helt klarlagt, det är dock klarlagt att dessa mödrar oftare än 
normalpopulationen har en partner som är missbrukare, våldsam och/eller 
har psykiatriska problem. Forskning som finns på området är därför till 
största del gjord på mödrarna. Barn till intellektuellt funktionshindrade 
utgör även en riskgrupp. Dessa barn löper generellt en större risk än andra 
barn att utsättas för faror. Föräldrarna kan utan att det vet om det skada sina 
barn, även fysisk och psykisk misshandel och sexuella övergrepp är vanligt 
förkommande. Detta kan dels bero på att föräldrarna inte inser farorisken i 
hemmet, men även att föräldrarna ofta är mer godtrogna. Barnen kan också 
vara väldigt kontaktsökande för att få uppmärksamhet och kan då i större 
frekvens utnyttjas. Föräldrarna kan vidare ha svårt att tillgodose barnens 
behov av fysisk och materiell omvårdnad, och utsätter barnen oftare för 
försummelse. 
 
För att klara av ett föräldraskap på ett bra sätt måste föräldrarna engagera 
sig i barnet. Föräldrar måste kunna ge fysisk och känslomässig omsorg, 
näring och skydd utifrån barnets ålder, mognad och utvecklingsnivå. 
Intellektuellt funktionshindrade har i regel en dålig självkänsla, en dålig 
ekonomi, tunt socialt nätverk, är oftare arbetslösa och har svagt inflytande. 
Detta är inget som gagnar ett föräldraskap. Tvärtom menar man att det är 
motsatta egenskaper som gör att man klarar av föräldrarollen på ett mer 
positivt sätt. Av den knappa forskning som finns på området är Kollbergs 
studie mycket uppmärksammad. Kollberg menar att intelligensen i sig inte 
ska förutsätta föräldraförmågan. Hennes studie pekar på att många mödrar 
med ett intellektuellt funktionshinder kan på ett bra sätt ta hand om sina 
barn. Detta tankegångar stödjer även Booth och Booth som genom sin 
studie menade på att det gick i stort sett lika bra för barn med 
utvecklingsstörda föräldrar att klara sig ut i vuxenlivet som för andra barn. 
Booth och Booth menar även att det kan vara bra för ett barn som har en 
utvecklingsstörning att stanna kvar hos sina utvecklingsstörda föräldrar då 
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fokuset på barnet då inte blir lika uppenbart. Svenska och norska 
renommerade författare håller inte med om slutsatserna som är dragna i 
dessa två studium. Det finns klarlagda risker med att barn till intellektuellt 
funktionshindrade föräldrar i högre mån lider av omsorgsbrist och försämrat 
psykosocialt välbefinnande. Även inlärningssvårigheter är vanligare hos 
dessa barn. 
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4 Samhällets utredningsansvar 

4.1 Inledande kommentarer 
 
Precis som alla andra föräldrar klarar föräldrar med ett intellektuellt 
funktionshinder av sina barn mer eller mindre bra. Föräldraskapet i sig är 
heterogent och alla föräldrar ställs inför olika prövningar. Barnen har dock 
oavsett vem som är dess föräldrar alltid en rättighet till en trygg barndom 
med allt det innebär.  
 
Familjer där föräldrarna lider av ett intellektuellt funktionshinder behöver i 
allmänhet hjälp, stöd och vård från olika professioner. Familjen behöver 
nästan alltid former av bistånd från socialtjänsten, exempelvis ekonomiskt 
bistånd.  Det svenska systemet bygger dock på att hjälpen ska vara frivillig, 
de som inte ansöker om hjälp får således heller ingen. I en del fall, inte alla, 
måste samhället gå in med mer omfattande stödinsatser i familjer där det 
finns föräldrar med intellektuellt funktionshinder. En del av dessa 
stödinsatser kan vara att olika typer av personer finns i deras omgivning och 
stöttar upp där det behövs, andra insatser kan vara betydande mera 
långtgående. En av dem är när man från samhällets sida måste 
tvångsomhänderta ett barn eller en ungdom.   
 
Flera yrkesprofessioner har en anmälningsplikt till de sociala 
myndigheterna. En sådan anmälan föranleder en utredning av barnets 
hemförhållanden. Detta kapitel kommer att behandla den svenska 
barnavården och beskriva dessa utredningar. Kapitlet hör samman med 
nästföljande kapitel om den gällande rätten på området. Orsaken till att jag 
delade in detta i två delar är att detta kapitel inte helt faller inom ramen för 
vad man kallar för den gällande rätten. 
 

4.2 Allmänt om den svenska sociala 
barnavårdsutredningen 

I Sverige precis som i andra länder har föräldrarna huvudansvaret för sina 
barn. Enligt FB 6:1 har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god 
fostran. Vidare stadgas det i FB 6:2 andra stycket, att den som har 
vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och 
ska se till att barnets behov enligt 6:1 blir tillgodosedda. 
Rättighetsdokumentet Europeiska unionens stadgande om de 
grundläggande rättigheterna från den 11 oktober 2000 skapades för att 
fastställa allmänna rättigheter. I artikel 24 stadgas: 
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Artikel 24 

1. Barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras 
välfärd. De skall fritt kunna uttrycka sina åsikter. Dessa åsikter skall 
beaktas i frågor som rör barnen i förhållande till deras ålder och mognad. 
2. Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga 
myndigheter eller privata institutioner, skall barnets bästa komma i främsta 
rummet. 
3. Varje barn har rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt 
förhållande till och direkta kontakter med båda föräldrarna, utom då detta 
strider mot barnets bästa.87

 
 

Det är först när barnet far illa, eller riskerar att fara illa som samhället kan 
går in och ta över hela eller delar av ansvaret. Samhällets ansvar är således 
subsidiärt i förhållande till föräldrarnas ansvar.88 Man ska vara på det klara 
med att barn i regel inte själva anmäler eller berättar för någon om de utsätts 
för övergrepp, vanvård eller misshandel. Skälen till att barn inte själva 
berättar kan vara många, några av skälen kan vara att barnen är för små för 
att berätta, barnen kan tro att de lever i en normal familj och att beteendena 
som föräldrarna har är fullkomligt normala, barnen är beroende av sina 
föräldrar för överlevnad, de är rädda för konsekvenserna och de känner 
skuld och skam.89

 
 

Något som kännetecknar den svenska sociala barnavården är den dubbla 
funktionen att dels erbjuda social service och dels att skydda barn från att 
fara illa.90 När socialtjänsten träffar barn som far illa handlar det vanligtvis 
inte om barn som utsätts för klart definierade former av vanvård, sexuella 
övergrepp, eller en tillvaro med misär. Vid dessa uppenbara fall av brister i 
hemmiljön är det förhållandevis enkelt att skaffa sig en bild av barnets 
situation och att se vad bristerna finns. Det är vanligare att socialtjänsten får 
kontakt med barn som växer upp i en mer svårbegripbar form av social eller 
känslomässig otillräcklighet.91

 
 

 

4.2.1 Barn och föräldrars delaktighet i 
utredningar 

 
I svensk rätt finns det ett krav på att barn och föräldrar ska bli delaktiga i 
barnavårdsutredningen. Som part har man rätt att informeras om att 
utredningen är inledd och även en rätt att involveras i både utredningen och 
                                                 
87Artikeln grundar sig på New York-konventionen om barnets rättigheter, vilken 
undertecknades den 20 november 1989 och har ratificerats av alla medlemsstater, särskilt 
artiklarna 3, 9, 12 och 13 i den konventionen. 
88 Sundell, Barnavårdsutredningar, s. 33. 
89 Hindberg, Sårbara barn, s. 14 och 112 ff. 
90 Sundell, barnavårdsutredningar, s. 103. 
91 Fridhe, &Norman, Att utreda när barn far illa, s. 124. 
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i eventuella genomförande insatser, detta stadgas i SoL 3:5. Vidare har barn 
och föräldrar även bl.a. rätt till att lämna uppgifter, ta del av andras 
uppgifter samt kommentera andras uppgifter.92 Barn som fyllt 15 år har 
även själva rätt att föra sin talan i utredningar som rör dem, vilket stadgas i 
SoL 11:1093. Enligt artikel 12 i Barnkonventionen har barn och unga rätt att 
fritt uttrycka sin åsikt i frågor som rör barnet och barnets åsikt ska tillmätas 
betydelse i förhållande till dess ålder och mognad. I SoL 1:2 stadgas det att 
när åtgärder rör ett barn ska särskilt beaktas vad hänsyn till barnens bästa 
kräver. I SoL 3:5 andra stycket står det "när en åtgärd rör ett barn ska 
barnets inställning så långt det är möjligt kartläggas. Hänsyn ska tas till 
barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad". Detta innebär att 
socialtjänsten är skyldig att följa Barnkonventionens bestämmelser och att i 
varje beslut främst iaktta konsekvensrena för barnen i familjen och se till att 
deras bästa står i fokus.94 Barn och unga som blir föremål för en social 
barnavårdsutredning har dessutom redan en extra utsatthet, det är därför 
viktigt att de får stöd kring inflytande och information.95

 
  

 

4.2.2  Utredningens syfte och metod 
Det som inleder en barnavårdsutredning är att ett barn eller en familj har 
aktualiserats. Barnet blir dock inte per automatik föremål för en utredning. 
En barnavårdsutredning kan påbörjas vid t.ex. en ansökan om hjälp, genom 
en anmälan eller på något annat sätt.96 När en anmälan eller ansökan 
kommer till myndigheten görs först en bedömning om ärendet hör hemma 
inom socialtjänstens område.97 En barnavårdsutredning görs inte efter en 
standaliserad mall och kan därför se mycket olika ut både till form och 
innehåll beroende på vid vilket socialkontor den har utförts.98

 
   

Syftet med utredningen är att sammanställa ett underlag för att sedan kunna 
bedöma om barnet och/eller dess familj behöver någon insats.99 Det är även 
av vikt att skilja mellan barnavårdsutredningar som leder fram till en 
bedömning om att barnet behöver stöd, och utredningar som resulterar i att 
barnet eller familjen faktiskt får någon insats.100

 

 En traditionell 
barnavårdsutredning brukar bestå av ett eller flera samtal med barnets 
föräldrar tillsammans eller var för sig, samtal med barnet och ett antal 
samtal med s.k. referenter, t.ex. förskolepersonal, lärare, läkare, vänner till 
familjen. I en del utredningar begär man in journaler eller akter från andra 
myndigheter.  

                                                 
92 11 kap 2, 6 ,8-10 §§ SoL. 
93 Samma bestämmelse gällande LVU-mål finns i 36 § LVU. 
94 Fridh, & Norman, Att utreda när ett barn far illa, s. 10. 
95 Prop. 2006/07:129, s. 34. 
96 Sundell, Barnavårdsutredningar, s. 102. 
97 Sundell, Barnavårdsutredningar, s. 89. 
98 Fridhe & Norman, Att utreda när barn far illa, s. 35. 
99 Sundell, Barnavårdsutredningar, s. 110. 
100 A.a. s. 93. 
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Enligt socialstyrelsens råd för handläggning av ärenden som rör barn och 
unga bör socialarbetaren, om det finns möjlighet, själv träffa barnet både 
enskilt och tillsammans med vårdnadshavaren för att bilda sig en 
uppfattning om barnets situation.101 Om en utredning gäller flera barn i 
samma familj bör varje barn för sig ges möjlighet att komma till tals så att 
de kan framföra sina uppfattningar oberoende av varandra. Ett samtal med 
ett barn som är involverad i en utredning kan ha till syfte att ge barnet 
information om vad som pågår, vad som kommer att hända, men även att få 
information om barnets upplevelser, konkreta erfarenheter och åsikter om 
hur han eller hon har det i sin hemmiljö. Det kan även handla om att planera 
och följa upp pågående insatser. Samtalet kan också vara stödjande till 
barnet eller den unge och därmed bearbetande inom ramen för en insats.102

Av det som framkommer brukar man sedan försöka få ihop en rättvisande 
bild av hur det aktuella barnet har det.

 

103

 
  

 

4.2.2.1  Heldygnsinsatser104

 

 

En heldygnsinsats avser en insats med placering. Vård med placering enligt 
SoL, omedelbart omhändertagande enligt LVU eller vård med placering 
enligt LVU.105 Om barnet eller den unge behöver vårdas eller bo i ett annat 
hem än det egna hemmet ska socialnämnden enligt SoL 6:1 sörja för 
placeringen i familjehemmet eller i ett hem för vård och boende (HVB). När 
ett barn placeras ska det alltid enligt SoL 6:5 övervägas om barnet kan tas 
emot av någon anhörig eller annan närstående.106 Under 2008 påbörjade 
ungefär 9 300 barn och ungdomar heldygnsinsatser enligt SoL och/eller 
LVU. Av dem var cirka 6 600 barn och unga nytillkomna, d.v.s. de hade 
inte erhållit någon heldygnsinsats under föregående fem år. Den 1 november 
2008 hade cirka 15 800 barn och unga heldygnsinsats. Av dessa hade 
ungefär 10 800 vård med stöd av SoL, ungefär 4 800 barn och unga fick 
vård enligt LVU och ungefär 200 barn och unga var omedelbart 
omhändertagna enligt LVU. Fler pojkar än flickor berörs av någon typ av 
heldygnsinsats. Under 2008 var cirka 55 procent pojkar och cirka 45 procent 
flickor.107

 
  

Av de barn och unga som omedelbart omhändertogs respektive påbörjade 
vård enligt LVU år 2008 åberopades brister i hemmiljön som skäl för cirka 
50 procent, för 40 procent angavs eget beteende och för cirka 10 procent 
åberopades både brister i hemmiljön och eget beteende som grund för 
insatsen. Av de barn och ungdomar som fick vård enligt LVU den 1 
november 2008 var brister i hemmiljön skäl till insatsen för cirka 70 

                                                 
101 SOSFS 2006:12. 
102 Prop. 2006/07:129, s. 35 ff. 
103 Fridhe & Norman, Att utreda när barn far illa, s. 35. 
104 Se Bilaga A, s. 74. 
105 Socialstyrelsen, Barn och unga insatser 2008, s. 18. 
106 Prop. 2006/07:129 s. 31. 
107 Socialstyrelsen, Barn och unga insatser 2008, s. 18. 
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procent, 25 procent av dem fick vård på grund av eget beteende och 4 
procent på grund av både brister i hemmiljön och eget beteende. För barn i 
ålder 0-12 år är skälet till LVU-insats i regel brister i hemmiljön.108

 
 

 

4.2.2.2  Öppenvårdsinsatser109

 

 

I fall då behov av insats finns, men en placering för vård utanför hemmet i 
enighet med SoL eller LVU inte är nödvändig, kan former av öppenvård 
erbjudas barnet/den unge eller dennes familj. Det kan handla om former av 
bistånd, kontaktperson eller kontaktfamilj.110 Ungefär 28 100 barn och unga 
hade en eller flera öppenvårdinsatser den 1 november 2008.111 Även här var 
fler pojkar än flickor föremål för öppenvårdsinsatser, 55 procent var pojkar 
och 45 procent var flickor. Cirka 25 000 barn och unga hade behovsprövat 
personligt stöd någon gång under 2008 och ungefär 21 200 barn och unga 
hade kontaktperson eller kontaktfamilj.112

