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Abstrakt

Den aktuella studien har som syfte att visa på hur barn synliggörs samt i vilken grad de ges 

möjlighet till delaktighet i LVU-förhandlingar i Förvaltningsrätten i Stockholm. Detta genom en 

kvalitativ textanalys baserad på samtliga ansökningar från socialnämnd som tagits upp till muntlig 

förhandling, gällande barn mellan 0-18 år under januari månad 2014. Jag har även använt mig av 

juridisk metod då jag studerat de olika lagrum som berörs och hur dessa tolkas och även hur dessa 

påverkar det enskilda barnet. 

Resultatet visar att barnets inställning utifrån eget eller ombudets perspektiv synliggörs i 

samtliga utom två av de studerade domarna, dvs. drygt 90% har dokumenterat ett barnperspektiv 

och eller barnets perspektiv. Dock saknar ca 30% av det studerade materialet formuleringar direkt 

ur barnets perspektiv. I detta material beskrivs barnet endast ur den vuxnes, ombudets, föräldrarnas, 

nämndens, perspektiv. I endast ca 40% av de mål där LVU till följd av brister i omsorgen behandlas 

lyfts barnets inställning i bedömningen. 

Det finns förbättringsområden för att stärka barnperspektiv samt barnets rätt att deltaga och få 

möjlighet att komma till tals. Ett av dessa är att det i nuläget saknas krav på att den som arbetar med 

att företräda barnet genom en process i förvaltningsrätten ska ha särskild barnkompetens. 

Nyckelord: barnperspektiv, barns rätt att komma till tals, barnkonventionen, 

förvaltningsdomstol, LVU
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Inledning

Sverige ratificerade FN:s Barnkonvention år 1990 och åtog sig därmed att arbeta med barnets 

mänskliga rättigheter och säkerställa ett barnperspektiv samt att ta hänsyn till barnets bästa i alla 

ärenden och beslut som rör barn. Svensk lagstiftning omfattar även Lagen om särskilda 

bestämmelser om vård av unga (1990:52) vilket är en tvångslagstiftning (fortsättningsvis använder 

jag mig av förkortningen LVU när denna lag omnämns). Det är socialnämnden som ansöker om 

LVU och berörd förvaltningsrätt som tar beslut om att vård enligt LVU ska genomföras. I mål och 

ärenden som rör LVU ska vad som är bäst för barnet vara det som är avgörande. I utredningen ska 

barnets inställning till vården göras klar och så långt det är möjligt beaktas. Barnombudsmannen 

som sedan 1993 är en statlig myndighet menar dock att barnets bästa istället ofta tolkas med 

föräldrarnas intressen främst istället för barnens (Handbok om barnkonventionen s. 51). 

Även i Socialtjänstlagen (SoL) har principen om barns rätt att komma till tals införts, dock med 

reservationen att barnets inställning och åsikter ska värderas efter barnets ålder och mognad. Att få 

komma till tals och uttrycka sin ståndpunkt och åsikt är en grundläggande mänsklig rättighet och 

utan att få komma till tals är det praktiskt omöjligt att utöva någon form av inflytande, menar 

Rebecca Stern (2007). Rätt att delta är en förutsättning för en fungerande demokrati och ska omfatta 

samtliga medborgare i en stat. ”Rätten till deltagande är ett centralt begrepp också i den del av den 

internationella rätten som rör barns mänskliga rättigheter. Barns rätt att komma till tals och att få 

sina åsikter respekterade och tagna på allvar är en av fyra grundläggande principer i FN:s 

konvention om barnets rättigheter” (Stern 2007). Barnets rätt att delta är starkt sammankopplat med 

demokrati och FN:s barnrättskommité poängterar att staterna bör arbeta med att implementera barns 

rätt att komma till tals som ett led i implementeringen av själva Barnkonventionen, samt att detta är 

till fördel för såväl det enskilda barnet, familjen, samhället i stort och kanske framförallt för 

demokratin (a.a.). Efter andra världskriget har stora förändringar skett på ett kulturellt plan i 

samhället och en mer auktoritär modell har bytts ut mot en som är inriktad på förhandling vilken 

kännetecknas av diskussion, vilja att förstå andras perspektiv och en önskan om samarbete 

(Hundeide m.fl. 2011). Föräldrar och andra vuxna som samverkar med barn förväntas i linje med 

denna förhandlingskultur att empatiskt engagera sig och försöka sätta sig in i barnets värld. Vi ser 

exempel på denna kultur även i lagstiftning och rådande normer i samhället. I detta mer 

humanistiskt inriktade samhälle ses barnen som medborgare, vilket innebär att barn ska betraktas 

som jämlikar. Det är i och med Barnkonventionen som barn ges status som medborgare. I en 

demokrati besitter en medborgare sociala, politiska och medborgerliga rättigheter (a.a.).  

