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Sammanfattning
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka olika anledningar och omständigheter i en LVU-dom
som påverkar utfallet av domen. Studien har också en explorativ ansats för att se på samband
som inte rör domens utfall. Studien är en kvantitativ undersökning på 150 förvaltningsrättsliga
domar gällande LVU 2 §, inhämtade från två månader under 2016. Efter inläsning av tidigare
forskning på området formulerades fem hypoteser gällande barnets kön, barnets ålder,
familjens etnicitet, vårdnadshavarnas civilstatus samt den mest förekommande anledningen
till LVU. Bronfenbrenners ekologiska systemteori har används för att få ett större djup i
analysen. Genom olika statistiska analyser så som korstabulering med Chi2-test,
korrelationsanalys och logistisk regression undersöktes materialet. Resultaten visade bland
annat att allmän omsorgsbrist och våld mot barn är de vanligaste anledningarna till LVU, att
pojkar är mer troliga att bli omhändertagna i jämförelse med flickor, att yngre barns
vårdnadshavare oftare har en funktionsnedsättning samt att familjer med utomnordiskt
klingande namn är överrepresenterade i materialet jämfört med den övriga befolkningen.
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1 Inledning
Som barn är din familj de människor du träffar oftast. Människorna i din närhet är de som
hjälper dig att börja tala och gå, den moral och de åsikter som finns i din familj kommer att
påverka dina tankar och beslut oberoende om du följer samma inriktning eller hittar en egen.
Ett barn behöver trygghet och stöttning, mat och kläder och någon som ser och tar hänsyn till
dess behov. Det är först och främst den biologiska familjen som ska uppfylla dessa behov.
När familjen inte klarar av att göra det måste samhället träda in och först och främst stötta,
men i vissa fall ta över ansvaret för barnet. Detta kan ske på olika sätt, i många fall kan denna
hjälp ske på frivillig väg via stöd i hemmet eller frivillig placering av barnet i ett familjehem
eller hos en släkting. När detta inte räcker finns Lag med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU, SFS 1990:52) som är en av de få tvångslagstiftningar som finns i Sverige, där
samhället kan utöva vård mot den enskildes vilja.
I de fyra grundprinciperna i FN:s Barnkonvention uttrycks att alla barn har lika värde och
samma rättigheter, att barnets bästa ska komma i främsta rummet i fråga om alla åtgärder eller
insatser som rör hen, att alla barn har rätt att överleva, leva och utvecklas samt att barnet själv
har rätt att uttrycka åsikter och bli lyssnade på i frågor som rör hen självt (UNICEF 2009, art
2, 3 6 & 12). I Barnkonventionens fjärde artikel framgår också att staten ska vidta de åtgärder
som behövs för att se till att barn får rätt till det som barnkonventionen erkänner, via
lagstiftning eller andra administrativa åtgärder. I socialtjänstlagen, SoL, (SFS 2001:453)
framgår i 14 kapitlet 1 § att alla myndigheter och yrkesverksamma som arbetar med barn på
något sätt är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de fått kännedom om eller har
misstanke om att ett barn far illa. Även privatpersoner uppmanas i SoL 14:1 c att göra en
anmälan om de har misstankar om att barn far illa. När en sådan anmälan inkommer är
socialnämnden skyldig att utan dröjsmål inleda utredning som får ta max fyra månader (SoL
11:1-2). Om socialtjänsten bedömer att ett barn är i behov av vård eller insatser men inte kan
ge den behövliga vården till barnet, för att barnet självt eller vårdnadshavarna inte samtycker,
kan en ansökan om vård enligt LVU göras. Den nuvarande lagstiftningen lyder:
1 § Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med den unge
och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen. Insatserna
ska präglas av respekt för den unges människovärde och integritet.
Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de situationer
som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge
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med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge
har fyllt 15 år, av honom eller henne själv.
[...]
Vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara avgörande.
2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt
utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk
för att den unges hälsa eller utveckling skadas (Lag med särskilda bestämmelser om vård av
unga, SFS 1990:52).

När socialnämnden gjort en ansökan om LVU hålls en rättslig förhandling. Beslut om LVU
tas av förvaltningsrätten som första instans (LVU 4 §), och de domar som förhandlingen
utmynnar i är offentliga dokument, vilket finns reglerat i Offentlighets- och sekretesslagen
26:7 (OSL, SFS 2009:400). Ansökningar om LVU görs enligt Socialstyrelsen (2015) vid fall
av psykisk eller fysisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen om barnet eller
om det i hemmet finns någon annan påtaglig risk för barnets hälsa eller utveckling. Det går
också att ansöka om LVU om barnet självt utsätter sin hälsa eller utveckling för påtaglig risk
att skadas genom t ex missbruk, kriminalitet eller annat nedbrytande beteende. LVU 2 § säger
att det som utgör en risk för barnet finns i barnets miljö, medan LVU 3 § säger att det är
barnet självt som utsätter sig för risk (LVU 2 & 3 §§, SFS 1990:52). Föreliggande uppsats
behandlar emellertid endast LVU 2 §.
LVU 2 § består av två mer konkreta rekvisit, misshandel och otillbörligt utnyttjande, samt två
mer vaga rekvisit, brister i omsorgen och annat förhållande i hemmet. Misshandel inräknar
både fysisk och psykisk misshandel, och misshandeln behöver bestå av mer än en enstaka
överilad händelse. Otillbörligt utnyttjande gäller först och främst utnyttjande av sexuell och
pornografisk art, men också att överlåta för stort självständigt ansvar över hem, familj eller
ekonomi på barnet. Under brister i omsorgen faller vårdnadshavares missbruk, vanvård,
känslomässig och psykisk försummelse eller att vårdnadshavarna inte medverkar till
medicinsk behandling av barnet. Ett annat exempel på omsorgsbrist är att barnet bevittnar
våld mellan vårdnadshavarna. Medvetenheten om att många barn lever i en mångbottnad
problematik återfinns också i brister i omsorgen. I vissa fall där barn blivit omhändertagna går
inte omsorgsbrister att härleda till en specifik anledning, utan är en kombination av flera olika
saker som inte ensamma uppfyller kraven för LVU. Annat förhållande i hemmet syftar till att
ringa in de fall där missförhållandet beror på t ex en annan vuxen i hemmet än barnets
vårdnadshavare (Prop 1989/90:28, s 65).
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Andersson (2008, s 84) nämner kort i en artikel, något som vi uppfattar som hennes egen
fundering, att pappor i större utsträckning inte verkade få tillbaka vårdnaden av sina döttrar
efter en placering i jämförelse med mammor. Detta väckte hos oss tanken på att det kanske
finns andra anledningar i LVU-domar som påverkar domens utfall förutom lagens rekvisit.
Att undersöka hur LVU-domar ser ut, vad som tas upp i dem och hur domen sedan faller ut är
något som är intressant att undersöka. Det är också viktigt för att få en större förståelse kring
varför barn blir placerade och om det tycks finnas gemensamma nämnare som inte rör lagen i
sig. Finns det faktorer förutom en förälders problematik som tycks påverka utfallet av en dom
kring LVU 2 §, var en fråga vi ställde oss.

1.2 Syfte och frågeställningar
LVU 2 § är den paragraf som utgör grunden för föreliggande uppsats. Hur påverkar olika
omständigheter i LVU-domar 2 § utfallet av domen? är den forskningsfråga som ligger till
grund för uppsatsen. För att stötta forskningsfrågan har vi formulerat ett syfte och tre
frågeställningar. Syftet med studien är att genomföra en kvantitativ undersökning för att söka
samband kring ansökningar och fastställande av LVU 2 §. Vi har en explorativ ansats för att
undersöka och arbeta med materialet utifrån syfte och forskningsfråga. Efter inläsning på
tidigare forskning har även några hypoteser formulerats för att kunna göra jämförelser mellan
vår studie och tidigare forskning.
- På vilket sätt påverkar barnets eller barnets företrädares yrkande utfallet av domen?
- Påverkar föräldrarnas civilstånd utfallet av domen?
- Vilken är den vanligaste anledningen i LVU-domar?

1.3 Bakgrund
Att barn inte bedöms kunna bo kvar med sina föräldrar är ingen ny företeelse, det har sedan
mitten på 1600-talet funnits barnhem i Sverige. Däremot är det mer vanligt nu att barn
omhändertas på grund av föräldrarnas tillkortakommanden, istället för att bli bortlämnat av
föräldrarna. I slutet av 1800-talet blev det stor uppståndelse kring fosterföräldrar som
vanvårdade sina fosterbarn så illa att de avled, så kallade änglamakerskor, och detta ledde
fram till att Sverige 1902 skapade sin första lagstiftning till skydd för barn. Denna lag gällde
tvångsomhändertagande av barn upp till 15 år som var vanartade eller i sedligt avseende
försummade (Fahlberg & Magnusson 1990, s 12f).
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I slutet av 1800-talet föddes vart tredje barn utanför äktenskapet och fyra av fem ogifta
mödrar i Stockholm lämnade bort sina barn. Barn till ogifta mödrar har haft en väldigt utsatt
situation och år 1917 kom den första lagen för att skydda dessa barn. 1924 antogs den första
samlade barnavårdslagen, där brister i hemmet var en lagstadgad anledning till att
tvångsomhänderta barn. 1961 kom en ny barnavårdslag som byggde på de båda tidigare
lagarna och inte innebar någon större förändring förutom en kraftigare betoning på
åtgärdsförebyggande insatser. Den första Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU) kom 1980 och dagens LVU antogs 1990 (Ibid, s 13ff).
Idag sker ungefär en fjärdedel av alla omhändertaganden av barn mot barns och/eller
vårdnadshavares vilja i Sverige. När det gäller beslut om tvångsvård är orsaken i 70 procent
av fallen på grund av brister i hemmiljön, framförallt om det handlar om yngre barn. När det
gäller jämförelser med andra länder kan det vara svårt att genomföra på grund av skillnader i
rättssystemen. En betydande skillnad är däremot att statistik i andra länder ofta enbart gäller
brister i hemmiljön. De barn och ungdomar som omhändertas på grund av eget beteende
hamnar då istället i någon form av kriminalvård för ungdomar. I länder med andra
socialförsäkringssystem kan också släktingar ta ett större ansvar som inte syns i statistiken.
Omhändertagandena i Sverige ökade stort under 1990-talet då HVB-hem och familjehem helt
och hållet ersatte institutionsvård. Sedan 2004 fortsätter de omhändertagna barnen att öka i
antal, men ökningen består i stort sett enbart av ensamkommande flyktingbarn. De flesta
omhändertagna barn, både frivilligt och ofrivilligt, placeras i första hand i familjehem och i
andra hand på HVB-hem. I tidigare forskning finns dokumenterat att det finns en koppling
mellan ekonomisk utsatthet och omhändertagna barn (Cato 2014).

1.4 Definitioner
Socialtjänst eller socialnämnd
När en LVU-förhandling sker i Förvaltningsrätten är det socialnämnden i en kommun som
gjort en ansökan om LVU. Till grund för ansökan ligger socialtjänstens utredning av barnets
behov och situation. Socialtjänsten består av de socialsekreterare som genomfört utredningen
och socialnämnden består av politiker som bedömer socialsekreterarnas utredning och sedan
ansöker om LVU hos förvaltningsrätten.
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Förälder eller vårdnadshavare
I juridisk mening räknas den biologiska föräldern som just förälder, och vårdnadshavare är
bara den som har juridisk rätt över barnet. En biologisk förälder kan få de rättsliga banden till
sitt barn klippta enligt Föräldrabalken 6:5, 6:7 eller 6:8. På samma sätt kan en icke-biologisk
förälder bli vårdnadshavare och få juridiska band till barnet genom t ex adoption (Schiratzki
2010, s 91).
Barnets bästa
Barnets bästa är reglerat i FN:s barnkonvention artikel 3. Där anges att hänsyn ska tas till
barnets bästa både objektivt och subjektivt. Det objektiva bästa innebär den vetenskapliga
bedömning som vuxna professionella gör angående vad som anses bra för barn och inte. Det
subjektiva bästa är det enskilda barnets egen åsikt kring sin situation (Schiratzki 2010, s 27ff).
Barnets företrädare
I mål kring LVU utses en särskild företrädare för barnet, eftersom barn och vårdnadshavare
inte är samma part. Detta regleras i lag 1999:997 om särskild företrädare samt Föräldrabalken
11:1-3 a, 10:3 och 10:5. Om barnet är över 15 år när ansökan om LVU sker har barnet självt
talerätt enligt LVU 36 §. Den särskilde företrädaren övertar vårdnadshavarens befogenheter
att tillvara det omyndiga barnets målsägarerätt under förundersökning samt rättegång
(Schiratzki 2010, s 98). Värt att notera i den fortsatta läsningen av uppsatsen är att många
barn varit under 15 år, och därför inte haft talerätt i förhandlingen utan att barnets inställning
till LVU bestämts av företrädaren och inte barnet själv.

