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ABSTRAKT 

I föreliggande studie undersöks hur rättssäkerheten tillämpas och tolkas allmänt för barn som 

placeras utanför det egna hemmet av socialtjänsten samt hur rättssäkerheten tolkas och 

tillämpas när det rör barn som är placerade på ideella kvinnojourer. Studien är av 

rättssociologisk art. Metoden som används i studien är en kombination av rättsdogmatisk 

metod och samhällsvetenskaplig metod. Detta för att genom den rättsdogmatiska metoden 

studera lagstiftning och den samhällsvetenskapliga undersöka hur lagen tillämpas i praktiken. 

Materialet består av texter samt intervju. Teorier om rättssäkerhet används för att skapa en 

förståelse av materialet (Staaf; Petczenik) Studien visar att det finns brister i den formella 

rättssäkerheten samt att den materiella rättssäkerheten inte diskuteras över huvudtaget. 

Studiens resultat visar även att det finns ett glapp mellan rätten och dess tillämpning. 

ABSTRACT 

The present study examines how the rule of law is applied and interpreted for children placed 

outside their home by social services and how the rule of law are interpreted and applied in 

the case of children placed on non-profit refuges. The study has a sociology of law approach. 

Methods used in the study are a combination of legal dogmatic and social scientific method. 

The material consists of texts and one interview. Theories of the rule of law is used to create 

an understanding of the material (Staaf; Petczenik). The study shows that there are 

deficiencies in the formal legal rights as well as to the substantive legal rights, that will not be 

discussed at all. The results of the study shows that there is a gap between the law and its 

application. 

 

Nyckelord: Barn på ideella kvinnojourer, barnets bästa, rättssäkerhet, skyddat boende, barn, 

barns rättssäkerhet, skyddat boende, barnkonventionen. 

Key words: Children of non-profit shelters, child's best, the best interest of the child, the 

convention of the rights of the child, children at nonprofit shelters, children's rights, child 

certainty. 
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mig, peppat mig och framförallt har fått mig att se framåt och inse att det är spännande och 
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1. Problemområde, syfte och frågeställningar 

1.1 Inledning 

 

Från att tidigare ha betraktats som en privat angelägenhet har mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer och barn som bevittnat våld kommit att ses som ett allvarligt problem som 

samhället har ett ansvar för att motverka. Under år 2010 gjordes 2700 polisanmälningar om 

grov kvinnofridskränkning och 27 300 anmälningar om misshandel mot kvinnor (Brå 2007). 

Mer än hälften av de kvinnor som i Sverige anmäler våldsbrott har blivit utsatta i en nära 

relation (BRÅ 2009). På senare tid har man även uppmärksammat barnen som våldsoffer, 

antingen att de har bevittnat våld eller att de blivit direkt utsatta för våld.      

Beräkningar visar att vart tionde barn i Sverige någon gång upplevt våld i familjen, vilket 

motsvarar drygt 190 000 barn (SOU 2001:72). Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL, ansvar för stöd och hjälp till personer utsatta för brott och deras närstående. 

Ideella föreningar, främst kvinnojourer, står för ett mycket omfattande stödarbete inom 

området. Dessutom erbjuder större delen av landets kommuner så kallat skyddat boende eller 

liknande som drivs av en ideell förening. Det har varit den vanligaste insatsen som 

socialtjänsten har beviljat kvinnor och barn som varit i behov av stöd och skydd utifrån att de 

utsatts för våld i nära relation (Socialstyrelsens meddelandeblad Nr 2/2012). Kvinnojourernas 

verksamhet har byggt på frivilliga insatser. Kvinnojourernas verksamhet har byggt på 

frivilliga krafter och på deras engagemang för målgruppen. Det har varit oklart hur denna 

insats när den beviljas av socialtjänsten skall betraktas ur ett juridiskt perspektiv. Rättsläget 

och därigenom kraven på kvalitet utifrån socialtjänstlagen har därför varit otydligt 

(Socialstyrelsen, 2011). År 2007 förtydligades socialtjänstens ansvar för målgruppen 

våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.             

 Regeringen beslöt sig även för en handlingsplan för att förbättra stödet till målgruppen. 

När socialtjänsten beviljar en insats i form av stöd och skydd så följer ett ansvar för 

socialtjänsten med att insatsen är av god kvalitet . Utföraren av insatser som har beviljats av 

socialtjänsten har ett ansvar att leva upp till den lagstiftning som råder inom området, 

socialtjänstlagen och föreskrifter. 
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1.2 Problemformulering 

 

 Kvinnojourernas verksamhet har byggt på frivilliga insatser utan särskilda krav på 

dokumentation och utbildning av de personer som arbetar på deras boenden. Det har varit 

oklart hur denna insats när den beviljas av socialtjänsten skall betraktas ur ett juridiskt 

perspektiv och därigenom har även kraven på kvalitet utifrån socialtjänstlagen varit otydligt 

(Socialstyrelsen, 2011 ). För barn som blir placerade av socialtjänsten utanför det egna 

hemmet ensamt eller tillsammans med förälder finns det regelverk. En del av den 

rättssäkerheten handlar om att det finns föreskrifter för hur det skall se ut på den typen av 

boenden. 

  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att redogöra för och diskutera hur rättssäkerheten tillvaratas för barn 

placerade på ideella kvinnojourer. Syftet konkretiseras med hjälp av följande frågeställningar: 

 

 Hur kan och bör rättssäkerheten tolkas när det rör barn som är placerade på ideella 

kvinnojourer? 

 

 Hur tillämpas rättssäkerheten när det rör barn som är placerade på ideella kvinnojourer? 

 

 Vilka likheter och olikheter kan uppmärksammas mellan tolkning och tillämpning? 

 

Operationalisering sker genom att: 

- tolkning görs med hjälp av analys av lagtexten med stöd av juridisk metod (Lehrberg, 

2010) och 

- tillämpningen studeras genom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd då de är  

den första instansen som tolkar och omvandlar lagen till riktlinjer för hur lagen ska 

användas av socialtjänsten. 
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1.4 Avgränsningar och begreppsdefinitioner 

Denna studie behandlar hur rättssäkerheten tillvaratas för barn som är placerade av 

socialtjänsten på ideella kvinnojourer. Studien är avgränsad till ideella kvinnojourer/ 

skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld generellt och 

brett. Den omfattar inte ett etniskt perspektiv och skyddade boenden vilka är inriktade på 

hedersrelaterat våld. Vidare handlar studien ur ett genusperspektiv om skyddade boenden för 

våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld och tar inte upp män som misshandlas.

  Anledningen till att dessa aspekter inte berörs är att de inte legat i fokus för studien. 

Vidare kommer jag i studien att avgränsa mig till de barn som tillsammans med sin mamma 

blivit placerade på en ideell kvinnojour via socialtjänsten, eftersom det är då kvinnojouren 

kan anses vara utförare av socialtjänst och i och med det har man ett ansvar för att leva upp 

till de regelverk som finns.  Tillämpningen studerar jag genom Socialstyrelsens utövning 

eftersom de är första instansen som utformar riktlinjer för hur lagen ska användas av 

socialtjänsten. 

 

 

1.5 Definitioner och val av begrepp.  

Nedan definierar jag begrepp som återkommer i uppsatsen. 

Ideella kvinnojourer: Ideella kvinnojourer är en verksamhet utan vinstsyfte som drivs av 

ideella krafter och eget engagemang. Ideella kvinnojourer har specialiserat sig på att ta emot 

våldsutsatta kvinnor i nära relation samt deras barn.  

Barn: Med barn menas i uppsatsen de barn som är i omyndig ålder och är placerat på en 

ideell kvinnojour tillsammans med sin mamma. 

Tolkning: Med begreppet tolkning avses att genom noggrann analys fastställa innehållet och 

meningen i rättsreglerna samt fastställa innebörden av dessa genom tolkning av lagtext. 
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Tillämpning: Med begreppet tillämpning avses själva användandet av 

lagstiftningen/rättssäkerheten. Tillämpningen studeras genom Socialstyrelsens utövning. 

Rättssäkerhet är något som jag använder som ett teoretiskt begrepp och tas därför upp i 

uppsatsens teoridel.  

1.6 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är uppdelad i fem olika kapitel med underrubriker enligt följande: I uppsatsens 

första del (Kapitel 1) introduceras uppsatsens ämne vilket är rättssäkerheten för barn 

placerade på ideella kvinnojourer. Här presenteras inledning med problemformulering, syfte 

och frågeställning. Därefter avgränsningar och begreppsdefinitioner samt bakgrund och 

tidigare forskning inom ämnet. Studiens andra del (kapitel 2) består av ett metodkapitel där 

tyngdpunkten ligger på uppsatsens metod och material samt urval och avgränsningar i studien. 

 I den andra delen redogörs även tillvägagångssätt vid materialinsamling för delstudie B 

samt delstudie A, bearbetning av materialet, studiens validitet och reliabilitet samt etiska 

övervägningar. Kapitel 3 inleds med en teoridel där jag redogör för rättssäkerhet enligt 

Aleksander Peczenik samt Annika Staafs definition.  I studiens fjärde kapitel redogör jag för 

studiens resultat och analys. Studiens femte och sista kapitel består av en diskussionsdel samt 

fortsatta forskningsfrågor. 

 

1.7 Bakgrund och tidigare forskning 

Bakgrund 

De första kvinnojourerna i Sverige bildades 1978 i Stockholm och Göteborg. Det finns idag 

cirka 160 stycken ideella kvinnojourer i Sverige och de flesta av dem är knutna till någon av 

de två riksorganisationerna ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i 

Sverige) eller SKR (Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund). ROKS bildades 1984 för 

att tillvarata de ideella kvinnojourernas intresse. 1996 splittrades denna riksorganisation och 

några av de ideella kvinnojourerna bildade SKR. Idag är 99 av de ideella kvinnojourerna 

knutna till ROKS och 80 stycken till SKR. Ideellt arbetande kvinnor har varit kvinnojourernas 

ryggrad och är det fortfarande på många håll. Tanken när kvinnojoursrörelsen startade var att 

kvinnor skulle stödja andra kvinnor som medsystrar och inte som professionell personal. På 

senare tid har det skett en förändring med allt fler anställda och en större del avlönat arbete. 
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De olika kvinnojourerna arbetar under olika förutsättningar och förhållanden. Några är 

väletablerade med anställd personal och andra har knappa resurser och drivs helt av frivilliga 

krafter. För att uppfylla sitt ansvar gentemot våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat 

våld så använder sig kommunen i stor utsträckning av de ideella kvinnojourernas boenden för 

att uppfylla detta ansvar (Socialstyrelsen, 2012 ). 

 

Tidigare forskning 

De sökord jag har använt mig av är: skyddat boende + barn + rättssäkerhet + barnets bästa + 

ideella kvinnojourer.  I databasen Academic search premier har sökorden översatts från 

svenska till engelska med hjälp av google translate för att få en korrekt översättning (child+ 

child rights + nonprofit shelters + the best interest of the child + legal security for children + 

legal security for children placed in non profit shelters. (se bilaga 3 genomförda sökningar)). 

De sökord som gav några träffar var sökord som Child + sheltered housing samt på Child + 

nonprofit shelters. Där jag fick några träffar på hemlöshet.  Jag har när jag har sökt efter 

artiklar och vetenskapliga studier inte hittat några resultat som tar upp rättssäkerheten för barn 

placerade på ideella kvinnojourer. De artiklar och vetenskapliga studier jag har hittat har haft 

fokus på hemlöshet och har inte bidragit med något relevant för min studie då dessa inte har 

varit möjliga att applicera på min frågeställning empiriskt eller teoretiskt. Det finns dock 

kunskap inom detta område i socialstyrelsens rapporter, vilket jag redovisat i avsnittet ovan 

”Bakgrund”. Anledningen till att jag inte presenterat detta under det här avsnittet är att de inte 

har inte har samma status som vetenskapliga artiklar och därmed inte räknas som tidigare 

forskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 



13 
 

2. Metod och material 

I detta avsnitt redogörs för vilket material som samlats in, hur detta har gått till samt hur 

bearbetningen och analys genomförts.  

Det primära materialet och empirin består av lagtext, dess förarbeten samt Socialstyrelsens 

meddelandeblad, allmänna råd och handböcker för att svara på frågan om hur lagtexten skall 

tolkas. Metoden för detta kan beskrivas som en kombination av rättsdogmatisk metod och 

samhällsvetenskaplig metod. I den rättsdogmatiska metoden studeras lagstiftning genom olika 

rättskällor och den samhällsvetenskapliga metoden kompletterar med källor som faller utanför 

den rättsdogmatiska metoden.  