 
 

 

4.3  Sammanfattande reflektioner 
 
Det är barnets föräldrar eller vårdnadshavare som har huvudansvaret för sina 
barn. Detta stadgas i FB kapitel 6. Även internationella rättighetsinstitut 
stadgar barnens och föräldrars rättigheter, men även myndigheters 
skyldigheter. Det är först när barnet far illa, eller riskerar att fara illa som 
samhället kan går in och ta över hela eller delar av ansvaret. Samhällets 
ansvar blir därmed subsidiärt i förhållande till föräldrarnas ansvar. Barnen 
anmäler eller berättar i regel inte själva att de far illa. Detta kan bero på 
olika saker t.ex. kan barnet vara för litet för att berätta, det kan tro att det 
som förekommer i familjen är normalt och de kan vara rädda för 
konsekvenserna. Om man kan anta eller misstänka att ett barn far illa på 
något sätt kan det göras en barnavårdsutredning. Dessa utredningar startar 
oftast med att familjen själva ansöker om hjälp eller att man får in 
anmälningar om barnets situation till socialnämnden. En 
barnavårdsutredning syftar till att sammanställa ett underlag för att kunna 
bedöma om barnet och/eller familjen behöver någon insats. En 
barnavårdsutredning brukar bestå av ett eller flera samtal med barnet och 
deras föräldrar. Man kan även ha samtal med referenter och begära in akter 
eller journaler från läkare eller andra myndigheter. I svensk rätt finns det 
även krav på att föräldrar och barn ska bli delaktiga i barnavårdsutredningar. 
Vidare ska barnets åsikter och vilja tillmätas betydelse utifrån dess ålder och 

                                                 
108 Socialstyrelsen, Barn och unga insatser 2008, s. 23. 
109 Se Bilaga A, s. 74. 
110 Socialstyrelsen, Barn och unga insatser 2008, s. 8. 
111 A. a. s. 6. 
112 A. a. s. 30. 
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mognad. Om socialnämnden kommer fram till att barnet/den unge eller 
dennes familj behöver insatser finns det olika sådana. En heldygnsinsats 
avser en insats med placering. Vård med placering enligt SoL, omedelbart 
omhändertagande enligt LVU eller vård med placering enligt LVU. Den 1 
november 2008 hade ungefär 15 800 barn och unga heldygnsinsatser. Det är 
lite fler pojkar än flickor som berörs av någon typ av heldyngsinsats. I fall 
då en heldygnsinsats inte är behövlig, men behov av insats finns kan former 
av öppenvård erbjudas barnet/den unge eller dennes familj. Öppenvård kan 
handla om former av bistånd, kontaktperson eller kontaktfamilj. Den 1 
november 2008 var ungefär 28 100 barn och unga föremål för en eller flera 
öppenvårdsinsatser. Även här är det fler pojkar än flickor som berörs. 
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5 Gällande rätt 

5.1 Inledande kommentarer 
 
När ett barn placeras i ett familjehem drabbas alla föräldrar av en kris. För 
föräldrar med en utvecklingsstörning kan krisen bli särskilt djup, eftersom 
de kan ha svårt att förstå varför barnet har blivit omhändertaget. Dessa 
föräldrar har även oftare en sämre möjlighet att känslomässigt bearbeta det 
som hänt. 
 
Även om ett tvångsomhändertagande av ett barn eller ungdom är en mycket 
ingripande åtgärd både för barnet och dess föräldrar, kan åtgärden vara 
avgörande för barnets hela fortsatta utveckling. Med hänsyn till 
rättsäkerheten gäller det att beskriva de grundläggande förutsättningarna för 
ett sådant tvångsingripande. Debatten kring tvångsomhändertagande av barn 
har varit både livlig och känsloladdad. Åsikterna har gått isär på en rad 
punkter. Bl.a. har det å ena sidan hävdats att det omhändertas för många 
barn i Sverige och å andra sidan att det omhändertas för få barn. Vissa anser 
att tolkningarna kring lagen är allt för restriktiva, andra att det är för 
generösa.113

 
  

I detta kapitel ska jag utreda den gällande rätten som man utgår ifrån då ett 
tvångsingripande kan vara aktuell. De huvudsakliga lagarna är LVU och 
SoL vilka kommer att få stort utrymme, jag kommer även att redogöra för 
praxis på det aktuella området. Detta blir således mina avgränsningar utifrån 
den gällande rätten. Slutligen kommer jag att göra en sammanställning av 
praxisen jag använt mig av. Som ovan nämnt korresponderar föregående 
kapitel med detta. Detta kapitel faller dock helt inom den s.k. gällande 
rätten. 
 
 

5.2 Vård enligt SoL och LVU 
 
Utgångspunkten för socialtjänstens individinriktande arbete är att det ska 
finnas en medbestämmanderätt i handläggningen inom ärende som rör den 
aktuella personen. Vård och behandling ska således grundas på den 
enskildes frivilliga medverkan. Detta synsätt härleds från tanken om att 
verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt 
och integritet. Vidare ska verksamheten vara inriktad på att frigöra och 
utveckla den enskildes egna resurser, samt att insatserna ska utformas och 
genomföras tillsammans med den enskilde.114

                                                 
113 Prop. 1989/90:28 s. 49 

 Utgångspunkten ligger i att 

114 Prop. 1979/80:1 s. 208 
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varje enskild kommun har ett ansvar för varje barn och ungdom som är 
bosatt inom kommunen enligt SoL 5:1.115

 
 

Inom socialtjänsten ska socialnämnden tillsammans med föräldrarna 
medverka till att barn och unga får trygga uppväxtförhållanden och 
gynnsamma levnadsbetingelser. Socialnämnden kan oftast genom frivilliga 
former ge föräldrar och barn de stöd och hjälp som de behöver.116 
Vårdinsatser för barn och unga samt deras föräldrar enligt SoL förutsätter 
dock att de berörda medverkar frivilligt i vården. Denna förutsättning 
stämmer dock inte alltid överens med verkligheten. LVU har därför 
tillkommit som ett komplement till SoL i situationer när de frivilliga 
insatserna som kan ges är otillräckliga. Enligt proposition (1979/80:1) ska  
LVU tillämpas då samförstånd inte kan nås117. I dessa fall ska 
socialnämnden kunna gå in vid sidan av föräldrarna med sådana 
befogenheter att en ogynnsam utveckling för den unge förhindras. 118

 
 

LVU ska trygga samhällets möjligheter att alltid kunna ge barn och 
ungdomar den vård och behandlingar som de behöver. Vård i enighet med 
LVU kan komma i fråga vid två huvudfall. Det första fallet handlar om när 
det brister i omsorgen om den unge eller annat förhållande i hemmet som 
medför fara för hans eller hennes hälsa och/eller utveckling. Det andra fallet 
handlar om när den unge själv utsätter sig för allvarlig fara t.ex. genom 
missbruk eller brottslig verksamhet.119 Dessa kallas vanligen för 
"miljöfallen" och "beteendefallen" och regleras i 2 och 3 §§  LVU. Båda 
fallen inskränker den enskildes samtycke och rätten till självbestämmande 
kommer i konflikt med andra intressen. Detta ska dock ses som en rättighet 
samhället måste åta sig i vissa situationer. Det kan vara viktigt att komma 
ihåg att det är ofta en "sista utväg" och att man ur lagstiftningssynpunkt inte 
använder LVU godtyckligt. Samhället kan inte heller på något sätt avvara 
möjligheter att vårda den enskilde utan dennes samtycke då samhället har  
ett särskilt ansvar för barn och ungdomar. 120

 
 

Utifrån lagens utgångspunkt ska nämnden i första hand försöka tillgodose 
behovet av vård i samförstånd med föräldrarna. Det kan även vara fall där 
föräldrarna gett samtycke till en vårdplan, men när vården inletts vill de 
förändra någon eller hela delar av planen. Sådana önskemål eller krav kan 
ses som en återkallelse av samtycket och resulterar i att den tillbörjan 
frivilliga vården övergår till vård i enighet med LVU.121 Ett beslut om LVU-
vård innebär att socialnämnden övertar ansvaret för vården, men även att 
socialnämnden tar över bestämmanderätten över den unge.122

 
  

                                                 
115 Mattsson, Rätten till en familj, s. 89 
116 Prop. 1989/90:28 s. 38. 
117 Tillämpningen av LVU bör enligt förarbetena inte ovillkorligen vara knuten till om det 
finns ett formellt samtycke eller inte. 
118 Prop. 1979/80:1 s. 499. 
119 Prop. 1979/80:1 s. 500. 
120 Prop. 1989/90:28 s. 38. 
121 Prop. 1979/80:1 s.581. 
122 Prop. 1989/90:28 s.71. 
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I socialutskottets betänkande anfördes bl.a. att det är självklart att barn med 
psykiskt utvecklingsstörda föräldrar ska ha samma rätt att få sina 
grundläggande behov såsom omvårdnad och stimulans tillgodosedda. 
Socialtjänsten har samma ansvar gentemot alla barn. För den praktiska 
verksamheten innebär detta att man bara kan acceptera att barnet vårdas av 
utvecklingsstörda föräldrar under förutsättning att det inte är förenat med 
risker för barnets hälsa och utveckling. Särskilt viktigt är det att se till att 
barnet inte får för litet intellektuell eller känslomässig stimulans. I de fall 
barnet bedöms löpa risk att utvecklas onormalt om det får kvarstanna hos 
föräldrarna får socialtjänsten självfallet inte tveka att ordna annan vård för 
barnet. Lagen ger inget utrymme för att avstå från sådana åtgärder av 
hänsyn till föräldrarna.123

 
 

 

5.2.1  Kriterier vid 2 § LVU 
 
För att kunna bedöma om vård i enighet med LVU föreligger måste det först 
ske ett utredningsarbete. Detta arbete faller under socialtjänsten och beskrivs 
ovan. Utredningsarbetet syftar till att få fram fakta inför prövningen om de 
materiella förutsättningarna är uppfyllda. Frågan om de materiella 
förutsättningarna för att bereda ett barn eller en ungdom vård är uppfylla 
bestäms av bevisprövningen. Bevisprövningen består således av ett försök 
att förena den materiella rättens ideala förutsättningar och den ofta osäkra 
verkligheten. Med hjälp av de processuella reglerna kan den materiella 
rätten konkritiseras av det material som framkommer i utredningen.124 Vård 
för barn och unga i enighet med LVU präglas av legalitetsprincipens krav på 
tydligt lagstöd. För att tvångsvård av barn och unga ska kunna beslutas 
måste således vissa premisser vara uppfyllda. En sådan grundläggande 
förutsättning är att det föreligger ett missförhållande.125

 
 

2 § LVU handlar om de så kallade miljöfallen, där risk för skada är kopplad 
till brister i den unges hemförhållanden. Problemsituationerna som uppställs 
i paragrafen är "misshandel", "otillbörligt utnyttjande", "brister i omsorg" 
och/eller "något annat förhållande i hemmet", där det finns en påtaglig risk 
för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Med "misshandel" avses 
både fysisk och psykisk misshandel. Även ringa fysisk misshandel kan, om 
den inte utgör en enstaka förhastad handling, anses utgöra en påtaglig risk 
för den unges hälsa eller utveckling. Misshandel av allvarligare slag än ringa 
misshandel bör regelmässigt leda till att den unge omhändertas för vård. 
Psykisk misshandel kan vara att den unge utsätts för systematisk kränkning, 
nedvärdering eller terrorisering. "Otillbörligt utnyttjande" avser i första 
hand att den unge utnyttjas sexuellt. Det kan även handla om att den unge 
får allt för stort och självständigt ansvar för familjen. Begreppet "brister i 
omsorgen" kan vara situationer då den unge utsätts för vanvård. Det kan 
                                                 
123 SOU 1979/80:44 s.34. 
124 Mattsson, Barnet och rättsprocessen, s. 69. 
125 Mattsson, Rätten till en familj, s. 87. 
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vara frågan om att barnet missköts i fråga om hygien, kläder eller mat.126 
Men det kan även handla om brister i den materiella omsorgen, eller att 
barnet inte får ett nödvändigt skydd. Under begreppet hör också de fall då 
barnet inte får nödvändig medicinsk behandling eller sjukhusvård. Men 
även situationer av psykisk och känslomässig försummelse faller under 
uttrycket. Om barnets behov av känslomässig trygghet och stimulans 
allvarligt eftersätts såsom vid missbruk eller psykisk störning hos någon av 
föräldrarna och barnet hälsa eller utveckling riskerar att skadas. Uttrycket 
"något annat förhållande i hemmet" avses bl.a. de fall då missförhållanden i 
hemmet inte i första hand beror på vårdnadshavaren själv utan t.ex. på en 
sambo till denne. Det kan även handla om fall då en eller båda föräldrarna 
inte knyter an till barnet, eller lever i en sjuklig symbios med barnet. Med 
"hemmet" menas både föräldrahemmet och annat hem där den unge 
stadigvarande vistas. Hemmet kan även ha en abstrakt betydelse, det 
behöver sålunda inte bokstavligen tolkat vara en bostad.127

 
  

Rekvisitet påtaglig risk för skada infördes som en nyhet vid tillkomsten av 
gällande LVU år 1990. I den lagstiftning som föregick den nuvarande lagen 
användes begreppet "fara" som en grundläggande förutsättning för att 
bereda vård enligt LVU.128 Avsikten med att införa begreppet påtaglig risk 
var att åstadkomma en precisering av lagstiftningens grunder för tvångsvård 
genom beskrivning i lagtext av den risknivå som krävs. I uttrycket ligger att 
det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att skaderisk är 
aktuell. Det ska alltså inte vara fråga om enbart en ringa risk för skada. Ett 
tvångsomhändertagande av ett barn eller en ungdom bör inte vidtas utan 
tungt vägande skäl. För att ett ingripande med stöd av lag ska ske måste 
enligt föredragande departementschef krävas att det inte är frågan om en 
obetydlig oklar eller avlägsen risk för skada på den unges hälsa eller 
utveckling. Påtaglig risk för skada är väl avvägd för att ange den nivå som 
bör föreligga för att ett tvångsomhändertagande av ett barn eller ungdom ska 
få ske. Det är med andra ord inte frågan om något subjektivt antagande att 
barnet löper risk att skadas. Inte heller får ovidkommande omständigheter 
som exempelvis samhällsvärderingar läggas till grund för ett 
tvångsomhändertagande.  Det ska gå att konstatera att risken för skada har 
en sådan inverkan på barnets hälsa eller utveckling att barnet har ett tydligt 
vårdbehov. Konkreta omständigheter måste således föreligga som talar om 
en risk för skada för barnet eller den unge.129 Regeringsrätten har uttalat att 
LVU bör tolkas så att ett tvångsingripande endast kommer till stånd när det 
är klart att förutsättningar verkligen föreligger.130 Vidare menar 
socialutskottet att LVU är avsedd för särskilt riskfyllda situationer, vilket 
talar för en snäv tolkning av de aktuella bestämmelserna i LVU.131

                                                 
126 Mattsson, Barnet och rättsprocessen, s. 71. 

 

127 Prop. 1989/90:28 s. 107 ff. 
128 Mattsson, Barnet och rättsprocessen, s. 74. 
129 Prop. 1989/90:28 s. 60 ff. och 107 f. 
130 RÅ 1987 ref. 160. 
131 SOU 1979/80:44 s. 99. 
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Det bör även understrykas att problem hos föräldrarna i sig inte ska 
föranleda ett omhändertagande för samhällsvård. Det väsentliga är de följder 
som dessa problem för med sig för barnet.132

 
 

 

5.3  Ansökan om vård 
 
Om socialtjänsten i sin utredning kommer fram till att ett barn eller en 
ungdom behöver vård utanför det egna hemmet, och att vården inte kan ske 
med samtycke, ska nämnden ta ställning till om LVU är nödvändigt för att 
vården ska komma till stånd. Det är bara socialnämnden som kan ansöka om 
LVU, både vårdnadshavare och barn saknar initiativrätt. LVU innehåller 
inga särskilda regler om vilken kommun som är behörig att ansöka om 
LVU-vård, det är bestämmelserna i 2 kapitlet i SoL man utgår ifrån.133 
Beslutet av vård meddelas tidigare av Länsrätten och från och med den 15 
februari 2010 av Förvaltningsrätten.134 I ansökan ska det finnas en 
redogörelse för den unges förhållanden, de omständigheter som utgör grund 
för att den unge behöver beredas vård, tidigare vidtagna åtgärder och den 
vård som socialnämnden avser att anordna, detta enligt 4 § LVU. Enligt 
propositionen ska det i ansökan således anges vilka brister som finns i den 
unges hemförhållanden enligt 2 § LVU. Vidare ska det framgå av ansökan 
att det antas att behövlig vård inte kan ges med samtycke av 
vårdnadshavaren och, när den unge fyllt 15 år, av honom eller henne 
själv.135

 

 I Förvaltningsrätten dömer en juristdomare och tre nämndemän, 
handläggningen är som regel skriftlig. I LVU-mål ska dock muntlig 
förhandling hållas om det inte är uppenbart obehövligt, då den svenska 
rätten bygger på den kontradoriska grundtanken. 