4



Problemformulering
Barn är i en utsatt situation på så sätt att de är beroende av att deras rättigheter och behov 

tillgodoses av vuxna. I första hand av barnets föräldrar men vid t ex en LVU-förhandling även av ett 

offentligt biträde/ställföreträdare. Det saknas enligt Socialstyrelsens rapport (2009) krav på att den 

som av domstolen utses till särskilt förordnat biträde för barn har kunskap om barn och kompetens i 

att samtala med barn. ”Att barnet har rätt att få sin vilja beaktad innebär inte att vuxna alltid ska 

agera utifrån barnets vilja. Ett barnperspektiv innebär att se till barnets bästa ur ett 

helhetsperspektiv. Det är en grannlaga uppgift att värdera det barnet säger och sätta in det i ett 

sammanhang – att värdera barnets utsaga tillsammans med kännedomen om just detta barns 

livssituation och kunskapen om vad som är det bästa för barn i allmänhet.” (s. 18. a.a.) Elisabeth 

Arnér och Britt Tellgren beskriver i boken Barns syn på vuxna – att komma nära barns perspektiv, 

hur barn ofta känner maktlöshet i relation till vuxna till följd av att de vuxna sällan tar sig tid att 

lyssna på barnen. Deras uppfattning är vidare att barn framställs ur ett vuxenperspektiv och som 

objekt snarare än subjekt. Barn uppfattar sällan att de har någon som helst möjlighet att påverka 

beslut som vuxna tar och de upplever att det är de vuxna som bestämmer och barnen ska anpassa sig 

till detta (a.a). 

I en proposition till riksdagen 2012 (2012/13:10) skriver Maria Larsson från 

Socialdepartementet att arbetet med implementeringen av barns rätt att delta har varit svår att 

genomföra. I rapporter från konventionsstaterna till FN:s barnrättskommitté har detta arbete gång på 

gång påtalats vara det svåraste att uppnå i arbetet med att implementera Barnkonventionen. Detta 

till följd av att det till stor del innebär ett nytt sätt att se på barn – som en individ med 

medborgerliga mänskliga rättigheter. Larsson menar vidare att detta nya synsätt utmanar bilden av 

barnen som ett objekt i behov av skydd utan kapacitet att fatta beslut. Rätt till skydd och rätt till 

deltagande är av stor vikt för tillämpningen av Barnkonventionen i sin helhet. Jag tänker att dessa 

två även berör själva kärnan i socialt arbete med barn och i kombination med så drastiska åtgärder 

som tvångsvård trots allt ändå är/kan vara, borde delaktighet vara av högsta prioritet för barnets 

rättssäkerhet och respekt för dess mänskliga värde.

Det är en alltså en viktig men svår uppgift att i praktiken ge barn rätt att komma till tals, man 

behöver dock inte särskild kompetens eller utbildning för att arbeta med att företräda barn idag. 

Barnombudsmannen (2012) menar även att det finns kryphål i svensk lagstiftning som försvagar 

Barnkonventionen genom ett s.k. olämplighetsrekvisit. Barnet har rätt att ta del av information så 

länge det anses lämpligt med hänsyn till barnets mognad och ålder. BO pekar även på en misstro 

inom svenska myndigheter mot att låta barn förmedla sina egna åsikter. 
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Syfte
Jag avser att undersöka hur Barnkonventionens krav på delaktighet samt rätten att komma till tals 

synliggörs i förvaltningsrätten i mål som behandlar vård med stöd av LVU, dvs där vård inte kan 

genomföras med samtycke från barnet själv eller hens vårdnadshavare. 

Frågeställningar
Hur synliggörs barns delaktighet och barnperspektivet i LVU-ärenden i Stockholms 

förvaltningsdomstol?

Klargörs barnets eget perspektiv och inställning och hur beaktas dessa i så fall i bedömningen?

Kunskapssammanställning och bakgrund
I barnkonventionens första artikel stadgas att med barn avses varje människa under 18 år. Det 

förekommer dock så kallad åldersbaserad särreglering vilken bl a berörs i fråga om LVU, där 

begreppet ”unga” omfattar personer upp till 20 år. Detta innebär alltså att en lag avsedd för att 

skydda barn utökas från att skydda enbart personer mellan 0-18 vilka i lagens mening är barn då de 

inte betraktas som myndiga, till att omfatta även de mellan 18-20 år som är i behov av hjälp eller 

skyddsinsatser enligt berörd lagstiftning. Viktiga rättskällor för barns rättigheter i Sverige idag är 

Barnkonventionen, Europakonventionen och inte minst Föräldrabalken. ”Enligt rättighetsstadgan 

ska barn ha rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd och rätt att fritt 

kunna uttrycka sina åsikter. Deras åsikter ska också beaktas i frågor som rör barnen själva i 

förhållande till deras ålder och mognad.” Citatet är hämtat ur Socialstyrelsens rapport om LVU och 

barns rätt (2009) och refererar till Lissabonfördraget som är en del i Europakonventionen och av 

vikt för barnets mänskliga rättigheter.

Största delen av den forskning och kunskap som idag finns om barn är baserad på vuxnas röster 

om barn och barns egna röster har inte hörts i större utsträckning (Schiratzki 2010). Först i slutet av 

1900-talet fick barns rättigheter ett eget område inom juridiken. Tidigare var barns rättigheter 

beroende av de vuxna som hade ansvar för dem. Barnrätt är ett brett område som berör ett otal 

frågor och ämnen och där begreppet barnets bästa, i linje med att hänsyn bör tas till varje enskilt 

barns egna förutsättningar och behov, samspelar med rättssäkerhet och likhet inför lagen (a.a.). 