Eftersom studien är av rättssociologisk art och syftar till att redogöra för både tolkning och 

tillämpning av rätten, blir det relevant att kombinera juridisk rättsdogmatisk metod med en 

kvalitativ samhällsvetenskaplig metod. Den rättssociologiska ansatsen utgör ett komplement 

till den rättsdogmatiska eftersom den ställer frågor som ett rättsdogmatiskt perspektiv inte kan 

ge svar på. En rättsdogmatisk analys av rättsreglerna används i studien för att kunna jämföra 

och analysera lagens syfte med hur Socialstyrelsen uppger att lagen faktiskt tillämpas. De 

kvalitativa resultaten kommer att ställas samman och jämföras med rättens innehåll (Hydén, 

2002, s. 72). De funktioner som är avsedda för lagen behöver förklaras för att synliggöra och 

begripa de icke avsedda funktionerna. I denna studie kommer jag med en rättssociologisk 

textanalys ansats (Svensson, 2000, s.34) att analysera och jämföra det rättsdogmatiska med det 

samhällsvetenskapliga perspektivet. 
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2.1 Juridisk metod- rättskällelära 

När man använder sig av rättsvetenskaplig metod så studeras texten genom olika rättskällor. 

Den rättsdogmatiska metoden skulle kunna jämföras och liknas med den 

samhällsvetenskapliga kvalitativa textanalysen för att ta reda på och fastställa vilka rättsregler 

som finns eller bör tillskapas av lagstiftaren och precisera dess innehåll (Lehrberg, 2010, s. 

167). Skillnaden mellan den rättsdogmatiska metoden och den samhällsvetenskapliga 

kvalitativa textanalysen är att det i den rättsdogmatiska så är källorna givna och fasta till 

skillnad från den samhällsvetenskapliga kvalitativa textanalysen som metod. Enligt Lehrberg 

kan man vid behov för att få en bättre förståelse för rättsreglernas funktion söka kunskap om 

den verklighet där reglerna fungerar, från exempelvis statistik, facklitteratur eller genom 

enstaka intervjuer med kunniga inom området (Lehrberg, 2010, s. 168). De frågeställningar 

som jag vill besvara i min studie, genom att använda juridisk metod är: Hur bör/kan 

rättssäkerheten tolkas när det rör barn som är placerade på ideella kvinnojourer?     

         Eftersom jag valt att använda mig utav en juridisk metod i denna 

uppsats så kommer jag i huvudsak och till största del att studera lagtext och propositioner så 

som rättskällor. Studien kommer inte granska eller behandla rättspraxis, det innebär att detta 

inte är en fullständig analys av gällande rätt.  Fokus i granskningen av lagstiftningen kommer 

att ligga på hur lagstiftaren har formulerat ändamålet med lagen. Denna lagtolkningsmetod 

kallas för teleologisk metod och kännetecknas av att lagens ändamål tilläggs störst betydelse 

för lagtolkningen genom att studera lagtext och proposition för att klarlägga syftet i 

lagstiftningen (Lehrberg, 2010, s.198). I denna studie analyseras lagens syfte genom analys av 

lagtext samt förarbeten. Resultatet kommer därefter att jämföras med hur socialstyrelsen 

tillämpning av lagen (se nedan).  

2.2 Kvalitativ metod 

För att besvara frågeställningar i studien om hur rättssäkerheten tillämpas för barn placerade 

på ideella kvinnojourer av socialtjänsten, har jag valt att tillämpa en kvalitativ ansats. Detta 

som ett komplement till den rättsvetenskapliga metoden. På så vis nås en rättsociologisk 

anstas som problematiserar och synliggör tolkningen och tillämpningen  av lagen. I denna 

studie införlivas de kvalitativa momenten genom att den rättsdogmatiska studien kompletteras 

med skriftliga källor utan för rättskälleläran. Här författningar, allmänna råd och meddelande 

blad från Socialstyrelsen. För att skapa en fördjupad förståelse av dessa dokument görs även 
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en intervju med en inspektör på Socialstyrelsen som deltar i den pågående nationella tillsynen 

av kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld (Neuman, 

2006 s.151). 

2.3 Urval och avgränsningar 

Jag har valt att dela upp studiens i två delstudier som jag kallar för Delstudie A – tolkning och 

delstudie B – tillämpning. 

2.3.1 Datainsamling och tillvägagångssätt vid materialinsamling 

Delstudie A - tolkning 

I delstudie A har jag juridiskt material som empiri. Utgångspunkten för urvalet av material är 

rättskälleläran (Lehrberg, 2010). Jag har gjort en analys av rättsläget genom att utgå från 

rättskälleläran: lag, förarbeten, rättsfall och doktrin för att finna svar på vad lagen säger om 

rättsäkerheten för barn placerade på ideella kvinnojourer.  

Delstudie B - tillämpning 

För att förstå tillämpningen har jag tagit del av en utvidgat rättslig analys. Det betyder att 

empirin vidgas till att även omfatta material som inte tillhör den traditionella rättskälleläran. I 

detta avseende har jag studerat Socialstyrelsens meddelandeblad, allmänna råd och 

handböcker för att söka stöd i hur det första ledet av tillämpande organ (Socialstyrelsen) 

tolkar lagen och anser att den skall tillämpas. För att komplettera dessa dokument har jag 

genomfört en halvstrukturerad intervju med en företrädare från Socialstyrelsen. 

Intervjuguiden konstruerades utifrån de områden som framkommit ur delstudie A 

(intervjuguide, se bilaga 1). Frågorna formulerades utifrån teman och har under intervjun 

fungerat som vägledning. Informanten är en inspektör på socialstyrelsen som deltar i den 

pågående nationella tillsynen av kommunens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som 

har bevittnat våld. Eftersom jag ville få fram uppfattningar, erfarenheter och kunskap som 

kunde vara av betydelse för Socialstyrelsens förståelse av fenomenet valde jag att använda 

mig av kvalitativ intervju i studien (Kvale, 1997 s.13; Sohlberg, 2009, s. 135). Den 

intervjuade fick föreslå platsen för intervjun, vilket resulterade i att intervjun genomfördes 

hemma hos intervjupersonen. Intervjun tog cirka en timme och spelades in på band så att jag 

kunde koncentrera mig på samtalet och inte distraheras av att behöva anteckna allt som sades 

under intervjun (Kvale, 1997. s. 147).  Intervjupersonen har i god tid innan fått ta del av 

informationsbrev (bilaga 2) med information om syftet med studien samt de frågor som 

kommer att tas upp. Under intervjun har jag när jag tyckte det var nödvändigt, ställt 
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följdfrågor. Med hjälp av intervjumallen har jag också styrt tillbaka samtalet till temat då det 

har varit nödvändigt.  

2.3.2 Bearbetning av material 

På följande sätt har jag bearbetat materialet.  

Delstudie A 

Studien utgår från juridisk metod för att fastställa gällande rätt (Lehrberg, 2010). Vägledande 

har varit att utifrån lagtexten hitta källor som förklarar hur lagstiftaren tänkt vid tillskapandet 

av lagen. Studiens teoretiska utgångspunkt är rättssäkerhet och det har också varit den 

vägledande parametern för mig i läsandet av rättskällorna. Eftersom rättskälleläran i huvudsak 

utgår från skrivna dokument har bearbetningen fått karaktären av en textanalys. Läsandet av 

de olika dokumenten har manat fram fler parametrar som varit fortsatta riktmärken för 

läsandet av texterna.  

Det som har framkommit i granskningen av lagen samt övriga rättskällor har sedan därefter i 

analysen jämförts med resultatet från läsandet av dokument som faller utanför rättskälleläran i 

kombination med intervjun med socialstyrelsen. 

Delstudie B 

För delstudie B har jag kompletterat rättskällelärans dokument med texten av annan karaktär 

men samma tyngd som rättskällorna. Här har det varit styrande dokument från 

Socialstyrelsen, så som exempelvis föreskrifter, allmänna råd och meddelandebland. Dessa 

dokument är myndighetens tolkning av hur lagen skall tillämpas. Tack vare sin status har 

dessa dokument stor betydelse för ex socialtjänstens utövning. Tyvärr fokuserar få studier på 

att undersöka gränssnittet mellan dessa. Studie B är gjord med rättssociologisk textanalytisk 

metod (Svensson, 2000). Det betyder att texterna läses ett flertal gånger och därefter följs 

argumentationen i de olika dokumenten utifrån uppdelning på aktörer samt inbördes 

rationalitet. Vägledande för denna bearbetning och analys har varit de parametrar som 

arbetades fram i studie A. Intervjun med Socialstyrelsen har transkriberats i sin helhet och har 

sedan skrivits ut så ordagrant som möjligt. Den metod som jag använt mig av i 

intervjuanalysen är meningskategorisering med fokus på de parametrar som arbetats 

framkommit genom rättsutredningen i delstudie A (Kvale, 1997, s. 178). 

Meningskategoriseringen har gått till så att intervjuerna har ställts samman i kategorier där 

långa uttalanden reducerats till enkla kategorier, hämtade ut den rättsliga analysen (delstudie 
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A). För att även lyfta in det rättssociologiska sättet att analysera studiens resultat så har det 

gjorts en jämförelse mellan det juridiska resultatet och det kvalitativa resultatet från intervjun. 

Det som framkommit av intervjun har alltså sedan granskats mot vad lagstiftningen säger.   
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2.4  Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

När det gäller kvalitativ forskning så är begreppen validitet och reliabilitet inte något som är 

helt oproblematiskt (Kvale, 1997, s. 215). Validitet handlar om en studies giltighet, om vi 

verkligen har undersökt det vi menat att undersöka. Kvale (1997, s. 213) menar att en 

kvalitetskontroll bör göras för att kontrollera att studien är relevant i förhållande till dess 

syfte. Vad som också är väsentligt för studiens validitet är de frågor som jag ställde till 

intervjupersonen under intervjun. För att jag skulle få relevanta svar i förhållande till syftet så 

utformades en frågemall med frågor som utgår ifrån studiens syfte och frågeställningar. 

 Syftet med studien är att redogöra för hur rättssäkerheten tillvaratas för barn placerade på 

ideella kvinnojourer. Studiens ena del består av en kvalitativ intervju med Socialstyrelsen och 

den andra delen består av en analys av rättsläget. Det är dock viktigt att poängtera att den bild 

som träder fram genom Socialstyrelsen inte motsvarar den konkreta tillämpningen utan är 

Socialstyrelsens tolkning. Att en studie har hög reliabilitet innebär att den information jag 

hämtar och resultatet jag får fram av det är tillförlitligt (Kvale, s. 213). I detta fall handlar det 

om hur tillförlitligt det material jag har samlat in är och hur noggrann jag har varit.    

  För att försöka uppnå en så hög reliabilitet som möjligt har jag använt mig av 

intervjumall vid intervjun, för att hålla intervjun till ämnet och inte sväva ut. Ytterligare en 

faktor som kan öka reliabiliteten i en studie är enligt Neuman (2006, s. 411) att den 

intervjuade känner sig bekväm med intervjusituationen. Därför fick den intervjuade själv välja 

tid och plats för intervjun, fick förhandsinformation om studiens syfte samt vilka frågor som 

skulle tas upp under intervjun. Den intervjuade blev också tillfrågad om hon godkände och 

kände sig bekväm med att jag spelade in under intervjun. Kvale (1997, s. 117) beskriver 

intervjun som ett hantverk och att resultatet påverkas av intervjuarens lyhördhet, empatiska 

förmåga samt kunskap inom ämnet. Kvale (1997, s. 149) säger också att en transkriberad 

intervju alltid en konstruktion av en muntlig kommunikationsform som har blivit skriftlig.  

      Jag har vid transkriberingen av intervjumaterialet försökt att skriva ut det 

som har sagts så ordagrant som jag har kunnat. I min studie har jag endast gjort en intervju 

med en inspektör på Socialstyrelsen, som deltar i den pågående nationella tillsynen av 

kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Detta för att 

jämföra vad lagen säger med hur det faktiskt fungerat i verkligheten gällande rättssäkerheten 

för dessa barn som är placerade på ideella kvinnojourer. Det är möjligt att fler intervjuer 

skulle ha gett ett annat resultat i min studie. En ständig fråga inom kvalitativ forskning menar 

Kvale (1997, s.256) är frågan om generalisering och om någon slutsats kan göras utifrån 

endast ett litet material eller utifrån ett fåtal personers perspektiv. Ett tillvägagångssätt för att 



19 
 

kunna dra slutsatser ifrån ett litet material är att resultatet jämförs med tidigare forskning och 

teorier. Området rättssäkerhet för barn placerade på ideella kvinnojourer är relativt 

obeforskat, vilket har inneburit svårigheter att jämföra med tidigare forskning rörande samma 

fenimen. Däremot har studien teoretiskt kunnat jämföras med både rättsvetenskaplig, som 

rättssociologisk tidigare forskning (jmf Peczenik, 1995; Staaf, 2005; Schiratzki, 2010). För att 

ytterligare öka reliabiliteten i min studie har jag strävat efter att vara så transparant som 

möjligt med kvaliteten genom att vara noggrann med att beskriva hur jag har bearbetat 

materialet.   

 

2.5 Kvalitet – Metodkritik 

Jag är medveten om att den här typen av studie kan genomföras på olika sätt, genom att 

analysera och tolka materialet utifrån andra perspektiv. Jag har valt att avgränsa mig till ett 

rättssociologiskt perspektiv i min studie, där jag jämför tolkning och tillämpning gällande 

rättssäkerheten för barn placerade på ideella kvinnojourer. Hade jag i studien även tagit 

hänsyn till andra faktorer såsom exempelvis etnicitet eller hedersrelaterat våld så hade jag 

möjligen fått en djupare och bredare förståelse. Jag är också medveten om att intervjun med 

Socialstyrelsen ger deras bild på hur lagen tillämpas och det är inte säkert att det är hela 

verkligheten.  