1.5 Disposition
Föreliggande studie består av sex kapitel; inledning, tidigare forskning, teori, material och
metod, resultat och analys samt avslutande diskussion. I inledningskapitlet har bakgrund,
problemformulering, definitioner, syfte samt frågeställningar presenteras. I nästkommande
kapitel behandlas tidigare forskning för aktuella områden som exempelvis beteenden hos
föräldrar som föranlett omhändertagande av barn samt vad tidigare studier kring
omhändertagande och placeringar av barn funnit. Detta kapitel avslutas med en
hypotesformulering. I det tredje kapitlet presenteras studiens teoretiska ramverk och i det
fjärde kapitlet studiens metod med beskrivningar av datainsamlingsmetod, urval,
operationalisering, analysmetod och avslutas med studiens tillförlitlighet och etiska
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överväganden. I det femte kapitlet redogörs för studiens resultat samt en kortare analys av
dessa. I det sjätte och avslutande kapitlet förs en avslutande diskussion kring studiens
slutsatser, dess resultat i relation till syfte och frågeställningar, teori och tidigare forskning.
Här för även en diskussion kring hypoteserna och vilka svar de fått samt avslutas
implikationer för vidare forskning och det sociala arbetets praktik.

9

2 Tidigare forskning
I tidigare forskning går det att finna olika teman till varför barn inte kan bo kan hemma och
därför placeras i andra hem. I forskning från USA har fyra olika orsaker till omhändertagande
av barn definierats (Halloran 2014). Dessa är fysisk närvaro, skada mot barnet,
vårdnadshavarnas förmåga samt skada mot familjen. Fysisk närvaro innebär hur en
vårdnadshavare är närvarande för barnet; att överge barnet, inte besöka det eller sitta i
fängelse ger svag fysisk närvaro. Skada mot barnet innebär att barnet utsätts för fysisk skada,
sexuella övergrepp samt ospecificerad skada som exempelvis psykisk misshandel och
försummelse. Vårdnadshavarens förmåga ser till om föräldraskapet är misslyckat, t ex om
vårdnadshavaren inte tar ansvar, har nedsatt kapacitet genom t ex missbruk eller psykisk
ohälsa, om det finns en historia av att inte kunna ta hand om sina barn samt påtagliga
incidenter, såsom kriminalitet. Skada mot familjen innebär att en vårdnadshavare överger eller
skadar andra familjemedlemmar. I detta kapitel är forskningen sorterad efter vems
omständigheter den rör; barnets, föräldrarnas eller familjens. I sökprocessen har olika sökord
använts som children custody family home, termination of parental rights, child welfare,
foster care, welfare services, foster children, placering av barn, LVU, out of home placement,
out of home care samt mental illness, substance abuse, child maltreatment. Sökprocessen har
varit bred, men för att precisera vilka artiklar som varit relevanta för vår studie har vi läst
deras abstrakt, och även ibland hela artiklar som sedan förkastats. Anledningen till att
sökningen varit så bred har varit för att vi har behövt ringa in många olika områden för att få
stöd i forskning för de variabler som identifierats för studien. Flera av referenserna har även
funnits i referenshänvisningen i utvalda artiklar. Urvalskriterier har för tidigare forskning har
varit att artikeln ska behandla familjer, föräldraförmåga samt någon av variablerna i studien.
Nästan artiklar rör omhändertagande av barn på något vis.

2.1 Barnets omständigheter
Khoo, Skoog och Dalin (2012) konstaterar att ju yngre ett barn är, ju större är sannolikheten
att det blir placerat med LVU snarare än på frivillig väg. Yngre barn blir också oftare
omedelbart omhändertagna. I en dansk studie undersöktes klass i förhållande till placering av
förskolebarn och tonåringar (Andersen & Fallesen 2009). Resultaten antydde att det finns
skillnader i vad som orsakar problem i högre och lägre klasser. Problem som är sannolika att
finnas bland lägre klasser, som t ex misshandel eller undermåligt föräldraskap, kommer att
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finnas redan när barnet är litet. Problem som ofta visar sig i högre klasser, t ex barnets
depression, ångest eller missbruk, kommer att visa sig i tonåren. Yngre barn blir oftare
omhändertagna på grund av brister hos föräldrarna eller i hemmiljön, medan äldre barn blir
omhändertagna på grund av egna beteenden.
Även etnicitet tycks vara en faktor som påverkar varför ett barn blir omhändertaget. I en
studie från USA framkom att latinamerikanska barn genomgick fler utredningar för misstänkt
fysisk misshandel men också färre utredningar för försummelse jämfört med ickelatinamerikanska barn (Alzate & Rosenthal 2008). Nästan dubbelt så många latinamerikanska
barn i gruppen 0-2 år blev placerade i jämförelse med icke-latinamerikanska barn. Författarna
till studien menar att skillnaderna i vilken typ av vanvård latinamerikanska pojkar och flickor
utsätts för kan förklaras med deras kulturella praktiker. Latinamerikanska män blir
socialiserade att vara starka och skydda familjen, medan kvinnor blir socialiserade till att ta
hand om hemmet vilket kan leda till vuxet beteende hos latinamerikanska flickor (Ibid 2008).
Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2015a) framkommer att nästan 30 000 barn var eller
blev placerade under år 2014. Av dessa fick de flesta vård på frivillig väg enligt
socialtjänstlagen, och cirka en fjärdedel blev vårdade med stöd av LVU. LVU anger i det här
fallet både 2 och 3 §. Dock kan ett enskilt barn fått insatser enligt både socialtjänstlagen och
LVU, varför det kan återfinnas i båda kategorierna. Den vanligaste placeringsformen för
barnen var familjehem, utom för 15-18-åringar som oftast blev placerade på hem med särskild
tillsyn. Om barnen delades upp i sju olika åldersgrupper framkom att pojkar var i majoritet i
alla åldersgrupper. Dock var det fler flickor i åldern 10-14 år som omedelbart omhändertagna
och sedan vårdade med LVU än pojkar i samma åldersgrupp (Socialstyrelsen 2015a). De
studier som vi tagit del av inför vår egen studie undersöker inte barnets kön i sina studier.
Khoo et. al (2012) visar dock på aningen fler flickor i de tre åldersgrupper som undersöks i
studien, vilka återfinns inom spannet av 0-16 år. Vinnerljung, Franzen, Gustafsson och
Johansson (2008) rapporterar i sin studie något fler pojkar i åldersgrupp 7-12 år samt något
fler flickor i åldersgrupp 13-18 år. Könsskillnaderna för båda dessa studier är dock marginell
och rör sig om ett fåtal procent i båda fallen.
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2.2 Föräldrars omständigheter
I svensk, nordisk och internationell forskning återfinns teman till omhändertagande som rör
föräldrars förmåga på olika sätt. Om en förälder har ett missbruk av alkohol eller droger,
kriminalitet, psykisk ohälsa, misshandlar sitt barn fysiskt eller psykiskt, om sexuella
övergrepp görs mot barnet eller om det förekommer våld mellan föräldrarna nämns som
vanliga anledningar till att ett barn flyttas från sin hemmiljö (se t ex Khoo et. al 2012, Hiilamo
& Saarikallio-Torp 2011, Alzate & Rosenthal 2008, Cederborg & Karlsson 2001). I Finland
förekommer missbruk i 40-70 procent av de fall där barn tvångsomhändertas (Sarkola, Kahila,
Gissler & Halmesm 2007) och missbruk är den vanligaste anledningen till omhändertagande
av barn, följt av psykisk ohälsa (Hiilamo & Saarikallio-Torp 2011). En svensk studie har visat
att 4,6 procent (90 000) av barn i Sverige lever med en förälder med missbruksproblem
(Raninen, Elgàn, Sundin & Ramstedt 2015).
Missbruk är vanligt som en sekundär diagnos till psykisk ohälsa, vilket ökar risken för att
barn kommer att bli placerade. Psykisk ohälsa ensamt kan öka risken med att få sina barn
omhändertagna med 70-80 procent, enligt en studie från USA. Rädslan att få sina barn
placerade är också en anledning till att föräldrar med psykisk ohälsa inte söker den vård de
behöver (Mason, Subedi & Davis 2009). Psykisk ohälsa ensam är i Sverige inte en legitim
anledning att omhänderta barn, det måste förekomma omsorgsbrister i den grad att det är till
fara för barnet för att omhändertagande ska kunna ske (Prop 1989/90:28, s 108).
Barn till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning är en högriskgrupp för att få sina
barn omhändertagna (Booth, Booth & McConnell 2005). Enligt internationell forskning är
gruppen överrepresenterade i domstolsförhandlingar om barns vård. En vanlig anledning till
omhändertaget av barnet är föräldrarnas brist på insikt och kompetens, inlärningssvårigheter
och brist på samarbetsvilja (Ibid 2005). I en kvalitativ studie på svenska mödrar med
intellektuell funktionsnedsättning, där hälften hade sina barn omhändertagna, vittnar
mödrarna om en negativ inställning från professionella till att de ska få ta hem sina barn
(Höglund & Larsson 2012).
År 2002 var misstänkt försummelse av barn den vanligaste orsaken för en anmälan till
socialtjänsten i USA och utgjorde 64 procent av anmälningarna. Därefter följde fysisk
misshandel på 36 procent, sexuella övergrepp på 13 procent samt psykisk misshandel i 12
procent av fallen. Ofta iakttogs också våld i hemmiljön och missbruk i familjer med barn som
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fått sina behov försummade (Alzate & Rosenthal 2008). Andra studier från USA visar på
liknande resultat (Dubowitz, Kim, Black, Weisbart, Semiatin & Magder 2011). I en studie,
också genomförd i USA, (Rebbe, Nurius, Ahrens & Courtney 2017) utförd på ungdomar
placerade i familjehem framkom att många varit med om flera olika missförhållanden i
hemmet. I den grupp ungdomar som stötte på mest problem senare i livet hade 96 procent av
ungdomarna varit försummade av sin vårdnadshavare, 86 procent hade upplevt
vårdnadshavares missbruk, 83 procent var misshandlade av sin vårdnadshavare och 62
procent hade upplevt våld hemma. Forskning visar att barn som växer upp med misshandel,
missbruk, våld mellan vuxna i hemmet, psykisk ohälsa eller kriminalitet är signifikant
associerade med psykisk och fysisk ohälsa i tonåren och som unga vuxna (Ibid 2017).

2.3 Familjens omständigheter
Forskning visar på att de omständigheter som mest korrelerar med att komma i kontakt med
socialtjänsten är att vara ensamstående, lågutbildad, arbetslös och i behov av socialbidrag.
Detta gäller alltså både frivillig hjälp (frivillig placering, kontaktfamilj, hjälp i det egna
hemmet med mera) samt den tvångsvård för barn som landet har (se exv Hiilamo &
Saarikallio-Torp 2011, Staer & Bjørknes 2015, Vinnerljung, Franzen Gustafsson & Johansson
2008, Nadan, Spilsbury & Korbin 2014). Lundström (1999) uppger att tidigare forskning från
både Sverige och andra länder entydigt visar att ensamstående mödrar, fattiga familjer,
invandrarfamiljer och bidragsberoende familjer är överrepresenterade bland familjer som får
sina barn omhändertagna.
En förklaring till varför det är en riskfaktor att vara ensamstående i fråga om att få barn
placerade återfinns i en svensk studie som undersökt familjens utformning och har identifierat
grupperna kärnfamilj, ensamstående och separerad (Fransson, Turunen, Hjern, Östberg &
Bergström 2016). Hur familjen är utformad påverkade i studien både barn och vuxnas
psykiska mående. I studien anges att ensamstående föräldrar mår sämre än de andra två
grupperna samt att barn som har föräldrar som mår dåligt också mår sämre själva (Ibid 2016).
I Sverige blir färre än ett av 2000 barn placerade om modern bor med en partner, har högre
utbildning och ett jobb samt inget stöd från socialtjänsten. Däremot blir vart sjunde barn
placerat om mamman är lågutbildad, ensamstående, arbetslös och socialbidragstagare. I
Finland är risken att barnet ska blir placerat 5,8 gånger så hög om föräldern är ensamstående
(Hiilamo & Saarikallio-Torp 2011).
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I en analys av svensk statistik kring omhändertagande av barn (Lundström 1999)
framkommer att det finns ett starkt samband mellan barnomhändertaganden och
socioekonomiska stressorer i kommunerna, där familjesammansättning, ohälsotal och
socialbidragstagande utgör viktiga komponenter. De omhändertagande av barn som
undersöktes var både frivilliga och med tvång, och mättes i antalet dygn i placering. Antalet
placeringar i en kommun berodde mest på antalet ensamstående kvinnor med barn, följt av
kommunens

socialbidragskostnader.