 

5.4  Sammanfattande reflektioner 
 
Det två huvudsakliga lagarna i den gällande rätten för denna uppsats är SoL 
och LVU.  SoL bygger på tanken om frivilliga åtgärder eller insatser. Där 
den enskildes integritet ska ligga i förgrunden, och respekten för människors 
självbestämmanderätt är påtagligt viktig. Socialnämnden kan i många fall ge 
barn och/eller familjer den hjälp och stöd de behöver. Socialnämnden har 
dock ett särskilt ansvar för barn och ungdomar. Då hjälp på ett eller annat 
sätt inte kan ske på en frivillig grund, eller då samförstånd inte kan nås, kan 
socialnämnden ansöka om tvångsomhändertagande enligt LVU. I sådana 
fall har socialnämnden befogenhet att gå in vid sidan av föräldrarnas vilja. 
                                                 
132 Prop. 1989/90:28 s. 60 ff. och 107 f. 
133 Flodström, Vad säger LVU, s. 31. 
134 Prop. 1989/90:28 s. 38, se även 4 § LVU. 
135 Prop. 1989/90:28 s. 109. 
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LVU är samhällets möjlighet att kunna ge barn och unga den vård eller 
behandling som de behöver. LVU kan förekomma i två huvudfall,  2 § LVU 
handlar om det så kallade miljöfallen. I dessa fall ska risken för skada vara 
kopplad till brister i hemförhållandena. Rekvisiten är misshandel, 
otillbörligt utnyttjande, brister i omsorg, eller något annat förhållande i 
hemmet. Dessa rekvisit ska i sin tur vara kopplade till en påtaglig risk för att 
den unges hälsa eller utveckling skadas. Socialnämnden ansöker om vård 
enligt LVU. Vård enligt LVU kan inte ges vid samtycke av föräldrarna, eller 
av den unge om denne fyllt 15 år. Det är också viktigt att komma ihåg att ett 
problem hos föräldrarna inte uppfyller kravet för samhällsvård i sig, det 
viktiga är hur barnet påverkas av dessa problem. Tvärtom ska inte heller 
föräldrarnas intellektuella problem hindra nämnden från att omhänderta ett 
barn. Barn till intellektuellt funktionshindrade föräldrar har samma 
rättigheter som alla andra barn att få sin grundläggande behov tillgodosedda. 
 
 

5.5 Rättspraxis 

5.5.1  Metod och urval 

 
Nedan följer sex fall av rättspraxis som finns på området. Av dessa är det tre 
fall från Regeringsrätten och tre fall från kammarrätten. Jag har valt att ta 
med både Regeringsrättspraxis och kammarrättspraxis av två orsaker. För 
det första är praxisen knapphändig och för det andra är underrättspraxis den 
vanligaste, ur den synvinkeln att de flesta domar inte överklagas längre än 
till Kammarrätten. Samtliga fall har jag hittat på Karnov. Sökorden på 
internetsajten har varit "utvecklingsstörning" och "2 § LVU". Fallen är av 
senare praxis och är även de mest refererade om man väljer att googla 
benämningarna. Rättspraxis på området är som sagt relativt knapphändig, 
detta kan ha samband med att det under 2008 tvångsomhändertogs ungefär 
200 barn med stöd av LVU136

 

. Av dessa fall är tvångsomhändertagande vid 
miljöfall vanligaste för de yngre barnen men ett omhändertagande i enighet 
med LVU för barn och unga för att deras föräldrar har ett intellektuellt 
funktionshinder är relativt ovanligt. Fallen är vidare av blandad karaktär i 
det avseende att i en del av fallen omhändertogs barnen i enighet med LVU 
men inte i samtliga fall. I en del av de fall jag valt att ta upp är det uttalat att 
föräldrarna har ett intellektuellt funktionshinder, i andra fall står det inte rakt 
ut, eller så är det inte utrett om föräldrarna lider av ett sådant handikapp. Jag 
vill med denna blandning påvisa svårigheterna att veta om föräldrarna har 
ett intellektuellt handikapp eller inte, och hur domstolen bedömer utifrån 
detta faktum. 

 

                                                 
136 Se avsnitt 4.2.3.1. 
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5.5.1.1  Regeringsrättspraxis 
 
RÅ 2003 not 202 
 
Socialnämnden ansökte om vård enligt 1 och 2 §§ LVU för ett spädbarn, då 
de ansåg att det fanns en påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling skulle 
skadas samt att det inte fanns något samtycke från föräldrarnas sida för vård 
enligt nämndens vårdplan. Föräldrarna bestred ansökan om vård och anförde 
att det förelåg brister p.g.a. deras handikapp men att dessa kunde avhjälpas 
med stödinsatser. Länsrätten anförde att modern var lindrigt 
utvecklingsstörd, hon hade en cp-skada där höger ben och arm var 
försvagade samt epilepsi. Modern var inskriven på ett särskolegymnasium. 
Fadern var sjukpensionär, han hade en cp-skada som gjorde honom 
rullstolsbunden, men hade ingen hjärnskada. Det framkom av handlingarna 
att modern var mycket egoistisk i sitt tänkande och hade svårt att se till 
andras behov, hon hade även stora inlärningssvårigheter. Då föräldrarna 
vistades på ett familjehem tog de till en början själva hand om barnet. Det 
visade sig efter en tid att de hade stora svårigheter att klara av detta. Barnet 
var skrikigt och uppvisade växlande anknytningsbeteende. Barnet 
placerades i en jourfamilj där det efter några dagar anpassade sig mycket 
väl. Länsrätten skriver i sina domskäl att föräldrarnas otillräckliga förmåga 
att tillgodose barnets elementära behov var väldokumenterade. Utredningen 
från familjehemmet hade klart visat att föräldrarna inte klarade av den 
praktiska omvårdnaden och omsorgen om barnet. Vidare brast de i sin 
förmåga att tillfredställa barnets känslomässiga behov. Barnet visade vid det 
omedelbara omhändertagandet så allvarliga symptom att risken för 
spädbarnsdepression ansågs föreligga om barnet inte inom en snar framtid 
fick knyta an. Länsrätten fann att det var utrett att förutsättningarna för vård 
enligt 2 § LVU var uppfyllda, och förordnade att barnet skulle beredas vård 
enligt 1 och 2 §§ LVU. Beslutet skulle gälla omedelbart.  
 
Föräldrarna överklagade domen och menade att de var beredda att ta emot 
alla stödinsatser som behövdes. Kammarrätten ansåg att utifrån utredningen 
i målet att föräldrarna utifrån sina handikapp inte utan omfattande 
stödinsatser kunde ge barnet den vård och omsorg som är behövlig och 
nödvändig. Dock var båda föräldrarna beredda att ta emot de stödinsatser 
som bedömdes vara nödvändiga. Kammarrätten upphävde länsrättens dom. 
Domen överklagandes till Regeringsrätten. Föräldrarna samtyckte till den 
vårdplan som socialnämnden hade, och ansåg att det vore bäst för barnet att 
bo på ett familjehem tills vidare. Socialnämnden yrkade på att vården skulle 
beredas med stöd av LVU eftersom medgivandet till vårdplanen kommit 
sent av föräldrarna och det fanns en risk att de ändrade sig.   
 
Regeringsrätten anförde i sina domskäl att p.g.a. föräldrarnas 
funktionshinder kunde de inte själva ge barnet den vård och omsorg som 
barnet behövde, detta var inte ostridigt i målet. Eftersom föräldrarna 
samtyckt till familjehemsplacering och det inte fanns något som tydde på att 
de skulle ändra sig ansåg Regeringsrätten att trots att samtycket kommit sent 
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var föräldrarna medvetna om konsekvenserna. Regeringsrätten avslog 
nämndens överklagande. 
 
 
RÅ 1995 ref 64 
 
Socialnämnden ansökte om vård enligt för ett syskonpar, fem och tre år 
gamla, i enighet med 1 och 2 §§ LVU, och anförde bl.a. brister i omsorgen 
som kunde medföra fara för barnens hälsa och utveckling. Modern yrkade 
att ansökningen skulle avslås. Hon ansåg att det inte fanns skäl för vård och 
att omsorgsbrist inte förelåg, då hon tog emot hjälp på frivillig väg. Om 
länsrätten skulle finna att barnen borde beredas vård enlig LVU, ville hon 
placeras tillsammans med dem. Det som framkom av handlingarna var att 
modern hade till följd av en hjärnskada i samband med förlossningen ett 
bestående handikapp i form av stresskänslighet, omognad, bristande ork, 
koordinationsstörningar och begränsade intellektuella resurser. Föräldrarna 
levde inte tillsammans, modern och barnen bodde i en egen lägenhet med 
hjälpinsatser. Individutskottet ansåg att barnen behövde komma till ett 
familjehem p.g.a. moderns brister som förälder. 
 
Individutskottet framhöll vidare att modern inte kunde tillgodose barnens 
fysiska behov av omvårdnad och skydd och se vad som är farligt för dem. 
Hon kunde inte göra åldersadekvata bedömningar. Hon var stresskänslig 
och bunden av ett invant beteende. Hon kunde inte sätta barnens behov 
främst och satte inga gränser. Hon var långsam, hade svårt att förmedla 
kärlek och saknade naturlig fysisk kontakt med barnen. Hon kunde heller 
inte stimulera dem intellektuellt eller ge dem ett språk. Modern levde 
isolerat och kunde därför inte förmedla det sociala samspelet till barnen. 
Vidare menade man att det är personal från stöd - och hjälpinsatserna som 
fostrade barnen, man kunde inte veta hur länge personalen var kvar och 
detta kunde leda till onödiga separationer för barnen. Det äldsta barnet 
uppvisade först en allvarlig utvecklingsförsening. Sedan ytterligare insatser 
påvisade barnen vara relativt normala i sin utveckling, även vikt och 
motorik var åldersadekvata. De hade även fått ett bättre språk. Modern 
medgav att det fanns vissa omsorgsbrister. Länsrätten skriver i sina domskäl 
att barnen inte uppvisar något tecken på att utvecklas onormalt. Modern har 
medgivit att det fanns vissa brister men att de får hjälpinsatser vilka hon 
ställer sig positiva till. Det fanns därmed inget som talade för att barnen 
skulle beredas vård i enighet med LVU, utan de stödinsatser som finns för 
familjen var tillräckliga. 
 
Nämnden överklagande domen till kammarrätten och åberopade samma 
grunder som i länsrätten. Modern bestred bifall till överklagandet. 
Kammarrätten skrev i sina domskäl att det inte fanns något som tydde på att 
modern inte uppfyllde de basala kraven som en vårdnadshavare har eller att 
de stödjande och hjälpande insatserna var av sådan omfattning och karaktär 
att vårdnadsansvaret övergått till nämnden. Det var heller inte i övrigt visat 
att personalomsättningen eller något annat förhållande medförde en påtaglig 
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risk för att barnens hälsa eller utveckling skulle skadas. Kammarrätten 
avslog överklagandet. 
 
Nämnden överklagade domen till Regeringsrätten och yrkade att 
kammarrättens dom skulle ändras. Modern yrkade att kammarrättens dom 
skulle fastställas. Nämnden menade att det insatser som gjordes i familjen 
var så omfattande att det faktiska vårdnadsansvaret skulle övergå på 
nämnden, vilket enligt nämndens mening innebar att det inte längre var 
frågan om stöd enligt SoL. I andra hand gjorde nämnden gällande att 
insatserna p.g.a. sin omfattning medförde en påtaglig risk för barnens 
utveckling och hälsa. Till stöd för sin talan menade nämnden att modern 
hade anställd vårdpersonal hos sig all den tid barnen var vakna utom en 
morgon varje vecka. Därutöver hade hon bistånd i form av kommunal 
dagmamma på heltid på vardagarna. Modern hade även fått en kontaktfamilj 
där barnen skulle vistas vartannat veckoslut. Avsikten var att barnen ska 
placeras hos kontaktfamiljen. Modern menade att hon hade ett handikapp 
men hon var inte utvecklingsförsenad. Hon hade stöd och hjälpinsatser och  
det fungerade bra med barnen. Regeringsrätten skrev i sina domskäl att de 
stödjer inte nämndens uppfattning att insatserna inte skulle falla inom SoL. 
Bedömningen i målet skulle grunda sig på om förhållandena i familjens 
hem, med de erhållna insatserna medfödde en påtaglig risk för barnens hälsa 
och utveckling. De gjorde följande bedömning att utifrån utredningen hade 
barnen och modern ett gott förhållande. Det fanns vidare ett intyg på att 
modern hade en störning men inte var förståndshandikappad. Modern gjorde 
sitt bästa utifrån sin förmåga och hade begärt och samtyckt till de 
omfattande vårdinsatsrena. Regeringsrätten ansåg att det inte fanns någon 
påtaglig risk för barnens hälsa eller utveckling. Nämndens talan skulle 
därför inte bifallas. 
 