 

2.5.1 Delstudie A 

I delstudie B har jag gjort en analys av rättsläget genom att studera lagtext. Resultatets 

validitet handlar om huruvida jag verkligen mäter det som jag säger att jag skall mäta. 

Eftersom jag i delstudie B har analyserat lagtext är det för mig relevant att diskutera text som 

informationskälla. Det finns både för och nackdelar med att analysera och arbeta med en text. 

En fördel av den anledningen att en text är någonting som är stabilt och konstant och inte är 

påverkbart på samma sätt som exempelvis en undersökning vilken handlar om människors 

tolkning.                           

 Risken att jag påverkar en text är liten i jämförelse med risken att jag påverkar resultatet i 

en intervjusituation där det handlar om ett samspel mellan mig och den jag intervjuar.  

Däremot är jag medveten om att jag studerar lagtext i ett samhällsvetenskapligt syfte och att 

lagtexten är ett rättsligt material som är producerat för ett annat syfte än i ett 

forskningssammanhang och för en viss målgrupp. Exempelvis hade en jurist tolkat texten på 
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ett annat sätt eftersom jag i min studie har gjort en analys av lagtexten utifrån ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv, vilket självklart kan tänkas ha betydelse för hur jag tolkar 

den samt för resultatet.  

 

2.5.2 Delstudie B 

I delstudie B har jag gjort en analys av textkällor som kompletterar den traditionella 

rättskälleläran och fördjupat förståelsen genom en semistrukturerad kvalitativ intervju med en 

inspektör på Socialstyrelsen. Vad som kan ha påverkat de svar jag fick vid intervjun och 

resultatet i delstudie A är intervjupersonens upplevelse av intervjusituationen. Eftersom jag 

som intervjuare själv fungerar som ett instrument vid intervjun så påverkar jag också 

samspelet mellan mig och den jag intervjuar och därmed också den intervjuades upplevelse av 

intervjusituationen. Jag har dock strävat efter att påverka min informant så lite som möjligt 

under intervjun.  

 

2.6 Etiska överväganden 

Eftersom studien utförs inom ramen för en högskoleutbildning på grundnivå så omfattas den 

inte av Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Jag har dock 

genom hela arbetet med uppsatsen eftersträvat ett etiskt förhållningssätt. För att undvika 

etiska komplikationer har jag förhållit mig till vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Jag har som 

grund för det etiska resonemanget använt de fyra etiska riktlinjerna om informations-, 

konfidentialitets -, samtyckes-, samt nyttjandekravet. För att uppfylla de kraven fick 

intervjupersonen i god tid innan intervjun ta del av skriftlig information (bilaga 2) gällande 

studiens syfte, innehåll samt genomförandet. I informationsbrevet står det att deltagandet i 

studien är frivilligt och att den intervjuade har rätt att avbryta intervjun.       

 Den intervjuade har innan intervjun skrivit under ett samtycke (bilaga 2) för att bekräfta 

sitt samtycke till att medverka i studien. Jag har så långt det har varit möjligt avidentifierat 

den intervjuade för att skapa en större frigjordhet i att uttrycka sig. Jag kan dock inte lova den 

intervjuade en absolut anonymisering. Det inspelade materialet har behandlats konfidentiellt 

och har förvarats på ett sådant sätt att det varit otillgängligt för obehöriga att ta del av. Det 

inspelade materialet kommer efter att uppsatsen är klar att förstöras och det insamlade 
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materialet kommer endast användas i studiens syfte. Den färdiga uppsatsen kommer att finnas 

tillgänglig på Ersta Sköndal högskolas bibliotek och hemsida.  
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3. Rättssäkerhet - de teoretiska utgångspunkterna 

 

Jag kommer i detta kapitel att definiera de rättssäkerhetsbegrepp som jag sedan kommer att 

använda mig av i uppsatsens analysdel. Rättssäkerhetsbegreppen kommer att användas för att 

redogöra och undersöka om lagen samt tillämpningen när det gäller hur rättssäkerheten 

tillvaratas för barn placerade på ideella kvinnojourer eller om det är så att rättssäkerheten för 

dessa barn inte tillgodoses på ett tillfredställande och rättssäkert sätt. Jag kommer att använda 

mig av två olika rättssäkerhetsbegrepp i analysen.              

 Det första utgår ifrån Pezceniks rättssäkerhetsbegrepp som jag kommer att använda för att 

undersöka om det finns några eventuella brister i lagen. Hans definition av rättssäkerhet 

beskriver hur lagen bör utformas för att uppnå och upprätthålla rättssäkerhet i lagstiftningen 

(Pezcenik, 1995). Det andra rättssäkerhetsbegreppet jag kommer att använda mig av i 

analysen är Annika Staafs definition av rättighetsbegreppet. Hennes definition handlar främst 

om hur tillämpningen av lagreglerna fungerar i praktiken. I sin definition av rättssäkerhet 

utgår hon ifrån Pezceniks tankar som grund men bygger i sin definition vidare på den för att 

tydligare kunna granska hur reglerna fungerar i praktiken  (Staaf, 2005).  

Rättssäkerhet kan definieras som ett skydd för den enskildes demokratiska och mänskliga 

rättigheter. Rättssäkerhet innebär att den enskilde kan känna sig trygg med att de rättsliga 

följderna av hans eller hennes handlingar är förutsebara och att rättsreglernas förutsebarhet 

ger den enskilde skydd mot godtycklighet i samspelet med stat och myndigheter. Professor 

Aleksander Peczenik talar om att man behöver vidga rättssäkerhetsbegreppet och se det ur ett 

vidare perspektiv än bara enbart med krav på att det skall vara förutsebart. Han menar att även 

om förutsebarhet är en central och viktig faktor i rättssäkerhetsbegreppet så är det inte det 

enda som är väsentligt (Pezcenik, 1995, s. 91). Han menar att det också finns ett krav på att 

begreppet rättssäkerhet skall vara etiskt för att det skall kunna betraktas vara just rättssäkert. 

 Man kan säga att synen på rättssäkerhetsbegreppet kan delas upp i formell och materiell 

rättssäkerhet. Den formella rättssäkerheten handlar om att leva upp till lagen och utgörs av 

förutsebarhet medan den materiella handlar mer om innehåll och kvalitet och att 

rättstillämpningen är etiskt och moraliskt god. Den materiella rättssäkerheten omfattar precis 

som den formella också förutsebarhet, men tar även till etiska värden. Peczenik menar att då 

den materiella och den formella rättssäkerheten vägs samman så resulterar det i vad han kallar 

en materiell rättssäkerhetsnorm, vilket innebär att exempelvis myndighetsutövning blir vad 

han kallar rimligt förutsebar lagmässigt samt tar hänsyn till etiska värden (a.a. s.94). För att 



23 
 

uppnå materiell rättssäkerhet krävs det att beslut skall vara rättvisa och ha ett etiskt 

perspektiv. Även om en myndighets beslut följer de formella kraven betyder det inte att det 

inte kan leda till några orättvisa beslut för individen om man utelämnar hänsynstagande till 

etiska värden (a.a. s.100). Detta är särskilt viktigt inom områden som berör barn och i 

synnerhet barn placerade på ideella kvinnojourer. Detta eftersom regelverket behöver 

förtydligas och likaså ansvaret mellan socialtjänsten och de ideella kvinnojourerna när en 

insats beviljas.  

 

3.1 Rättssäkerhet enligt Aleksander Pezcenik 

I Pezceniks bok ”Vad är rätt” (Pezcenik, 1995)  redogör han för sina synpunkter vad gäller 

rättssäkerhet. I boken inleder han sitt resonemang med att definiera innebörden av begreppet 

rättsstat. Han menar att rättsstaten är det som utgör grunden för att rättsreglerna följs och på 

grund av det skall skapa förutsebarhet i tillämpningen av regler. Enligt Pezcenik kännetecknas 

rättsstaten av att den offentliga makten utövas inom en så kallad rättslig ram. I och med det 

ska maktutövningen vara förutsebar på det sätt att den ska ha stöd i rättsreglerna och på så sätt 

inte vara godtycklig (Pezcenik, 1995, s. 50).              

 Rättstatens förhållande till rättssäkerheten kännetecknas enligt Pezcenik av att 

maktutövningen följer rättsreglerna och på grund av det visar maktutövningen förutsebarhet. 

När en myndighets beslut blir förutsebara för individen så skyddas de enligt Pezcenik från 

godtycklig maktutövning. Genom detta får individen ett skydd gentemot staten som har 

makten att ta beslut (Pezcenik, 1995 s. 51).  Pezcenik tar upp faktorer som han menar gynnar 

rättssäkerheten i samhället. Ju mer av dessa faktorer som samhället och dess rättsregler visar 

på, desto högre grad av rättssäkerhet. De faktorer som Pezcenik (1995) tar upp och som 

kommer att användas senare i uppsatsens analys för att granska hur rättssäkerheten tillvaratas 

för barn placerade på ideella kvinnojourer samt om det finns några eventuella brister vad 

gäller rättssäkerheten i lagstiftningen är: 

Exakta och generella regler – Maktutövningen i en rättsstat utmärks av som tidigare har sagts 

av att den följer rättsreglerna. Bara om själva reglerna är tillräckligt tydliga och generella kan 

man uppnå en hög grad av förutsägbarhet. Eftersom rättsreglerna i rättsstaten avgör nästan all 

maktutövning ifrån en myndighet så måste alla former av maktutövning som exempelvis 

myndighetsutövning, hålla sig inom ramarna (a.a. s.52).  
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Likhet inför lagen – Peczenik tar upp och skiljer mellan formell och materiell rättssäkerhet. 

Formell rättsäkerhet handlar om likhet inför lagen och uppstår som en konsekvens av att 

myndigheternas maktutövning följer de regler som anges i lagen. Med det menas exempelvis 

att en individ som enligt lagen har rätt till något också får detta om man följer reglerna. En 

förutsättning för materiell likhet inför lagen är att det inte förekommer någon diskriminering 

eller orättvis behandling. Skall man göra skillnad på en viss grupp bör detta ha en etisk 

motivering till varför. Om en särskiljning görs bör den i så fall motiveras med samt utgöra ett 

skydd för den svagare parten (a.a. s.52).   

 

Rättsreglernas stabilitet – Om regelverkat skall fungera som en ram för myndigheter är det 

nödvändigt att denna ram är stabil. Reglerna bör inte skifta mycket på kort tid på grund av att 

det skapar orolighet och gör det svårt för både myndigheter och individer att anpassa sig till 

ändringarna. Självklart får de ändras men då under en viss stabilitet. När rättsreglerna har 

stabilitet så kan både myndighet och individer lättare anpassa sig till regelverket och likaså 

lättare förutse eventuella konsekvenser av sina handlingar (a.a. s.53).   

 

Subsumtion, normrationalitet – Med begreppet normrationalitet menar Peczenik att det i 

rättsstaten är rationellt och logiskt att följa rättsreglerna. Det skulle kunna liknas med att 

handla målrationellt, det vill säga när en person eller individ handlar på ett sätt som enligt 

honom eller henne tros uppfylla målet på bästa sätt. Människor uppfattar det som mest 

målrationellt när dom följer lagen eftersom man vill undvika besvär och på grund av det 

handlar normrationellt (a.a. s.53).   

 

Öppenhet – Öppenhet i ett samhälle kännetecknas av att lagarna är offentliggjorda. 

Myndigheter och personal på myndigheterna är offentliga företrädare för sin organisation och 

medborgarna kan ta del av allmänna handlingar. Öppenheten i sin tur gynnar förutsebarheten i 

rättsstaten. För att rättsstaten skall anses legitim av medborgarna måste en materiell 

rättssäkerhet råda. Materiell rättssäkerhet ger medborgarna institutionella garantier för att de 

grundläggande fri- och rättigheter upprätthålls. I en rättsstat med hög grad av materiell 

rättssäkerhet görs det avvägningar mellan de formella kategorierna och dess tillämpning och 

de etiska värdena, vilket kräver en balans mellan stabilitet och flexibilitet i rättsstaten 

(Peczenik, 1995 s.60).   
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3.2 Rättssäkerhet enligt Annika Staaf 

I Annika Staafs studie definierar och beskriver hon rättssäkerhet och riktar in sig på 

rättssäkerhetsfrågor som kan finnas och förekomma i praktiken. I avhandlingen ”rättssäkerhet 

och tvångsvård” bygger hon vidare på Pezceniks rättssäkerhetsbegrepp (Staaf, 2005) . Men 

eftersom hon främst inriktar sig på och studerar själva tillämpningen av lagen anser hon att 

definitionen av rättssäkerhet behöver knytas an till själva verksamheten och då på personalens 

befogenheter. Staaf har precis som Peczenik delat upp rättssäkerhetsbegreppet i olika 

kategorier som hon anser påverkar rättssäkerheten när det gäller vård (Staaf, 2005). Hon 

poängterar samtidigt vikten av att vara tydlig i de olika kategorierna med effektivitet, etik 

samt rättvisa (Staaf, 2005 s. 106). De kategorier som Staaf tar upp i sin definition av 

rättssäkerhet är: 

 

Formellt riktiga beslut – I denna kategori beskriver Staaf några olika värden, förutsägbarhet 

lagenlighet och likformighet. Hon anser att värdena lagenlighet och likformighet faktiskt 

skapar förutsägbarhet. Dessa är värden som enligt Staaf är särskilt viktiga under 

verkställigheten av vården. Rättslig förutsebarhet behöver inte alltid vara det viktigaste utan 

lika viktigt är det också att den som är utövaren inom vården kan utgå ifrån dessa värden i 

sina beslutstaganden (a.a. s.107).  