Historisk tillbakablick

Under 1800-talet pågick stora förändringar i svenska samhället i stort. Industrialiseringen och 

inflyttandet till städerna ledde till att tidigare rådeande familjenormer började luckras upp. Barn 
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föddes av ogifta mödrar som saknade egen försörjning och barn tvingades själva att arbeta. Många 

barn for illa och en politisk agenda om barnets rättigheter kom på tal (Singer 2012). En frivillig 

barnrättsrörelse, i Storbritannien kallad ”Save the Child”, växte fram under 1900-talets början strax 

efter första världskriget. Aktivisterna i denna rörelse, till en början i Sverige och Storbritannien, 

arbetade just för att barns rättigheter skulle föras in på agendan inom politiken (Hammarberg, 

2006). Målet för barnrättsrörelsens arbete var att ge barnen mänskliga rättigheter, skydd mot 

diskriminering, rätten att komma till tals samt att bli respekterade för sitt mänskliga värde. 1924 

kungjordes Nationernas Förbunds Deklaration, 1959 kom Förenta Nationernas Deklaration om 

barnets rättigheter i 10 punkter, vilka båda var viktiga steg på vägen mot det som 1989 kom att bli 

ett mycket viktigt steg i rätt riktning för barns mänskliga rättigheter i världen – nämligen FN:s 

barnkonvention. Barnkonventionen var den första av dessa som hade status av kravet att 

medlemsstaterna ombads underteckna konventionen och därmed var folkrättsligt skyldiga att 

efterfölja dess principer (a.a.). Ett viktigt steg för barnrätten inom svensk lagstiftning var givetvis 

införandet av det så kallade agaförbudet i föräldrabalken 1978 (Singer 2012). Redan 1924 gjordes 

en skillnad i barnavårdslagen mellan omhändertagande för samhällsvård och liknande för 

skyddsuppfostran. Omhändertagande för skyddsuppfostran riktades till så kallade vanartade barn 

eller barn som utsattes för vanvård. Dessa omhändertaganden kunde genomföras mot förälderns 

vilja om så krävde, och man ser likheter med dagens lagstiftning både gällande Socialtjänstlagen 

(SOL) och LVU än idag (a.a.). Dessa två trädde i kraft 1/1 1982 och innebar stora förändringar 

bland annat genom att målet till skillnad från tidigare var att vård skulle utarbetas och även 

genomföras i samarbete och helst i samråd med den enskilde. Om barn t. ex. Skulle skiljas från sina 

föräldrar skulle detta numer enligt lag prövas i domstol (a.a.). Parallellt med dessa förändringar av 

mer juridiska mått pågick även en förändring av synen på familjen. Under 1960-talet gav sig ett 

stort antal mammor ut i arbetslivet och barn började då att spendera en stor del av dagen utanför 

familjen, nämligen inom barnomsorgen. Hundeide m.fl. (2011) menar att denna omstrukturering av 

själva barndomen från hemmet ut i socialisering, som tog sin början på 60-talet och pågått fram till 

dags dagar är den största revolutionen inom utvecklingsekologin. Detta att barn tas om hand av 

andra än sina föräldrar/vårdnadshavare under tidig barndom har ställt krav på ökad kunskap och lett 

forskning om barn framåt.

Sverige var alltså ett av de första länderna att ratificera Barnkonventionen 1990 och sedan dess 

har ett flertal åtgärder vidtagits i vårt land för att bättre tillgodose barnets mänskliga rättigheter. 

1993 inrättades Barnombudsmannen som är en statlig myndighet vilken har till uppgift att bevaka 

och lyfta fram frågor och synpunkter som rör barns rättigheter i Sverige. 1998 kompletterades 

socialtjänstlagen med principen om barnets bästa och barns rätt att komma till tals 
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(barnombudsmannen.se). 1999 genomfördes på regeringens uppdrag en översyn av LVU, lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga. Översynen ledde till en utredning vilken kom att kallas 

Omhändertagen och beskriver hur barnperspektiv och barns rättigheter kan stärkas i lagen. LVU är 

en skyddslag och det finns kritik riktad mot lagen som bygger på att det i LVU-ärenden ofta blir 

fokus på att utreda och bedöma föräldrars förmågor och tillkortakommanden istället för att fokusera 

på barnets behov och fokusera på att analysera vad som är barnets bästa (Eberstein 2000). 2012 

tillsattes en utredning som behandlar tvångsvård för barn och unga, från vilken ett delbetänkande 

presenterats 2014. Delbetänkandet ta bl.a. upp förslag på stärkta rutiner gällande jour- och 

familjehem (SOU 2014:3). 2013 tillsattes en barnrättighetsutredning med syftet att se över 

tillämpning och lagstiftning i relation till barnkonventionen.  Den 14 april 2014 trädde 

barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll i kraft, Sverige har dock varken ratificerat eller signerat 

detta(barnombudsmannen.se).

Enligt Johanna Schiratski (2010) utgör barnkonventionen vår tids samhälleliga barnperspektiv 

på så sätt att att denna i svensk debatt uttrycker ett globalt synsätt på barn. Hon påtalar dock vidare 

att världssamfundets syn på barn är spretig och splittrad samt att ett flertal av de länder som skrivit 

under barnkonventionen har gjort det med restriktioner i olika grad. Europakonventionen har 

starkare ställning inom svensk rätt än barnkonventionen och den mest centrala rättskällan gällande 

barnrätt är föräldrabalken (FB). 