Det

fanns

inga

entydiga

samband

mellan

barnomhändertaganden och arbetslöshet, utan arbetslösheten behövde vara kopplad till ett
starkare socialt utanförskap för att visa på samband. Även Garbarino och Kostelny (1992) har
utfört en analys för att undersöka samband mellan barnmisshandel och olika demografiska
och socioekonomiska förutsättningar i Chicago. De undersöker hur fattiga områden, med
exempelvis sämre kvalitet på vård och skola, samt de familjer med låg socioekonomisk status
som bor i dessa områden tillsammans samverkar till att barn utsätts för våld. En av de
slutsatser författarna drar är att förändringar i ett bostadsområde, som förändrar det från ett
högriskområde till lågriskområde, leder till mindre barnmisshandel trots att familjerna i sig
inte förändras. Att utsätta barn för våld ses därför som mycket mer än en individuell handling
utförd inom en familj.
I Skandinavien ökar andelen immigrantfamiljer inom socialtjänsten, särskilt icke
västerländska familjer (Staer & Bjørknes 2015). Minoritetsgrupper är överrepresenterade i att
få sina barn omhändertagna, om man undersöker båda frivilliga placeringar och placeringar
med tvång. Om det statistiska underlaget justeras för socioekonomisk/demografisk bakgrund
finns dock inga skillnader (Vinnerljung et. al 2008). I vissa kulturer ses inte uppfostringsaga
som någonting negativt utan som ett uppfostringssätt bland andra. Av detta följer att
tillhörigheten till en minoritetsgrupp kan ses som en riskfaktor för att bli utsatt för våld
(Nadan, Spilsbury & Korbin 2014). Hedersrelaterat våld och förtryck handlar emellertid ofta
om någonting större än uppfostringsaga. Sedan 1990-talet har den största invandringen till
Sverige skett från länder i Iran, Irak, Turkiet, forna Jugoslavien och Somalia. I dessa områden
har FN bekräftat förekomsten av hedersmord. Hedersrelaterade problem är erkända som ett
växande och komplext problem i Sverige. Hur man lagligt ska ingripa i problemet är idag inte
helt enkelt. Socialtjänsten kan ha svårt att särskilja meningsskiljaktigheter ifrån
hedersproblem mellan tonåringar och föräldrar. Detta kan tänkas leda till att domstolar kan
vara försiktig med att luta sitt beslut helt på hedersrelaterade problem och hellre kallar det
våld eller omsorgsbrist. De ungdomar som blir utsatta för hedersförtryck är generellt också
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kontrollerade av familj eller släkt i fråga om kompisar, fritidssysselsättning, klädstil och
kärleksliv (Schlytter & Linell 2008).
De studier som ligger till grund för den tidigare forskning som undersökts inför föreliggande
studie har använt ett flertal olika sätt att hämta in data och analysera den. Vissa studier har
ämnat försöka förstå hur enskilda personer tänker eller känner, vilket resulterat i kvalitativa
data (se exv Höglund & Larsson 2012, Schlytter & Linell 2008, Cederborg & Karlsson 2001).
Andra har använt olika typer av officiell statistik för att göra olika sorters statistiska analyser
som korstabulering med Chi2-test, logistisk regression, bivariata analyser, linjär regression
eller latent klassanalys (se exv Khoo et. al 2012, Andersen & Fallesen 2009, Hiilamo &
Saarikallio-Torp 2011, Mason et. al 2009, Dubowitz et. al 2011). Vissa av studierna har
analyserat domar som legat till grund för undersökningen (se exv Halloran 2014, Schlytter &
Linell 2008, Booth et. al 2005) och andra har analyserat socialtjänstens eller andra
myndigheters journaler (Mason et. al 2009, Khoo et. al 2012, Booth et. al 2005, Staer &
Bjørknes 2015). Med avstamp i den tidigare forskning som här presenterats är det tydligt att
både kvalitativa och kvantitativa metoder går att använda för att studera domar. För egen del
anser vi att vår studies frågeställningar bäst besvaras av en statistisk analys av den data som
kodas fram i domarna. I nästa stycke presenteras de hypoteser för den egna studien som vi
formulerat av den tidigare forskning som presenterats ovan.

2.4 Hypoteser
Utifrån den tidigare forskning som presenterats ovan har vi formulerat ett antal hypoteser att
undersöka i vårt eget material, för att besvara studiens syfte. Vid sidan av dessa hypoteser
finns även en explorativ ansats att undersöka och arbeta med materialet. Hypoteserna
baserade på tidigare forskning presenteras nedan.
1. Familjer med utomnordiska namn kommer vara överrepresenterade i jämförelse
med den övriga befolkningen, eftersom vi inte kan justera för fattigdom
2. Ensamstående föräldrar kommer vara överrepresenterade i jämförelse med
befolkningen i övrigt
3. Missbruk kommer vara vanligaste anledningen, följt av psykisk ohälsa
4. Barnen kommer oftare att vara yngre, under 12 år
5. Det kommer inte att gå att se någon skillnad mellan pojkar och flickor
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3 Teori
Som teoretisk utgångspunkt har vi valt Urie Bronfenbrenners ekologiska systemteori, vilket är
en psykologisk teori som fokuserar på vad som kan påverka ett barns utveckling.
Bronfenbrenner (1979) menar att för att undersöka barns utveckling kan man inte bara se till
vissa delar av ett barns liv utan man måste också se till interaktion mellan de olika system
som en människa befinner sig i. Ekologisk systemteori handlar i stort om hur de olika
systemen samarbetar och påverkar varandra och hur detta direkt och indirekt påverkar ett
barns utveckling.

3.1 Varje människas system
Bronfenbrenner (1979) beskriver fyra nivåer av system; mikrosystem, mesosystem, exosystem
och makrosystem. Mikrosystemet består av de system som finns närmast den enskilda
individen, exempelvis familjen eller skolan. En person har många olika mikrosystem, och de
ska bestå av en speciell kontext där man integrerar med andra människor. Relationen mellan
de olika systemen på mikronivå, till exempel en vårdnadshavares relation till skolpersonal
utgör mesosystemet. Inom exosystemet ingår relationer som barnet inte själv är en del av men
påverkas av, till exempel en förälders arbetsplats eller ett syskons skola. Mesosystemet är
direkt kopplat till barnets olika mikrosystem, medan kopplingarna i exosystemet finns längre
bort från barnets självt. Makrosystemet är ett övergripande system som definieras av
exempelvis ett lands lagar, religiösa tillhörighet och kultur. Ett makrosystem är även del av
subkulturer, normer och regler i det område personen bor. Bronfenbrenner (1979) beskriver
klass som olika makrosystem. Beroende på vilken klass en person tillhör kommer personen att
ha olika förväntningar på hur hen ska uppföra sig. Genom att åka på semester till ett annat
land kan en person uppleva ett annat sorts makrosystem. Att byta kontext inom landet,
exempelvis flytta från landsbygden till en stor stad, kan också ge ett annat makrosystem.
Detta trots att det finns ett gemensamt övergripande makrosystem, eftersom lagar generellt
gäller i ett helt land (Bronfenbrenner 1979, s 22ff).

3.2 Relevans för aktuell studie
I tidigare forskning, som presenterades i föregående kapitel, utgick studierna sällan från ett
teoretiskt ramverk. Ekologisk systemteori var en av få, och återfanns i Garbarino & Kostelny
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(1992) och Lundström (1999). Båda dessa studier är undersökningar av omhändertagande av
barn med en demografisk inriktning. Verrecchia, Fetzer, Lemmon, och Austin (2011)
använder sig av ekologisk systemteori för att beskriva hur en familjs karaktär påverkar barnets
framtid som kriminell. Missbruk, våld, fattigdom och skilsmässor är alla del i ett barns system
som påverkar deras framtid. Vid läsningen av den tidigare forskning som inte använt ett
ekologiskt systemteoretiskt perspektiv, är det ändå möjligt att urskilja en koppling mellan hur
händelser på exonivå påverkar om ett barn kommer att bli aktuellt hos socialtjänsten.
Arbetslöshet, föräldrarnas utbildningsnivå, social utsatthet i bostadsområdet samt föräldrars
behov av stöd från socialtjänsten är starka indikatorer på detta, vilka alla befinner sig på
exonivå (se exv Hiilamo & Saarikallio-Torp 2011, Staer & Bjørknes 2015, Vinnerljung et. al
2008, Nadan, Spilsbury & Korbin 2014).
Föreliggande studie tar sitt avstamp i lagtext, utformningen av LVU och dess rekvisit. Med
hjälp av det ekologiska systemteoretiska perspektivet kan vi beskriva lagar som ett av de
makrosystem som ska vara styrande i Sverige, gällande barns rätt till en dräglig uppväxt och
föräldrars rätt till sina barn. I lagtext och rättspraxis bestäms på makronivå vad som anses bra
för barn på mikronivå. De domar som utgör materialet till uppsatsen ger lite eller ingen insikt
om hur andra mikrosystem i barnets liv har påverkat vägen fram till en rättegång gällande
LVU, exempelvis om förskola eller BVC gjort varsin eller flera anmälningar till
socialtjänsten. Föräldrarnas status på arbetsmarknaden eller behov av ekonomiskt stöd är inte
heller faktorer som ska påverka domens utfall och då inte beskrivs konsekvent i domarna,
även om det kan ha lett fram till en kontakt med socialtjänsten. Värt att notera är att det är
faktorer som socialtjänsten undersöker i den utredning som föregår ansökan om LVU
(Socialstyrelsen, u. å.). Eftersom dessa faktorer inte alltid beskrivna är det inte möjligt att
mäta i denna studie. Dessa är ändock bakomliggande faktorer och tidigare forskning pekar
mot att det är flera olika variabler som påverkar ett beslut om LVU. Även om vissa faktorer
som påverkar vägen fram till ett LVU är svåra eller omöjliga att undersöka i studien anser vi
att en större förståelse av barns ekologiska system är viktig för att kunna föra en diskussion
kring våra resultat. Bronfenbrenner (1979) menar att det är viktigt att undersöka alla de
faktorer som påverkar ett barn för att kunna uttala sig om dess utveckling, inte bara en enda
variabel:
Unlike the classical laboratory experiment in which one focuses on a single variable at a
time and attempts to “control out” all others, in ecological research the investigator seeks
to “control in” as many theoretically relevant ecological contrasts as possible within the
constraints of practical feasibility and rigorous experimental design (Bronfennbrenner
1979, s 38).
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Vår studie undersöker hur olika omständigheter i familjen påverkar om ett barn blir
omhändertaget med stöd av LVU. Eftersom processer som leder till LVU ofta kan vara
komplexa har vi sorterat omständigheterna i tre olika kategorier. Barnets omständigheter, som
är exempelvis kön och ålder, familjens omständigheter, till exempel vårdnadshavarnas
civilstånd och etnicitet, samt vårdnadshavarnas omständigheter, som generellt rör den
problematik som vårdnadshavarna själva brottas med som exempelvis missbruk, våld eller
psykisk ohälsa. Alla dessa omständigheter befinner sig inom samma mikrosystem, familjen.
Samtidigt är familjens mikrosystem inte det enda som påverkar att ett barn blir
omhändertaget. Ett annat system som påverkar är makrosystemet, exempelvis att barnet är
bosatt i Sverige där dessa lagar finns. Det går att diskutera möjligheterna till ett större
makrosystem i form av Förenta Nationerna som beslutat om Barnkonventionen.
Barnkonventionen ålägger alla länder som raticifierat den att införa lagar och åtgärder för att
skydda och ta tillvara barns rätt (UNICEF 2009). En dom om tvångsvård i form av LVU är
som ett utlåtande på att miljön som rör sig närmast barnet inte är bra för barnet. På så sätt går
det att betrakta LVU-domar som en form av ekologisk analys av barnets system och miljö,
samt hur det i nuläget och på viss sikt kommer att påverka barnet.
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4 Material och metod
4.1 Material
I föreliggande uppsats ämnar vi undersöka hur omständigheter kring ett barn påverkar utfallet
av en dom angående LVU 2 § från Förvaltningsrätten. Inga domar som gäller ansökan av
någon form av frihetsberövande är sekretesskyddade, då det blir rättsosäkert med en stat som
kan tvångsomhänderta människor utan att allmänheten har möjlighet att kontrollera dess
anledningar. Dock är generellt utredningen som socialtjänsten baserar sin ansökan på fortsatt
sekretesskyddad (Ekroth & Fridström Montoya 2014). Detta finns reglerat i Offentlighetsoch sekretesslagen 26:7 (OSL, SFS 2009:400). Därmed är alla rättsliga mål som behandlar
LVU offentligt material och möjligt för allmänheten att ta del av. För att omvandla dessa
textdokument till kvantifierbara enheter har vi utfört en kvantitativ innehållsanalys. Esaiasson,
Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, s 197) uppger att kvantitativ innehållsanalys är ett
användbart verktyg för att få svar på frågor om hur ofta eller hur mycket en viss typ av
kategori förekommer i någon form av text-, bild-, eller muntligt material. Eftersom vi i
studien är intresserade av vad som påverkar domens utfall är det frekvensen av olika
kategorier som vi sökt efter i domarna. Esaiasson et. al (2012) tar bestämt avstånd från tanken
att kvantitativ innehållsanalys enbart skulle betyda en möjlighet att räkna enheter, då
enheterna generellt behöver tolkas och analyseras innan de kan kodas in i en kategori för att
sedan räknas (Ibid s 198). Mer information om hur vi analyserat och kodat materialet återfinns
i 4.3 samt 4.5. Vi har inte använt något datorprogram för läsningen av materialet utan har läst
och kodat materialet manuellt. För analys av materialet har vi använt IBM SPSS Statistics.
De domar som undersökts i studien är utformade med ett försättsblad där parterna
(socialnämnden, barnet och vårdnadshavarna) framgår, vilka deras ombud är samt vad saken
gäller (vård enligt LVU). Efter det presenteras förvaltningsrättens avgörande, om de bifaller
eller avslår socialnämndens ansökan om LVU, samt andra beslut de fattat som generellt rör
ersättning till ombuden. Därefter följer bakgrund till domen, exempelvis om socialtjänsten
gjort ett omedelbart omhändertagande samt vilket datum de ansökt om LVU. Sedan
presenteras parternas yrkanden; socialtjänsten anför att de ansöker om LVU för att barnens
hälsa och välbefinnande riskerar att skadas och vårdnadshavarna och barnens ombud medger
antingen bifall eller motsätter sig ansökan. Efter detta anför socialtjänsten varför barnen är i
fara och varför vård inte kan ges på frivillig väg, vårdnadshavarna och barnens ombud uppger
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sin inställning till socialtjänstens påståenden och eventuella vittnens utsagor återberättas.
Sedan presenterar domstolen de aktuella lagrummen (LVU 1 & 2 §§) samt de förarbeten som
är stöd för lagtolkningen. Därefter följer domstolens resonemang kring de uppgifter som
framkommit i ärendet samt deras relation till lagrummen och sedan ett avgörande med bifall
eller avslag på ansökan om LVU. Sist följer uppgifter om hur domen kan överklagas.