 

 

Likvärdig behandling – I denna kategori talar Staaf om värden som rättvisa och etik. Hon 

beskriver att rättvisa är ett värde som kan beskrivas innehålla effektivitet i förhållande till 

beslutets resultat. Detta på grund av att den effektivitet man får i förhållande till beslutet, 

måste stå i proportion till målet och den inskränkning som det innebär för den enskilda 

individen.  

 

Godtagbar rättsprocess – I denna kategori talar Staaf om värdena korrekt handläggning, 

beslutskompetens och insyn. Hon menar att rättssäkerhet inte endast skall kopplas samman 

med den process som kan förekomma i en domstol utan kan också innefatta något av de olika 

stegen som kan förekomma i själva rättsprocessen i ett ärende, från det att ärendet inleds till 

att det verkställs. Korrekt handläggning förtydligar kravet på effektivitet.      

 Kravet på effektivitet skall enligt Staaf även ställas under utförandet av vården samt i de 

beslut som tas i verksamheten (Staaf, 2005). Insynen syftar enligt Staaf främst till en 

delaktighet av de som är berörda i vårdsituationen samt till tillsyn av verksamheten från 
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samhället (a.a. s, 108). Följaktligen framhåller Staaf främst värdet i att den individen vilken är 

föremål för insatsen/vården själv tillåts vara delaktig i planeringen av vården. Värdet 

beslutskompetens syftar till att de yrkeskategorier vilka berör ärendet eller utförandet av ett 

beslut skall ha lämplig och relevant kompetens för sitt uppdrag (a.a. s, 110). 

 

 

Överklagandemöjligheter – Denna kategori omfattar värdet rättslig tillgänglighet och rätten 

till skadestånd. I denna definition vägs inte bara individens formella rätt att överklaga beslut 

in, utan även personens faktiska möjligheter. De faktiska möjligheterna studeras genom olika 

individers möjlighet att utifrån sina olika förutsättningar och situationer ha möjlighet att kräva 

upprättelse en fråga som rör dem själva. Det krävs ofta mer än endast en formell rättighet att 

överklaga. Faktorer som spelar in här är individens tilltro till systemet, kunskapen individen 

har om systemet, individens syn på hans eller hennes egenvärde samt att individen även har 

känslan av att ha kontrollen över och förmågan att styra sitt eget liv (Staaf, 2005. s, 91). 

 

3.3 Rättssäkerhet och barnets bästa 

Johanna Schiratzki professor i rättsvetenskap har i sin forskning om barnets bästa och i sin 

bok barnrättens grunder beskrivit barnets bästa som ett flexibelt begrepp vilket varierar 

beroende på det enskilda barnets situation och förhållanden (Schiratzki, 2010). Barnets bästa 

kan därmed enligt henne beskrivas vara ett öppet koncept, där en helhetsbedömning av det 

enskilda barnets situation bör göras. När en domstol skall beakta barnets bästa betyder det i 

princip att domstolen skall göra en helhetsbedömning av barnets situation och att den bästa 

möjliga lösningen för barnet skall eftersträvas i varje enskilt fall som rör barn (Schiratzki, 

2010, s. 36).  Schiratzki menar att barnrättens framväxt har inneburit en utmaning för 

etablerade rättsliga begrepp och föreställningar. Utmaningen handlar enligt Schiratzki bland 

annat om samspelet mellan principen om barnets bästa, som har fokus på det individuella 

barnets behov, och om grundläggande rättssäkerhetsbegrepp som förutsebarhet och likhet 

inför lagen (a.a. s, 9). Schiratzki påpekar att principen om barnets bästa, trots att det kan vara 

vagt, är ett av barnrättens grundläggande och viktigaste begrepp. Schiratzki menar att 

principen om barnets bästa ska tolkas som ett öppet koncept, där man beaktar alla tänkbara 

aspekter i ett barns liv. Vidare säger hon att barnets bästa inte är statiskt utan något som beror 

på moraliska värderingar och kan därför variera i olika kontexter (Schiratzki, 2010).    

 Barnets bästa framhålls i flera sammanhang och dess betydelse varierar ofta. Inom 

juridiken används barnets bästa till exempel i lagar och domar för att motivera vissa beslut. 
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Schiratzki talar om att barnets bästa kan förstås och förklaras ur en utvidgad respektive 

inskränkt bemärkelse vilket även kan förklaras som en slags rättslig respektive utomrättslig 

standard (Schiratzki, 2010. s. 34). Den rättsliga/inskränkta standarden beaktar och 

uppmärksammar barnets bästa och innebär vad man kan kalla en miniminivå för barnets 

bästa, vilket kan handla om till exempel skydd mot fysisk misshandel och våld. Den rättsliga 

standarden är alltså begränsat till vad rätten kan göra för att skydda barnet. Den 

utomrättsliga/utvidgade standarden beaktar och uppmärksammar barnets bästa och innebär till 

skillnad från den rättsliga/inskränkta en högre nivå av livskvalitet för barnet som rätten inte 

kan reglera. Rätten kan inte ålägga någon att älska ett barn. Den utomrättsliga/utvidgade 

standarden handlar om den kärlek, omvårdnad och omsorg som ett barn behöver. Den 

utomrättsliga standarden kan beskrivas avse en högre levnadsstandard för barnet med mer 

omsorg och en bättre livskvalitet än den miniminivå som den rättsliga standarden utgör. 

Vidare skiljer sig barnets bästa som utomrättslig standard från barnets bästa som en rättslig 

standard på det sätt att den inte kan tvingas fram genom en juridisk process. Den är istället 

beroende av människors goda vilja att ge barn ”lite extra” (Schiratzki, 2010. s. 35). Ett 

karakteristiskt drag för svensk barnrätt är att lagstiftningen inte enbart strävar efter att påverka 

barnets bästa som rättslig standard utan också barnets bästa som utomrättslig standard. Detta 

sker genom vad Schiratzki kallar för pedagogisk lagstiftning (2010). Pedagogisk lagstiftning 

kännetecknas av att den har eller saknar helt, en svag koppling till domstols rättstillämpning. 

 Ett exempel på det är lagstiftningen i FB (6:1 FB) där lagen uppmanar att föräldrar ska ge 

sina barn en god fostran. Barnkonventionen syftar också till att påverka utomrättsliga 

förhållanden. Barnets bästa skiljer sig från traditionella rättsregler. När en vanlig rättsregel 

skall tillämpas så ges vissa omständigheter stor rättslig relevans och andra omständigheter ges 

mindre tyngd. Vissa delar av verkligheten lyfts fram och uppfattas som mer betydelsefulla för 

den rättsliga bedömningen. Schiratzki menar att barnets bästa långt ifrån alltid används som 

ett öppet koncept i rättspraxis. När det gäller barnets bästa så arbetar rätten med presumtioner, 

vilket är antaganden om vad som är bra för barn (Schiratzki, 2010. s, 36).  

Något som ytterligare försvårar förståelsen av barnets bästa är det förhållandet att barnets 

bästa inte bara är en norm utan också en tolkningsprincip vilken kräver tolkning. Schiratzki 

menar att barns rättigheter ”tenderar att vara symboliska men sällan verkställbara, eller som 

det uttrycks, verkliga rättigheter” (Schiratzki, 2010. s. 37).  
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3.4 Sammanfattning 

Nedan är en bild över hur jag har kopplat ihop Staafs (2005) och Peczeniks (1995) teori om 

rättssäkerhet för barn placerade på ideella kvinnojourer med de teman jag har fått fram ur mitt 

material. Den första och andra raden i bilden beskriver/visar vad Staaf och Peczenik menar är 

viktiga värden vad gäller rättssäkerhet. Dessa är: Formellt lika beslut vid placering/Exakta och 

generella regler, Likvärdig behandling/Likhet inför lagen, Godtagbar 

rättsprocess/Rättsreglernas stabilitet och Överklagande möjligheter/Öppenhet. Dessa värden i 

teorin har sedan kopplats till rad tre i bilden som visar/beskriver de teman jag har arbetat fram 

av mitt material: Aktörer, kvalitet och innehåll, korrekt handläggning och rättssäkerhet samt 

regler och kvalitet. Dessa har sedan kopplats ihop med barnets bästa. 
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Bild 1. Figur över teoretiska begrepp enligt Staaf (2005) och Petczenik (1995) 
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4. Resultat  och analys 

 

4.1 Resultat  

4.1.1 Rättsläget - tolkning 

År 1990 ratificerade Sverige FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), 

Detta utan att reservera sig på någon punkt och blev i och med det ett av de första länderna 

som antog konventionen (SÖ 1990:20). Att Sverige har undertecknat FN:s barnkonvention 

innebär bland annat att barnets bästa skall sättas i centrum vid alla åtgärder som vidtas av 

offentliga organ, så som domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ. 

Sverige har i och med undertecknandet av konventionen förbundit sig att vidta alla lämpliga 

åtgärder för att verkställa de rättigheter som erkänns i konventionen.   

 Barnkonventionen kan beskrivas utgå ifrån två grundtankar, dels att barn är sårbara och 

behöver skydd, samt dels att barn har fullt och lika människovärde som vuxna (prop. 

1997/98:182). Barnkonventionen ger en definition av vilka rättigheter som ska gälla för alla 

barn i hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett etnicitet, kultur, 

ekonomiska förutsättningar religion, eller andra ställningar. I och med barnkonventionen har 

det skapats ett gemensamt mål för alla länder i arbetet med barn (BO, 2001). 

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 av dessa är så kallade ”sakartiklar” som 

talar om vilka rättigheter barn ska ha. Fyra av dessa sakartiklar kan beskrivas vara vägledande 

principer som har fått mer tyngd än de övriga artiklarna.           

 Dessa är: artikel 2 som handlar om förbud mot diskriminering; artikel 3 om barnets bästa; 

artikel 6 om barns rätt till liv och utveckling, samt artikel 12 om barnets rätt att uttrycka sin 

åsikt. År 1995 beslutades det i Sveriges riksdag att FN:s konvention om barnets rättigheter 

inte skulle införlivas i den nationella lagstiftningen, utan att den skulle transformeras in. 

Enligt Föräldrabalkens 6 kap 1§ Har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. 

Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig 

bestraffning eller annan kränkande behandling. I föräldrabalkens 2§ så står det att barn är 

under vårdnad av en eller båda sina föräldrar, till dess att barnet fyller 18 år.      

 Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar över barnet, för barnets personliga 

förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 1§ blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren 

ansvarar även för att barnet får den tillsyn som behövs för barnets ålder. Det är den som är 

vårdnadshavaren för barnet som har ansvar för barnet och skall se till att barnet får den vård 

och omsorg som krävs. Undantaget från detta är när vårdnadshavaren på grund av olika 
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anledningar inte kan tillgodose eller räcker till för att barnet skall få den omsorg som krävs då 

träder socialtjänstlagen in som ett stöd för att trygga upp.   

 

Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) 

SoL 1 kap 2§  

När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa 

kräver. Med barn avses varje människa under 18 år. 

Principen om barns bästa är förankrad i all lagstiftning som rör barn men har tidigare inte 

varit tydligt uttryckt i SoL. Enligt 1 kap 2§ skall, när åtgärder rör barn, särskilt beaktas vad 

hänsynen till barnets bästa kräver. Bestämmelsen svarar mot innehållet i artikel 3 i FN:s 

barnkonvention. Denna paragraf handlar om det så kallade barnperspektivet och tillkom år 

1990 som en följd av att Sverige godkände FN:s barnkonvention. Grunden och ledstjärnan i 

konventionen är principen om barnets bästa, vilket innebär att när åtgärder rör barn skall 

barnets bästa sättas i främsta rummet. Därmed förstärker man barnets ställning inom 

socialtjänsten.  

SoL 2 kap 1§  

Enligt SoL 2:1 så ska varje kommun svara för socialtjänsten inom sitt område och har det 

yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialtjänsten har 

det yttersta ansvaret för de som vistas i kommunen vilket innebär att de har ansvar för att 

våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld får det stöd och den hjälp som de 

behöver. Kommunen får dock enligt SoL 2:5 sluta avtal med annan om att utföra kommunens 

uppgifter inom socialtjänsten (till exempel en ideell kvinnojour).   

SOL 3 kap 3§ god kvalitet.  

Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom 

socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i 

verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Lag (2009:596) .  

Med denna paragraf har riksdagen samt regeringen betonat vikten av att arbeta med 

kvalitetsutveckling inom både vård och omsorg samt individ och familjeomsorg, oavsett om 
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verksamheten drivs av socialnämnden eller av en privat utövare. För den enskilde som får 

insatser enligt SoL ska det inte vara någon skillnad om insatserna genomförs i kommunens 

egen verksamhet eller i annan verksamhet till vilken kommunen har lämnat genomförandet.  