Dagsläge

I Sverige och i hela Skandinavien finns familjepolitiska och ideologiska traditioner sedan långt 

tillbaka vilka utgjorts av en universalmodell för alla barn; alla ska ha rätt till förskola och skola, 

mödravård etc och utgår från tankar om jämlikhet och rättvisa (Hundeide m.fl. 2011). Vi har en 

barnombudsman, lagstiftning mot barnaga samt en läroplan i skolan som manar till delaktighet och 

självbestämmande. Vi har även forskning som lyfter fram en mer demokratisk förhandlingskultur 

vad gäller barnuppfostran. Dessa faktorer gör Skandinavien till föregångare inom barnperspektiv 

och barns perspektiv (a.a.). Hundeide m.fl. menar vidare att det i Skandinavien förekommer en så 

kallad barncentrering och ett ökande intresse för barn och barns utveckling samt att barns rättigheter 

vuxit sig starkare här än i många andra länder. Kulturellt har vi gått från en mer auktoritär modell 

mot en som präglas av förhandling och mellanmänskliga relationer. De menar vidare att det idag 

finns ett slags kulturellt krav på att en vuxen människa ska kunna förstå och vilja sätta sig in i ett 

barns värld och dennes perspektiv. Denna respekt för barnet som en individ med samma rättigheter 

och värde (om än inte lika stort ansvar, makt och förmåga som en vuxen, myndig sådan) är tydlig i 

dagens lagstiftning vilken vill värna barnets intressen och där barnets bästa ska vara vägledande i 
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ärenden som gäller barn (Schiratizki 2010). Processer av individualisering och humanisering har 

skapat ökad förståelse av barn som samhällsmedborgare. Enligt Hundeide m.fl. blir barn 

respekterade som jämlikar med detta synsätt då ojämlikheter gällande exempelvis kön, ålder, 

etnicitet eller socialgrupp inte accepteras ur ett humanistiskt synsätt. 

Även barnrätten idag tar avstamp i en syn på barndomen som präglas av att det är en tid av 

utveckling. ”Det är under barndomen som en människas grundläggande förmåga i relation till såväl 

den egna personen (t.ex. att själv kunna äta och att sköta sin personliga hygien) som till sin omvärld 

(t.ex. att kommunicera och känna empati) utvecklas och barnet förhoppningsvis formas till en 

fungerande samhällsmedborgare. En av konsekvenserna av att barnets kapacitet är under utveckling 

är att barnet i stor utsträckning är beroende av sin omgivning för omsorg och tillsyn.” (s. 15, 

Schiratzski. 2010). Detta innebär att det är andra i barnets omgivning som har inflytande och ansvar 

för barnets liv och mående samt juridiska befogenheter. Därför är, enligt Schiratzki, en av de 

viktigaste frågorna inom barnrätten hur detta ansvar ska fördelas mellan förälder/vårdnadshavare 

och samhälle (s. 18. 2010). När Socialtjänstlagen kompletterades med ett krav på barnperspektiv 

motiverades detta med att barn själva har begränsade eller obefintliga möjligheter att själva göra sig 

hörda. Barns och deras föräldrars intressen kan skilja sig åt och i de fall där en sådan 

intressekonflikt är fallet så ska enligt barnperspektivet barnets intresse ha företräde framför 

förälderns/föräldrarnas (prop. 1996/97:124). 

Ett bekant begrepp i dagens offentliga debatt är det om barnets bästa vilket är återkommande i 

flera internationella konventioner och deklarationer. Det som är unikt med just Barnkonventionen är 

”att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. I detta ligger delvis 

ett nytt tänkande där barnet sätts i fokus på ett annat sätt än tidigare.” ( SOU 1997:116). Det är 

främst i Barnkonventionens tredje artikel som detta behandlas och det berör även alla beslut som 

fattas om barn vilka bör innefatta ett barnperspektiv (a.a.). I fall då andra intressen väger tyngre och 

barnets bästa alltså inte blir det som är utslagsgivande, kräver Barnkonventionen att den beslutande 

myndigheten har vägt samman alla delar och på så sätt ändå tagit hänsyn till barnets bästa i någon 

mån. UNICEF påtalar behovet av att stärka Barnkonventionens ställning i svensk rätt genom att 

göra den till lag. Som det är nu har Sverige alltså ratificerat Barnkonventionen och transformerat in 

den i befintlig svensk lagstiftning. En lagstiftning skulle innebära att barnets rättigheter skulle 

stärkas och att till exempel i fråga om LVU så skulle Barnkonventionen då väga lika tungt som 

LVU. I dagsläget är svensk lagstiftning (dvs LVU) starkare om de två står i konflikt (unicef.se). 

UNICEF Sverige menar vidare att en lagstiftning av Barnkonventionen skulle stärka barns rätt att 

komma till tals då detta är ett område där det finns brister i svensk praxis (a.a.).

Barnkonventionen kan sägas utgöra vår tids samhälleliga barnperspektiv på så sätt att att denna i 
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svensk debatt uttrycker ett globalt synsätt på barn (Schiratzki, 2010). Schiratzki påtalar dock vidare 

att världssamfundets syn på barn är spretig och splittrad samt att ett flertal av de länder som skrivit 

under barnkonventionen har gjort det med restriktioner i olika grad. Europakonventionen har 

starkare ställning inom svensk rätt än barnkonventionen och den mest centrala rättskällan gällande 

barnrätt är föräldrabalken (FB). Elisabeth Arnér och Britt Tellgren beskriver i boken Barns syn på 

vuxna – att komma nära barns perspektiv, hur barn ofta känner maktlöshet i relation till vuxna till 

följd av att de vuxna sällan tar sig tid att lyssna på barnen. Deras uppfattning är vidare att barn 

framställs ur ett vuxenperspektiv och som objekt snarare än subjekt. Barn uppfattar sällan att de har 

någon som helst möjlighet att påverka beslut som vuxna tar och de upplever att det är de vuxna som 

bestämmer och barnen ska anpassa sig till detta (a.a).

LVU i förvaltningsdomstol – processen – hur går det till?