 
RÅ 1992 ref 6 
 
Socialnämnden ansökte om vård enligt 1 och 2 §§ LVU då de menade att 
det på flera punkter riktats anmärkning mot modern som hade den faktiska 
vårdnaden, vad gällde hennes omvårdnad om sitt tvååriga barn. Det gällde 
bl.a. hygien, klädval, mathållning och sängtider. Gällande hygienen hade det 
framkommit att barnet haft ingrodd smuts på kroppen och svåra 
kariesangrepp på tänderna. Det fanns ingen normal dygnsrytm i familjen. 
Föräldrarna till barnet hade en djupgående konflikt, där barnet hade fått sitta 
emellan. Modern menade att det inte förelåg någon brist i omvårdnaden och 
samtyckte inte till vård. Länsrätten menade i sina domskäl att det efter en 
sammantagen bedömning hade barnet blivit allvarligt misskött. Länsrätten 
biföll nämndens ansökan om vård enligt LVU. Målet överklagades till 
kammarrätten. 
 
I kammarrättens utredning framkom att modern levde i en svår social 
situation utan något arbete och med en ansträngd ekonomi. Hon hade ett 
aggressivt sätt och kom lätt i konflikt med personer i hennes närhet. Vidare 
ansågs modern ha en påtaglig labil läggning och hennes sinnesstämning 
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gick i vågor med tidvis djup nedstämdhet. Vid några tillfällen hade modern 
uttalat hot om att beröva sig själv och barnet livet. Hon hade ömsom en 
ömsint och kärleksfull relation till barnet och ömsom en fullständigt likgiltig 
och okänslig inställning till barnets behov. Barnet visade bl.a. tecken på 
distanslöshet och var överdriven kontaktsökande, vilket kunde tyda på att 
barnet redan var utsatt för skada p.g.a. missförhållandena i relationerna med 
modern. Kammarrätten skrev i sina domskäl att det fanns en påtaglig risk 
för att barnets hälsa och utveckling allvarligt kunde skadas. Modern saknade 
för närvarande tillräcklig förmåga att tillgodose barnets behov av vård. 
Bedömningen baseras på vad som framkommit i målet om modern- såväl 
om hennes person som hennes yttre förhållanden. Modern hade inte 
samtyckt till den föreslagna vårdplanen även om hon ställt sig positiv till 
vissa stödåtgärder. Kammarrätten fastslog länsrättens dom. 
 
Modern överklagande till Regeringsrätten. Regeringsrätten skrev i sina 
domskäl att moderns livssituation var ansträngd och svår. Till stor del 
beroende detta på hennes personlighet, svårigheter på arbetsmarknaden och 
förhållandet till barnets far. Hon hade visat aggressivitet vid sina kontakter 
med personal bl.a. hos barnomsorgen och avvisat råd och anvisningar om 
barnets skötsel och vård. Hon hade uppfattats som ledsen och nedstämd. 
Enbart en vårdnadshavarens egna problem kan dock inte utgöra skäl för att 
bereda ett barn vård. I målet fanns det inga uppgifter om några fysiska 
skador på barnet. I övrigt fanns olika uppgifter om moderns omvårdnad om 
barnet och om riskerna för barnets hälsa och utveckling. Modern hade 
förnekat dessa uppgifter och underlag saknades för att bedöma om 
påståendena var sanna eller inte. Av den samlade bedömningen ansåg 
Regeringsrätten att socialnämnden inte kunnat visa att de påtalade bristerna 
varit så allvarliga att det krävdes vård enligt LVU. Regeringsrätten avslog 
kammarrättens och länsrättens domar. 
 
 
5.5.1.2 Kammarrättspraxis 
 
KamR 1809-09 (2009-09-23) 
 
Socialnämnden ansökte om vård enligt 1 och 2 §§ LVU för ett ettårigt barn. 
Modern som hade ensam vårdnad hade diagnosen ADHD. Inför barnets 
födelse ansökte modern i samråd med vuxenpsykiatrin om vistelse på ett 
familjehem. Omsorgsutredningen därifrån visade på att modern själv satt sig 
i centrum och att barnets behov hade fått stå åt sidan. Hon hade till en början 
på ett avvisande sätt tagit avstånd från babyn, både verbalt och genom sitt 
kroppsspråk. Med tiden hade det dock blivit bättre och modern kunde 
hantera stressituationer på ett mer positivt sätt. Man ansåg dock att modern 
hade ett oförutsägbart omvårdnadsbeteende vilket försvårade 
förutsättningarna för barnet att utveckla en trygg anknytning till modern. 
Socialnämnden menade att trots att modern fick vistas på familjehemmet i 
fem månader hade hon inte förstått vilka följder hennes bristande 
föräldraromsorg gav barnet. Modern var positivt inställd till en mor-och-
barnplacering. Detta ansåg socialnämnden inte kunna medverka till utifrån 
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moderns bristande föräldraförmåga. Modern ansåg att hon hade en god 
anknytning till barnet och att det inte förelåg några brister i hennes 
föräldraförmåga, hennes diagnos på ADHD gjorde inte henne till en sämre 
mor. Flera vittne menade att modern hade en god relation till sitt barn. 
Länsrätten skrev i sina domskäl att modern saknade att på egen hand klara 
av föräldrarollen, det föreligger dock inte sådana brister i omsorgen att det 
fanns en påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling skulle skadas. 
Vidare måste det kunna krävas att kommunen erbjuder de stödinsatser som 
modern samtyckt till och som bedömts som erforderliga för att hon skulle 
kunna klara av sin föräldraroll i hemmiljö. Länsrätten avslog 
socialnämndens ansökan.  
 
Socialnämnden överklagade till kammarätten. Sedan länsrättens dom hade 
modern och barnet flyttat till en lägenhet och socialnämnden hade ordnat ett 
s.k. boendestöd, hjälp via småbarnsteamet och familjepedagogsteamet, hon 
hade även fått en kontaktperson. Kammarrätten gjorde följande bedömning 
att i målet var det ostridigt att modern led av en funktionsnedsättning - 
ADHD - och att hon inte fullt ut utan stöd kunde ta hand om barnet. 
Utredningen som gjorts vid placeringen talade för att det föreligger en 
påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling kommer att skadas om barnet 
får stanna kvar utan stöd i moderns hem. Rätten ansåg att efter det stöd som 
modern fått och samtyckt till, samt att det inte inkommit några anmälningar 
på moderns skötsel om barnet sedan dessa insatser utökats fanns det inga 
skäl att bereda vård enligt LVU. Kammarrätten avslog nämndens ansökan. 
 
 
KamR 4293-08 (2008-09-26) 
 
Sociala delegationen vid stadsdelsnämnden ansökte om vård enligt 1 och 2 
§§ LVU om ett barn, vars båda föräldrar var utvecklingsförsenade och 
eventuellt förståndshandikappade. Socialnämnden menade att föräldrarna 
brast i den grundläggande omsorgen om barnet beträffande medicinering vid 
sjukdom och kläder anpassade till väderlek. De hade inte heller kunnat 
tillgodose barnets behov av en trygg och stabil miljö, då de varit alltför 
osäkra i sin föräldraroll. När föräldrarna hamnade i konflikt eller blev 
stressade satte de sina egna behov framför barnets. Föräldrarna accepterade 
en stadigvarande familjehemsplacering, men nämnden menade att för att 
säkerställa vården var det angeläget att vården gavs med stöd av LVU. 
Länsrätten ansåg att de omsorgsbrister som fanns gällande barnet var 
väldokumenterade, de hade bekräftats från flera håll och vitsordades av 
barnets fader och delvis av barnets moder. Länsrätten fann ingen anledning 
att ifrågasätta uppgifterna och ansåg därmed att det var klarlagt att det fanns 
sådana brister i omsorgen att det fanns en påtaglig risk för att barnets hälsa 
och utveckling kunde skadas. Förutsättningarna för vård enligt LVU var 
uppfylla. I fallet hade båda föräldrarna samtyckt till en vårdplan. Länsrätten 
ansåg dock att eftersom modern befann sig i en depression efter 
separationen med fadern till barnet kunde hon återta sin inställning. Därför  
menade rätten att  vård enligt LVU skulle beredas barnet. 
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Modern överklagade till kammarrätten. Hon yrkade på att barnet skulle 
familjehemsplaceras på frivillig väg samt ville ha umgänge med barnet 
varannan tisdag. Nämnden bestred bifall till överklagandet och anförde i 
huvudsak att modern ansåg att hon enbart brustit i omsorgen om barnet 
genom att hon och fadern i konfliktfyllda situationer satt sina behov före 
barnets. Hon gav samtycke till vårdplanen men man kunde inte kan lita på 
moderns medgivande.  Kammarrätten skrev i sina domskäl att de i likhet 
med länsrätten fann att utredningen i målet visade att det föreligger grund 
för  vård enligt LVU.  Kammarrätten ansåg precis som nämnden att 
moderns inställning i frågan kunde medföra anledning att befara att hennes 
samtycke inte garanterar en långsiktig vård av barnet. Kammarrätten 
fastställde länsrättens dom. 
 
 
RK 7130-06 (2007-03-02) 
 
Nämnden ansökte till länsrätten om vård enligt 1 och 2 §§ LVU för 
omhändertagande av ett syskonpar. Syskonen hade blivit placerade på ett 
jourhem. Föräldrarna bestred ansökningen, men vitsordade vårdåtgärder. 
I nämndens utredning hade bl.a. följande antecknats, en anmälan hade 
inkommit 2006 om att barnen levde i en psykosocialt komplicerad miljö. 
Föräldrarna hade inte fullföljt barnens besökstider hos vare sig barnläkare, 
barnpsykiatri, tandläkare eller barnhabilitering. Familjen hade vidare flyttat 
runt inom kommunen flera gånger varmed barnen inte fått någon social 
förankring. Av handlingarna framkom att modern var förtidspensionerad 
p.g.a. sjukdom och kunde därför inte städa, diska, laga mat eller plocka 
undan saker. Fadern hade en ADHD-skada och fick ångestpanik och 
aggressionsutbrott då han kände sig kränkt. Fadern slog både barnen och 
deras moder. Det framkom vidare att fadern oftast gav barnen ensidig kost 
bestående av välling, chips och ostbågar. Skolgången fungerade dåligt och 
hygienen fungerade inte alls. Vid tre olika tillfällen hade socialtjänsten inlett 
utredningar jämlikt 11:1 SoL, utredningarna hade dock inte kunnat 
genomföras p.g.a. föräldrarnas ovilja till att medverka i dem.   
 
Det yngsta barnet kunde inte klara sig på ett åldersadekvat sätt, och hade 
inget språk. Barnet hade inga tänder i överkäken vilket visar att barnet aldrig 
borstat tänderna, barnet kunde heller inte tugga någon mat. Vid hembesöken 
som gjorts brukade barnet bara bära en illaluktande och smutsig blöja eller 
vara helt naken. Barnet fick varje kväll citodon137

                                                 
137 Citodon innehåller två smärtstillande substanser, paracetamol och kodein och används 
mot värk och smärtor. Används av vuxna ej barn. Källa: Fass.se. 

 för att det skulle sova utan 
värk. Barnet lämnades alltid i smutsiga kläder på dagiset och var väldigt 
rädd för vatten. Barnet bedömdes vara ett par år efter utvecklingsmässigt 
och mycket understimulerat. Barnet visade också på allvarliga brister i sin 
intellektuella, känslomässiga och sociala utveckling. På dagis var barnet 
kontaktsökande till de vuxna, men viste inte alls hur det skulle förhålla sig 
till andra barn. Personalen på dagiset tyckte dock att det var ett piggt och 
glatt barn som visade att det kunde lära sig olika saker relativt bra. 
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Det äldre syskonet hade börjat skolan. Barnet hade dragit ut många tänder i 
överkäken och hade vidare problem med grov - och finmotoriken. Barnet 
hade lidit p.g.a. de basala behov, som mat, hygien, hälsovård, positiv 
anknytning, stimulans, vägledning och gränssättning inte hade tillgodosetts. 
Fadern hade ofta sagt till barnet att det var autistiskt och skulle uppträda 
som sådana. Länsrätten gjorde bedömningen att nämndens utredning som 
byggde på uppgifter från företrädare för skola och förskola, samt psykolog, 
sjukgymnast, barnläkare, barnpsykiater och tandläkare. Sammantaget visade 
utredningen att under barnens uppväxt hade det förkommit bristande hygien, 
särskilt tandhygien, dålig kosthållning, brist på rutiner och struktur samt 
avsaknad av stimulans. Dessa faktorer kunde anses ha bidragit till att det ena 
barnet visade klara tecken på understimulans och hade en kraftig 
utvecklingsförsening. Det andra barnet befann sig utvecklingsmässigt ett par 
år efter sin faktiska ålder. Fadern ansåg att detta barn var psykiskt 
handikappat och att barnet ständigt blev påmind om detta då fadern ansåg att 
barnet skulle bete sig som autistiskt. Detta förhållningssätt från faderns sida 
hindrade barnet från att få en positiv självbild. Länsrätten bedömde att 
förutsättningarna för LVU var uppfylla och nämndens ansökan bifölls. 
 
Föräldrarna överklagade till kammarrätten. Nämnden bestred bifall till 
överklagandet. I kammarrätten var två vittnen kallade av föräldrarna. Båda 
dessa talade om att familjen var normal, kanske lite väl snälla, men att det 
inte fanns några problem med barnen i övrigt. Även jourhemmet vittnade 
och de talade om att det först trodde att barnen var hjärnskadade men efter 
att de vistats en tid på hemmet visade det sig att de inte var hjärnskadade 
utan gravt understimulerade. Barnen hade gjort väldiga framsteg under 
vistelsen på hemmet. Kammarrätten skrev i sina domskäl att sedan barnen 
vistats på jourhemmet hade barnen utvecklats mycket. Barnens utveckling 
bekräftar att föräldrarna inte kunnat ge barnen den särskilda omsorg de 
behövt för att kunna utvecklas. Att barnen inte fått den omsorg som krävs 
framgår också av alla de anmälningar som nämnden fått under de senaste 
åren. Föräldrarna skulle vidare genomgå psykologutredningar för att se om 
de hade någon form av funktionshinder. Kammarrätten fann i likhet med 
länsrätten att utredningen i målet visade att det vid tidpunkten för länsrättens 
dom förelåg grund för vård enligt LVU. Kammarrätten fann sammantaget 
att situationen i dagsläget inte var sådana att barnens omsorg kunde 
garanteras om de återvände hem och menade att det förelåg ett vårdbehov 
som måste fastställas av LVU. Kammarrätten fastställde länsrättens dom. 
 
 

5.5.2 Sammanfattning och jämförande av 
rättspraxis. 

Av de sex praxisfallen fanns det sammanlagt åtta barn. Sju av dessa var 
under skolåldern. I två fall finns det ingen ålder utsatt i målen, men i det ena 
fallet står det att barnet kröp till sin farmor, vilket tyder på att barnet är vid 
ganska låg ålder. I ett av fallen hade barnet börjat skolan. I samtliga fall från 
Regeringsrätten bedömdes att det inte förelåg vård i enighet med LVU.  I 
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kammarrättsfallen gjordes bedömningen att det förelåg skäl för vård i 
enighet med LVU i två av tre fall. I fallen från Regeringsrättspraxisen hade 
två av tre samtyckt till vård. I Kammarrätten hade vårdnadshavarna 
samtyckt till vård i två av de tre fall, i ett av dessa fallen ansåg båda 
instanserna att modern ej var tillförlitlig i sitt medgivande varpå man ansåg 
det erforderligt att bereda vård enligt LVU. Ur bedömningssynpunkt var 
instanserna helt överens i Kammarrättspraxisen. De fall som gick till 
Regeringsrätten var instanserna överens i bedömningen i ett fall av tre.  
 