I SoL kap 5 regleras särskilda bestämmelser för olika grupper vilka socialnämnden skall 

särskilt beakta. I 5 kap 1§ regleras särskilda bestämmelser för barn och unga och att 

socialnämnden skall verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda 

förhållanden. Vidare i kapitel 5 §11 regleras socialtjänstens ansvar för stöd till kvinnor utsatta 

för våld i nära relation och barn som bevittnat våld. I 5 kap. 11§ andra och tredje stycket SoL 

betonas socialnämndens ansvar för att särskilt beakta behoven hos kvinnor som utsatts för 

våld av närstående och barn som bevittnat våld. I förarbetena markeras hur viktigt det är att 

brottsoffer, framförallt kvinnor som blivit utsatta för våld av närstående samt barn som 

bevittnat våld, får det stöd och den hjälp som de behöver (prop. 2006/07:38 s. 11 och 30).   

I socialtjänstlagens 6 kapitel regleras vård i familjehem och i hem för vård eller boende. I 

6:1 SoL står det att socialnämnden skall sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett 

annat hem än det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende och att 

det är socialnämndens ansvar att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat 

hem än det egna får god vård. Socialtjänsten har ansvar för att den som placerats får god vård 

och målet om god vård kräver omsorgsfullt planerade placeringar och en noggrann 

uppföljning av placeringen. I SoL 6:6 står det att ett barn inte får tas emot för stadigvarande 

vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna utan socialnämndens 

medgivande. Vidare får Socialnämnden inte fatta beslut om vård utan att förhållandena i det 

enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda av socialnämnden. 

 Socialnämnden får alltså inte (enligt SoL 6:6) utan att inleda utredning på barnet placera ett 

barn på en ideell kvinnojour. I SoL 6:8 betonar man socialnämndens ansvar för att följa upp 

pågående placeringar. Om ett barn vårdas i ett annat hem än det egna skall socialnämnden 

minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs. I SoL 7:1 anges 

föreskrifter om enskild verksamhet som säger att ett bolag, en förening, en samfällighet, en 

stiftelse eller en enskild individ får inte utan tillstånd av socialstyrelsen yrkesmässigt bedriva 

verksamhet för vård eller boende men att tillstånd inte behövs för sådan verksamhet som 

kommunen genom avtal enligt kap 2:5 har överlämnat till en enskild att utföra.  

”Ibland kan kommunen regelmässigt hänvisa kvinnor till en förening med med vilken kommunen inte har 

något formellt avtal och utan att fatta beslut om bistånd enligt 4 kap 1§ SoL. Om båda parter agerar som 

om det funnits ett avtal (konkludent handlande) kan det ändå anses föreligga ett uppdragsförhållande 
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mellan parterna. Detta förutsätter att föreningen i fråga har uppfattat att den har ett uppdrag från 

kommunen om att genomföra insatser enligt SoL. Har föreningen inte uppfattat att den har ett sånt 

uppdrag från kommunen kan något avtalsförhållande mellan parterna däremot inte anses föreligga. Ur 

den enskilda kvinnans perspektiv är detta en rättsosäker situation. Redan utan biståndsbeslut enligt 4 kap 

1§ SoL finns inget formellt beslut för kvinnan att överklaga. Om kommunen och föreningen dessutom 

saknar avtal om socialtjänst saknar socialstyrelsen som tillsynsmyndighet möjlighet att agera vid 

eventuella klagomål från en kvinna som är missnöjd med kvaliteten i det stöd som hon erbjuds”. 

(Socialstyrelsens meddelandeblad, nr 2/2012). 

  

Att kvinnojourer ska betraktas som utförare av socialtjänst har tidigare varit oklart. 

Kvinnojourernas skyddade boenden har inte betraktats som utförare av socialtjänst med de 

krav på exempelvis dokumentation som följer då Enligt SoL 11 kap 5§. De har inte heller 

omfattats av tillsyn från tillsynsmyndigheten. År 2009 gav socialstyrelsen ut ett 

meddelandeblad för att förtydliga frågan gällande utförare av socialtjänst, år 2012 kom 

ytterligare ett meddelandeblad i frågan. Detta säger att kvinnojourer är utförare av 

socialtjänst, vilket bland annat innebär att de har dokumentationsskyldighet och omfattas av 

socialstyrelsens tillsyn.                       

 När en ideell förening utför insatser enligt ett beslut om bistånd (4:1 SoL) till exempel 

genom att ta emot en kvinna med barn i ett jourboende på uppdrag av socialtjänsten så gäller 

socialtjänstens regelverk för den som är utförare av socialtjänst och föreningen ska 

dokumentera insatsen. Enligt SoL 11kap 5§ så ska handläggning av ärenden som rör enskilda 

samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling dokumenteras.  

”När kommunen som huvudman för socialtjänsten sluter ett avtal och låter någon annan utföra 

kommunens uppgifter förblir verksamheten en kommunal angelägenhet. Kommunen bär fortsättningsvis 

huvudansvaret och har det yttersta ansvaret för verksamheten. Detta gäller oavsett vem- den beslutande 

nämnden själv, en annan nämnd eller en enskild verksamhet- som verkställer det beslutade biståndet. 

Nämnden ansvarar för att den verksamhet som utför insatsen har tillräcklig kvalitet och personalen har 

den kompetens som krävs för att fullgöra insatsen med god kvalitet. Det är alltid den nämnd som har 

beviljat en insats enligt SoL som i förhållande till den enskilde ansvarar för att insatsen uppfyller kraven 

på god kvalitet. Med detta följer självklart en skyldighet att dokumentera att beslutet har verkställts samt 

att följa upp det beviljade biståndet. Socialnämndens ansvar för god kvalitet omfattar dels att på en mer 

övergripande nivå kontrollera och följa upp verksamheten till vilken genomförandet av insatser enligt 

SoL har överlämnats, dels att på individnivå följa upp det enskilda ärendet och besluta om eventuella 

ytterligare insatser. Bestämmelsen i 3 kap 3§ SoL gäller även direkt för den som bedriver enskild 

verksamhet enligt SoL” (Socialstyrelsens meddelandeblad, nr 2/2012). 

 

 År 2010 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen och socialtjänstförordningen om att 

socialstyrelsen skall inspektera HVB-hem och kommunala boenden där det bor barn och 

samtala med dessa barn som så önskar två gånger per år. Om kvinnojourernas skyddade 
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boenden är att betrakta som tillståndspliktig verksamhet så skulle det innebära att de skulle 

vara skyldiga att följa den lagstiftning som därmed följer.  Enligt SoL 13 kap 1§ så har 

socialstyrelsen tillsyn över socialtjänsten och tillsyn över annan enskild verksamhet som 

kommunen upphandlar tjänster från för att fullgöra skyldigheter enligt denna lag. Lag 

(2009:596). Tillsynen gäller enligt SoL 13:1 alltså även för de ideella kvinnojourerna.  

 För barn som är placerade utanför det egna hemmet ensam eller med förälder finns det 

regelverk. En del av den rättssäkerheten handlar om att det finns föreskrifter för hur det skall 

se ut på den typen av boenden. Deras rättssäkerhet tillgodoses bland annat genom den så 

kallade frekvenstillsynen samt att det finns föreskrifter som reglerar. Att man omfattas av 

tillsyn är inte detsamma som att man omfattas av frekvenstillsynen. Frekvenstillsynen innebär 

att barn skall komma till tals och träffa tillsynsmyndigheten två gånger per år.     

 Före år 2009 betraktades inte kvinnojourer som utförare av socialtjänst.2010 infördes nya 

bestämmelser in i socialtjänstlagen och socialtjänstförordningen om att socialstyrelsen skall 

inspektera HVB-hem och kommunala boenden där det bor barn och samtala med dessa barn 

som så önskar två gånger per år. Enligt socialtjänstlagens 13 kap 1§ som handlar om tillsyn så 

har Socialstyrelsen tillsyn över socialtjänsten och verksamheten vid sådana hem som avses i 6 

kap 3§. Tillsynen över enskild verksamhet avser verksamhet för vilken det krävs tillstånd 

enligt 7 kap 1§ första stycket, verksamhet som en kommun genom avtal enligt 2 kap 5§ har 

överlämnat till enskild att utföra samt annan enskild verksamhet som kommunen upphandlar 

tjänster ifrån för att fullgöra skyldigheter enligt denna lag. Lag (2009:596).       

 I socialtjänstförordningens 3 kap 1§ om vård i familjehem och i hem för vård eller boende 

ges en definition enligt följande.  

1§ Med hem för vård eller boende avses ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för 

vård eller behandling i förening med ett boende. Om ett sådant hem drivs av ett bolag, en 

förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs dessutom att verksamheten 

bedrivs yrkesmässigt. (SFS 2001:937).  

I socialtjänstförordningens 3kap står det även att verksamhet för vård i familjehem och i hem 

för vård eller boende skall bedrivas i fortlöpande samarbete med den socialnämnd som har det 

sammanhållande ansvaret för att den enskilde får det stöd och den hjälp som han eller hon 

behöver . Det står även i §5 att det vid varje hem för vård eller boende skall finnas en  person 

med lämplig utbildning som förestår verksamheten och det skall även finnas sådan  personal 

som i övrigt behövs för en ändamålsenlig verksamhet. I den 19§ står det att Socialstyrelsens 

tillsyn över hem för vård eller boende som tar emot barn eller unga ska omfatta regelbundna 
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inspektioner, vilka ska göras minst två gånger per år varav en skall vara oanmäld. Den 

inspektör från Socialstyrelsen som genomför inspektionen skall vid inspektionen samtala med 

de barn och unga som vill det (SFS 2001:937). 

Enligt biståndsparagrafen SoL 4 kap 1§ vilken är utformad som en rättighetsparagraf för den 

enskilde, så skall den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda 

på annat sätt ha rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. En insats 

skall alltid beviljas med stöd av denna lag. Denna rättighetsparagraf för den enskilde följs av 

en skyldighet för kommunen att leva upp till lagens krav.             

 Vad som kännetecknar en rättighetsparagraf är att den är utkrävbar för den enskilde. 

Utkrävbarheten sker via överklagning till domstol, där den enskilde kan hävda sin rätt 

gentemot socialnämnden. I 16 kap 3§ SoL om överklagande och verkställighet av beslut står 

det att socialnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om nämnden 

har meddelat beslut i fråga om bistånd enligt 4 kap 1§ SoL. Tillämpningen kontrolleras också 

av staten via Socialstyrelsen. Tillsynen är huvudsakligen inriktad på frågor om laglighet och 

rättssäkerhet. Enligt 11 kap 5§ som handlar om handläggning av ärenden som rör enskilda 

samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling skall dokumenteras. 

Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet.  
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4.2 Tillämpning  

Det finns enligt intervjun med Socialstyrelsen mycket mer att göra gällande barns 

rättssäkerhet. Som det ser ut idag så är det många av de barn som är placerade på ideella 

kvinnojourer som det inte görs någon utredning på och inte heller någon uppföljning. Barnet 

ses inte som ett eget subjekt eller part, utan som en medföljare till kvinnan och samhället har 

då inget ansvar för barnet eftersom man tänker att mamman har det ansvaret. Detta betyder att 

det är föräldrabalken som styr vilket ur ett barnrättssäkerhetsperspektiv skapar en kollision 

mellan FB och SoL. 

 ”I och med att det är många som inte ens inleder utredning så kan man ju tänka sig att det inte då heller 

är någon som följer upp eller tar ansvar för dom här barnen och hur dom har det där överhuvudtaget, 

annat än en ideell förening som mycket då kanske ofta har perspektivet på kvinnan. Barnen betraktas ju 

på kvinnojourer som medföljare till mamman” 

” Det är ju inte så vanligt att dom här barnen har en egen planering omkring sin vistelse på 

kvinnojouren, en egen genomförandeplan. Det är för stor andel barn som blir lämnade av samhället. I 

och med att det är många barn som det inte ens görs en utredning på så tycker jag i alla fall att den här 

målgruppens rättssäkerhet är eftersatt i jämförelse med andra barn som samhället har ett ansvar för. I 

och med att dom betraktas som medföljare till en kvinna så blir dom bortglömda och liksom inte ett eget 

subjekt eller en egen part med behov.” 

”Alltså om man tänker sig processen då från att det kommer in en anmälan så beslutar man att inte 

inleda utredning, då är redan barnet bortglömt totalt.” (Intervju med Socialstyrelsen)  

 

Regelverket säger att socialtjänsten bör utreda barn som har bevittnat våld, ändå pekar mycket 

på att det ofta inte görs, säger inspektören från Socialstyrelsen. Om ideella kvinnojourer 

skulle vara tillståndspliktig verksamhet så skulle HVB-föreskrifterna vara gällande. 

Socialstyrelsen påpekar också att vad ett skyddat boende är behöver förtydligas, att man 

definierar vad det är och vad som krävs av ett skyddat boende. Så att man vet vad man 

placerar på Enligt inspektören från Socialstyrelsen behöver det tydliggöras vad som är 

tillsynspliktig verksamhet samt vilket regelverk som gäller och hur det skall tillämpas.  