4.2 Datainsamlingsmetod
Vi har använt Karnovs juridikdatabas som källa till våra insamlade domar. I databasen
återfinns svenska lagar med vissa kommentarer, rättspraxis, förarbeten samt vissa juridiska
tidskriftsartiklar. Där har vi använt avgränsningarna 2016, förvaltningsrätt, LVU, socialrätt
samt oktober eller januari. Bara de domar som gäller omhändertagande med LVU 2 § har
använts. Det är möjligt att få statistiskt signifikanta resultat med ett underlag av så få som 30
undersökta enheter, men vårt urval ledde till ett underlag på 150 domar. Urvalet utgör alla
domar i oktober och januari med de valda avgränsningarna. Dessa 150 domar behandlar totalt
206 barn, då det ibland ansöks för flera syskon samtidigt.
Vårt urval gäller alla Förvaltningsdomstolar över hela Sverige, totalt 12 till antalet.
Anledningen till att vi valt oktober och januari var delvis att månaderna inte borde spela
någon roll, då rättssystemet ska fungera likadant hela året. Däremot finns praktiska
anledningar till att inte undersöka exempelvis december, juli eller augusti, där det finns många
röda dagar eller semesterperioder som torde leda till ett mindre antal dömda fall under dessa
månader. En ytterligare sökning i Karnovs juridikdatabas har visat att Högsta
Förvaltningsdomstolen

inte

dömt

något

nytt

prejudikat,

som

ändrat

praxis

för

förvaltningsdomstolarna när de dömer i mål enligt LVU.

4.3 Operationalisering
För att kunna besvara studiens syfte, att undersöka hur olika omständigheter i LVU-domar
påverkar utfallet av domen, har vi utfört univariata, bivariata och multivaraiata statistiska
analyser på materialet. De hypoteser som formulerats utifrån tidigare forskning säger att 1)
familjer med utomnordiska namn kommer att vara överrepresenterade jämfört med
befolkningen i övrigt, 2) precis som ensamstående vårdnadshavare kommer att vara det, 3)
missbruk kommer att vara den vanligaste anledningen, 4) barnen kommer att vara yngre än 12
år samt 5) det kommer inte att finnas en skillnad mellan pojkar och flickor. De variabler som
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är aktuella i studien är domens utfall, barnets kön, barnets ålder, vårdnadshavarnas
civilstatus, etnicitet, omedelbart omhändertagande, barnets vilja samt anledning till LVU.
Dessa kategorier har valts för att ge svar på syfte, frågeställningar och hypoteser. Vid
genomläsningen av domarna framträdde inga andra kategorier. När en univariat analys utförs
analyseras endast en variabel åt gången. I en bivariat analys studeras två variabler med
varandra och i en multivariat analys är flera variabler aktuella samtidigt. I de frågeställningar
och hypoteser som vägleder undersökningen av materialet är domens utfall generellt den
beroende variabeln, för att kunna besvara dessa. Dock är domens utfall inte alltid aktuell när
andra samband söks i materialet. Statistik från SCB kommer att användas för att kunna
besvara hypoteser om överrepresentation jämfört med resten av befolkningen gällande
ensamstående vårdnadshavare och familjer med utomnordisk etnicitet.
Alla variabler har kodats induktivt beroende på vilken information som framkommit i
domarna. Domens utfall är en dikotom variabel och har alternativen ja eller nej. Ja innebär att
LVU-ansökan bifalls samt att barnet blir omhändertaget, och nej innebär att LVU-ansökan
avslås eller i vissa fall att förvaltningsrätten återförvisar målet till socialnämnden för vidare
utredning. I fråga om barnets kön nämns flicka eller pojke som juridiskt kön på barnen i
domarna, men saknas i ett fåtal fall. Barnets ålder är angiven i domen och alla barn som är
yngre än ett år gamla ges siffran 0. Gällande vårdnadshavarnas civilstatus har vi kategoriserat
dem utifrån vilken adress som är angiven i domen och därefter klassificerat dem som
ensamstående, sammanboende eller separerade, om ingen annan information framkommit i
domen. Under sammanboende återfinns alltså både gifta par och sambopar. När en förälder är
listad som ensamstående betyder det att den andra föräldern inte är vårdnadshavare och
därmed inte part i ärendet. I kategorin separerade återfinns vårdnadshavare som är bosatta på
olika adresser och oftast uttryckt i domen att de är separerade. Ett vanligt exempel är barn till
skilda föräldrar. I vissa domar återfanns komplicerade omständigheter, exempelvis att
föräldrarna bott på samma adress men hävdat att de var separerade. I de fallen har vi kodat
efter domstolens uttryckta uppfattning och inte vad vårdnadshavarna hävdat. Att en förälder
eller vårdnadshavare är ensamstående utesluter inte att barnet inte har kontakt med en förälder
som inte är vårdnadshavare. Om en vårdnadshavare är listad som ensamstående går det inte
heller att utesluta att denne lever med en ny partner som inte är vårdnadshavare. Detta är dock
inte konsekvent meddelat i domarna, och de barn som endast har en registrerad
vårdnadshavare har blivit kodade som att de har en ensamstående vårdnadshavare.
Omedelbart omhändertagande anger om socialtjänsten ansett det nödvändigt att akut
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omhänderta barnet och placera det i t ex jourfamilj i väntan på förhandling i rätten. I variabeln
barnets vilja återfinns om barnet självt eller barnets företrädare bifaller eller motsätter sig
ansökan om LVU. I något fall har barnets företrädare uppgett att hen inte kunnat ta ställning i
frågan. I många av våra domar har barnen varit yngre än 15 år och därför inte haft talerätt
enligt LVU 36 §. Därför när barnets vilja anges, är det ofta ett uttryck för vad den särskilda
företrädaren ansett lämpligast för barnen. Etnicitet bygger på vår tolkning av om
vårdnadshavaren har ett utomnordiskt eller inomnordiskt namn. Det är kodat som ja om minst
en av vårdnadshavarna har vad vi uppfattar som ett utomnordiskt klingande namn. Detta är ett
godtyckligt sätt att hantera etnicitet som inte knappt tar hänsyn till andra vanliga faktorer när
etnicitet diskuteras, men är den enda information som går att utläsa ur domar. I vissa fall
nämns i domen att föräldrarna nyligen invandrat, men det är inte konsekvent meddelat och
därför svårt att studera. Dock anser vi att etnicitet är intressant att studera i relation till
omhändertagande av barn, då det i tidigare forskning framkommit att personer med utländsk
bakgrund är överrepresenterade inom socialtjänsten jämfört med den övriga befolkningen.
Därför väljer vi ändå att studera etnicitet på detta, om än något platta, vis.
Anledningar till LVU kan vara flera, socialnämnden ansökan innehåller de anledningar som
de anser är viktiga och domstolen tar beslut baserat på om dessa anledningar är stärkta av
tillräckligt mycket bevis. Socialnämnden kan alltså söka för flera anledningar och domstolen
godkänner ibland alla, ibland en och ibland ger de en egen anledning till att bifalla LVU. De
anledningar som är kodade i denna studie utgår från domstolens beslut och inte från
socialnämndens ansökan. När det kommer till avslag på LVU utgår det också från det
domstolen anser inte är stärkt av bevis. I LVU 2 § återfinns anledningar i barnets hemmiljö
som orsak till omhändertagande. I studien undersöks alltså inte fall där barnets eget beteende
är anledning till ansökan om LVU.
I vårt material har vi identifierat åtta anledningar till beslut om LVU. Dessa anledningar är
induktivt baserade, både på vår arbetslivserfarenhet samt utbildning inom socialt arbete och
från domarna. Dessa har också visat sig vara överensstämmande med tidigare forskning. Detta
innebär att det kan finnas andra anledningar till ansökan om LVU som inte kommer att
behandlas i vår studie, eftersom de inte funnits i urvalet. Missbruk används när en eller båda
vårdnadshavarna har ett alkohol-, läkemedels- och/eller drogmissbruk. Hedersproblematik
används när restriktioner och våld utövas mot barnet som explicit i domen kopplats till
hederskultur. Våld är när barnets utsätts för misshandel, både fysisk och psykisk. Psykisk
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ohälsa används när en eller båda vårdnadshavarna har exempelvis depression, bipolaritet eller
andra sjukdomar som klassas som psykiatriska. Funktionsnedsättning används när
vårdnadshavaren

har

en

intellektuell,

kognitiv

eller

fysisk

funktionsnedsättning.

Genomgående är vår uppfattning att domstolen endast dömer på grund av psykisk ohälsa eller
funktionsnedsättning när detta är ett dokumenterat tillstånd som orsakar mycket problematik
för barnet och dess möjligheter att få sina behov tillgodosedda. När omständigheterna kring
eventuell psykisk ohälsa eller misstänkt funktionsnedsättning inte gått att styrka har
domstolarna istället tagit beslut med stöd av allmän omsorgsbrist. Konflikt används när en
konflikt mellan barn och vårdnadshavare är så stor att det finns en risk för barnets hälsa och
utveckling. Kriminalitet används när vårdnadshavaren befinner sig i fängelse eller har ett
aktivt kriminellt liv. Även här gällen att det är en i domen dokumenterad problematik som går
ut över barnet. Allmän omsorgsbrist finns som både fysisk och psykisk. Fysisk omsorgsbrist
gäller när barnet inte får de basala behoven som mat, husrum och kläder tillgodosedda.
Psykisk omsorgsbrist gäller när barnet inte får sina känslomässiga behov tillfredsställda.
Exempel återfinns när vårdnadshavaren inte interagerar på ett åldersadekvat sätt med sina
barn eller när barn får ta ett för stort ansvar hemma för sin ålder. Förekommer bråk i hemmet
som påverkar barnets utveckling och hälsa negativt och vårdnadshavaren inte klarar av att
skydda barnet från detta brukar det också ses som allmän omsorgsbrist.
Vidare finns några variabler som inte kommer att undersökas i studien. De har påträffats i
domar och skulle kunna ha en inverkan på utfallet. När det gäller andra barn (hemmavarande
eller omhändertagna), om vårdnadshavarna är sambo eller gifta, släktingars och nätverkets
vilja att vara behjälpliga som boende vid en placering eller hur många anmälningar som
gjorts på det specifika barnet är detta inte konsekvent meddelat i domarna och därför svårt att
räkna med, då bortfallet är okänt. I domen meddelas ofta om föräldrarna har en konflikt,
utövar våld mot varandra eller beskyller varandra som ansvariga för problematiken i
hemmet, vilket skulle kunna ses som en egen anledning till ansökan om LVU. Dock
klassificerar domstolarna själva detta som omsorgsbrist, då vårdnadshavarna inte klarar av att
skydda barnet från dessa upplevelser. På grund av detta gör vi samma klassificering som
domstolarna. En ytterligare variabel har identifierats i fråga om barnet självt har en diagnos
eller behov av särskilt stöd, men detta har vi valt bort då det tangerar LVU 3 § där barnets
eget beteende är del av orsaken till ansökan om LVU. Dock finns praxis från Regeringsrätten
2010 ref. 24 att ett barn inte kan omhändertas enbart på grund av ett beteende som går att
härleda från en diagnos. I dessa fall finns också problematik i form av föräldrarnas oförmåga
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eller otillräcklighet att tillgodose barnets speciella behov och räknas därför som allmän
omsorgsbrist. En ytterligare variabel finns i vårdnadshavarnas vilja, då de kan tycka
annorlunda än barnet eller barnets företrädare eftersom de är separata rättsobjekt i
förhandlingen. Dock har vi valt bort den här variabeln med anledning av att det i de flesta fall
där socialtjänsten och vårdnadshavare är överens om placering inte krävs en ansökan om
LVU, då behövlig vård kan ges på frivillig väg.

4.4 Metod
För att besvara studiens syfte, frågeställningar samt hypoteser har vi undersökt materialet
genom statistiska analyser på olika nivåer. För att tydliggöra hur datasetet ser ut kommer
univariat analys i form av deskriptiv statistik samt frekvenstabeller att användas. För att ge
statistiken ett sammanhang kommer den att jämföras med och testas mot statistik hämtad från
SCB.