För att ett ärende gällande lagen om vård av unga (LVU) ska komma till stånd krävs att 

socialnämnden gör en ansökan till förvaltningsrätten. Denna ansökan föranleds av en 

barnavårdsutredning där utredande socialsekreterare har bedömt att sådana rekvisit föreligger samt 

att vården inte kan ske på frivillig väg. BBIC – barns behov i centrum är ett evidensbaserat och 

relativt vanligt verktyg för att genomföra sociala barnavårdsutredningar i Sverige idag. I grundbok 

för BBIC står att läsa att målet med att samtala och göra barnet delaktig i utredningen är att göra 

barnet till subjekt och på så sätt stärka dess ställning. Förutom att tala med barnet kan dess 

inställning utrönas genom kontakt med exempelvis föräldrar och skola/förskola. Barnets bästa är 

dock överordnat barnets egen vilja men för att ta ställning till och avgöra vad som är det enskilda 

barnets bästa krävs att barnets egen inställning tydliggörs (s. 23, grundbok i BBIC. 2013). 

När socialsekreterare efter utredning bedömer att rekvisiten för LVU är uppfyllda och den unge 

eller vårdnadshavare inte samtycker till vård, läggs ärendet upp till socialnämnden som i sin tur tar 

beslutet om en ansökan om LVU ska göras till förvaltningsdomstol. Om så är fallet kan domstolen 

utse ett särskilt förordnat biträde för barn som fungerar som offentligt biträde och ställföreträdare 

för barnet. Vårdnadshavare kan förordnas offentliga biträden via domstolen för sin talan. I 

förvaltningsrätten hålls i de fall som berör LVU, muntliga förhandlingar. I mål som rör tvångsvård 

hålls ofta förhandlingarna inom stängda dörrar vilket betyder att de inte är offentliga utan endast de 

som berörs personligen eller är anhöriga får delta. Det är en juristdomare och tre nämndemän som 

dömer (förvaltningsrättenistockholm.domstol.se). I de fall då socialsekreterare och socialnämnd 

bedömer att läget är akut för det berörda barnet kan de ingripa omgående och göra ett s.k. 

omedelbart omhändertagande. Det kan socialnämndens ordförande eller annan ledamot i nämnden 

själva ta beslut om. Det måste dock fastställas i förvaltningsdomstol och senast en vecka efter att 
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beslutet togs skickas dit för prövning. 

Ansökan om vård enligt LVU samt utformandet av den planerade vården utförs av 

socialsekreterare. Dessa har en utbildning inom socialt arbete och förväntas ha kunskap om barns 

behov och utveckling bl.a. I domstolsväsendet arbetar en annan profession som istället är inriktade 

på och utbildade inom juridik. Dessa skapar tillsammans utövandet av tvångsåtgärder med syfte att 

verka för barns bästa. I själva rättsprocessen är det socialnämnden, vilken i praktiken utgörs av den 

socialsekreterare som genomfört utredningen som ligger till grund för ansökan om LVU, samt det 

offentliga biträdet/ombudet/ställföreträdaren och domstolen som tillsammans ska se till att barnets 

rättssäkerhet respekteras (Socialstyrelsen 2009). Jacobsson (2006) menar att det under 

förhandlingar gällande tvångsvård har ett speciellt rättsligt utgångsläge då socialsekreterare 

presenterar en utredning som visar på medicinska bevis samt prognoser utifrån sin mer terapeutiska 

inriktning. Jurister ska sedan fatta beslut utefter det som framlagts som bevismaterial utifrån sin mer 

rättsliga inriktning. De muntliga förhandlingarna som hålls i förvaltningsdomstolen utgör det 

tillfälle där barnet och/eller dess vårdnadshavare kan svara emot socialnämndens utredning och har 

möjlighet att, genom ombud, tala för sin egen sak. Resultatet av Jacobssons avhandling visar på att 

socialsekreteraren har mycket stort inflytande i den här processen på så vis att förvaltningsrätten i 

en majoritet av fallen följer socialsekreterarens bedömning (a.a.).

Metod
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ insamlings- och bearbetningsmetod med en abduktiv 

ansats. Abduktiv ansats innebär att forskaren använder sig av empiri och teori parallellt genom 

forskningsprocessen och låter resultatet växa fram successivt (Bryman 2009). Jag har genomfört en 

kvalitativ innehållsanalys där jag utgått från domar i LVU-mål i Förvaltningsdomstolen i 

Stockholm. En kvalitativt inriktad analys av text är inriktad på att hitta teman i materialet som 

analyseras och illustrera dessa genom exempelvis citat (s. 368. Bryman, 2009.). En viss 

kvantifiering av materialet har genomförts för att ge en mer översiktlig bild av studien. 

Att skriva juridiskt

Då min empiri består av citat ur domar, dvs juridiskt material använder jag mig även av juridisk 

metod att tolka text. I juridiken är sättet på vilket de rättsliga texterna används det allra viktigaste, 

enligt Samuelsson & Melander (2003). I den juridiska argumentationens spelregler innefattas att 

alla påståenden som görs ska stärkas med rättsligt stöd i gällande rätt. Det mest typiska problemet 

inom juridiken är det att allmänt gällande rätt ska tolkas och förstås i relation till varje enskilt och 
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unikt fall (a.a.). Detta görs genom att ett rättsligt resonemang förs då rättsliga texter tolkas och 

analyseras för att detta ska vara övertygande och ge svar och lösning på aktuell rättsfråga. 

Rättskällor är av en mängd olika slag: lagstiftning, praxis, förarbeten bl.a. Dessa används alltså för 

att tolka aktuell rätt i enskilda fall. 