 

”Ja, och det gör det ju då. Alltså om man tänker sig ett scenario där man hade ett regelverk som krävde, 

om vi tänker… i allmänna råden idag så står det ju att barn som har bevittnat våld BÖR utredas så det 

står i ett allmänt råd att man bör och ändå är det så att väldigt många av dom här barnen utreds inte.” 

” Men om det fanns ett regelverk som sa att barn som har bevittnat våld SKA utredas, alltså att dom 

bestämde sig för att från samhällets sida för det utifrån dom här barnen man vet att dom är väldigt 

utsatta, man vet att många utav dom själva har blivit utsatta för våld, man vet att det får allvarliga 

konsekvenser och så vidare….. och att man skärpte upp regelverket och sa att dom Ska utredas. Så skulle 

man säkra upp mer också omkring deras rättssäkerhet,” (intervju med Socialstyrelsen) 
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Utförare av socialtjänst 

Något som behöver förtydligas för både socialtjänsten och de ideella kvinnojourerna med ett 

ökat ansvar är till exempel dokumentation, ledningssystem för kvalitet. Enligt inspektören 

från Socialstyrelsen är socialtjänstens ansvar att de förstår att kvinnojourer är utförare av 

socialtjänst och att socialtjänsten har ansvar för att insatsen stöd och skydd och att den 

behöver vara av god kvalitet. Ett problem som uppstår när kvinnojourerna inte ses som 

utförare av socialtjänst är att de då inte heller omfattas av rättssäkerhetsreglerna, påpekar 

inspektören från Socialstyrelsen.  

”Ja, alltså det är ju också något som har varit bekymmer, nu har det ju kommit också förtydliganden från 

myndigheterna, alltså det här meddelandebladet som har förtydligat att alltså att kvinnojourer också är 

genomförare av insatser för det är ju ett problem att kommunen har inte fattat det, kvinnojourerna har 

inte fattat det” (intervju med Socialstyrelsen). 

Enligt inspektören från Socialstyrelsen så bör både kommunen och ideella kvinnojourer 

erbjudas kompetensutveckling för att dessa skall förstå att kvinnojourerna är utförare av 

socialtjänst vilket i sin tur skulle leda till en större rättssäkerhet för både de våldsutsatta 

kvinnorna och barn som har bevittnat våld. 

,”… det kommer ju ta tid innan det sitter och det kan man ju bara göra genom att sen erbjuda 

kompetensutveckling i dom frågorna, om man kan ge ut meddelandebladet för att förtydliga att ni har det 

här ansvaret, att kvinnojourerna har det ansvaret att förstå att de är genomförare av insats och 

socialtjänsten har ansvaret i att förstå att kvinnojourerna är genomförare av insats för när 

kvinnojourerna och socialtjänsten inte förstår det så åsidosätts ju också både dom våldsutsatta kvinnorna 

och dom här barnens rättssäkerhet, medans om den polletten trillar ner hos socialtjänsten och hos 

kvinnojourerna och det kommer ju ta lite tid förmodligen, men när den väl har gjort det så blir ju det 

också en något bättre rättssäkerhet för både dom våldsutsatta kvinnorna och för barnen som har bevittnat 

våld.” (intervju med Socialstyrelsen). 

Inspektören från Socialstyrelsen påpekar att eftersom många av de ideella kvinnojourerna 

drivs av ideella krafter kommer de att hamna i en svår sits på grund av att de som utförare av 

socialtjänst kommer ha ett ökat ansvar och skyldigheter för till exempel dokumentation, 

ledningssystem för kvalitet. Samtidigt som socialtjänsten också får ett ökat ansvar för 

kvaliteten på de ideella kvinnojourerna när de beviljar en placering där. 

 ”Men det kommer ju vara en bit på vägen dit… och det är väl alltså om man ser på kvinnojourernas 

riksorganisationer så är dom helt med på noterna i det och dom tycker det är bra att det har förtydligats, 

medans en hel del lokala kvinnojourer tycker ju inte det är så jättepopulärt, och det kan man ju förstå för 

om en del kvinnojourer som består av mer ideella krafter och så ska dom ha en skyldighet till 

dokumentation till exempel, dom har inte kunskaperna kring det, dom ska ha skyldighet till att ha ett 

ledningssysten för kvalitet och dom vet inte vad det är för något, dom har skyldighet i att följa lex saras 

bestämmelser och det vet dom inte vad det är, och då hamnar ju dom i en knepig sits. Och från 

socialtjänstens sida så blir det ju att dom måste ta ett ökat ansvar för att det verkligen är en kvalitet på 

kvinnojourerna när dom beviljar kvinnor placering där, det går inte bara att betala ut ett 

försörjningsstöd för kvinnan så att hon kan bo på kvinnojour så är det klappat och klart och så är man fri 

från sitt ansvar, utan då måste man förstå att det här är en insats för stöd och skydd som man också har 

ansvar för, att det är av god kvalitet.” (intervju med Socialstyrelsen). 
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Rättssäkerhet 

Inspektören från Socialstyrelsen påpekar att vad man får på en ideell kvinnojour blir 

slumpartat. Görs det heller ingen utredning av socialtjänsten så vet man inte vad barnet har för 

behov och man gör inte heller någon uppföljning på hur det går, lyfter inspektören från 

Socialstyrelsen fram. En annan bild som kommer fram är att barn ses inte som ett eget 

subjekt, utan är medföljare till sin mamma som får ta ansvaret. Det väcker vidare frågor om 

innebörden av barnets bästa. 

”Det finns ju många kvinnojourer som gör ett fantastiskt jobb med dom här barnen, men dom gör ju det 

utifrån ett eget ansvarstagande. Utifrån att dom själva ser behoven och det är ingen rättssäkerhet i det, 

det kan ju va så att barnen kanske på vissa kvinnojourer får det jättebra, men det är ju inte rättssäkert. 

För det är slumpmässigt. Det är slumpmässigt och inte rättssäkert. För det handlar om en ideell 

förenings egna ambitioner och då blir det inte rättssäkert. Det blir för slumpartat. Så därför tycker jag i 

alla fall att den här målgruppens rättssäkerhet är eftersatt i jämförelse med andra barn som samhället 

har ett ansvar för.” (Intervju med Socialstyrelsen) 

 

Socialtjänstens/kommunens ansvar 

Socialtjänsten har enligt SoL 1:2 ett ansvar för dessa barn och ska särskilt beakta vad 

hänsynen till barnets bästa kräver. Trots det så visar intervjun med Socialstyrelsen att 

socialtjänsten ofta är frånvarande och att man allt för sällan gör utredningar på barn. Därför 

bör man stärka riktlinjerna. Man ser placeringen av barn på ideella kvinnojourer som en 

service insats. I vanliga fall utreder man behovet, beviljar insats utifrån det som man sedan 

följer upp, det borde vara så med våldsutsatta barn också.            

 Men de blir sällan utredda, vilket leder till att det inte blir en biståndsbedömd insats, och 

därmed heller ingen uppföljning av insatsen. Utan detta är det svårt att veta hur dessa barn har 

det, det är svårt att veta om insatsen fungerar eftersom att insatsen inte går att utvärdera. Det 

är inte rättssäkert för barnen. Inspektören från Socialstyrelsen påpekar att kunskapen om dessa 

barn är liten och också kunskapen om verksamheten är bra.  Man kan inte heller värdera hur 

de sociala tjänsterna fungerar eftersom de inte går att utvärdera. Enligt intervjun med 

Socialstyrelsen så har socialtjänsten ännu inte förstått att det är samma regelverk som gäller, 

man placerar barn utan att veta vilken kvalitet det är och utan att följa upp trots att man har ett 

ansvar för det, man glömmer att de är utförare av socialtjänst, man utreder inte trots att man 

vet att 60 % av dessa barn själva är utsatta för våld.             

 Denna grupp behöver en tydlig plats i organisationen, socialtjänsten hanterar dessa barn 

som något ”övrigt” då det inte finns som något eget sakområde i organisationen så som till 

exempel missbruk, ekonomi och så vidare, vilket gör att det många gånger faller mellan 
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stolarna. Socialstyrelsen påpekar flera gången att det inte heller finns evidens, eftersom man 

inte vet något, eftersom man inte utreder.  

Ja, alltså vad lagen säger det är ju att barn som har bevittnat våld ska särskilt beaktas av socialnämnderna. 

Och sen säger det allmänna rådet att alla dom här barnen bör utredas och det tycker inte jag stämmer 

riktigt överens med verkligheten i och med att i verkligheten så är det många av dom här barnen som har 

gjort en förhandsbedömning om att man inte ska inleda en utredning, alldeles för många. Väldigt många.” 

(intervju med Socialstyrelsen). 

 

 

”Jag tror att det finns flera skäl till det, dels är det på grund av socialtjänstens resurser, den mängd 

anmälningar som kommer in har man inte resurser till att utreda allihopa. Sen tror jag också att det 

handlar om kunskapsbrister, att man kanske inte fullt ut har kunskapen om den här målgruppens behov.” 

(intervju med Socialstyrelsen). 

 

 

” Man har inte kunskapen om vad det är man placerar på för någonting överhuvudtaget, eftersom  att om 

inte samhället i stort har definierat vad ett skyddat boende är hur ska en socialsekreterare då kunna veta 

det. Man har liksom inte tänkt igenom vad är det egentligen för kvalitet i det. Det finns ju ett regelverk 

som säger att man har ett ansvar för kvalitén där, men man har inte riktigt iden om det. Utan man nöjer 

sig med att kvinnan har tagit med sig sitt barn till en kvinnojour, sen vad det är för kvalitet där eller inte, 

det tänker man inte är sitt eget ansvar, alltså att det inte är socialtjänstens ansvar. Så att regelverket är bra 

mycket bättre än vad det är i verkligheten.” (intervju med Socialstyrelsen). 

 

Tillståndspliktig verksamhet 

Enligt meddelandebladet är kvinnojourer tillsynspliktig verksamhet (Socialstyrelsen, 2012). 

Hade de också varit tillståndspliktig verksamhet så hade de behövt söka HVB-tillstånd och då 

hade HVB-föreskrifterna varit gällande och de hade enligt socialtjänstförordningen blivit 

granskade av Socialstyrelsen som granskar alla HVB-hem där det finns barn två gånger per år, 

vilket skulle stärka rättssäkerheten för dessa barn. 

”som du då vet så tycker jag att kvinnojourer skulle bli tillsynspliktig verksamhet. Därför att det skulle ju 

också innebära att kvinnojourerna skulle fått större ansvar utifrån regelverket i att det finns en planering 

för dom här barnen. och att alla dom här delarna som drar igång via HVB-föreskrifterna som blir 

tillämpliga då. För jag tycker att det är yrkesmässigt bedriven verksamhet.” (intervju med 

Socialstyrelsen) 

”Men många kvinnojourer idag går runt rent ekonomiskt på en blandning av föreningsbidrag, 

projektmedel och dygnsavgifter. Och dom har anställda som är professionella, som är socionomer och 

dom har insatser för stöd både för barn och för kvinnor och jag kan inte förstå vad skillnaden på det och 

ett HVB-hem som skyddat boende är överhuvudtaget. För det är yrkesmässigt bedrivet, och det är ett 

boende för stöd, och vård. Det skulle innebära att HVB-föreskriften skulle bli gällande som skulle 

innebära att det skulle krävas dygnet runt personal, det skulle krävas mer saker helt enkelt, 

föreståndarens kompetens. Som det är nu så är kompetensfrågan lite otydlig, det enda som finns är ju att 

föreståndaren ska ha formell kompetens och sen ska övrig personal ha lämplig erfarenhet och utbildning 

och det är ju en tolkningsfråga rätt mycket, men det skulle i alla fall betyda att det blev tydligare krav än 

det är idag, idag är det inga alls.” (intervju med Socialstyrelsen) 
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Exempelvis skulle de vara skyldiga att följa HVB-föreskriften som ställer krav på utbildning, 

bemanning och så vidare, vilket förmodligen skulle få konsekvenser för landets alla 

kvinnojourer som hittills har stått fria att utforma sin verksamhet utifrån sina frivilliga krafter 

och deras egna engagemang. Rättsäkerheten för det barn som bor på kvinnojourernas 

skyddade boenden skulle kanske bli starkare om de fick samtala med tillsynen samtidigt som 

kraven på kvinnojourerna skulle öka (Socialstyrelsen, 2012).            

       Innebär det faktum att kvinnojourer är utförare av socialtjänst även att 

kvinnojourer där det bor barn är tillståndspliktiga och skall inspekteras två gånger per år av 

Socialstyrelsen så att barnen boende där får möjlighet att samtala med tillsynsmyndigheten. 

Rättsäkerheten för de barnen som bor på kvinnojourernas skyddade boenden skulle kanske bli 

starkare om de fick möjlighet att samtala med tillsynen samtidigt som kraven på 

kvinnojourerna skulle öka. Detta skapar en gråzon och en oklarhet i lagstiftningen vad gäller 

barns rättigheter (Socialstyrelsen, 2012).  
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4.3  Analys 

Resultaten består av två delar, den första är den rättsvetenskapliga delen av undersökningen 

vilken granskar och analyserar vad lagen säger om rättssäkerheten för barn placerade på 

ideella kvinnojourer. Den andra delen av analysen är den kvalitativa undersökningen om hur 

tillämpningen av lagen fungerar i praktiken vad gäller barn placerade på ideella kvinnojourer 

enligt Socialstyrelsen. Figuren i analysens slut visar hur jag har kopplat ihop och analyserat 

mitt resultat utifrån rättssäkerheten för barn placerade på ideella kvinnojourer.  