De

bivariata

analyserna

består

av

korstabulering

med

Chi2-test

samt

korrelationsanalyser. Dessa används för att undersöka samband mellan olika variabler. Chi2test visar om två variabler är oberoende eller beroende av varandra, men inte på hur starkt ett
samband är (Djurfeldt et. al 2010, s 218). I fråga om multivariat analys har binominala
logistiska regressionsanalyser utförts. Det är en mulitvariat analys eftersom flera oberoende
variabler använts samtidigt. En logistisk regression utförs eftersom vår beroende variabel,
domens utfall, är en binär kvalitativ variabel som bara kan ha svaret ja eller nej. En
regressionsanalys används gärna när man har flera oberoende variabler som man vill testa mot
den beroende variabeln. När den beroende variabeln har ett ja eller nej-svar kan värdet bara
vara 0% eller 100%, och då får man istället för att predicera värdet på själva variabeln
predicera sannolikheten för att svaret ska bli ja eller nej. En regression används för att kunna
predicera utfall genom att räkna ut oddset för att den beroende variabeln får värde 1 när de
oberoende variablerna förändras. En logistisk regression är mindre känslig för snedfördelning
och har inte samma behov av normalfördelning som en vanlig regression (Djurfeldt &
Barmark 2009, s 125). Det minsta antalet enheter som kan analyseras i en logistisk regression
är tio stycken (Borg & Westerlund 2012, s 424).
För att inte få en snedfördelning på vilka anledningar som utgör underlag för bifall till LVU
eller i fråga om familjeegenskaper har vi gjort en sortering, där alla domar som behandlar mer
än ett barn endast räknas som en enda. Detta för att t ex inte få en felaktigt hög siffra då barn i
en familj med många syskon alla omhändertas av en kanske mer ovanlig anledning än i
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populationen i övrigt. Dock när vi undersöker barns egenskaper, som ålder och kön, ser vi till
alla barn då de är egna enheter. Viktning är något som kan användas när man har ett
snedfördelat urval, som denna studie har. I denna undersökning skulle vi kunna vikta upp
antalet nej till LVU genom att dubblera de domar där utfallet är nej, och på så sätt få ett mer
jämfördelat urval. Detta är dock problematiskt eftersom det inte tar hänsyn till specifika
skillnader i domarna och det kan ge skenbara förändringar som egentligen inte går att härleda
till populationen. Vi har valt att inte vikta vårt material eftersom snedfördelningen är en något
som tillhör populationen och vi tror att ett urval av domar alltid blir snedfördelat, inte bara i
vårt urval (Djurfeldt et. al 2010, s 124ff).
I undersökningen finns en variabel på kvotnivå, barnets ålder. Dock är vårt urval för litet för
att ge signifikanta resultat på alla åldrar var för sig. För att få ut mer meningsfulla och läsbara
resultat kategoriseras den om till en variabel på ordinalnivå. Barnens ålder delas upp i tre
kategorier 0-6 år, 6-12 år och 12-18 år. Detta är även vanligt i studier från kapitlet Tidigare
forskning (se exv Khoo et. al 2012, Fransson et. al 2016). Resterande variabler befinner sig på
nominalnivå och dessa är domens utfall, barnets kön, barnets vilja, vårdnadshavarnas
civilstatus, etnicitet, anledning till LVU-ansökan och omedelbart omhändertagande. Dessa
variabler är kvalitativa och representerar kategorier, som inte har en nollpunkt. Det finns inga
jämna steg mellan kategorierna, eftersom de inte är ekvidistanta. Det är också svårt att
rangordna dem, då det inte att rangordna exempelvis civilstatus på ett meningsfullt sätt.
Vårdnadshavarnas civilstatus finns i vårt dataset kategoriserat som ensamstående, separerad
och sammanboende. De är kodade från 1-4, där 1 är ensamstående mamma, 2 är
ensamstående pappa, 3 är samboende och 4 är separerade. Anledningarna som omnämns
kommer att kategoriseras var för sig med värde 1 om kategorin (t ex missbruk) finns och
värde 0 om det inte finns. Flicka kommer inneha värde 1 och pojke 0, omedelbart
omhändertagande värde 1 (om ja) och 0 (om nej). Djurfeldt och Barmark (2009, s 110f)
skriver att en omkategorisering av dessa variabler innebär att göra dem till dummyvariabler.
När en kvalitativ variabel görs om till dummyvariabel får den samma kvalitet som en
kvantitativ variabel, eftersom skalan då blir ekvidistant, vilket i sin tur leder till att den kan
användas i en regressionsanalys.
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4.5 Validitet och reliabilitet
Validitet används för att beskriva om en undersökning lyckats undersöka det den strävat efter
att undersöka, och om en studie har låg validitet innebär det ofta att den har många
systematiska fel. Reliabilitet och replikerbarhet omtalas ofta om som samma sak. I de fall två
studier undersöker samma sak och kommer fram till samma resultat, medför det en hög
reliabilitet. Hög reliabilitet innebär frånvaron av slumpmässiga fel. Dessa slumpmässiga fel
kan framträda om mätinstrumenten är dåligt utformade eller beteendet hos t ex en intervjuare.
Det största arbetet för att skapa en hög validitet och reliabilitet görs vid operationaliseringen
av studien (Djurfeldt et. al 2010, s 104ff).
I den aktuella studien finns variabler som behövt både mer eller mindre bearbetning inför
kodningen. Domens utfall, omedelbart omhändertagande, barnets vilja och barnets ålder har
inte vållat något huvudbry när de kodats in, eftersom de varit lätta att utläsa ur domen. Andra
variabler har behövt mer bearbetning och tolkning. I fråga om barnets kön har domstolarna
inte konsekvent använt pronomen han och hon utan ibland alltid refererat till barnet. Om
barnet i fråga då haft ett utländskt namn där vi personligen inte kunnat avgöra barnets kön
utifrån det, har vi sökt på internet efter det mest troliga könet kopplat till namnet. När det
gäller anledning till LVU har vi valt att se till vad domstolen funnit styrkt och inte, det vill
säga om socialtjänsten ansökt om LVU på grund av missbruk och psykisk ohälsa men
domstolen endast funnit den psykiska ohälsan styrkt har vi kodat efter domstolens beslut, och
i det exemplet endast angett psykisk ohälsa. Etnicitet har problematiserats tidigare och är
något som är möjligt att ifrågasätta i relation till validitet. Dock vidhåller vi att detta platta sätt
att undersöka etnicitet troligen ändå kommer att kunna ge oss relevant information, även om
det inte är i närheten av att tangera den komplexitet som etnicitetsbegreppet är förknippat med
(se exv Mattsson 2010, s 76ff). Slutligen har vårdnadshavarnas civilstatus ibland visat sig
problematisk att koda, ofta beroende på en ambivalent relation dem emellan som framkommer
i domen. I de fall där domstolen uttalat sig om relationen har vi kodat efter domstolens
uppfattning, och i annat fall kodat efter vårdnadshavarnas folkbokföringsadress vilken är
angiven på domens första sida.
Djurfeldt et. al (2010, s 109) uppger att ett vanligt problem vid kvantitativa undersökningar är
inmatningsfel. Dessa uppstår när data ska överföras från t ex enkäter till datorprogram. För att
undvika inmatningsfel har vi båda kodare gått igenom originaldokumentet för rättsfallen samt
skapat frekvenstabeller i SPSS för att upptäcka dessa fel och sedan åtgärda dem. Ytterligare
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en faktor som kan påverka inmatningen av datan är att vi är två personer som kodat. Dock har
vi försökt undvika missar i kodningen genom att först bestämma ett kodningsschema och
sedan markera alla enheter som inte platsat i schemat. Vi har också diskuterat med varandra
när vi stött på kodningsproblem samt dubbelkollat varandras kodning för att försöka undvika
inmatningsfel. I studien är bortfallet litet, det finns inget externt men ett internt bortfall på sju
enheter. Det finns fyra bortfall i en dom i fråga om barnets vilja, där barnens företrädare
uppger att hen inte kan ta ställning på grund av bristande information. Det finns ytterligare
bortfall, två angående familjens etnicitet och ett angående barnets ålder, där det i båda
domarna beror på sekretessmarkering av de berörda parterna. Djurfelt et. al (2010, s 108)
uppger att ett så litet bortfall som möjligt är eftersträvansvärt i kvantitativa undersökningar, då
bortfall innebär en okontrollerbar felkälla.

4.6 Etiska överväganden
Personer som blir aktuella hos socialtjänsten lever ofta under utsatta livsvillkor. Det är ofta i
de fall där socialtjänstens och familjens vilja går brett isär som det ansöks om LVU. Att läsa
domar kan därför ses som ett onödigt intrång i en mycket utsatt situation. Dock är alla domar
där tvångsvård behandlas inte sekretesskyddade, vilket finns reglerat i Offentlighets- och
sekretesslagen (OSL, SFS 2009:400) 26:7. Därför är det möjligt att argumentera för att dessa
redan offentliga dokument blir ett mindre intrång i familjers privatliv då de redan är
offentliggjorda, till skillnad från socialtjänstens övriga dokument och journaler. I uppsatsen
kommer det inte skrivas ut några namn, detta för att skydda personer men också för att det
inte är nödvändigt. Undersökningen kommer att redovisa statistiska mått på gruppnivå, inga
specifika händelser eller attribut kommer att beskrivas, vilket annars skulle kunna leda till
identifiering av personer.
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5 Resultat och analys
5.1 Deskriptiv statistik
I datasetet finns 206 barn i 150 separata domar. När det kommer till barnens egna
omständigheter kommer alla barnens enskilda uppgifter att användas. När vi undersöker
familjens eller vårdnadshavares omständigheter, används ett filter för att använda endast ett
barn per familj. Om filtret är aktivt eller inte anges av statistiken, om totalen är 206 enheter är
alla barn medräknade men om totalen är 150 enheter så är endast ett barn per dom aktivt. Av
de 206 dataenheterna fanns sju interna bortfall, ett bortfall på ålder, två på etnicitet och fyra
på barnets vilja.
I univariat analys framkom att domstolen beslutade betydligt oftare om bifall till LVU än
avslag, se tabell 1. Det stämmer överens med tidigare forskning som uppgett att mellan 80 och
90 procent av alla ansökningar om LVU bifalls av förvaltningsrätten (Cato 2014). Det var
också mycket vanligare att barnet blivit omedelbart omhändertaget innan förhandlingen i
förvaltningsrätten, som framgår av tabell 2. Det fanns inga fall i studien där bara vissa av
barnen i domen blev omedelbart omhändertagna och inte heller några fall där alla syskon inte
fick samma utfall av domen.
Domens
utfall

Antal

Procent

Omedelbart
omhändertagande

Antal

Procent

Ja till LVU

126

84

Ja

118

79

Nej till LVU 24

16

Nej

32

21

Total

100

Total

150

100

150

Tabell 1. Domens utfall i antal och procent.

Tabell 2. Omedelbart omhändertagande i antal och
procent.

När vi mäter barnets vilja använder vi alla 206 barn. Detta för att det förekommer vissa domar
där barn över 15 år uttalat sig om sin egen vilja, och den har skilt sig från den vilja som den
särskilda företrädaren framfört för yngre syskon. Även här fanns en stor ojämnhet mellan
grupperna, där ja till LVU var den större gruppen (tabell 3). Bortfallet på fyra barn gäller en
och samma familj, där den särskilda företrädaren ansåg att hen inte kunde uttala sig om det
bästa för barnen baserat på socialtjänstens utredning.
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Barnets vilja

Antal

Procent

Barnets kön

Antal

Procent

Ja till LVU

173

86

Flicka

105

51

Nej till LVU

29

14

Pojke

101

49

Total

202

98

Total

206

100

Tabell 3. Barnets vilja i antal och procent.

Tabell 4. Barnets kön i antal och procent.

Fördelningen av barns kön är jämnt i datasetet, se tabell 4. Barnens ålder är grupperade i 0-5
år, vilket utgör 83 barn, 6-12 år, som utgör 85 barn samt 13-18 år som utgör 37 barn. Det
finns ett bortfall på barnets ålder, på grund av sekretessmarkering i domen. Grupperingen är
gjord för att underlätta undersökningar, då vårt dataset blir för litet för att undersöka alla
enskilda åldrar för sig. Figur 1 visar på fördelningen på barnens specifika ålder samt deras
gruppering.

Barnets ålder

90
80

9

17

70
60
50
40

12

14

12

12

14

11

30

10

20
10

19

0
0

1

0-5 år: 40 %
2 3 4 5

6

7

8

9

13

1
10

14

8
9

11

9

6-12 år: 41 %
10 11 12

13

14

13-18 år: 18 %
15 16 17 18

Figur 1. Barents ålder uppdelat i åldersgrupper och antal per specifik ålder. I figuren återfinns alla barns
specifika ålder, exempelvis finns 19 st barn som är 0 år gamla och 10 st barn som är 1 år gamla. I figuren
framgår också att gruppen med barn 0-5 år utgör 40 procent av det totala antalet barn.

Av de 150 domarna fanns två bortfall på etnicitet. 52 procent av familjerna kodades som
inomnordiska och 47 procent av familjerna som utomnordiska, se tabell 5. Enligt SCB har 66
procent av barn i Sverige 0-17 år inrikes födda föräldrar, 34 procent är utrikes födda eller har
en eller båda föräldrarna födda utrikes (SCB 2015a). I vår studie går det inte att avgöra om
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vårdnadshavarna är födda utomlands, eller om de är första, andra, tredje generationens
invandrare eller på grund av religiösa, eller andra, skäl bytt till namn som klingar
utomnordiskt. Vi kan inte heller avgöra om de inomnordiska namn vi stött på är en invandrad
familj som ändrat sina namn till mer nordiskt klingande. Vi utförde ett Chi2-test mellan dessa
siffror från SCB och vårt eget material, för att se om de skillnader som är observerbara i
procent är så starka att de är statistiskt signifikanta. Testet visade på stark statistisk
signifikans, p = 0,00. Därför förekommer familjer med, enligt vår kategorisering,
utomnordiska namn signifikant oftare i vårt material än vad det finns individer som är utrikes
födda eller med minst en utrikes född förälder i den övriga befolkningen. Om vi ser till den
tidigare

forskningen

var

det

också

förväntat

att

minoritetsgrupper

skulle

vara

överrepresenterade, särskilt eftersom vi inte kan justera för ekonomisk utsatthet i studien.
Vårdnadshavarnas civilstatus i datasetet fördelade sig på 25 procent ensamstående mammor,
sju procent ensamstående pappor, 32 procent sammanboende vårdnadshavare och 36 procent
separerade vårdnadshavare, se tabell 6. Enligt statistik från SCB framkommer att 74 procent
av barn i Sverige 0-17 år har två vårdnadshavare som bor ihop, 18 procent har två
vårdnadshavare som inte bor ihop, 6 procent har en ensamstående mamma och 0,5 procent har
en ensamstående pappa (SCB 2015b). Vi utförde även i detta fall ett Chi2-test mellan
uppgifterna från SCB och vårt eget material, för att undersöka om skillnaden är statistiskt
signifikant. Testet visade även i detta fall på stark statistisk signifikans, p = 0,00. Därför är
ensamstående och separerade vårdnadshavare överrepresenterade i studien i förhållande till
populationen i stort. Detta överensstämmer också med tidigare forskning där ensamstående
vårdnadshavare är en riskgrupp för att vara aktuell hos socialtjänsten.
Etnicitet

Antal

Procent

Inomnordisk

78

52

Utomnordisk 70

47

Total

99

148

Tabell 5. Familjers etnicitet i antal
och procent.