I hälften av de sex fallen var modern ensamstående. Sammanlagt 
aktualiserades nio föräldrar. Av dem hade fyra någon form av intellektuellt 
handikapp, fyra hade ingen diagnos och en hade ett fysiskt handikapp men 
inget intellektuellt.  
 
I fall RÅ 2003 not 202 framgår det av handlingarna i länsrätten att modern 
hade en lindrig utvecklingsstörning, hon var egoistisk i sitt tänkande och 
hade inlärningssvårigheter. Fadern hade ett fysiskt handikapp. Föräldrarna 
brast i omsorgen så mycket att barnet fick en spädbarnsdepression p.g.a. att 
det inte kunde knyta an. I länsrättens domskäl nämns inte föräldrarnas 
handikapp utan rätten fokuserar bara på barnet. Kammarrätten skriver i sina 
domskäl att "föräldrarna kan ej utifrån sina handikapp och inte utan 
omfattande stödåtgärder ge barnet den vård och omsorg som behövs". Vilka 
handikapp som är aktuella och hur de ter sig nämns ej. Regeringsrätten 
skriver i sina domskäl att "föräldrarna kan ej utifrån sina funktionshinder 
själva ge den vård och omsorg som barnet behöver" 
 
I fallet RÅ 1995 ref. 64 framkommer det av handlingarna i länsrätten att 
modern hade en hjärnskada som uppkommit vid förlossningen. Hon var 
stresskänslig, omogen, hade bristande ork, koordinationsstörningar och 
begränsade intellektuella resurser. Hon satte inga åldersadekvata 
bedömningar, satt sina egna behov i centrum och satte inga gränser. I detta 
fall hade modern stöd- och hjälpinsatser under i stort sett all tid barnen var 
vakna. Länsrätten skrev i sina domskäl att barnen inte numera visar några 
tecken på att utvecklas onormalt. Kammarrätten skriver "det finns inget som 
tyder på att modern ej uppfyller de basala kraven på ett föräldraskap med 
hjälp av de stödinsatser som görs i familjen". Regeringsrätten skriver 
"modern och barnen har ett gott förhållande". "Det finns intyg på att modern 
har en störning men inget förståndshandikapp". "Det finns inget som tyder 
på att det finns en påtaglig risk för barnens hälsa och utveckling". 
 
I fallet RÅ 1992 ref 6 hade det tvååriga barnet blivit misskött gällande bl.a. 
hygien, klädval, mathållning och sängtider. Länsrätten gör bedömningen att 
barnet är allvarligt misskött vilket de skriver i domskälen. I kammarrättens 
utredning framkom att modern levde i en svår social situation. Modern hade 
en påtaglig labil läggning och hennes sinnesstämning gick upp och ner. I 
sina domskäl lade de ett fokus på modern och skriver "såväl om hennes 
person som hennes yttre förhållanden". I Regeringsrätten läggs också ett 
fokus på modern, men skriver i domskälen att "enbart en vårdnadshavares 
egna problem kan inte utgöra skäl för att bereda ett barn vård". 
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I fallet 1809-09 har modern ADHD. I båda instanserna är det ett fokus på 
vårdinsatserna för familjen. Länsrätten skriver "modern saknar att på egen 
hand klara av föräldrarollen". Kammarrätten nämner moderns ADHD men 
fokuserar i övrigt på insatserna till familjen. I båda instanserna har man lite 
fokus på barnets situation och hur det ter sig. Moderns diagnos nämns men 
man utvecklar inte konsekvenserna av den. 
 
I 4293-08 framkommer det av handlingarna att föräldrarna var 
"utvecklingsförsenade och eventuellt förståndshandikappade". De kunde 
inte anpassa kläder efter väderlek eller ge rätt medicinering vid sjukdom. De 
satte sina egna behov i centrum. Länsrätten skriver i sina domskäl att 
"bristerna var väldokumenterade". Kammarrätten tillför inget nytt utan 
håller med länsrätten. I detta fall finns fokus på om modern är så deprimerad 
att hon kan antas ta tillbaka sitt samtycke till vård på frivillig väg.  
 
I 7130-06 framkom det av handlingarna att modern var förtidspensionerad 
och fadern hade ADHD. Barnen hade fått ensidig kost, obefintlig hygien, 
levde i en smutsig hemmiljö, var rädda för vatten och utsattes för 
systematiska kränkningar. Det fanns brist på rutiner och struktur samt 
avsaknad av stimulans. Barnen var utvecklingsförsenade. Länsrätten skriver 
i sina domskäl att den samlade bedömningen som lagts fram är från olika 
professioner, det finns ingen anledning att ifrågasätta att barnen har 
misskötts.  Dessa faktorer får anses ha bidragit till att det ena barnet nu visar 
klara tecken på understimulans och har en kraftig utvecklingsförsening och 
att det andra barnet befinner sig utvecklingsmässigt ett par år efter sin ålder. 
Länsrätten hade fokus på barnens situation i sina domskäl. Kammarrätten 
skriver i sina domskäl att barnens utveckling efter det varit på jourhemmet 
bekräftar att föräldrarna inte kunnat ge barnen den särskilda omsorg de 
behövt för att kunna utvecklas. Föräldrarna skulle vidare genomgå 
psykologutredningar för att se om de hade någon form av funktionshinder. I 
dessa domskäl tar rätten hänsyn till både barn och föräldrar. 
 
En enhetlig bedömning av fallen kan vara lite svårt att göra. Fallen är 
ganska olika och spretar åt olika håll. Detta faktum gäller även domstolarnas 
bedömningar i fallen. Vissa instanser lägger fokus på föräldrarna och vissa 
instanser lägger fokus på barnen. Av detta kan man dra slutsatsen att det 
sällan görs en helhetsbedömning utifrån vad konsekvenserna blir för barnet 
om de bor hos en förälder som har ett intellektuellt handikapp. Ofta görs 
detta helhetsperspektiv av socialnämnden men i regel inte utifrån 
domstolens sida. Detta pekar på att kunskapen finns i vissa professioner 
men den följer inte hela vägen. Detta belägg hade även Socialstyrelsen i sin 
utredning "Barnets rätt och LVU" från 2009, där det hade granskat domar 
från kammarrätten. I samtliga fall hade socialnämnden gjort en utredning 
som talade för att barnet levde i missförhållande p.g.a. föräldrarnas 
intellektuella funktionsnedsättningar. I samtliga domskäl motiverades att 
"påtaglig risk för skada" inte var styrkt.138

                                                 
138 Socialstyrelsen, Barnet i rättsprocessen. LVU-mål i Kammarrätten: beslut och underlag,  
s. 40. 
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Vidare finns det inga klara begrepp eller definitioner. Man använder termer 
som "funktionshandikapp", "hjärnskada", "utvecklingsförsening eller 
förståndshandikappad", "störning men inget förståndshandikapp", "påtagligt 
labil" och "eventuella funktionshinder". Detta pekar på bristande kunskap på 
området. Det finns även fall där samtliga kriterier för ett intellektuellt 
funktionshinder föreligger men rätten anser det inte vara utrett att 
handikappet föreligger. Slutligen finns det förvånansvärt många fall där 
föräldrarna inte har någon ställd diagnos. 
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6  Empirisk undersökning 

6.1 Inledande kommentarer 
Nedan följer åtta fall från Hallands länsrätt, vilka utgör det material jag 
använt mig av i min empiriska undersökning. Fallen rör över ett tidsspann 
från mitten av 2007 till början av 2010. För att inte röja identiteten av de 
familjer som var föremål i dessa rättegångar kallar jag fallen vid nummer. 
De barn som aktualiseras kallar jag för barnet eller barnen. Det enda som jag 
sätter ut är åldern. Samtliga målnummer lämnar jag endast ut på begäran.  
Fallen rör sammanlagt 12 barn, nio pojkar och tre flickor. Barnens åldrar är 
mellan 1 och 17 år. I fem av fallen levde barnet med sin moder. I de tre 
andra fallen var syskonpar aktualiserade, i dessa fall levde barnen med båda 
sina föräldrar. Sammanlagt rörde det sig alltså om 11 föräldrar.  
 
 

6.1.1  Metod och teori 
I de ovanstående kapitlen har jag studerat den gällande rätten utifrån ett 
rättsdogmatiskt perspektiv. Man kan beskriva detta som ett sätt att studera 
rätten inifrån.139 I denna empiriska del använder jag den gällande rätten 
parallellt med ett studium av att se rätten utifrån140. Tanken är att skapa en 
mer dynamisk infallsvinkel än vad rättsdogmatiken förmår. Eftersom 
uppsatsen inte enbart kan ses ha ett juridiskt perspektiv, kan det från ett 
samhälleligt perspektiv vara intressant att få veta hur lagstiftningen fungerar 
jämfört med andra typer av normbildning.141 Metoden i den empiriska 
undersökningen går ut på att med hjälp av de rättskällor som finns på 
området tolka och analysera dessa åtta domstolsfall, och på så sätt skapa ett 
underlag som kan ge en teoretisk förklaring av rättstillämpningen.142

För att kunna utläsa ett resultat koncentrerade jag mig utifrån föräldrarnas 
perspektiv, på förekomsten av huruvida socialnämnden tar upp föräldrarnas 
intellektuella handikapp, och i så fall om dessa återfinns i domskälen. Och 
ur barnens perspektiv huruvida de hemförhållanden som beskrivs av 
socialnämnden även återfinns i domskälen, samt om barnet eller barnen 
omhändertas i enighet med LVU och i så fall vilka skäl som görs gällande. 
Efter varje fall skriver jag kursiverat vad jag finner i fallet utifrån det jag har 
ställt upp som grundvalar. 

  

  
Teorin som jag kommer att använda mig av är teorin om normativa 
grundmönster. Denna teori möjliggör för undersökare att betrakta rätten i ett 
strukturellt perspektiv och som ger utrymme för studier av 

                                                 
139 Mattsson, Rätten till en familj, s. 17. 
140 A.a. s. 19. 
141 Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv, s. 123. 
142 Mattsson, Rätten till en familj, s. 19. 
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intressekollisioner mellan olika rättigheter, i detta fall barnens och 
föräldrarnas.143

 
 Grundmönstren beskrivs mer ingående under 1.3.3.1 

6.2  Fallen 
Fall 1 
I fallet handlar om ett 17 årigt barn. Det är i fallet inte utrett om modern har 
ett intellektuellt handikapp. Nämnden anförde i huvudsak att barnet bodde 
tillsammans med sin moder och syskon. Barnet hade särskilda behov utifrån 
att han hade autism och en lindring utvecklingsstörning. Barnet levde under 
otrygga  och utsatta förhållanden och fick inte sina grundläggande behov av 
omvårdnad, trygghet och skydd tillgodosedda av sin moder. Familjen levde 
isolerat och modern hade inget socialt nätverk som kunde stötta henne. 
Familjens situation var mycket ansträngd såväl socialt som ekonomiskt. 
Under utredningstiden framkom det att pojken far illa i sin hemmiljö då han 
utsattes för brister i omsorgen. Modern brast i att tillgodose hans 
grundläggande behov av bl.a. mat, hygien och rutiner hemma. Barnet 
klarade inte på egen hand av att sköta sin hygien utan behövde hjälp med 
det. Modern använde även aga som uppfostringsmetod och utsatte pojken 
och hans syskon för fysiskt våld. Då pojken var aggressiv och fick utbrott 
brast modern i skyddet både gällande honom själv och hans syskon. Modern 
samtyckte inte till vård, utan ansåg att det var bättre att han flyttade till ett 
gruppboende. Rätten skriver i sina domskäl att i målet har det framkommit 
att barnet har ett utåtagerande och aggressivt beteende. Det är viktigt att 
barnet får stöd och hjälp att hantera detta.  Det framgår även att modern inte 
har förmågan att ta hand om barnet och att hon därmed brister i omsorgen. 
Rätten beslutade om vård enligt LVU. 
I fallet utreds inte om modern har ett intellektuellt funktionshinder. Det 
brister som socialnämnden gör gällande talar dock sitt tydliga språk. Även 
om diagnosen inte är nämnd verkar kriterierna vara uppfyllda för ett 
intellektuellt handikapp. Man klargör till viss del vad bristerna får för 
konsekvenser för barnet. I domskälen ligger fokuset på hur barnet är, man 
återkopplar således inte till sambandet mellan hemförhållandena och 
barnets beteende. Barnet omhändertas, skälet till detta skrivs inte ut helt 
tydligt men troligen avser man moderns brister som skäl tillsammans med 
barnets eget beteende. 
 
 
Fall 2 
 Nämnden ansökte om vård av ett barn som var 11 år då barnet uppvisade ett 
normbrytande beteende genom sina kriminella handlingar och genom att 
umgås med kamrater som begår brott. Barnet hade helt vänt på dygnet, valt 
bort skolan och satt istället framför datorn. Modern led av en svårartad 
psykisk sjukdom och pojken hade aldrig fått hjälp att hantera den 
situationen. Fadern underlät att agera för barnet bästa. Barnet levde 
tillsammans med sin moder och syskon. Länsrätten skriver i sina domskäl  
                                                 
143 Mattsson,  Rätten till en familj, s. 23. 
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att barnet uppvisar ett destruktivt och socialt nedbrytande beteende som 
måste brytas för att barnets hälsa och utveckling inta allvarligt ska skadas. 
Föräldrarna hade brustit i omsorgen då det inte kunnat hjälpa honom 
tillrätta. Barnet behöver kvalificerad vård, barnet omhändertogs med stöd av 
1,2 och 3 §§ LVU. 
I detta fall nämner man handikappet vid en psykisk sjukdom, det är därmed 
inte utrett huruvida modern har ett intellektuellt funktionshinder. Vidare 
utreder man barnets och moderns förhållande var för sig och gör inga 
sammankopplingar. De få beskrivningar som finns av hemförhållandena 
återfinns inte i domskälen. Barnet omhändertas men stöd av LVU, i 
domskälen görs  sammankopplingar mellan föräldrarnas brister och 
barnets beteende, men inte konkreta beskrivningar av detta. 
 