 

Aktörer – ansvarsfördelning 

Vad gäller formellt lika beslut och exakta och generella regler, vilket både Staaf  (2005) och 

Petczenik (1995) tar upp som viktiga värden för rättssäkerhet så kan dessa kopplas till de 

olika aktörer som finns vad gäller rättssäkerheten för barn placerade på ideella kvinnojourer.  

Aktörerna som det handlar om i detta fall är socialtjänsten och de ideella kvinnojourerna vilka 

är två olika utförare. Socialtjänsten är en myndighet och har enligt 2:2 SoL det yttersta 

ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver, detta 

ansvar omfattar även barn. Ideella kvinnojourer är en ideell förening vilken drivs av frivilliga 

krafter och eget engagemang för gruppen. När man studerar de olika aktörerna så kan man se 

att ansvaret mellan de ideella kvinnojourerna och socialtjänsten är otydligt.      

 Det finns en gråzon mellan det offentliga och det ideella och en slags osäkerhet och 

oklarhet beträffande ansvaret mellan socialtjänsten och de ideella kvinnojourerna gällande 

vem som skall vara ett komplement till vem och vems ansvaret är mellan kommun och ideell 

förening. Det gör att dessa två aktörer inte kan anses vara jämställda. I SoL 5:1 och 5:11 

regleras socialnämndens ansvar för och särskilda bestämmelser för olika grupper. I SoL 5:1 

regleras särskilda bestämmelser för barn och unga som säger bland annat att socialnämnden 

skall verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden.    

 I SoL 5:11 regleras socialnämndens ansvar för stöd till kvinnor utsatta för våld i nära 

relation och barn som har bevittnat våld.  Lagstiftningen säger alltså att samhället har ett 

särskilt ansvar för vissa utsatta grupper såsom barn och unga samt våldsutsatta kvinnor och 

barn som har bevittnat våld. Detta eftersom dessa är svaga grupper som samhället måste värna 

om och barn är en grupp som behöver extra skydd. Vad lagstiftningen däremot inte tar hänsyn 

till är att utförarna kan vara två olika aktörer.  Oklara uppdragsförhållanden mellan 

socialtjänsten och de ideella kvinnojourerna skapar problem. Enligt SoL 2:2 så har kommunen 
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det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de 

behöver, detta ansvar omfattar även barn. I SoL 5:1 och 5:11 har man förtydligat ansvaret för 

vissa utsatta grupper vilka är socialtjänstens ansvar för barn och unga samt ansvaret för att ge 

stöd till kvinnor utsatta för våld i nära relation och barn som har bevittnat våld. Dessa skall 

särskilt beaktas och få den hjälp och det stöd de kan vara i behov av. Kommunen kan dock 

med stöd av SoL 2:5 sluta avtal med annan, exempelvis en ideell kvinnojour, om att utföra 

kommunens uppgifter inom socialtjänsten.  Med annan menar man i lagtexten kan vara ett 

bolag, en förening, stiftelse eller enskild individ. Kommunen kan alltså överlåta sina uppgifter 

till en ideell förening. Ett problem här blir att utan ett avtal så finns det ingen formell utförare 

av socialtjänst. Det har tidigare varit oklart huruvida ideella kvinnojourer skall anses vara 

utförare av socialtjänst. Den 1 januari 2012 tog socialstyrelsen fram nya föreskrifter och 

allmänna råd (SOSFS 2011:9) som säger att kvinnojourer är utförare av socialtjänst. Detta är 

fortfarande nytt och det kan vara en av anledningarna till att regelverket fortfarande är 

otydligt vilket i sin tur kan leda till att denna ram som Peczenik talar om inte är tydlig vare sig 

för de ideella kvinnojourerna eller för socialtjänsten (Peczenik, 1995). Detta gör att det inte 

blir rättssäkert för individen.  Om ansvaret och regelverket skulle bli tydligare mellan 

socialtjänst och de ideella kvinnojourerna så att det blev klart mellan aktörerna att 

kvinnojourerna faktiskt är utförare av socialtjänst så skulle det bli klarare hur denna insats, när 

den beviljas av socialtjänsten, skall betraktas ur ett juridiskt perspektiv. Att de ideella 

kvinnojourerna nu betraktas som utförare av socialtjänst medför krav på exempelvis 

dokumentation samt att de omfattas av Socialstyrelsens tillsyn (Socialstyrelsen, 2012).   

 

”Från att tidigare ha betraktats som en privat angelägenhet har mäns våld mot kvinnor kommit att ses 

som ett allvarligt problem som samhället har ett ansvar för att motverka. Ideella föreningar, främst 

kvinnojourer, står för ett mycket omfattande stödarbete på området. Dessutom erbjuder större delen av 

landets kommuner s.k skyddat boende eller liknande som drivs av en ideell förening. Ideella 

kvinnojourers roll och ansvar i förhållande till kommunen har i praktiken länge varit oklar. För att 

socialnämndens insatser för våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld ska vara av god kvalitet 

är det grundläggande att föreningar som genomför insatser gör det i enlighet med socialtjänstlagen och 

på tydligt uppdrag av nämnden. Att en förening utför insatser enligt socialtjänstlagen på uppdrag av 

nämnden fråntar inte nämnden dess ansvar för att insatserna är av god kvalitet enligt 3 kap 3§ SoL” 

(Socialstyrelsens, 2011, s. 14).  
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Regler och kvalitet   

 

”Ett problem vad gäller den här målgruppen är att många kommuner tänker sig att det är en 

serviceinsats, alltså i form av en öppenvårdsinsats eller en kvinnojour. Ja, att det är en 

serviceinsats och bekymret med det är att det blir rättsosäkert. För utifrån att det inte är en 

biståndsbedömd insats så blir det heller inget uppföljningsansvar och ingen möjlighet att 

överklaga”. (intervju med Socialstyrelsen). 

 

Ytterligare ett problem när det gäller de olika aktörerna, som särskilt socialstyrelsen 

framhåller är att om en kvinna och hennes barn blir hänvisade till en ideell kvinnojour av 

socialtjänsten utan att det fattas ett beslut så har det inte fattats ett formellt beslut enligt 4:1 

SoL och då kan man dels inte se den ideella kvinnojouren som utförare av socialtjänst och 

dels finns det då inget beslut att överklaga.                 

 Här pratar Staaf (2005) om att lagenlighet och likformighet skapar förutsägbarhet vilket är 

något som är viktigt även för utövaren att kunna utgå från dessa värden i sina beslutstaganden. 

Peczenik (1995) talar också om förutsägbarhet och menar att bara om reglerna är tillräckligt 

tydliga kan man uppnå en hög grad av förutsägbarhet vilket i detta fall är otydligt mellan de 

ideella kvinnojourerna och socialtjänsten gällande ansvarsfördelningen.  

 

Korrekt handläggning och rättssäkerhet 

Här handlar det om att barn som blir placerade på ideella kvinnojourer tillsammans med sin 

mamma av socialtjänsten bör utredas, görs inte det så vet man heller inte vilket behov som 

finns. Socialtjänsten skall enligt Socialstyrelsens meddelandeblad alltid bevilja en insats i 

form av beslut enligt SoL 4:1 och kan inte endast hänvisa en misshandlad kvinna och hennes 

barn till en ideell kvinnojour. Enligt Staaf (2005) och Petczenik (1995) skapar en godtagbar 

rättsprocess och stabilitet i rättsreglerna rättssäkerhet.             

        I detta fall stärks rättssäkerheten för barn placerade på ideella 

kvinnojourer om ansvaret mellan socialtjänst och de ideella kvinnojourerna blev tydligare 

samt om det blev tydligare att alla beslut skall tas med stöd av SoL 4:1. Vilket skulle 

ytterligare stärka rättssäkerheten eftersom det då blir möjligt att överklaga om man inte är 

nöjd med insatsen.   
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Ansvarsfördelning mellan samhället och individen 

Vad som också är otydligt är att det ur ett barnsäkerhetsperspektiv sker en kollision mellan 

föräldrabalken och SoL på det vis att barnet ses som en medföljare till sin mamma och 

samhället tar inte ansvar över barnet utan lägger det på mamman. Barnet blir då ingen egen 

part utan endast medföljare till sin förälder. Om denna kategori skall kopplas till uppsatsens 

tema så behövs det för att uppnå likvärdig behandling för barn placerade på ideella 

kvinnojourer tydliggöras att kvinnojourerna faktiskt är utförare av socialtjänst vilket skulle 

innebära att de att de skulle få ett ökat ansvar vad gäller till exempel dokumentation och 

ledningssysten för kvalitet.                      

 Det skulle i sin tur öka rättssäkerheten för barn placerade på ideella kvinnojourer eftersom 

de skulle gå under bestämmelserna i SoL 3:3 om ansvar för att insatsen är av god kvalitet. Det 

kan också kopplas samman med barnens rättssäkerhet, om socialtjänsten inte inleder 

utredning på barnet utan hanterar ärendet som en serviceinsats så finns ingen dokumenterad 

kunskap om behov eller uppföljning.  

 

Kvalitet och innehåll  

Hade de ideella kvinnojourerna varit tillståndspliktiga så hade de behövt ansöka om HVB-

tillstånd och de föreskrifterna hade varit gällande.  Rättssäkerheten hade stärkts samtidigt som 

man hade säkrat kvaliteten på ideella kvinnojourer. Bland annat så hade de omfattats av 

Socialstyrelsens frekvenstillsyn två gånger per år enligt SOF (2001:937) kap 3 och 4 som 

handlar om tillsynspliktig verksamhet och om Socialstyrelsens tillsyn över hem för vård och 

boende som tar emot barn eller unga ska omfattas av regelbundna inspektioner.    

 Om ideella kvinnojourer hade varit tillståndspliktiga så hade de behövt ansöka om HVB-

tillstånd och de föreskrifterna hade varit gällande. Rättssäkerheten hade stärkts samtidigt som 

man hade säkrat kvaliteten på ideella kvinnojourer i och med att de hade omfattats av 

Socialstyrelsens frekvenstillsyn två gånger per år. Enligt intervjun med Socialstyrelsen så 

hade HVB-inspektionen av de ideella kvinnojourerna medfört att barnens röster hade blivit 

synliggjorda på ett annat sätt.  Man hade enligt intervjun med Socialstyrelsen då fått en större 

kunskap om hur barnen har det och på det sättet stärkt deras rättssäkerhet.  

”Kvinnojourer är ju tillsynspliktig verksamhet, det har man ju sagt nu och satt ner foten i och med 

meddelandebladet. Men hade dom varit tillståndspliktiga, då hade ju… om dom hade varit 
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tillståndspliktig verksamhet då hade dom ju behövt söka HVB-tillstånd och då hade HVB-föreskriften 

gällt och det i socialtjänstförordningen där det står att socialstyrelsen skall granska alla HVB-hem där 

det finns barn, och då hade ju HVB-inspektionen kommit till kvinnojourerna 2 gånger per år och samtalat 

med dom här barnen och då hade dom här barnens röster blivit synliggjorda på ett annat sätt. Det är ju 

väldigt tydligt i, den är ju ganska färsk den här HVB-tillsynen på det här sättet med den här regeln som 

säger att vi ska ut två gånger per år. Och det är ju så tydligt att det, vi ju får på institutionerna ett 

jättebra material. Som till exempel nu för det är en jättestor grupp med ensamkommande flyktingbarn 

som finns på HVB-hem och i och med att vi nu har samlat vad dom här barnen har sagt så har ju också 

lista att dom här bekymren har vi sett utifrån vad barnen berättar, och om man skulle, om kvinnojourer 

vore tillståndspliktig verksamhet och hade HVB-tillstånd och vi gick ut två gånger per år där så skulle 

man också kunna samla, då skulle vi kunna möta dom här barnen och höra, hur har ni det här på 

kvinnojouren? Och då skulle man kunna också lyfta dom rösterna på ett annat sätt, men dom barnen blir 

ju inte synliggjorda där som det ser ut nu, i och med att dom inte ingår i frekvenstillsynen. Men det skulle 

dom ju bli då och då skulle vi komma två gånger per år dit också och höra och lyssna på dom barnen, 

vad dom tycker om hur det är att vara där och då skulle deras rättssäkerhet bli starkare också. För det är 

ju också för mig i min värld, det är ju utsatta barn precis som alla barn på HVB-hem och än mer eftersom 

dom inte ens utreds” (Intervju med Socialstyrelsen)  

 

4.4 Sammanfattning 

För att underlätta en sammanfattning av analysen har jag använt samma bild som jag använde 

i studiens teoridel och infogat mina resultat från vad lagen visar och resultaten från vad 

intervjun med Socialstyrelsen visar i bilden. Resultatet visar på en glapp mellan tolkning 

(lagen) och tillämpning (Socialstyrelsen). I bilden har jag sammanställt de paragrafer där detta 

blir synligt. Jag har också sammanfattat de tydligaste olikheterna och lagt in de i bilden.  
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RÄTTSSÄKERHETEN FÖR BARN PÅ IDEELLA KVINNOJOURER 

ENLIGT STAAF OCH PECZENIK 
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mellan de ideella 
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och socialtjänsten 

Slumpartat vad 

man får på en ideell 

kvinnojour vad 

gäller kvalitet och 

innehåll 

Otydligt regelverk 

som behöver 

förtydligas. Vilket 

regelverk gäller och 

hur skall det 

tillämpas? 