Rättens ställning i samhället är att styra mänskligt samspel och samvaro. Lagarna utfärdas av 

staten och denna besitter därmed makt över medborgarna. I en demokrati ska statens makt utgå från 

folkets vilja och därmed kan lagarna, eller rättsreglerna, ses som gemensamt överenskomna normer 

för just mänskligt samspel och samvaro (a.a.). Då rättsregler ska tolkas uppstår problem: 

”Rättsreglerna är ett styrmedel, de syftar till att styra samhället och detta är nödvändigtvis mycket 

mera invecklat än rättssystemet någonsin kan bli. Det kan inte finnas en regel för varje upptänklig 

situation. Reglerna måste därför vara generella, och därmed i en viss mening vaga.” (s. 54 a.a.). Det 

är här argumentation blir verktyg för juristen att med hjälp av samtlig fakta i målet samt lagrum föra 

sin klients talan. Språket är viktigt i denna process såväl som inom juridiken överlag. Rättsfall kan 

ses som en berättelse utifrån parternas egna unika situation. Domstolen har till uppgift att i skrift 

beskriva samtliga parters inställning samt klargöra på vilka grunder den ena parterns berättelse ska 

vinna bifall. För en jurist är domskälen av störst vikt då man studerar rättsfall, enligt Samuelsson & 

Melander (2003). För att förstå rättsfall förutsätter att läsaren har viss kunskap om juridiskt 

språkbruk. Man använder sig av standardformuleringar och domen skrivs inte enbart för de berörda 

parterna utan för deras jurister/ombud. Författarna menar vidare att en domare inte skriver 

någonting av en slump utan hen har skrivit kopplat till rättskällor samt rättsliga argument.  

Vid studier av rättsfall, som i mitt fall domar gällande LVU-ärenden, bör man fastställa 

rättsfrågor, ta del av parternas berättelser och studera skälen för avgörandet. Vidare görs en tolkning 

av avgörandet vilket sedan appliceras på föreliggande omständigheter och resultatet av denna 

jämförelse blir grunden för argumentation och analys (a.a.). I min analys av insamlad empiri 

använder jag mig av ovan nämnda teoretiska utgångspunkter samt rättskällor såsom lagar samt 

Barnkonvention för att studera och analysera huruvida barnperspektivet beaktas samt huruvida 

barnets inställning klargörs enligt mina frågeställningar för denna studie.

Svårigheter och överväganden

Viktigt att påtala är att det material som jag tagit del av omfattar dokumentation från muntlig 

förhandling samt till viss del nämndens utredning. Jag vill lyfta att jag är medveten om att det inte 

är helt oproblematiskt att tolka en text som till viss del redan är en tolkning av vad som sagts och 

lyfts fram i ett givet sammanhang. Men som jag skrev tidigare så är min avsikt att undersöka texten 

även utifrån dess upphovsman samt vad den eventuellt har att säga om omvärlden och om den 
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kultur och kontext som den producerats inom. 

Jag har alltså undersökt offentliga texter utgivna av förvaltningsrätten i Stockholm. 

Förvaltningsrätten är en del av svenskt rättsväsende och den tillsammans med myndigheter, andra 

domstolar, advokater och andra verksamma inom juridik samt rättskällorna utgör vårt svenska 

rättsystem (Svanberg 2008). De har alltså en starkt normerande ställning i vårt samhälle och texter 

författade av verksamma inom förvaltningsdomstolen bör förväntas ge uttryck för rådande 

lagstiftning och normer. Socialstyrelsen (LVU och barnets rätt. 2009) lyfter fram svårigheter med att 

bedöma huruvida en domstol har tillämpat barnperspektiv utifrån att studera domar då dessa texter 

kan vara av varierande omfattning och kvalitet bl.a. De menar vidare att domstolen kan välja att 

vara sparsam i sina beskrivningar för att skydda barnets integritet (a.a.). Detta är svårigheter som 

jag instämmer med och har haft i åtanke när jag analyserat materialet. 

Reliabilitet

Då materialet är begränsat till endast en månad och 27 olika domar skulle man kunna tänka att 

reliabiliteten skulle kunna vara högre. Jag instämmer även i detta, men menar dock att dessa domar, 

slumpmässigt utvalda borde antas ge en tanke om hur det aktuella läget är. Reliabilitet eller 

tillförlitlighet med ett annat ord, syftar till att se huruvida en undersökning är genomförd på ett 

korrekt sätt. Ett sätt att kontrollera detta är att resultatet skulle bli detsamma om någon annan 

genomförde samma undersökning på nytt (Bryman 2009). Jag har dokumenterat varje steg i arbetet 

med empirin, så att någon annan i teorin ska ha möjlighet att upprepa studien. Många gånger har jag 

vänt och vridit på tankar och det har inte varit självklart vilka citat som ska hamna under vilket 

tema. Jag har gjort arbetet med noggrannhet och även omprövat tankar och resultat och ibland 

ändrat mig och flyttat på citat. Med detta sagt så finns det en mänsklig faktor med att ta med i 

beräkningen och trots att jag gjort mig mån om att inte missa något, så kan jag de facto ha gjort det.