 
Fall 3 
Nämnden ansökte om LVU-vård för ett ettårigt barn. Nämnden anförde att  
modern brast kraftigt i omsorgen gällande trygghet, stabilitet, skydd och 
förutsägbarhet. Barnet hade växt upp i en miljö som var starkt präglad av 
våld, sociala problem och otrygghet. Elva anmälningar hade inkommit 
under barnets första levnadsår. Modern var själv beroende av massiva 
insatser från socialnämnden för att kunna ta hand om sig själv, sina egna 
behov och sitt barn. Hon förmådde att tillgodose vissa av barnets behov i 
situationer då hon hade  stödinsatser från socialtjänsten. Emellertid brast 
hon på ett anmärkningsvärt sätt när det gäller barnets behov av skydd och 
stabilitet samt en trygg anknytning. Vidare hade inte modern kunnat 
härbärgera sin egen ångest på grund av psykisk sjukdom vilket med 
synnerligen kort varsel lett till att hon vid åtskilliga tillfällen lämnat barnet 
till olika personer. Det var uppenbart att modern sätter sina egna behov av 
ångestbefrielse framför barnets behov av trygghet och förutsägbarhet. 
Modern saknade vidare insikt av hur hennes mående och beteende påverkar 
barnet. Det var tydligt att moderns bristande föräldrafunktioner inte enbart 
kan kopplas till hennes psykiatriska diagnos utan kan även härledas till 
hennes bristfälliga uppväxtmiljö. Hon har tidigare brustit i sin föräldraroll 
gentemot sina två äldre barn och har inte kunnat tillgodose deras 
grundläggande behov. Modern samtyckte inte till vård för barnet. Hon 
menade att hon hade problem p.g.a. att hennes före detta pojkvän inte 
tidigare lämnade henne i fred. Länsrätten skriver i domskälen att modern 
visar att hon besväras av en viss psykisk instabilitet som påverkar hennes 
föräldraförmåga negativt. Utredningen visar att modern saknar förmåga att 
tillgodose barnets behov av trygghet, stabilitet, skydd och förutsägbarhet i 
hemmiljön. Barnet blev omhändertaget med stöd av LVU. 
I fallet nämns modern som psykiskt sjuk, det är inte utrett om modern har ett 
intellektuellt handikapp. Det är dock ganska klart att utifrån de kriterier 
som uppställs vid ett intellektuellt funktionshinder att modern har något 
sådant handikapp. Hur modern verkar för sitt barn är utrett och även vilka 
konsekvenser det får för barnet. Hur barnet mår det finns det dock inga 
uppgifter om, det beskrivs mera indirekt utifrån allmänna premisser. I 
domskälen skriver rätten att modern har en viss psykisk instabilitet. Barnets 
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hemförhållande nämns inte. Skälen till omhändertagandet ligger i bristerna 
hos modern och konsekvenserna det ger barnet. 
 
 
Fall 4 
Nämnden ansökte om vård för ett 17 årigt barn. Nämnden anförde att 
modern klarade inte av att ge barnet de mest basala behoven, såsom boende, 
mat, skydd, stöd, struktur och förutsägbarhet. Modern gav ett synnerligen 
labilt och inadekvat intryck. Hon var forcerad och aggressiv. Hon tog inte 
det ansvar som krävs av en förälder. Barnet hade trots bristerna klarat sig 
väldigt bara i skolan och hade ett adekvat förhållningsätt till vuxna och 
jämnåriga. Barnet motsatte sig ett omhändertagande genom sitt offentliga 
biträde. Med hänsyn till detta menade länsrätten att nämnden inte kunnat 
visa att det i barnets hemförhållande fanns sådana missförhållanden att det 
fanns en påtaglig risk för barnets hälsa eller utveckling ska skadas. 
Vittnesmålen talar för att barnet är välmående och välfungerande, samt har 
en nära relation till modern. Modern har även ordnat en bättre bostad. Det 
fanns därför inte förutsättningar för att bereda barnet tvångsvård. 
I fallet är det inte utrett om modern har ett intellektuellt funktionshinder. 
Barnets hemmiljö beskrivs men de tas inte upp i domskälen. Barnet 
omhändertas inte, vilket kan bero på att barnet själv motsatte sig vård och 
de är 17 år gammalt, det hade gått bra för barnet i skolan och att modern 
hade skaffat en bättre bostad. 
 
 
Fall 5 
Nämnden ansökte om vård enligt LVU för fyra syskon, tio, sju, sex och ett 
år gamla. Nämnden anförde i huvudsak att syskonen riskerade allvarligt sin 
fysiska, psykiska och sociala hälsa och utveckling i hemmiljön. Barnen hade 
utstått fysisk och psykisk misshandel, utsatts för allvaliga kränkningar samt 
inte fått sina basala behov tillgodosedda. Det fanns stora brister gällande 
kosthållning och det fanns inte alltid mat hemma. Föräldrarna använde aga 
som uppfostringsmetod. Barnen hade sällan hela och rena kläder och det 
fanns stora brister gällande hygienen. Familjen hade en dålig ekonomi. 
Lägenheten familjen bodde i var smutsig med gamla matrester på golvet och 
med delvis trasig heminredning. Bostaden avvek kraftigt från vad som är 
normal standard, familjen levde i ett präglat utanförskap. De hade mycket få 
sociala kontakter utanför familjen och undvek kontakter med myndigheter. 
Båda föräldrarna hade en psykisk ohälsa med sociala fobier. Barnen hade 
p.g.a. detta inte fått nödvändig tand- och läkarvård. Två av syskonen hade 
drag av autism. Familjen var känd av socialnämnden då det hade företagits 
sammanlagt nio utredningar av barnen. Föräldrarna motsatte sig nämndens 
ansökningar och menade att det finns inget som stämmer med det nämnden 
hävdar. Länsrätten skriver i sina domskäl att syskonen inte får sina 
grundläggande behov av omsorg tillfredställda i sin hemmiljö. "Huruvida 
det förekommit fysisk eller psykisk misshandel i hemmet saknar betydelse 
då det framkommer klart och tydligt att föräldrarna saknar förmåga att 
hantera och visa förståelse för barnens behov. Detta utgör enligt länsrättens 
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mening påtagliga brister i omsorgen om dem". Rätten beslutade att 
omedelbart omhänderta barnen med stöd av LVU. 
I fallet är det inte utrett om föräldrarna har ett intellektuellt 
funktionshinder, föräldrarna beskrivs ha en social ohälsa med sociala 
fobier. Mycket av det som beskrivs av socialnämnden talar dock för att 
föräldrarna har någon form av intellektuellt funktionshinder. Barnens 
hemförhållande beskrivs ingående av socialnämnden. Barnen omhändertas, 
i domskälen nämns inte föräldrarnas handikapp utan man konstaterar bara 
att de saknar förmåga att hantera och visa förståelse för sina barn och att 
det finns påtagliga brister i omsorgen. Man drar alltså inga tydliga 
paralleller mellan hur föräldrarna behandlar barnen och vilka 
konsekvenser det får. Barnens hemförhållandena beskrivs inte i domskälen. 
 
 
Fall 6 
Nämnden ansökte om att två syskon tre och fyra år gamla, skulle beredas 
vård med stöd av LVU. Till sin talan anförde nämnden att föräldrarna hade 
inte fungerat tillfredställande som föräldrar. De hade båda bristfälliga 
sociala kontakter. Föräldrarna hade inte kunnat se till att barnen hade fått 
sina behov av god hygien, rena kläder samt tillgång till god kost 
tillgodosedda. Föräldrarna hade inte heller kunnat hålla bostaden i ett 
acceptabelt skick. Lägenheten var smutsig och ostädad, trasiga glas och 
porslin, samt vassa verktyg och knivar låg framme. Modern saknade 
förmåga att förändra sin livsstil och hennes föräldraförmåga var mycket 
begränsad. Fadern var medveten om moderns oförmåga och brister i 
hemmet. Trots detta hade han inte engagerat sig eller tagit föräldraansvar 
som vårdnadshavare. Syskonen kom till ett jourhem. Där uppgavs det att 
barnen var mycket smutsiga det ena barnets tänder var i så dåligt skick att 
tandläkaren fick avlägsna 11 tänder vid operation. Barnen var till en början 
rädda för att duscha. Det äldsta syskonet tog hand om det yngre. Det äldsta 
syskonet var mycket smärttåligt. När det äldsta syskonet blev arg, frustrerad 
eller ledsen blev det inåtvänt. Barnen hade svårigheter med talet. Länsrätten 
skriver i domskälen att av utredningen och av vad som hade framkommit 
vid den muntliga förhandlingen framgår det att det föreligger mycket 
allvarliga brister i föräldrarnas omsorgsförmåga. De har inte kunnat 
tillgodose barnens grundläggande behov av omsorg. Det föreligger även 
brist i förmågan att ge barnen social och språklig stimulans. Trots de 
insatser som vidtagits har några bestående förbättringar inte påvisats. "Det 
framgår att föräldrarna har begränsad insikt i omfattningen av bristerna i 
omsorgsförmågan. Det kan starkt ifrågasättas om de är medvetna om hur 
omfattande förändringar som krävs för att komma till rätta med problemen". 
Föräldrarna har lämnat skriftligt samtycke till vårdplanen. Av utredningen 
och vad som har framkommit vid den muntliga förhandlingen finns det 
grundad anledning att anta att samtycket kan komma att återkallas. 
Syskonen omhändertogs med stöd av LVU. 
I fallet är det inte utrett om föräldrarna har ett intellektuellt handikapp, man 
skriver inte ut det även om kriterierna är uppfyllda. Det redogörs på ett 
ingående sätt hur barnen har haft det. Bristerna i hemförhållandena finns 
tydligt med och hur det har påverkat dem fysiskt sett, dock inte 
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känslomässigt. I domskälen redogör man också för hemförhållandena och 
att  föräldrarna brister i omsorgsförmåga. Barnen omhändertogs trots att 
föräldrarna medgivit samtycke till vårdplan. Vilket kan peka på att rätten 
ansåg att föräldrarna hade begränsade intellekt. 
 
 
Fall 7 
Nämnden ansökte om att bereda vård med stöd av LVU för ett syskonpar, 
tio och sex år gamla. Nämnden anförde i huvudsak att föräldrarna inte 
kunnat tillgodose barnens behov främst gällande stöd i deras känslomässiga 
och beteendemässiga utveckling. Det yngsta barnet låg efter i språket. 
Föräldrarna saknade insikt om sin problematik och kunde därför inte 
tillgodogöra sig det föräldrastöd som satts in i familjen. Bedömningen var 
att en vidare utveckling av deras förmåga inte var möjlig. Vid samtal om 
brister i känslomässig tillgänglighet förstod inte föräldrarna varken bristerna 
eller konsekvenserna detta medför för barnen. Föräldrarna saknade vidare 
förmåga att sätta åldersadekvata gränser för barnen samt förmåga att låta 
barnen ha adekvat umgänge med andra barn. Det äldsta barnet visade trots 
sin ringa ålder tecken på kraftig nedstämdhet. Modern visste inte hur barnen 
upplevde medkänsla, omtänksamhet, skuld eller ånger. Fadern hade en 
negativ bild av barnen. Föräldrarna hade inte kunnat hjälpa barnen med 
hygienen eller nödvändig hälsovård. Vidare fanns det brister från 
föräldrarnas sida att ge barnen mat och hela och rena kläder. Det äldsta 
barnet hade vuxit om föräldrarna i utveckling, vilket hade lett till att barnet 
hade fått en vuxen roll i familjen. Länsrätten skriver i domskälen att 
utredningen visar att föräldrarnas förmåga att ta till sig och tillgodose  
barnens behov, inte minst på det känslomässiga planet, är begränsade trots 
tidigare omfattande stöd från socialförvaltningen. "Även om det inte finns 
skäl att ifrågasätta att föräldrarna efter bästa förmåga försöker tillgodose 
sina barns behov visar utredningen att de brister i omsorgen om dem". 
Länsrätten biföll nämndens ansökan om beredande av vård enligt LVU för 
syskonparet. 
I fallet skriver man inte ut att föräldrarna har ett intellektuellt handikapp. 
Indirekt nämns det då man hänvisar till att det äldsta barnet hade vuxit om 
föräldrarna i utvecklingen. Detta resonemang återfinns inte i domskälen. 
Barnens hemförhållanden beskrivs inte direkt utan man har ett fokus på hur 
barnen har haft utifrån sina basala behov. Syskonparet omhändertogs,  i 
domskälen drar man paralleller av föräldrarnas beteende och vad det får 
för konsekvenser för barnen.  
 
 
Fall 8 
Nämnden ansökte om att ett 11-årigt barn skulle beredas vård enlig LVU. 
Till stöd för sin talan menade nämnden att barnet och mamman i större 
delen av barnets uppväxt hade bott på institution eller familjehem. De 
senaste två åren hade familjen levt ensamma med insatser i hemmet. 
Modern hade en rad insatser för att klara av sin vardag, men insatserna kom 
inte barnet tillgodo. Modern hade en lindrig utvecklingsstörning samt 
ADHD och barnet hade en lindrig utvecklingsstörning. Barnet fick viss 
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hjälp via LSS. Modern hade svårt med gränssättning, vägledning och 
stuktur. Det hade kommit in flera anmälningar om missförhållande i 
hemmet. Dessa grundade sig på att hemmet var smutsigt och stökigt, att 
modern hade ett olämpligt umgänge och att okända män vistades i hemmet. 
Skolgång, hygien och mat fungerade dock bra. Länsrätten skriver i sina 
domskäl att barnet med hänsyn till sin lindriga utvecklingsstörning har ett 
större vård- och tillsynsbehov än andra barn i samma ålder. Modern har inte 
de förutsättningar som krävs för att ta hand om barnet. Barnet behövde en 
trygg vardag där det kan utvecklas efter sina förutsättningar. Länsrätten 
biföll nämndens ansökan om att bereda vård enligt LVU. 
I fallet är det utrett att modern har ett intellektuellt handikapp. Detta 
återfinns dock inte i domskälen. Barnets hemförhållande redogörs, men 
dessa tas inte upp i domskälen. Barnet omhändertogs och i domskälen 
hänvisas  indirekt till vilka känslomässiga och fysiska konsekvenser 
moderns handikapp får för barnet. Fokuset ligger mest på barnets egna 
behov och att modern inte kan tillgodose dem. 
 
 

6.3  Sammanfattande slutsatser 
Utifrån teorin om normativa grundmönster har mönstret skydd för etablerad 
position en betydande roll i de olika samhälls uppbyggnaderna och påverkar 
därmed människors vardagshandlingar. Den etablerade positionen uppnår 
man. När man har nått den finns det således inget som hotar att man blir av 
med den. Det finns alltså inget mellanläge, antingen har man positionen 
eller så har man den inte. Mönstret rättvisfördelning kan påvisa drag som 
ingripanden inom samhället. Det kan exempelvis handla om 
fördelningspolitiska åtgärder efter människors sociala behov. Mellan dessa 
mönster råder en åsiktsskiljaktighet om vilket mönster som ter sig starkast. 
Konflikten ska inte bara ses som en negativ företeelse utan detta ger även 
utvecklingsbarhet.144

 
 

Man kan utifrån dessa Länsrättsfall dra tydliga paralleller till den 
ovanstående rättspraxisen från Regeringsrätten och kammarrätten, i det 
synsätt att domstolarna är ytterst förbehållsamma med att över huvudtaget 
benämna föräldrarnas intellektuella handikapp. Trots att det kan vara 
klarlagt av handlingarna att föräldrarna har ett konstaterat intellektuellt 
funktionshinder nämns det inte i något av domskälen. Istället skrivs det 
benämningar som "psykisk sjukdom" och "har begränsad insikt i 
omfattningen i bristerna". I flertalet av fallen läggs betoningen på 
omsorgsbristen från föräldern/föräldrarna och rekvisitet påtaglig risk för 
barnet utveckling och hälsa. Vilket i och för sig inte ska tolkas som en 
negativitet, utan helt riktigt faller inom ramen för lagens tillämplighet. 
För att påvisa bristerna kan man utifrån de normativa grundmönstren se 
familjen som ett statusförhållande. I detta förhållande dominerar 
harmoniperspektivet, där parternas gemensamma intresse överskuggar andra 
                                                 
144 Mattsson,  Rätten till en familj, s. 154. 
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intressen. Det ska mycket till för att ta ett barn ifrån sina föräldrar. Rent 
allmänt sett är detta en helt riktig tanke, men i fall då föräldern inte kan sörja 
för barnet och omsorgsbristen är påtaglig måste konfliktperspektivet sättas 
in. I dessa fall råder det ingen harmoni. Liknande paralleller kan dras till 
grundmönstren skydd för etablerad position och rättvis fördelning. Här ses 
vårdnadshavarens ha en etablerad position, en tanke som råder i 
familjerätten. Mönstret rättvis fördelning medger offentligt ingripande. Här 
åskådliggörs konflikten mellan vårdnadshavarens rätt till sina barn jämfört 
med barnens rätt att få vara barn. 
 