Vårdnadshavares
civilstatus

Antal

Procent

Ensamstående
mamma

38

25

Ensamstående pappa

10

7

Sammanboende

48

32

Separerade

54

36

Total

150

100

Tabell 6. Vårdnadshavares civilstatus i antal och procent.
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Av de 150 domarna hade flest anledning omsorgsbrist följt av våld mot barn, missbruk,
psykisk ohälsa funktionsnedsättning hos vårdnadshavare, konflikt hedersproblematik och
kriminalitet, se figur 2. Anledningen att dessa tillsammans utgör mer än 100 procent är att det
kan förekomma mer än en i anledning i en specifik dom. Av domarna hade 80 stycken en
anledning (53 %), 52 stycken hade två anledningar (35 %), 17 stycken hade tre anledningar
(11 %) och en dom hade fyra anledningar (0,7 %). Här fås också svaret på den tredje
hypotesen, som gällde vilken anledning som skulle vara vanligast i LVU-domar.

Anledningar i antal och procent
120

100

100
80
60
40
20

40

49

5

15

19

6

5

0

Figur 2. Anledningar till LVU i antal och procent. I figuren framgår att missbruk hos vårdnadshavaren återfanns
i 40 st domar, vilket utgör 27 procent av det totala antalet domar.

5.2 Sambandstest och korrelationstest
För att undersöka om några av de oberoende variablerna påverkade domens utfall, vilket är
syftet med uppsatsen, gjordes korstabulering och Chi2-test mellan alla oberoende variabler
och domens utfall. Signifikanta positiva samband återfanns mellan domens utfall och barnets
vilja (p = 0,00) samt domens utfall och omedelbart omhändertagande (p = 0,00), se tabell 7.
Detta innebär att domens utfall i vårt material generellt tycks bli som barnet förespråkar, samt
att omedelbart omhändertagande hör samman med omhändertagande med stöd av LVU.
Cramer’s V var det sambandsmått som används eftersom det är till för variabler som befinner
sig på nominalskala. Cramer’s V sträcker sig från 0, inget samband, till +1, fullständigt
samband. Med nominala variabler är det svårt att nå upp till +1 trots ett starkt samband, varför
värdet 0,530 är möjligt att betrakta som ett starkt samband och värde 0,213 som ett ganska
starkt samband (Djurfeldt et. al 2010, s 147ff).
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Test

Värde

Signifikansnivå

Domens utfall * barnets vilja

Cramer’s V

,530

,00

Domens utfall * omedelbart

Cramer’s V

,213

,00

omhändertagande

Tabell 7. Resultat av domens utfalls korrelation med barnets vilja och omedelbart omhändertagande.

Pearsons korrelationskoefficient användes mellan nästan alla variabler för att se på samband
som inte enbart riktar sig mot domens utfall (tabell 8.). Detta tillhör den explorativa ansatsen
där vi ser efter samband som inte är direkt kopplat till syfte och hypoteser. Eftersom
variablerna är kvalitativa, men inte når upp till ordinalskala säger man att man beräknar phikoefficienten, trots att Pearsons korrelationskoefficient användes för uträkningen och
tolkningen inte förändras (Berg & Westerlund 2012, s, 151f).

Anledningarna till LVU visar på en negativ korrelation mellan våld mot barn och
vårdnadshavares funktionsnedsättning, mellan våld mot barn och allmän omsorgsbrist,
missbruk och våld mot barn samt mellan hedersrelaterad problematik och allmän
omsorgsbrist. Negativa korrelationer innebär avsaknad av den ena variablen där den andra
förekommer. Detta resultat antyder att om det i en familj förekommer funktionsnedsättning
hos vårdnadshavaren, förekommer inte våld mot barn. Resultatet antyder vidare att om våld
mot barn förekommer, förekommer inte allmän omsorgsbrist eller missbruk. Förekommer
hedersrelaterad problematik förekommer inte allmän omsorgsbrist. Positiva korrelationer
återfanns mellan vårdnadshavares missbruk och allmän omsorgsbrist samt mellan
hedersrelaterad problematik och våld mot barn. Därför tycks det vanligt att domstolen dömer
till LVU på grund av missbruk och omsorgsbrist tillsammans, precis som hedersrelaterad
problematik också kopplas ihop med våld mot barn.

Vårdnadshavare med utomnordiska namn korrelerar positivt med våld mot barn och
hedersrelaterad problematik. Familjer med utomnordiska namn blir därför oftare anklagade
för våld mot barn och hedersrelaterad problematik än vårdnadshavare med inomnordiska
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namn i vårt material. Utomnordisk etnicitet korrelerar också med stigande ålder hos barnen,
deras barn tycks alltså i större utsträckning vara äldre i jämförelse med barnen till
vårdnadshavare med inomnordiska namn. Etnicitet korrelerar negativt med allmän
omsorgsbrist och funktionsnedsättning hos vårdnadshavaren, inomnordisk etnicitet gör det
alltså troligare att barn är aktuella i en LVU-förhandling på grund av dessa anledningar.
Åldersgrupper korrelerar positivt med våld mot barn och hedersrelaterad problematik, äldre
barn blir mer troligt utsatta för våld och hedersrelaterad problematik än yngre barn.
Åldersgrupper korrelerar negativt med omsorgsbrist, funktionsnedsättning och kriminalitet,
det är troligare att yngre barn blir omhändertagna på dessa anledningar. Barnets kön
korrelerar negativt med omsorgsbrist vilket antyder att pojkar oftare blir utsatta för
omsorgsbrist. Domens utfall korrelerar även här positivt med barnets vilja och omedelbart
omhändertagande.
Våld
Kön
Utfall
Vilja
Omedelb. Missbruk Hedersr. Funk.ned. Psyk. O Omsorgs. Konflikt Kriminal. Ålder
Etnicitet
,340** 0,009
-0,097
0,01
0,037
-0,15
,197*
-,167*
-0,04
-,239**
0,08
-0,027 ,265**
n
148
148
148
147
148
148
148
148
148
148
148
148
147
Våld mot barn
-0,003
0,033
-0,01
0,155
-,163*
,187*
-,232**
-0,094
-,412** -0,142
0,108 ,234**
n
150
150
149
150
150
150
150
150
150
150
150
149
Barnets kön
-0,082 0,099
-0,021
0,002
0,16
0,063
0,085
-,210*
0,039
-0,14 -0,048
n
150
149
150
150
150
150
150
150
150
150
149
Domens utfall
,553**
,217**
0,099
0,081
0,024
0,057
0,039 -0,097
0,081
0,055
n
149
150
150
150
150
150
150
150
150
149
Barnets vilja
,171*
0,101
-0,02
0,025
0,003
0,037
0,09
0,082 -0,113
n
149
149
149
149
149
149
149
149
148
Omedelbart
omhändertagande
0,13
0,097
-0,098
0,052
-0,127
0,023
0,006
-0,02
n
150
150
150
150
150
150
150
149
Vårdnadshavares missbruk
-0,112
-0,101
-0,048
,171*
0,031
0,14 -0,039
n
150
150
150
150
150
150
149
Hedersrelaterad problematik
-0,062
-0,071
-,263** -0,038
-0,034 ,232**
n
150
150
150
150
150
149
Vårdnadshavares funktionsnedsättning
-0,127
0 -0,068
-0,062 -,311**
n
150
150
150
150
149
Vårdnadshavares psykiska ohälsa
-0,113 -0,078
0,041 -0,159
n
150
150
150
149
Allmän omsorgsbrist
-0,072
0,053 -,162*
n
150
150
149
Konflikt mellan barn och
vårdnadshavare
-0,038
0,086
n
150
149
Kriminalitet eller fängelse hos vårdnadshavare
-,183*
n
149

Tabell 8. Korstabell mellan alla variabler med Pearsons korrelationkoefficient och n. *Korrelationen signifikant
på 0,05 nivå. **Korrelationen signifikant på 0,01 nivå.
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Civilstatus är den enda av variablerna som inte är med i korrelationstabellen ovan (tabell 8).
Detta för att det är en kategorisk variabel som inte är omgjord till en dummyvariabel, den är
därför inte dikotom och den har inte heller en inneboende rangordning. Detta gör att den inte
meningsfullt går att undersöka i vår korrelation (Djurfeldt & Barmark 2009, s 110f). Istället
gjordes en korstabulering och Chi2-test med civilstatus och anledningar, detta som en
fortsättning på den explorativa ansatsen (tabell 9). I den syns fyra signifikanta resultat; allmän
omsorgsbrist, psykisk ohälsa, våld mot barn och kriminalitet. Av tabellen går det inte att
utläsa exakt mellan vilka grupper som skillnaden finns som gör resultatet signifikant. Det man
kan utläsa genom att se till siffrorna är att i alla fall där det fanns kriminalitet hos föräldrarna
var föräldrarna separerade. Vanligaste hos samtliga var omsorgsbrist och alla utom en av de
ensamstående papporna hade det som anledning. Psykisk ohälsa finns i alla fall utom ett hos
separerade och ensamstående mammor. Våld mot barn tycks vara vanligast hos
sammanboende vårdnadshavare. Det starkaste signifikanta resultatet, med ett Cramer’s Vvärde på 0,310, är omsorgsbrist.
Konflikt

Omsorgs

Psyk.

Funk.

brist

ohälsa

neds.

Heder

Våld

Missbruk

Krimi-

Antal

nalitet

Ensamst. mor

0

23

8

6

1

10

9

0

38

Ensamst. far

1

9

0

0

0

1

1

0

10

Sammanboende

3

24

1

6

3

24

13

0

48

Separerade

2

44

10

3

1

14

17

5

54

Antal

6

100

19

15

5

49

40

5

Signifikansnivå

,367

,002**

,015*

,257

,565

,013*

,525

,027*

Cramer’s V

,145

,310

,263

,164

,117

,267

,122

,248

Tabell 9. Civilstatus hos vårdnadshavare korstabulerat med anledningar. Angivet i antal av totalpopulation i
gruppen samt signifikansnivå. *Sambandet signifikant på 0,05 nivå. **Sambandet signifikant på 0,01 nivå.

5.3 Binär logistisk regression
Två binära logistiska regressioner utfördes på materialet för att vidare undersöka syftet, vad
som påverkar domens utfall, samt frågeställningarna kring om domens utfall alltid blir som
barnet vill eller om vårdnadshavarnas civilstatus påverkar resultatet av domen, samt för att
fortsätta utveckla den explorativa ansatsen. En logistisk regression mäter oddset för att den
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beroende variabeln ska bli 1 (i detta fall bifall till LVU) om den oberoende variabeln har
värde 0 eller 1. Exempelvis mäts sannolikheten för att domens utfall ska bli bifall till LVU om
barnet blivit omedelbart omhändertaget, jämfört med om barnet inte blivit omedelbart
omhändertaget. I tabellerna finns också referensgrupper för de variabler som inte är
dummyvariabler. Detta innebär att den logistiska regressionen jämför varje grupp mot
referensgruppen.
I den första regressionen användes oberoende variabler specifika för alla enskilda barn; kön,
ålder, vilja samt omedelbart omhändertagande mot den beroende variabeln domens utfall, se
tabell 10. I modell 1 undersöktes om barnets ålder hade en signifikant påverkan på om
domens utfall ska bli bifall till LVU. I den logistiska regressionen jämförs grupperna 6-12 år
och 13-18 år med referensgruppen som är 0-5 år. Om modellen producerat signifikanta
resultat hade oddskvoterna för exempelvis gruppen 6-12 år varit i jämförelse med
referensgruppen, och inte i jämförelse med gruppen 13-18 år. Dock producerade modell 1
inga signifikanta resultat, vilket innebär att barnets ålder inte har en signifikant påverkan på
om domens utfall blir bifall till LVU. I modell 2 undersöktes om barnets kön hade en
signifikant påverkan på om domens utfall kommer att bli bifall till LVU, men modell 2
producerande inte heller signifikanta resultat. I modell 3 undersöktes alla variabler som är
specifika för varje barn. En logistisk regression ger möjlighet att se om flera variabler
tillsammans påverkar utfallet av den beroende variabeln. Som går att utläsa av tabell 10,
modell 3, påverkar barnets kön och barnets vilja domens utfall signifikant. I materialet är
pojke kodat som 0 och flicka som 1, och resultatet visar därför att det är mer sannolikt att
domens utfall blir bifall till LVU om barnet är pojke snarare än flicka. Detta framkommer av
riktningen som syns i tabell 10, där minustecken anger riktning mot det som är kodat som 0.
Vidare framkommer också att om barnet eller barnets företrädare samtycker till att barnet ska
bli omhändertaget, är sannolikheten större att domens utfall blir bifall till LVU än om barnet
eller barnets företrädare inte samtycker till LVU. Detta går att utläsa eftersom resultatet är
positivt.
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Kön
0-5 år
6-12 år
13-18 år

Modell 1 Modell 2 Modell 3
-0,633 -1,192*
(0,422)
(0,559)
referens
referens
0,331
(0,452)
0,173
(0,568)

0,526
(0,576)
1,18
(0,734)
3,441*
(0,603)
0,807
(0,572)

Vilja
Omedelbart

Intercept
n
Justerat R2
Predicerat %

1,684
(0,302)
205

2,208
(0,333)
206

-0,989
(0,722)
201

0,005
86,3

0,021
86,4

0,409
89,1

Tabell 10. Logistisk regression. Beroende variabel: domens utfall. Oddskvoter och standarfel inom parenteser.
Predicerat % anger i procent hur mycket modellen lyckades förutsäga. * p<0,05.