Forskningsetiska överväganden

Enligt Vetenskapsrådet (2011) bör all forskning bedrivas med transparens dvs med öppenhet och 

insyn som ledstjärnor. Vidare bör olika intressen vägas samman; forskarens intresse för ny kunskap, 

ev.medverkande personers rätt till integritetsskydd samt läsares intresse. Hur man som forskare gör 

denna avvägning beror på vilken slags forskning som bedrivs. I processen finns dock viktiga 

faktorer att ta ställning till, nämligen anonymisering – dvs att som i mitt fall, att ingen ska kunna 

koppla de citat som återges i uppsatsen till person; samt konfidentialitet – vilket innebär att 

materialet förvaltas på sådant vis att inte obehöriga kan komma att ta del av det (a.a.). Vidare påtalar 

Vetenskapsrådet att man som forskare har både juridiskt och moraliskt ansvar för sin egen studie. 
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Då mitt insamlade material består av texter som är offentliga är inte etiska överväganden av 

riktigt lika stor vikt som om det var enskilda privatpersoner som exempelvis intervjuats. Dock så 

behandlar domarna just enskilda privatpersoners – barns – berättelser och öden, och jag har därför 

valt att anonymisera materialet som beskrivet ovan. Texterna i sin helhet innehåller såväl namn som 

adress och personnummer till berörda parter. Allt detta har jag systematiskt och noggrant tagit bort 

och ersatt med bokstäver eller då det varit fråga om namn på boende etc. har jag även tagit bort 

namnet och endast beskrivit formen för boendet. För att tillgodose krav på konfidentialitet har jag 

som nämnt ovan använt mig av sifferkoder för att referera till materialet, samt förvarat materialet på 

min arbetsplats i mitt hem samt hållit det undan från obehöriga.

Vidare har jag fört ett resonemang med mig själv när jag valt ut citat från materialet då jag 

redovisar resultatet för att inte heller citat ska kunna härledas på något sätt. Dock kan jag inte 

garantera att någon som är personligen insatt i något av de fall jag studerat kan komma att känna 

igen de utdrag/citat ur domtexterna som jag refererar till. Samtyckes- och informationskraven har 

jag valt att inte tillgodose då jag gjort övervägandet att det förmodligen skulle skapa oro hos 

berörda parter om jag skulle ringa upp och informera dessa.. 

Enligt nyttjandekravet får de uppgifter som samlats in endast användas för forskningsändamålet, 

vilket är fallet då jag uteslutande använt materialet som empiri för denna uppsats (Bryman. 2009).

Litteratursökningar

Jag har genomfört litteratursökningar i två omgångar, en gång i mars och en gång i början av 

augusti 2014. Jag har genomfört sökningar på barnperspektiv, barnperspektiv och LVU, barnets rätt 

att komma till tals, barnets bästa. Jag har använt mig av databaser inom biblioteket på Ersta 

Sköndals Högskola såsom DIVA, libris, Swepub, SOCINDEX samt sökt på Socialstyrelsens och 

barnombudsmannens publikationer. Resultaten från sökningarna gällande barnperspektiv gav flest 

resultat inom pedagogiken på teman som mobbing, genus samt förskolan. Vidare har jag via 

sökningarna tagit del av ett stort antal kandidatuppsatser med olika infallsvinklar på LVU och 

barnperspektiv var för sig. 

Jag har även använt mig av rättskällor såsom lagbok och Barnkonventionen i sin helhet samt 

propositioner och betänkanden. I sökandet efter relevant litteratur och artiklar har jag först gjort en 

bredare sökning med hjälp av ovanstående sökord, gått igenom rubriker, läst sammanfattningar och 

då jag ansett att en text varit av intresse för vad jag vill undersöka har jag läst igenom den samt sökt 

bland dess referenser. På så sätt kan det sägas att jag fått fram den litteratur jag använt mig av 

genom ett slags snöbollsurval (kap 4. Bryman. 2009). 
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Avgränsning

Jag har avgränsat min studie till att omfatta LVU-mål i Stockholms förvaltningsdomstol under 

januari månad 2014. Jag har valt att titta på domar som rör barn mellan 0-18 år och jag har valt bort 

mål som rör umgängesbegränsning med stöd av LVU och mål där det endast är fråga om 

avskrivning av ärende. De senare valde jag bort då de helt enkelt inte omfattade material som var 

relevant för mina frågeställningar. Avgränsning gällande ålder baserade jag på att 

barnkonventionens definition av barn är personer under 18 år, samt att jag studerat både domar 

gällande LVU enligt 2§ och 3§ och bestämmelsen om att vård kan beredas även för unga som fyllt 

18 men inte 20 gäller endast för ärenden enligt 3§. Anledningen till att jag valde just domar från 

förvaltningsrätten baseras på ett intresse för juridiken samt en nyfikenhet på hur deras arbete med 

att tillgodose barnets mänskliga rättigheter, att låta dem få synas och komma till tals, fungerar då 

jag uppfattar att förvaltningsrätten har en viktig roll för socialt arbete i dessa frågor med sin starkt 

normerande ställning. Med normerande ställning menar jag att de besitter makten att verkställa 

lagar. Jag tyckte att det var intressant att studera barnperspektiv och barns rätt att komma till tals i 

fråga om LVU-mål just eftersom det är en tvångslagstiftning där socialnämnd ansöker om att göra 

en insats mot barnets eller hens vårdnadshavares vilja. Ur det maktperspektivet menar jag att det är 

av stor vikt att barnets perspektiv beaktas och att barnet får komma till tals samt behandlas som 

subjekt med sin mänskliga rättigheter intakta trots eventuella tvångsåtgärder.