En annan slutsats är att i sju fall av åtta omhändertogs barnen med stöd av 
LVU. I det fall där ett omhändertagande inte var motiverat var barnet 17 år 
och motsatte sig själv omhändertagande, det hade även gått ganska bra för 
detta barn i skolan. Realiteten att så många barn omhändertogs pekar på att 
man väntar alldeles för länge innan något görs för dessa barn. Utifrån de 
normativa grundmönstren visar det sig även här att vårdnadshavarens 
etablerade position och statusförhållandet som själva familjen utgör inte 
rubbas i första taget. Det ska uppenbart mycket till för att barnens rättigheter 
ska sättas i centrum. Sammantaget visar dessa rättsfall att den etablerade 
positionen som vårdnadshavaren har högre status än den rättvisa 
fördelningen som samhället kan verka för. Trots att barnen i samtliga fall 
har ett offentligt ombud och/eller ställföreträdare uppnås inte tillfullo en 
jämvikt mellan parterna i de avseende att båda parter inte alltid förstår det 
de ställs inför av den orsaken att de inte har uppnått tillräckligt hög 
intelligens. Ur detta synsätt är den etablerade positionen föräldern har fått 
genom sitt föräldraskap inte faktisk utan imaginär. 
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7 Analys 

7.1 Inledande kommentarer 
Uppsatsen har behandlat frågan rörande barn till intellektuellt 
funktionshindrade föräldrar utifrån ett rättighetsperspektiv. För att utreda 
detta föranleder det att relativt ingående förklara hur ett intellektuellt 
handikapp kan te sig. Vidare har det funnits ett fokus på hur konsekvenserna 
kan utfalla. När man diskuterar frågor som dessa måste det implicit ske 
utifrån grundläggande rättigheter. Rättighetsaspekterna görs gällande både 
för barn och föräldrar, medan barnperspektivet har motiveras något högre. I 
denna slutliga analys ska jag sammanfläta det jag ovan redogjort för och se 
om den gällande rätten som aktualiserats är kongruent med dessa barn.     
Jag vill än en gång påminna om att man inte kan generalisera personer som 
har ett intellektuellt funktionshinder, och att alla personer vare sig de har ett 
intellektuellt handikapp eller inte är unika i sig. Det jag kommer att påvisa i 
min analys är ingen generalisering, jag redovisar för det som är mest 
frekvent förekommande. 
  
 

7.2 Med barnet i fokus 

7.2.1 Barnets bästa och barnet i främsta 
rummet 

Barnens egna rättigheter har uppmärksammats sedan Sverige anslöt sig till 
FN:s Barnkonvention. I och med anslutningen finns det en förpliktelse för 
landet att följa konventions stipulationen. Sverige har uttryckt barnens 
rättigheter i bl.a. FB, SoL och LVU. Såväl förarbete som praxis ska utgå 
från konventionens stagande. Det är speciellt fyra principer som vanligen 
sätts i centrum och ses som de viktigaste. Artikel 2, 3, 6 och 12 stadgar 
väldigt förkortat följande:  
 
Varje barn ska ha rätt till sina rättigheter, barnets bästa ska beaktas, 
samhället ska säkerställa barns överlevnad och utveckling och barns åsikter 
ska få komma fram. Förutom dessa har jag även valt att beakta artikel 9 som 
stadgar att barn inte ska skiljas från sina föräldrar. Om föräldrarna utsätter 
barnet för övergrepp eller vanvård, måste dock ett beslut fattas att barnet 
skiljs från föräldrarna. Samt artikel 19 som stadgar att man ska vidta alla 
medel för att säkerställa att barn skyddas mot alla former av fysiskt eller 
psykiskt våld, övergrepp, vanvård etc. Även Europeiska unionen stadgande 
om de grundläggande rättigheterna har en av Barnkonventionen liknande 
skrivelse i sin artikel 24. Dessa grundläggande principer bygger upp en 
grund att barnens rätt är ovillkorlig. Barnperspektivet är absolut i 
förhållande till hela den svenska gällande rätten. Det finns bara ett 
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barnperspektiv, det finns inget vuxenperspektiv. Vad som är barnens bästa 
vet nog ingen, och det finns ingen generell definition. Det ska det säkert 
heller inte finnas då varje barn är unikt i sig. I ett ovanstående perspektiv är 
världssystemen också olika, och det finns mycket som beror på. Man kan 
dock fastslå att det som räknas som ett barns bästa är de basala 
grundläggande behov som vi måste ha för fysisk och psykisk överlevnad. 
Men även att man utgår från att barn har ett eget och fullt människovärde 
som ska respekteras och att barndomen är ett egenvärde i sig. 
 
Genom denna uppsats har jag försökt att ta reda på hur det är för ett barn att 
växa upp med intellektuellt funktionshindrade föräldrar. Jag vill påstå att i 
många fall, inte alla, bortser man från barnens grundläggande rättigheter och 
barnens bästa sätts inte i främsta rummet alla gånger. Ett omhändertagande i 
enighet med LVU får inte ske godtyckligt, men samtidigt måste man se till 
vad som är bäst för varje enskilt barn i deras specifika livssituation. Jag tror 
faktiskt inte att man gör det alla gånger när det gäller de här barnen.  
 
 

7.2.2  Ur barnets synvinkel 
Varje barn har även en rätt till sina föräldrar. Vårdnadshavaren ska på ett 
tillfredställande sätt se till att deras barn får omvårdnad, trygghet och en god 
fostran. Men alla föräldrar kan inte se till att dessa grundläggande rättigheter 
kommer barnet tillgodo. Samhället har en skyldighet att se till att barn inte 
utsätts för övergrepp, vanvård och annan försummelse. Utsätts ett barn för 
detta ska inte vårdnadshavaren få ha barnet nära sig. Barn ska få vara barn, 
de ska få leka och utvecklas efter egen förmåga. Ett barn som bor 
tillsammans med en eller två föräldrar som lider av ett intellektuellt 
funktionshinder har oftast inte samma möjligheter som andra barn. Alla 
behöver få vissa grundläggande behov uppfyllda för att klara sig. Det kan 
konkret handla om överlevnad, eller andra inte lika faktiska behov som att 
fungera i samhället. Barn är särskilt känsliga för att få sina grundläggande 
behov tillfredställda. Om dessa behov inte uppfylls kan de ta djup skada 
som kan vara svår att gottgöra senare i livet. Ett av dessa behov är att kunna 
knyta an. Anknytningen till omsorgspersonen sker redan hos det nyfödda 
barnet. Ett anknytningsproblem kan utvecklas till en spädbarnsdepression 
hos det lilla barnet och kan få drastiska konsekvenser för det större barnet, 
något som kan följa med individen livet ut. Barn som lever tillsammans med 
en intellektuellt funktionshindrad förälder lider i större mån än andra barn 
att fara illa. De riskerar i större utsträckning att bli understimulerade, råka ut 
för skador i hemmet, få felaktig kosthållning och bristande hygien. Barnen 
utsätts även i högre frekvens för misshandel, sexuellt utnyttjande och 
kränkande behandlingar. Barnen har vidare ofta svårigheter med språket och 
får inte den materiella omvårdnaden tillgodosedd. Även 
inlärningssvårigheter, motoriska avvikelser och försämrat psykosocialt 
välbefinnande är vanliga företeelser hos dessa barn. 
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I barns primära behov ingår nära, trygga och varma relationer till någon 
eller några vuxna, vilka oftast är föräldrarna. Även om föräldrarna inte kan 
erbjuda en sådan relation uppstår det starka band mellan barnet och dem. 
Små barn kan inte utan att samhället går in välja bort sina föräldrar, eller ens 
ta avstånd ifrån dem. Istället finner barnet fel hos sig själva. Barn står ofta 
sina föräldrar nära och tror att det lever i en familj som alla andra. Utsätts 
barnet för övergrepp så tror de att detta är normalt. Barnet själv slår i regel 
inte larm eller berättar om att det inte har det bra i sin hemmiljö. 
Konsekvensen av att barn lever i bristande hemförhållanden kan vara att 
barnet gör allt för att vinna föräldrarnas kärlek och anpassar sig till fullo 
efter föräldrarnas behov. Deras egna behov bortses det helt och fullt ifrån ur 
dubbla synsätt. Att tvingas att älska någon som gör en illa är inte lätt, men 
barn har inget val. 
 
I relationer mellan barn och föräldrar där barnen anpassar sig efter 
föräldrarna till fullo uppstår det även sällan konflikter från barnets sida. 
Detta ska inte ses som att relationen är bra, tvärtom behöver barnet få gå 
igenom trotsperioder och konflikter med sina nära för att utvecklas och 
mogna. Att våga trotsa visar att man kan lita på sina föräldrar eller andra 
närstående vuxna. Detta kan även bidraga till att barnet, när det kommer upp 
i tonåren inte vågar frigöras sig. Barnens behov av att få en dräglig barndom 
kan rent faktiskt gå förlorad om de får stanna kvar i sin ursprungsfamilj. De 
lite äldre barnet kan även känna en skuld av att inte vara tillsammans med 
sina biologiska föräldrar, för att det då inte kan ta hand om dem. I dessa fall 
får inte föräldrarnas behov stå före barnens.  
 
 
När den vuxne inte har förmågan att vara eller verka vuxen tar barnet ofta på 
sig den vuxnes ansvar. Detta kan ske i väldigt tidig ålder. Barnet blir stor 
alldeles för tidigt i livet och missar således sin egen barndom. Många av de 
barn som lever med intellektuellt funktionshindrade föräldrar blir inte heller 
sedda och bekräftade. Detta är nödvändigt för att kunna utveckla sin egen 
identitet. Många barn som levde med utvecklingsstörda föräldrar uppger 
senare i livet att de drabbats av många svårigheter under sin uppväxt. Inte 
bara i hemmiljön utan även utanför den. Det var vanligt att dessa barn blev 
mobbade i skolan, att de kände ett bristande stöd från omgivningen och 
svårighet att få sociala kontakter. Flertalet hade även svårigheter att klara av 
övergången till vuxenlivet. I undersökningen som Booth och Booth 
redogjorde för menade författarna att för de barn som själva har en 
utvecklingsstörning kan det vara lättare att växa upp med föräldrar med 
samma diagnos då det då inte blir så stor fokusering på barnets problem. 
Detta resonemang ställer jag mig väldigt frågande till då jag menar att dessa 
barn blir dubbelt drabbade istället. Barn som har samma låga intelligens 
som sina föräldrar kan inte på något sätt bli hjälpta, det blir på något sätt en 
självuppfyllande profetia. 
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7.3 Föräldrarna 

7.3.1 Utvecklingsstördas rättigheter 
Även om det inte finns något vuxenperspektiv i lagen har vuxna även 
rättigheter. De grundläggande rättigheterna stadgas bl.a. i RF och EKMR, 
dessa rättigheter tillkommer var och en, vuxen som barn. FN har även 
stadgat särskilda rättigheter för personer som lider av ett intellektuellt 
funktionshinder. Utifrån FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet 
för personer med funktionshinder ska det säkerställas att alla 
funktionshindrade har samma rättigheter och skyldigheter som alla 
samhällsmedborgare. I artikel 9 stadgads det bl.a. att vuxna människor inte 
får förnekas möjligheten att bli förälder, staterna bör även uppmuntra till att 
åtgärda negativa attityder mot att människor med funktionsnedsättning blir 
föräldrar. Även FN:s deklaration om rättigheter för psykiskt 
utvecklingsstörda stadgar att dessa personer har så långt det är möjligt 
samma rättigheter som andra medborgare, här kan t.ex. rätten till familjeliv 
inkluderas. Det är viktigt att poängtera att med hjälp - och/eller stödåtgärder 
från professioner eller det egna nätverket kan betinga ett väl fungerande 
föräldraskap både för de vuxna och för barnet. En del klarar av 
föräldrarollen på ett bra vis, andra inte alls och det är mycket som beror på.  
 
 

7.3.2 . Föräldrarnas funktion 
Det intellektuella funktionshindret är ett livslångt handikapp som inte går att 
bota. Människor som har detta handikapp har i större grad än andra 
avvikelser i tänkandet, svårighet att lösa abstrakta problem, men svårigheten 
finns även vid vardagliga problem. Begrepp som tid och rum kan också vara 
svåra. Bara för att man vet vad klockan är, betyder det inte att man har ett 
begrepp om vad en timme innebär. Personer med intellektuella handikapp 
känner ofta själva att de inte är som andra, men förstår inte alltid varför det 
är så. Detta ger ofta en negativ självbild vilket kan ge upphov i ökad 
rigiditet och misstänksamhet. Det finns även en ökad risk för ett 
utåtagerande förhållningssätt. Intellektuellt funktionshindrade som blir 
föräldrar skadar oftare sina barn än andra föräldrar, detta kan bero på dels 
oförstånd och dels på att de har svårare att hantera olika situationer och 
reagerar med frustration och aggressionsutbrott. Det är oftast vanvård som 
utvecklingsstörda utsätter sina barn för. Har föräldern själv svårt att sköta 
sin hygien blir det naturligtvis svårt att sköta sina barns hygien. Kan inte 
modern laga mat eller veta hur man ska tvätta kläderna får barnen 
otillräckligt med mat, eller fel sådan och får gå i smutsiga kläder. I ett fall 
ansåg socialnämnden att det inte var någon idé att ge en familj en 
tvättmaskin, de förstod ändå inte hur den fungerade. Man kan då fråga sig 
hur det är möjligt att då kunna sköta om tre små barn. 
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Många personer med ett intellektuellt funktionshinder har aldrig fått någon 
diagnos. Förr registrerades dessa personer i ett omsorgsregister. Då detta 
försvann innebar det att de som själva inte ber om hjälp får inte heller någon 
hjälp, om de är så pass funktionella att de kan bo själva. Finns det ingen 
diagnos är det svårt att få de stödinsatser som kan behövas. Dessutom finns 
det ingen naturlig förklaring till varför de är annorlunda. Har föräldern ett 
positivt handikappsmedvetande underlättar det mycket både för den vuxne 
och för barnet. Ett positivt handikappsmedvetande bidrar till att man förstår 
sina brister. 
 
Personer med en utvecklingsstörning har ofta små ekonomiska resurser, de 
står ofta utanför arbetslivet och har marginella nätverk. Detta leder till att 
familjen redan är hårt drabbad. Om en förälder har svårighet med att räkna 
är det uppenbart att det blir svårigheter att hushålla med sina pengar, och 
förstå pengars värde. Denna faktor begränsar inte bara förälder utan även 
barnen. Att inte kunna vara flexibel och planerande i sina inköp tillhör även 
en svårighet för dessa föräldrar. Detta bidrar även till att barnen ofta inte i 
samma utsträckning som andra barn kan vara med på olika fritidsaktiviteter. 
Dessa kostar i regel pengar, och man ska ta sig både dit och hem. 
 