I den andra regressionen användes ett filter för att justera bort syskon, så att varje familj
endast analyseras en gång. I den andra regressionen analyserades de oberoende variabler som
är kodade familjevis; etnicitet, vårdnadshavares civilstatus och anledningarna mot den
beroende variabeln domens utfall. Resultatet återfinns i tabell 11. I modell 4 undersöktes
frågeställningen om vårdnadshavarnas civilstatus påverkar utfallet av domen. Då en logistisk
regression inte kan behandla grupper som innehåller färre än 10 enheter (Borg & Westerlund
2012, s 424), har ensamstående mammor och ensamstående pappor slagits samman till en
grupp. De ensamstående vårdnadshavarna utgör referenskategorin, vilka de andra grupperna
testas mot. Modell 4 lyckades inte producera några signifikanta resultat. I modell 5
undersöktes om familjernas etnicitet, i form av vår tolkning av deras namn, påverkar utfallet
av domen, men det framkom inte några signifikanta resultat.
I modell 6 testades både vårdnadshavarnas civilstatus, familjernas etnicitet samt anledningar i
LVU-domar. Även för anledningarna behövde en sammanslagning av kategorier göras för att
grupperna skulle gå att analysera i en logistisk regression. Hedersrelaterad problematik,
konflikt och kriminalitet hos vårdnadshavare var de grupper som var för fåtaliga. Våld mot
barn slogs samman med hedersproblematik, psykisk ohälsa och funktionsnedsättning hos
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vårdnadshavare slogs samman till en grupp samt så grupperades konflikt och kriminalitet
tillsammans med allmän omsorgsbrist. Kategorin missbruk fick bestå. Att slå samman psykisk
ohälsa med funktionsnedsättning gjordes eftersom dessa grupper innehöll relativt få enheter,
även om de var tillräckligt stora för regressionen, i ett försök till större möjlighet att få
signifikanta resultat. Sammanslagningen har även gjorts ibland i tidigare forskning (se exv
Khoo et. al 2012). Som framkommer av tabell 11 återfanns inga signifikanta resultat av den
logistiska regressionen för modell 6.

Etnicitet
Ensamstående
Sambo
Separerade

Modell 4 Modell 5 Modell 6
-0,531
-0,570
(0,452)
(0,495)
referens
referens
-0,143
(0,535)
0,295
(0,560)

-0,156
(0,566)
0,210
(0,582)
0,829
(0,614)
1,050
(0,693)
0,437
(0,641)

Missbruk
Våld
Omsorgsbrist
Psykisk ohälsa/
funktionsneds.

Intercept
n
Justerat R2
Predicerat %

0,711
(0,657)
1,609
(0,387)
150

1,917
(0,339)
148

0,963
(0,773)
148

0,008
84

0,016
83,8

0,070
83,8

Tabell 11. Logistisk regression. Beroende variabel: domens utfall. Oddskvoter och standarfel inom parenteser.
Predicerat % anger i procent hur mycket modellen lyckades förutsäga. * p<0,05.

5.4 Sammanfattning
När en ansökan om LVU görs så bifaller domstolen LVU i 84 procent av fallen i vårt
material. Domens utfall korrelerar med barnets vilja samt omedelbart omhändertagande. Det
finns fler barn i de två yngre ålderskategorierna (0-5 år och 6-12 år) än i den äldre (13-18 år).
Den vanligaste anledningen till LVU var allmän omsorgsbrist, följt av våld mot barn.
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Anledning till omhändertagande av yngre barn gäller oftare allmän omsorgsbrist och
funktionsnedsättning hos vårdnadshavaren. Hedersrelaterad problematik återfinns i den äldsta
åldersgruppen. Vårdnadshavares civilstatus har en annan fördelning i vårt material än i
populationen i stort, där ensamstående och separerade vårdnadshavare är en större andel och
sammanboende en mindre andel i studiens dataset. Olika konstellationer av vårdnadshavare
har olika typer av problematik som påverkar deras föräldraskap, exempelvis tycks
ensamstående mammor oftare lida av psykisk ohälsa. Kriminalitet återfanns enbart hos
separerade vårdnadshavare samt våld mot barn oftare hos sammanboende vårdnadshavare.
Ensamstående pappor utsatte sina barn för omsorgsbrist i störst utsträckning. Familjer med
utomnordiska namn är överrepresenterade i förhållande till populationen och korrelerar
positivt med våld mot barn och hedersproblematik, i jämförelse med inomnordiska familjer.
Inomnordiska namn hos familjerna korrelerar positivt med funktionsnedsättning hos
vårdnadshavaren och allmän omsorgsbrist i större utsträckning än utomnordiska familjer. Till
sist visade det sig att de variabler som i en logistisk regression påverkar domens utfall är om
barnets vilja och barnets kön.
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6 Avslutande diskussion
6.1 Summering av resultatet
Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka olika omständigheter i en LVU-förhandling
som kan påverka utfallet av domen. Utifrån resultatet är det möjligt att tydligt se att den
starkaste indikatorn på om domen kommer att ge bifall till LVU, är om barnet eller barnets
företrädare ger samtycke till omhändertagande med LVU. Detta ger oss också svaret på
frågeställningen som undrade på vilket sätt barnet eller barnets företrädares yrkande
påverkade utfallet av domen. Omedelbart omhändertagande av barnet, innan förhandlingen
om LVU, kan också ses som en fingervisning mot hur domen kommer att utfalla. Det fanns
signifikanta samband mellan omedelbart omhändertagande och domens bifall till LVU i
korstabuleringen, men dock inte i de multivariata analyserna. Omedelbart omhändertagande
och barnets vilja har således visat sig vara de två variabler som i vårt material tycks påverka
om domens utfall blir ja till LVU. När det gäller vårdnadshavares civilstatus finns inga
signifikanta resultat som tyder på att det påverkar domens utfall att ge bifall till LVU, vilket
besvarar den andra frågeställningen. Den tredje och sista frågeställningen berörde vilken
anledning som var den vanligaste anledningen i LVU-domar, vilket visade sig vara allmän
omsorgsbrist.
Den tredje frågeställningen är nära sammankopplad med hypotes tre att missbruk skulle vara
den vanligaste anledningen till LVU, följt av psykisk ohälsa. Den vanligaste anledningen till
omhändertagande med LVU var allmän omsorgsbrist följt av våld mot barn, inte missbruk
följt av psykisk ohälsa som hypotesen förespråkade. Hypotes fyra berörde barnen ålder och
det visade sig att de flesta barn var yngre än 12 år. De två yngsta åldersgrupperna, 0-5 år och
6-12 år, är jämnstora varför det inte går att uttala sig om någon skillnad dem emellan. Hypotes
fem handlade om barnens kön, och att det inte skulle gå att observera en skillnad mellan
pojkar och flickor. I univariat analys framkom att det i materialet var två näst intill jämnstora
grupper. Barnets kön visade sig påverka domens utfall om vi ser till den första logistiska
regressionen, se tabell 10. Kön var dock inte signifikant i något av de andra statistiska
testerna. I tidigare forskning fanns motstridiga uppgifter om att barnets kön skulle påverka om
barnet blev omhändertaget eller inte. Eftersom den tidigare forskningen var ambivalent i
frågan och våra egna resultat inte är entydiga bör detta resultat beaktas därefter.
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När det gäller hypotes ett, som handlade om familjer med utomnordiska namn jämfört med
den övriga befolkningen, och hypotes två, som berörde ensamstående vårdnadshavare jämfört
med den övriga befolkningen, har båda hypoteserna blivit bekräftade. I det Chi2-test som
utfördes framkom att fördelningen mellan familjer med utomnordiska namn jämfört med
inomnordiska namn inte uppkommit av en slump i vårt material. Om vi ser till den tidigare
forskningen var det dock ett förväntat resultat, att minoritetsgrupper är överrepresenterade,
särskilt som vi inte undersöker ekonomisk utsatthet i denna studie. Även vår fördelning av
vårdnadshavares civilstatus visade sig ha statistiskt signifikanta skillnader mot hur den
resterande populationen ser ut. Framförallt när det gäller ensamstående mammor och pappor
har vårt material visat på en överrepresentation jämfört med den övriga befolkningen.
Resultatet i denna studie var således av skiftande karaktär. Flera av de signifikanta resultaten i
studien återfanns när vi undersökte samband med en explorativ ansats. Ett exempel på detta är
att det i bivariat analys framkom signifikanta skillnader mellan föräldrarnas civilstatus och de
olika anledningarna till omhändertagande med stöd av LVU. Dock var dessa resultat inte
direkt kopplade till frågeställningar eller hypoteser, däremot till syftet, och kommer därför att
diskuteras närmare i relation till tidigare forskning. Detta på grund av att tidigare forskning
funnit liknande resultat.

6.2 Relation mellan resultat och tidigare forskning
I tidigare forskning finns dokumenterat att de största indikatorerna på om en person har
kontakt med socialtjänstens arbete med barn och unga är den personen generellt
ensamstående, lågutbildad, samt i behov av försörjningsstöd eller annan stöttning från
socialtjänsten. Ingen av dessa faktorer är ensamt skäl att omhänderta ett barn med stöd av
LVU. Inte heller är det något som tycks mätas eller tillskrivas vikt i själva domen.
Vårdnadshavarens civilstatus nämns i domar, inte på något sätt som en avgörande faktor utan
mer en formalitet och förklaring av barnet i frågas hemmiljö. Alla av indikatorerna ovan
undersöks antagligen av socialtjänsten och finns då med i den utredning som föregår ett LVU.
Möjligen tillskrivs de också vikt för om det kommer ansökas om ett LVU eller inte. Ser man
till den tidigare forskningen hade det varit av stort intresse att få undersöka dessa variabler,
men eftersom domstolen inte har fäst vikt vid detta kunde vi inte göra det heller.
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Utifrån den tidigare forskningen formulerades ett antal hypoteser som sedan testats mot
studiens material. Enligt dessa fem hypoteser förväntades att det i materialet skulle finnas en
överrepresentation av familjer med utomnordiska namn och ensamstående vårdnadshavare
jämfört med den övriga befolkningen. Missbruk förutsågs vara den vanligaste anledningen till
dom om LVU, följt av psykisk ohälsa hos vårdnadshavaren. Vidare antogs att barnen generellt
skulle vara yngre än tolv år och att det inte skulle finnas någon skillnad mellan pojkar eller
flickor i domarna.

Studien hade vid sidan av hypotesprövning även en explorativ ansats för att få möjlighet att
utforska materialet närmare. I en sambandsanalys återfanns signifikanta samband mellan
utomnordiska namn, hedersrelaterad problematik och våld mot barn. Detta samband har även
stöd i tidigare forskning (se exv Schlyttner & Linell 2008, Nadan et. al 2014), där
immigrantfamiljer kopplas samman med hedersrelaterad problematik och uppfostringsaga. I
vårt material återfanns även samband mellan familjer med utomnordiskt namn och stigande
ålder hos barnet, vilket skulle kunna förklaras av att hedersproblematik oftare återfinns hos
äldre barn än yngre. Däremot fanns negativ korrelation mellan familjer med utomnordiska
namn och allmän omsorgsbrist samt funktionsnedsättning hos vårdnadshavaren. Detta resultat
antyder att utomnordiska och inomnordiska familjer får bifall till LVU på olika grunder.
Studierna i tidigare forskning som rör funktionsnedsättning hos vårdnadshavaren (Booth et. al
2005, Höglund & Larsson 2012) har inte lagt någon vikt vid etnicitet hos vårdnadshavaren.
De handlar mest om att dessa föräldrar har en hög risk att få sina barn omhändertagna, hur det
kan upplevas att samhällets har en ovilja att låta barn växa upp hos föräldrar med intellektuell
funktionsnedsättning och hur det påverkar dessa föräldrar. Med det i åtanke är det inte
förvånande att vi har ett signifikant samband mellan funktionsnedsättning hos
vårdnadshavaren och låg ålder på barnen i LVU domarna.