Beviljas inte insats 

enligt 4:1 SoL och 

ingen utredning 

inleds så går det ej 

att överklaga eller 

följa upp insatsen  

1 kap 2§ SoL – Barnets bästa 

2 kap 2§ SoL – Socialnämndens ansvar och 2 kap 5§ SoL – Utförare av socialtjänst 

3 kap 3§ SoL – Socialtjänstens insatser skall vara av god kvalitet 

4 kap 1§ SoL - Alla beslut om bistånd skall ges med stöd av denna paragraf 

5 kap 1§ SoL – Särskilda bestämmelser för barn och unga och 5 kap 11§ - För brottsoffer 

13kap 1§ SoL – om Socialstyrelsens tillsyn 

6 kap 1§, 2§, 2a§, 11§ FB – om vårdnad, boende och umgänge samt vårdnadens utförande. 

 

 

Bild 2. Figur över analys enligt de teoretiska begreppen 
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5. Diskussion 

Syftet med studien har varit att diskutera och redogöra för hur rättssäkerheten tillvaratas för 

barn placerade på ideella kvinnojourer med hjälp av frågeställningarna: Hur bör/ kan 

rättssäkerheten tolkas när det rör barn som är placerade på ideella kvinnojourer? Samt hur 

tillämpas rättssäkerheten när det rör barn som är placerade på ideella kvinnojourer? Mitt 

resultat visar att barn ofta ses som en medföljare till sin förälder och inte som ett eget subjekt.  

Det i sin tur leder till att man inom socialtjänsten inte alltid inleder en utredning på barnet och 

att dessa barn blir bortglömda av samhället.   Resultatet visar också att ansvaret mellan 

socialtjänsten och de ideella kvinnojourerna är otydligt på grund av att kvinnojourerna inte 

definieras som utförare av socialtjänst, vilket i sin tur leder till att man har ett ansvar för god 

kvalitet. Det påverkar i allra högsta grad rättssäkerheten och kvaliteten för de barn som är 

placerade tillsammans med sin mamma på en ideell kvinnojour. Man placerar alltså barn 

tillsammans med en förälder på en ideell kvinnojour utan att veta vilken kvalitet det är och 

utan att följa upp trots att man har ett ansvar för det. Det glöms bort att de ideella 

kvinnojourerna är utförare av socialtjänst och att socialtjänsten har ett ansvar för att insatsen 

är av god kvalitet enligt SoL 3:3. Denna gråzon mellan det offentliga och det ideella skapar 

problem i form av oklara uppdragsförhållanden mellan socialtjänsten och de ideella 

kvinnojourerna, vilket leder till att den enskildes (barns) rättssäkerhet äventyras.    

 Om en insats inte går att utvärdera och det inte finns någon evidens på grund av att man 

inte utreder så är ju kunskapen väldigt liten gällande hur det är för barn placerade på ideella 

kvinnojourer vilket i sin tur inte kan anses vara rättssäkert för dessa barn. Rättssäkerhet 

handlar enligt Staaf (2005) och Petczenik (1995) också om likhet inför lagen och likvärdig 

behandling. Rätt till lika behandling. Därför är det konstigt att det får vara så pass slumpartat 

vad man får på en ideell kvinnojour och att man egentligen inte vet vad det är för kvalitet. 

Detta skulle också kunna beskrivas som att det har skett en juridifiering av det sociala arbetet 

och man har tappat bort den materiella rättssäkerheten som handlar om kvalitet och innehåll. 

Om vi tänker oss att det såg annorlunda ut skulle kvinnojourerna vara tillståndspliktiga 

verksamheter, HVB-föreskrifter skulle gälla och verksamheten skulle bli granskade. Då skulle 

säkrandet av den formella rättssäkerheten vara tydligare. Men det skulle fortfarande finnas 

problem, eftersom barns bästa är mer komplicerat än så och lagen endast är ett hjälpmedel i 

detta och kan inte ge svaret. Frågan är med andra ord mer komplex och kräver mer än att bara 

följa lagen. Vad betyder barns bästa? Vad är barns bästa? Den enkla vägen är att endast se den 

formella rättssäkerheten framför den materiella och tro att det endast handlar om att leva upp 



48 
 

till lagen. Kvalitet och innehåll är viktigt för rättssäkerheten och för barns bästa. Frågan är 

större än vad juridiken kan ta hand om och därför behövs det också mer än juridik för att se 

till barnets bästa och därmed rättssäkerheten för barn placerade på ideella kvinnojourer. Jag 

håller med Petzceniks resonemang om att rättssäkerhetsbegreppet behöver vidgas och ses ur 

ett vidare perspektiv än enbart med krav på att det ska vara förutsebart. Rättssäkerhet är en 

etisk frågeställning. Särskilt viktigt inom områden som rör barn och barn som är placerade av 

socialtjänsten.  

 

5.1 Fortsatta forskningsfrågor 

 Jag valde att skriva den här uppsatsen utifrån ett rättssociologiskt perspektiv då jag anser att 

rättssäkerheten behöver stärkas för att bättre kunna tillvarata rättssäkerheten bättre för barn 

placerade på ideella kvinnojourer, barn är sårbara och samhället har ett ansvar för att särskilt 

värna om barn och genom att stärka deras rättssäkerhet skulle stärkas. Det blir i lagstiftningen 

en kollision mellan FB och SoL. Det finns ett problem i lagstiftningen eftersom den tydligt 

säger att föräldrar är ansvariga och barnet är endast en medföljare.         

 De ideella kvinnojourerna har ofta perspektivet på kvinnan. Barnperspektivet hänger inte 

med i lagstiftningen fullt ut om att barn skall höras. Socialstyrelsens bild var viktig eftersom 

de är de som styr genom ex utfärdande av Allmänna Råd och dess kontrollfunktion. En 

fortsättning på detta skulle kunna vara att undersöka den konkreta tillämpningen i en rad 

kommuner.  

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Referenser 

Litteratur 

Backman, Jarl (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Barnombudsmannen. (2001). Barnets bästa - från vision till verklighet. Stockholm: Fritzes 

offentliga publikationer. 

Hydén, Håkan (2002). Rättssociologi som rättsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Lehrberg, Bert (2010). Praktisk juridisk metod. Sjätte upplagan. Tallin: I.B.A Institutet för 

bank- och affärsjuridik AB.  

Neuman, W. L. (2006). Social research methods - qualitative and quantitative approaches 

(6th ed.). Boston, MA: A & B Pearson. 

Norström, C., & Thunved, A. (2010). Nya sociallagarna: med kommentarer, lagar och 

författningar som de lyder den 1 januari 2010. Stockholm: Nordstedts juridik. 

Pezcenik Aleksander (1995) Vad är rätt? – om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk 

argumentation, 1 upplagan. Göteborg: Fritez förlag AB. 

Schiratzki, Johanna (2010). Barnrättens grunder. Fjärde upplagan. Lund: Studentlitteratur. 

Sohlberg, Peter & Britt-Marie (2009). Kunskapens former. Vetenskapsteori och 

forskningsmetod. Malmö: Liber AB. 

Staaf, Annika (2005) Rättssäkerhet och tvångsvård. Lund studies in sociology of law 22, 

Lund 

Svensson Lupita (2000). Rättssociologisk textanalys – en metodutveckling för studiet av 

socialt arbete. Retfærd nr. 91,23. Årgång 2000. 

Thurén, T (1993). Vetenskapsteori för nybörjare, Stockholm: Runa förlag 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Vetenskapsrådet: Elanders Gotab. 

 

Offentligt tryck 

BRÅ 2007:6. Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer. 

Regeringens proposition. 1997/98:182. Strategi för att förverkliga FN:s konvention om 

barnets rättigheter i Sverige. Stockholm: Socialdepartementet. 

Regeringens proposition. 2006/07:38. Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor. 

Stockholm: socialdepartementet. 

SFS 2003:460 Lag om etikprövning av forskning som avser människor 



50 
 

SFS 2001:453 Socialtjänstlagen 

SFS 2001:937 Socialtjänstförordningen 

 

SFS 1949:381 Föräldrabalken 

SOU 1997:116. Barnets bästa i det främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter 

förverkligas i Sverige. Stockholm: Socialdepartementet.  

SOU 2001:72 Barnmisshandel – Att förebygga och åtgärda. 

SOSFS 2009:22 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens arbete 

med våldsutsatta kvinnor samt barn som har bevittnat våld. 

SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete. 

Socialstyrelsens meddelandeblad nr 2/2012. Socialnämnders respektive ideella föreningars 

ansvar för god kvalitet m.m vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen. 

Socialstyrelsen 2011. Våld- socialstyrelsens handbok om socialnämndens ansvar för 

våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld. Socialstyrelsen, juni 2011. 

SÖ (1990:20). FN:s konvention om barnets rättigheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

Bilaga 1 

Intervjuguide: 

 Hur ser du på rättssäkerheten för barn generellt? 

 Hur tänker du kring målgruppen? 

 Hur ser du att rättssäkerheten tillvaratas i synnerhet för barn placerade på ideella 

kvinnojourer? 

 Hur tänker du kring myndighetspolicy och riktlinjer? 

 Lagstiftningen  

 Hur tycker du att lagstiftningen fungerar i verkligheten? 

  -för barn generellt?  

 -för barn placerade på ideella kvinnojourer? 

  -positiva exempel på det? (Beskriv/berätta)  

 -negativa exempel på det? (Beskriv/Berätta) 

 Finns det någon policy? Hur fungerar det? Hur fungerar riktlinjer? (Beskriv/berätta) 
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Bilaga 2 

Ersta Sköndal högskola 

Herbert Widmans väg 12 

Tel: 08-555 05 000 

Intervju för C-uppsats: Lika rätt för barn 

Handledare: Lupita Svensson 

  

Information gällande medverkan i c-uppsats 

Denna uppsats skrivs inom socionomprogrammet vid institutionen för Socialt arbete på Ersta 

Sköndal högskola. Uppsatsen är en c-uppsats och motsvarar 15 högskolepoäng. 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att redogöra för hur rättssäkerheten tillvaratas för 

barn placerade på ideella kvinnojourer. Detta avses att göras med hjälp av följande 

frågeställningar: - Hur tolkas rättssäkerheten när det rör barn som är placerade på ideella 

kvinnojourer?  - Hur tillämpas rättssäkerheten när det rör barn som är placerade på ideella 

kvinnojourer? – Vilka likheter och olikheter kan uppmärksammas mellan tolkning och 

tillämpning? I studien kommer jag att använda mig dels av en kvalitativ metod där jag samlar 

in material genom en enskild intervju med en inspektör på socialstyrelsen samt dels genom 

juridisk metod genom att granska hur lagstiftningen ser ut. Intervjun beräknas pågå i cirka 45 

minuter. För att kunna analysera intervjun kommer den att spelas in. Den information och de 

uppgifter som kommer upp under intervjun kommer endast att användas för studiens syfte. 

Det inspelade materialet kommer under arbetet med uppsatsen att förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av det. När uppsatsen är färdig och godkänd kommer 

inspelningen att förstöras. Den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på Ersta 

Sköndal högskolas hemsida och bibliotek. Medverkan är givetvis frivillig och kan avbrytas 

under intervjun om så önskas. 

 Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien. 

………………………………………… 

Ort och datum 

………………………………………….. 

Namnteckning 

………………………………………….. 

 

Namnförtydligande 
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Bilaga 3 

Tabell på genomförda sökningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Sökväg/ 

Databas 

Sökbegrepp/ 

Kombination 

Avgräns-

ningar 

Totalt 

antal 

träffar 

Relevanta 

träffar 

15/7 Academic search 

premier 

Child + sheltered housing+ 

child’s legal certainty 

  

_ 

 

_ 

15/7 Academic 

search 

premier 
 

 

Child + sheltered housing 

  

28 

 

_ 

15/7 Academic search 

premier 

 

Child + nonprofit shelters + 

child certainty 

  

_ 

 

_ 

18/7 Academic search 

premier 

 

Child + nonprofit shelters 

  

73 

 

_ 

18/7 Academic search 

premier 

 

Child + nonprofit shelters + 

child rights 

  

4 

 

_ 

18/7 Academic search 

premier 

 

Child + childrights + the best 

interest of the child + nonprofit 

shelters 

  

_ 

 

_ 

19/7 Academic search 

premier 

 

Child + nonprofit shelters + the 

best interest of the child 

  

_ 

 

_ 

19/7  

Academic search 

premier 

 

Legal security for children 

placed in nonprofit shelters 

  

_ 

 

_ 

20/7  

Academic search 

premier 

 

Legal security for children 

  

502 

 

_ 

20/7  

Academic search 

premier 

 

Legal security + children + 

nonprofit shelters 

  

_ 

 

_ 