Föräldrar med en utvecklingsstörning kan även ha svårigheter att hjälpa 
barnen med skolarbetet, att utforska världen och strukturera sina intryck. 
Som ovan nämnt har barn till intellektuellt funktionshindrade föräldrar ofta 
brister i stimulans. Detta kan bero på att föräldrarna själva har svårigheter 
med det kognitiva tankemönstret. 
 
När barnet är sjukt kan föräldrarna inte alltid se det, det kan vara svårt för 
dessa föräldrar att förstå barnens signaler. Föräldrarna kan ha svårighet att 
läsa på medicinförpackningen och ha svårigheter att dosera en medicin rätt. 
Personer med ett intellektuellt handikapp har ofta ett dåligt självförtroende 
och kan för att inte uppfattas som dumma verka som de förstår, fast de 
egentligen inte alls gör det. Om en läkare förklarar för dem är det inte alls 
säkert att de har förstått vad denne menar. 
 
Barn som inte blir sedda av sina föräldrar söker ofta kontakt med andra 
vuxna som visare dem uppmärksamhet. Detta gör att barnen i större risk kan 
utsättas för övergrepp. Föräldrarna kan i många fall vara väldigt godtrogna 
och förstår inte alltid intentioner. På så sätt kan de inte skydda sina barn från 
andra vuxna. Forskning visar på att många av föräldrarna har själva blivit 
utsatta för sexuella övergrepp, detta kan föranleda att man inte tycker att det 
är något konstigt med det. I de flesta fall lever barnen tillsammans med 
modern. Är fadern med i bilden finns det en överhängande risk att denne är 
drogberoende, har en kriminell belastning eller är psykiskt instabil. I dessa 
kretsar finns det ofta otillförlitliga vuxna. Det är inte ovanligt att det är 
många personer som kommer och går i familjen. 
 
I Kollbergs studie menade hon att det i många fall inte alls var några 
problem för föräldrar med intellektuellt funktionshinder att ta hand om sina 
barn. Kollberg utrycker att det i många fall fanns en gynnsam förutsättning 
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till att utvecklingsstörda mödrar skulle klara föräldraförmågan på ett bra 
sätt. I detta avseende menar jag att man måste komma ihåg att barnen inte 
kommer att vara barn för alltid. Dessa barn är presumtiva föräldrar. Hur ska 
det föräldraskapet te sig för deras barn om dessa inte får uppleva en normal 
barndom. Det hela torde istället utveckla ett moment 22. 
 
 

7.4 Den gällande rätten 
Det är enligt svensk gällande rätt samhällets ansvar att tillgodose att barn 
och unga har en tillfredställd hemmiljö. Varje kommun ansvarar för sina 
invånare och socialnämnden ska utreda om det finns misstanke om att inte 
allt står rätt till. Utredningarna startar oftast av att nämnden får in en eller 
flera anmälningar. De gör efter detta en utredning av materialet och ibland 
ansöker de om att omhänderta barnet eller den unge. För att ett 
omhändertagande ska ske måste det finnas en grundad anledning till detta. 
Omhändertagande av barn enligt LVU kan ske då föräldrarna inte samtycker 
till vårdplanen som socialnämnden gör. Enligt 2 § LVU ska ett 
omhändertagande ske om barnet far så illa i sin hemmiljö att det finns 
påtaglig risk för barnet eller den unges hälsa eller utveckling skadas om de 
stannar kvar hos föräldrarna.  
 
Det finns två möjligheter för barn till intellektuellt funktionshindrade 
föräldrar. Att stanna kvar hos föräldrarna eller om bristerna utgör påtaglig 
risk, att omhändertas. För ungdomar som genom sitt beteende riskerar sin 
hälsa och utveckling kan nämnden med stöd av 22 § LVU, det s.k. 
mellantvånget, föreskriva regelbunden kontakt med en särskild kvalificerad 
kontaktperson eller deltagande i behandling i öppna former inom 
socialtjänsten. Socialtjänsten använder sig dock av denna möjlighet i så liten 
utsträckning att den åtgärden inte längre redovisas i den offentliga 
statistiken. När det gäller barn som far illa i sin hemmiljö saknas 
motsvarighet till detta mellantvång. LVU-utredningen föreslog i 
betänkandet Omhändertagen SOU 2000:77 bl.a. att man i LVU skulle införa 
ett mellantvång genom en bestämmelse som skulle göra det möjligt för 
socialnämnden att besluta om att ett barn skall placeras i förskola, i 
förskoleklass eller på fritidshem även om föräldrarna motsätter sig en sådan 
insats. Bestämmelsen skulle utgöra ett stöd för barn som på grund av 
förhållanden i hemmet kan antas komma i en sådan situation som gör ett 
tvångsomhändertagande nödvändigt. Insatserna skulle vara kostnadsfria för 
familjen. Utredningens förslag mötte stort motstånd bland remissinstanserna 
och förslaget ledde inte till någon förändring av lagstiftningen.  
 
I socialutskottets betänkande SoU 1979/80:44 s.34 anfördes bl.a. att det är 
självklart att barn med psykiskt utvecklingsstörda föräldrar ska ha samma 
rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda, såsom omvårdnad och 
stimulans. Socialtjänsten har samma ansvar gentemot alla dem som mot 
andra barn. För den praktiska verksamheten innebär detta att man bara kan 
acceptera att barnet vårdas av utvecklingsstörda föräldrar under 
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förutsättning att det inte är förenat med risker för barnets hälsa och 
utveckling. Särskilt viktigt är det att se till att barnet inte får för lite 
intellektuellt eller känslomässig stimulans. I de fall barnet bedöms löpa risk 
att utvecklas onormalt om det får kvarstanna hos föräldrarna får 
socialtjänsten självfallet inte tveka att ordna annan vård för barnet. Lagen 
ger inget utrymme för att avstå från sådana åtgärder av hänsyn till 
föräldrarna. 
 
Utifrån den knapphändiga gällande praxisen som aktualiserar barn som 
lever med intellektuellt funktionshindrade föräldrar påvisar verkligheten 
dock något annat. I fallet RÅ 1995 ref 64 där modern hade stödåtgärder i 
stort sett hela tiden barnen var vakna. De var inte modern i sig som fostrade 
barnen utan det var stödpersonalen. Det finns anledning att anta att dessa 
barn knöt an till vårdpersonalen i samma utsträckning som de gjorde till 
modern. Skillnaden är att man inte kan förlita sig på att denna personal alltid 
finns där för barnen, uppbrott från sin arbetsplats är ingen ovanlig 
företeelse. Liknande resonemang finns i Kammarrättsfallet 1809-09.  Vidare 
uttalar man sig i RÅ 1992 ref 6 att enbart föräldrarnas problem kan i sig inte 
utgöra skäl för att bereda ett barn vård. I fallet förelåg det inte bara problem 
från förälderns sida utan omfattande omsorgsbrist gällande barnet. Jag vill 
påstå att man i detta fall inte såg till barnets bästa då Regeringsrätten 
menade att socialnämnden inte visat att det förelåg någon risk för barnets 
hälsa och utveckling skulle skadas. 
 
 

7.5  Ger samhällsnormen infallsvinklar till 
domstolarna? 

De fall jag studerat i den gällande praxisen tillsammans med de fall jag 
studerat i min empiriska undersökning påvisar ett tydligt samband på att 
man använder inhomogena termer kring det intellektuella funktionshindret. I 
många fall utesluter man helt och fullt en korrekt terminologi, och använder 
sig av inadekvata termer som tillhör ett mindre laddat språkbruk. Om man 
inte från domstolens sida kan använda sig av en riktig terminologi hur ska 
då samhället i övrigt krävas göra det. Man kan fråga sig vad  anledningen 
till detta kommer sig av. 
 
Samhället har under de senaste 40 åren ändrat attityd mot de som lider av ett 
intellektuellt funktionshinder. Vilket kan påvisas med att man exempelvis är 
noga med att använda sig av en terminologi som inte föranleder en 
kränkning. Detta tyder på att man tagit ställning till att verka för ett 
likabehandling. Detta är naturligtvis väldigt bra. Man får dock inte vara 
trångsynta i en likabehandling utan måste utgå från varje individs kapacitet 
och förmåga. Vissa föräldrar klarar av att vara föräldrar utan hjälp, andra 
behöver stödinsatser och en del klarar inte av ett föräldraskap 
överhuvudtaget. Så är det för alla föräldrar, och det är ingen skam att 
erkänna det. Det är däremot en skam att affektera att det fungerar och 
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blunda för konsekvenserna. När det handlar om livskvaliteter för ett barn 
ska inget gå fel. I varje fall ska det inte vara samhällets fel. 
 
Jag drar även de slutsatserna att det finns en kunskap inom socialnämndens 
profession. Socialnämnden ger för handen i de fall jag studerat att de gör 
metodiska utredningar där de lägger ner arbete för att utreda både 
föräldrarnas funktion och barnets livssituation. Tyvärr verkar denna kunskap 
brista i domstolarna. Har man inte dessa grundläggande kunskaper kan man 
då påstå att bedömningarna görs på ett rättssäkert sätt. 
 
Det uppstår även en svårighet när socialnämnden ansöker om en vårdplan 
eller ett omhändertagande i enighet med LVU vid en domstol för föräldrar 
med ett intellektuellt handikapp. Här uppkommer ett rättsligt dilemma ur två 
synvinklar. Dels för att föräldrarna själva kan ha svårighet att ställas som 
motpart utifrån sitt intellektuella handikapp. De kan ha svårigheter att förstå 
innebörden av begrepp som vårdplan eller tvångsomhändertagande. De kan 
även ha svårt att förstå varför deras barn inte har det så bra hos dem. Dels 
för att jag tror att det finns för lite kunskap hos de som företräder barnet, och 
att de inte alltid kan skönja de konsekvenser det innebär för ett barn att bo 
hos föräldrar med ett intellektuellt funktionshinder. 
 
Det finns säkert ett flertal olika orsaker till att många barn får bo kvar hos 
sina intellektuellt funktionshindrade föräldrar trots att de lever under usla 
förhållanden. En anledning till detta kan vara att man från samhällets sida 
känner en skam för hur utvecklingsstörda genom historien har behandlats. 
Även om man ska bortse från samvetsbetänkligheter kan det vara svårt att 
göra det. En annan anledning kan vara att föräldrarna själva drar sig för att 
söka stöd - och hjälpinsatser av rädsla att samhället ska omhänderta deras 
barn, detta belägg påvisar även Kollberg i sin studie. Den tredje anledningen 
är troligtvis att kunskapen är för knapphändig, många drar sig för att anmäla 
även om de tror att ett barn inte har en tillfredställd hemmiljö. Detta kan 
bero på en rädsla att man kanske har fel, det kan även bero på en inbyggd 
mentalism om att man inte ska vara förmer än någon annan. 
 
 

7.6  Slutliga kommentarer 
Föräldrar som lider av en utvecklingsstörning har som tidigare nämnts ett 
livslångt handikapp. De kommer inte att bli bättre, det finns inget 
botemedel. När barn omhändertas görs detta med stöd av antingen frivilliga 
insatser eller ur tångslagstiftnings hänseende med stöd av LVU. Utifrån 
föräldrarnas bristande intellektuella förmåga kan det vara svårt att förstå att 
barnet kanske aldrig mer kommer hem och bor hos dem igen. Även för 
barnet kan det vara svårt att veta hur länge de ska stanna i sin nya familj. Ett 
LVU-beslut är ofta en temporär lösning, och familjehemsplaceringar kan var 
både för en kortare period eller för många år framöver. Det skapar en 
osäkerhet för både barnet och föräldrarna. Det vore kanske bättre att tänka i 
banorna kring nationell adoption eller vårdnadsöverflyttningar. Tillfälligt 
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ingripande gynnar varken barnet eller föräldrarna på sikt. Det måste även 
vara bättre för de inblandade att veta hur det kommer att bli, för att lättare 
kunna anpassa sig efter den nya situationen. 
Ett alternativt sätt att lösa vårdnaden om barnen blir familjehemsplacerade 
och samtidigt få träffa sina biologiska föräldrar, vore att vända på det hela, 
så att barnet bor hemma hos de biologiska föräldrarna exempelvis en helg 
per månad och övrig tid hos den nya familjen. Detta ska naturligtvis bara 
ske i de fall där föräldrarna är någorlunda kapabla till att sköta sitt barn. Och 
om barnet själv vill detta. Det är barnets behov som ska stå i centrum. 
 
Som jag tidigare redogjort för anser jag att det verkar råda en kunskapsbrist 
omkring dessa barn och deras föräldrar i domstolarna. Förhoppningsvis  
kommer detta att ändras en del i och med det nya domstolssystemet där flera 
länsrätter har slagits samman i större Förvaltningsrätter. På så sätt kan det 
ske mer specifika kunskapsinriktningar i varje enskilt rättsområde. Detta 
kommer då också att öka rättssäkerheten. Vidare måste man tänka på att 
vara skyndsamma i fall där barn är inblandade. Kanske kan en högre 
kompetens ge bättre domstolsutlåtande och mer motiverade domskäl, där 
det på ett tydligt sätt utreds belägg och konsekvenser. 
 
Det finns tyvärr många som drar paralleller med att de som är för 
omhändertagande av dessa barn även är för ett återinförande av 
tvångssterilisering. Jag vill påpeka att den historik som intellektuellt 
funktionshindrade har upplevt är inget som någon kan känna sig stolt över. 
Det är verkligen beklagligt att detta har hänt, men det går heller inte att 
ändra på. Vi har redan gjort fel, vi behöver inte göra om det felet igen. Det 
vi däremot kan ändra på är att ge barnen mer utrymme och se till deras 
behov i första hand. Jag önskar att alla barn skulle få en tillfredställd 
barndom, men det fungerar inte alltid så. Jag önskar också att man lägger 
bort tabun för då blir det lättare att fatta riktiga beslut utifrån den enskilda 
individen.  
 
Slutligen hoppas jag att denna uppsats kan leda kunskapen framåt. Att man 
får upp ögonen för problematiken och att barnen får vara barn och känna sig 
älskade, utan förbehåll. 
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Bilaga A 
Tabell 1. Barn och unga fördelade efter olika heldygnsinsatser 2008 Antal barn netto enligt fyra mått 
efter insatstyp. Avrundade värden. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Insatstyp  Redovisningsmått 
   
 Nytillkomna Påbörjad Insats Insats någon 
   insats gång under året 
__________________________________________________________________  
 
  
Vård enl. 
SoL 5300 7700 10800 17200 
 
Vård enl. 
LVU 150 1500 4800 6000 
 
Omedelbart 
omhändertag. 
enl. LVU 1200 2100 200 2300 
 
Vård enl. 
SoL och/eller 
insats enl. 
LVU145

 
 6600 9300 15800 22700 

  
_________________________________________________________________ 
 
 

                                                 
145 Samtliga barn och unga med någon av de tre insatserna, vård enl. SoL, vård enl. LVU 
och/eller omedelbart omhändertagande. 
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