I tidigare forskning återfanns teman om att ensamstående föräldrar är en utsatt grupp som
därför i förlängningen riskerar att få sina barn omhändertagna med stöd av LVU (se exv
Fransson et. al 2016 eller Lundström 1999). I det test som gjordes gällande vårdnadshavares
civilstatus i relation till hela populationen ser vi att ensamstående vårdnadshavare är kraftigt
överrepresenterade i vårt material. Det är möjligt att anta, i relation till tidigare forskning, att
det är en särskilt utsatt grupp. I vårt material förekommer, i likhet med tidigare forskning,
psykisk ohälsa oftare hos ensamstående mammor och separerade vårdnadshavare än de andra
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grupperna (Fransson et. al 2016). Något som är intressant i undersökningen är att psykisk
ohälsa inte korrelerar med någon av de andra anledningarna, detta trots att psykisk ohälsa inte
ensam är en legitim anledning att omhänderta barn med stöd av LVU. Psykisk ohälsa hos
vårdnadshavaren behöver påverka barnet så pass negativt att barnets hälsa och utveckling
riskerar att skadas (Prop. 1989/90:24, s 108). I relation till detta är det möjligt att anta att
psykisk ohälsa borde korrelerar med exempelvis allmän omsorgsbrist.
I tidigare forskning har barnets kön kopplats ihop med olika typer av anledningar till LVU (se
exv Alzate & Rosenthal 2008), då pojkar oftare blir utsatta för våld medan flickor oftare blir
utsatta för försummelse. I vårt material tycks dock pojkar oftare än flickor blir utsatta för
omsorgsbrist och kön har i förhållande till våld inte gett något signifikant resultat.
Omhändertagande med stöd av LVU har i tidigare forskning varit mer förknippat med yngre
barn och frivilliga placeringar med äldre barn (Khoo et. al 2012). I tidigare forskning har
också framkommit att yngre barn oftare tycks bli utsatta för våld än äldre barn (Andersen &
Fallesen 2009). Enligt vår analys blir yngre barn som ingår i domarna oftare utsatta för
omsorgsbrist, yngre barns vårdnadshavare har oftare har en funktionsnedsättning och yngre
barns vårdnadshavare har oftare har en pågående kriminalitet eller sitter i fängelse.
Att dessa skillnader presenterar sig i resultatet kan ha ett flertal förklaringar. I tidigare
forskning har både svenska och internationella studier använts även om vår undersökning
enbart fokuserat på svenska domar. En möjlighet, som nämnts tidigare, är att länder med
andra typer av socialförsäkringssystem eller annorlunda lagstiftning får andra resultat av sin
statistik på grund av dessa skillnader. En annan aspekt är att många studier i tidigare
forskning har sett till alla typer av insatser från socialtjänsten, både frivilliga och ofrivilliga.
Vård enligt LVU får endast ges om vård inte kan ges på frivillig väg (LVU 1 §), och enligt
statistik från Socialstyrelsen (2015a) är det endast en fjärdedel av placerade barn som blir
vårdade mot sin eller vårdnadshavarnas vilja. Av den fjärdedelen fokuserar vår studie enbart
på dem som blivit omhändertagna med stöd av 2 § LVU, vilket utgör en ännu mindre del. I
tidigare forskning finns inget som antyder att det är skillnad mellan de grupper som blir
placerade frivilligt eller ofrivilligt. Dock verkar inte heller någon ha undersökt detta vilket gör
det omöjligt för oss att uttala oss om eventuella skillnader dessa grupper emellan.
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6.3 Relation mellan resultat och teori
Ekologisk systemteori försöker se till alla delar i ett barns liv som kan beröra deras uppväxt.
Resultatet av studien, och i kombination med tidigare forskning, visar att det kan vara svårt att
sätta fingret på vad som är anledningen till att domens utfall blir bifall till LVU.
I tidigare forskning framhölls att etniska minoritetsgrupper generellt är överrepresenterade i
studierna, innan de justerats för ekonomisk utsatthet. Då domarna inte genomgående
innehåller någon information om familjernas ekonomiska situation eller socioekonomiska
grupptillhörighet har vi i vårt material inte kunnat justera för ekonomisk utsatthet. Det har
även blivit tydligt hos Lundström (1999) och Garbarino & Kostelny (1992) att en ekologisk
analys som kan ta hänsyn till demografiska faktorer kan erhålla en större förklaringspotential,
då en större social utsatthet tycks vara förknippad med omhändertagande med stöd av LVU.
Resultatet att vårdnadshavare med utomnordiska namn oftare verkar utsätta sina barn för våld
kan vara ett tecken på ett kulturellt makrosystem. Det är möjligt att anta att en person som
flyttar till Sverige från ett annat land tar med sig praktiker från ursprungslandets
makrosystem, vilket kan skilja sig från Sveriges makrosystem i olika utsträckning. Även om
familjer med hedersproblematik i vårt material var en liten grupp återfanns ändå signifikanta
samband mellan hedersproblematik och våld mot barn, samt mellan hedersproblematik och
familjer med utomnordiska namn. Detta kan tyda på en subkulturell makronivå gällande
hedersrelaterad problematik, vilket stöds av tidigare forskning (Schlytter & Linell 2008,
Nadan et. al 2014). Det kan dock inte uteslutas att familjer med utomnordiskt klingande namn
i större utsträckning misstänks för att utsätta sina barn för uppfostringsaga. När det kommer
till vårdnadshavares funktionsnedsättning tycks det i Sverige existera ett kulturellt
makrosystem, där det anses att föräldrar med kognitiv eller intellektuell funktionsnedsättning
inte har kapacitet att på egen hand ta hand om sina barn. När socialtjänsten och
vårdnadshavaren inte tycker lika om de uppväxtvillkor som barnet har, är det troligt att barnet
kommer att omhändertas med stöd av LVU och blir placerat. Detta antagande stöds att vi har
signifikanta resultat mellan vårdnadshavare med funktionsnedsättning och låg ålder på
barnen.
Ett annat exempel återfinns kring FN:s Barnkonvention, där alla länder som raticifierat
Barnkonventionen åläggs att lagstifta för att skydda barns rättigheter. Detta större
internationella makrosystem kan alltså bestämma över ett lands eget makrosystem i den här
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frågan. I Barnkonventionen återfinns också barnets objektiva bästa. Barns objektiva bästa är
den vetenskapliga bedömning som vuxna professionella gör angående vad som anses bra för
barn och inte, till skillnad från barns subjektiva bästa där barnets självt får uttala sig om sin
situation (Schiratzki 2010, s 27ff). LVU hör således samman med det internationella
makrosystemet Barnkonventionen, där barns objektiva bästa framhålls. I vår undersökning har
vi i första hand sett till barnets mikrosystem, oftast familjen, och till makrosystemet som utgör
Sveriges lagstiftning samt relationen dem emellan. I tidigare forskning har också framkommit
faktorer som kan påverka barn i exosystemet, till exempel föräldrars arbetslöshet eller annan
form av starkt socialtutanförskap. Därför blir ekologisk systemteori ett användbart verktyg för
att få syn på barns utsatthet och utanförskap på flera olika nivåer.

6.4 Relation mellan resultat och metod
Denna

studie

har

genomfört

en

kvantitativ

innehållsanalys

på

domar

gällande

omhändertagande med stöd av LVU 2 §. I domarna har olika typer av information
kategoriserats för att kunna göra en statistisk analys på materialet. Eftersom merparten av
informationen i domarna var kategorier som behövde klassificeras blev variablerna
kvalitativa, vilket gav en viss begränsning i vilka statistiska utföranden som kunde göras.
Sammanlagt 150 domar undersöktes, och sammantaget var domens utfall snedfördelat mot
bifall till LVU. Det är möjligt att fundera över om studien skulle fått fler signifikanta resultat
om fler enheter undersökts eller om kodningen hade varit annorlunda. Dock uppger Cato
(2014) att 80-90 procent av alla LVU-processer leder till ett bifall till LVU. Därför är det
möjligt att anta att snedfördelningen skulle bestått oavsett hur många enheter som omfattats
av undersökningen. Då blir istället metoder som viktning eller stratifierat urval en möjlighet.
Viktningen valdes bort då snedfördelningen antagligen är en realitet och inte beror på urvalet.
Om ett stratifierat urval gjorts hade undersökningen i större utsträckning kunnat jämföra
enskilda grupper, exempelvis vad som mer i detalj skiljer grupperna ensamstående mammor
och ensamstående pappor ifrån varandra ifråga om domar gällande LVU. Stratifierat urval
valdes också bort då det inte var huvudfokus för undersökningen. Ett större dataset hade dock
gett fler enheter inom samtliga kategorier vilket hade kunnat öka chanserna för att små
kategorier i vårt material, som hedersproblematik, konflikt och kriminalitet hos
vårdnadshavare, hade blivit fler till antalet och då i större utsträckning möjligen kunnat ge
signifikanta resultat.
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Valet att kategorisera anledningarna utifrån vad domstolen dömde efter är ytterligare något att
problematisera. Ett alternativ hade varit att kategorisera anledningarna helt efter hur lagtexten
är formulerad:
2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt
utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk
för att den unges hälsa eller utveckling skadas (Lag med särskilda bestämmelser om vård av
unga, SFS 1990:52).

Om anledningarna kategoriserats som rekvisiten i lagtexten hade studien istället haft fyra
kategorier med anledningar istället för åtta som den nu har. Fysiskt eller psykisk misshandel
är helt och hållet samstämmig med den kategorisering vi gjort i vårt material gällande
gruppen våld mot barn. Däremot är alla de andra kategorier vi arbetat med subgrupper till
rekvisitet brister i omsorgen. I vårt material har inga fall av sexuellt utnyttjande existerat,
vilket motsvaras av rekvisitet otillbörligt utnyttjande. Om det hade funnits domar som
behandlade sexuellt utnyttjande hade de blivit en egen kategori i vår studie. Det sista
rekvisitet, annat förhållande i hemmet, är tillämpligt när det som utgör en risk för barnet är
någon annan än barnets vårdnadshavare, exempelvis en vårdnadshavares sambo. I vår studie
har några domar handlat om detta, men vi har istället kategoriserat dem efter vilken anledning
som gjort den personen till en risk för barnet. För att kunna undersöka studiens syfte var det
mer relevant att separera ut anledningarna till mindre kategorier, än de vi fått om vi följ lagens
rekvisit. Exempelvis hade missbruk då sorterats in under brister i omsorgen, vilket inte gjort
det möjligt att undersöka det separat. Då missbruk varit ett tydligt och framträdande tema i
tidigare forskning hade det blivit en förlust för studien.
För att kunna genomföra den andra logistiska regressionen utfördes en sammanslagning av
anledningar som gav oss just fyra anledningar istället för åtta. Våld mot barn slogs samman
med hedersproblematik, psykisk ohälsa och funktionsnedsättning hos vårdnadshavare slogs
samman till en grupp samt så grupperades konflikt och kriminalitet tillsammans med allmän
omsorgsbrist. Kategorin missbruk fick bestå. Detta gav dock inga signifikanta resultat och
även om liknande sammanslagning gjorts i tidigare forskning (se exv Khoo et. al 2012) är vi
ändå nöjda med den kategorisering som ursprungligen valdes.
När det gäller de variabler som valdes ut att undersökas i uppsatsen, valdes de för att ge kunna
ge svar på syfte, frågeställningar och hypoteser. Vid genomläsningarna av domarna fanns en
öppenhet för att fler kategorier skulle kunna behöva tillkomma, beroende på innehållet i vårt
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material. Att inga andra kategorier uppdagades i vårt material utesluter inte att de kan finnas i
andra LVU-domar som inte funnits med i vårt urval. Vi är medvetna om att den här studien
kan leda till en reproducering av föreställningar kring kategorier av människor. I alla fall utom
etnicitet har vi kodat och följt det som domstolen redan kategoriserat och skrivit ut. Att
ifrågasätta dessa kategorier hade i sig varit en intressant undersökning, men ryms inte inom
syftet för den här studien. Genomgående är domstolens anledning till kategorisering baserad
på t ex socialtjänstens utredning som legat till grund för domstolsförhandlingen, men är inte
material vi har kunnat ta del av. Själva materialet vi använt oss av i studien går också att
ifrågasätta. Olika domstolar har varit olika utförliga i sina utlåtanden och beskrivningar, vilket
kan bidra till en osäkerhet i kodningen. Dessutom är domarna mindre fylliga än vad till
exempel socialtjänstens utredningar generellt är. Om undersökningen hade utförts på
socialtjänstens utredningsdokumentation eller journaler hade mer informations kunnat komma
fram. Å andra sidan är det då socialtjänsten som målar hela bilden av situationen, i domarna
är det så att vårdnadshavarnas åsikter blir framförda av dem själva istället för via
socialtjänsten. Ett ytterligare problem med den typen av studie är att socialtjänstens akter är
strängt sekretessbelagda, vilket väcker en del etiska problem att ta hänsyn till.

6.5 Implikationer för framtida studier och praktik inom socialt arbete
Något som skulle kunna vara intressant för framtida forskning att undersöka är att jämföra
grupper som får frivilliga insatser via socialtjänsten med grupper där socialtjänsten ansöker
om omhändertagande med LVU. Detta för att vi uppfattat att det saknas forskning kring just
detta. Den forskning som vi hittills funnit riktar in sig på hela grupper som på något sätt är
involverade i socialtjänstens arbete för barn och unga. När man arbetar inom socialt arbete
med barn och unga är det viktigt att se varje fall enskilt och inte bara göra antaganden utifrån
forskning, varje barns situation är unik. Exempelvis visar vårt material på att familjer med
utomnordiska namn oftare blir anklagade för våld mot barn än inomnordiska familjer, men att
inomnordiska familjer oftare har en vårdnadshavare med funktionsnedsättning i jämförelse
med utomnordiska familjer. Detta skulle kunna vara en realitet men är också något värt att
undersöka

närmare.

Att

undersöka

vårdnadshavares

etnicitet

i

förhållande

till

funktionsnedsättning och föräldraskap verkar inte heller vara undersökt i speciellt stor
utsträckning. Personer med funktionsnedsättning är en marginaliserad grupp från början och
om man skulle ha ett intersektionellt perspektiv, kan det blir en intressant utveckling inom
detta forskningsområde.
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