Insamling av empiri

Rent konkret gick jag tillväga på så sätt att jag under två dagar i april 2014 satt i förvaltningsrättens 

lokaler och bläddrade igenom pärmar innehållande samtliga beslut, domar och mål under januari 

månad 2014. Enligt arkivassistenten var det 2232 stycken totalt. Denna siffra fick hon dock fram 

genom att söka digitalt och reservation finns om att det kan avvika något från hur många som 

verkligen satt i pärmarna då det enligt arkivassistenten kan förekomma felregistreringar. Jag har 

alltså inte kontrollräknat samtliga ärenden i pappersform manuellt. Antalet LVU-domar var 34 

stycken och antalet mål omfattande som LVU på något sätt var 95 stycken. Då jag gick igenom 

materialet för hand läste jag på förstasidan av varje ärende för att se vad det gällde, sedan vidare till 

nästa. Då ett ärende berörde LVU läste jag noggrant igenom detta för att se om det var aktuellt för 

vad jag ville undersöka. Då jag ansåg det aktuellt tog jag en kopia av samtliga sidor i målet. I de fall 

där jag inte ansåg att materialet var aktuellt berodde detta på att materialet inte omfattade barnet, 

detta ifråga om avskrivning vilket endast är en motivering från socialnämnd och/eller 

förvaltningsrätt om varför ett akut omhändertagande inte ska fastställas eller då nämnden inte vill 

fortskrida med sin ansökan om beredande av vård. Resultatet av mitt bläddrande blev till slut 29 
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stycken domar som tillsammans omfattar 227 sidor, vilka jag kopierade och tog med mig hem. 

Jag beslutade dock att utesluta de två domarna gällande överklagan ur mitt resultat. Till en början  

övervägde jag att behålla dessa då det som är målet med min studie är att studera barnets deltagande 

och rätt att komma till tals samt hur detta gestaltas, inte vilket syfte själva förhandlingen kom till 

stånd ur. De fick rent praktiskt vara med då jag arbetade med att tematisera och tolka materialet. Jag 

kom sedan att reflektera över möjligheten att större vikt eventuellt läggs på den unge då det är den 

unge själv som överklagat, vilket är fallet i ett av målen, och liknande för föräldern i det fall där hen 

överklagade. Dessa två överklaganden togs därför bort till fördel för att empirin ska ha liknande 

förutsättningar.

Bearbetning av empiri

Empirin har jag sedan läst igenom vid ett flertal tillfällen, dels för att ”lära känna den” och dels för 

att försöka utröna mönster eller teman som kan svara på mina frågeställningar och syfte. De olika 

domarna har fick kodnamn, från 1-29, dock har nr 8 och nr 25 tagits bort efter att denna indelning 

gjordes. Då jag senare refererar till citaten är det dessa kodnamn som står i parentes efter angivna 

som källa. Vid de första genomläsningarna satte jag en post-it-lapp på framsidan där jag skrev 

sammanfattade stödord med sådant jag fann intressant samt ålder på barnet, vilka paragrafer som 

ansökan berör, om denna bifalles eller ej, samt om barnets vilja/röst lyftes. Parallellt med detta så 

studerade jag teorier om barnperspektiv samt aktuellt läge inom barnrätt och utifrån detta samt 

empirin så kom jag fram till fyra teman vilka presenteras nedan. Dessa teman fick en varsin färg 

och därefter gick jag igenom materialet igen och där jag fann att temat återspeglades satte jag en 

post-it-lapp i den färg som jag valt för detta tema. En och samma dom kunde alltså ha totalt fyra 

lappar om det visade sig att alla fyra teman fanns att tolka ur just den. Den del av texterna som jag 

tematiserat är den del i respektive dom där barnets eller ställföreträdarens berättelse och inställning 

redogörs för samt den del där förvaltningsrätten redogör för grunderna för beslutet. Jag har efter att 

ha gått igenom samtliga domar och hittat teman, återigen läst igenom, reflekterat och tagit ställning 

till om det är just det temat som återspeglas, om jag ska lägga till eller ta bort citat ur texten osv. 

Sedan har jag skrivit ihop samtliga citat ur de olika domarna i olika word-dokument. Då jag 

samlade citaten anonymiserade jag dessa genom att skriva ”x” istället för 

ställföreträdarens/ombudets namn och ”xx” istället för barnets namn. Om samma dom omfattade 

fler än ett barn fick de heta ”xx1”, ”xx2” osv. Istället för förälders eller annans namn skrev jag 

”förälder”, ”jourhemsmamma”, ”HVB-hem” osv. Under respektive citat skrev jag kodnamnet, samt 

målnr. Jag gick därefter igenom samtliga domar en gång till för att kontrollera att jag inte missat 

något samt göra en överblick av hur mycket de olika delarna: nämndens utredning, förälderns 
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inställning samt barnets/ställföreträdarens inställning gavs. 

Jag avsåg även att göra en överblick av vilken del av nämndens, vårdnadshavares eller barnets 

berättelser som gavs störst utrymme. Min observation av detta är att det var svårt att se något 

mönster. Ibland ges alla tre lika stort utrymme, i vissa fall ges nämnden större och i andra barnet 

eller förälder. I de domar där jag tydligt såg att en part fick större utrymme än andra var som följer: 

i ett fall barnet, i sju fall nämnden och i ett fall föräldrar/vårdnadshavare. I tre domar var utrymmet 

lika för alla tre parter. I övriga domar skilde det sig åt, dvs: förälder och barn hade lika stort 

utrymme, nämnden och barnet hade lika stort och föräldern mindre eller så fanns endast små 

avvikelser i hur mycket utrymme parterna fick. Förutom de olika parternas inställning och 

redogörelser är domarna relativt lika utformade. Framsida med information om samtliga parter och 

deras ombud, sedan beskrivs vad saken handlar om, ekonomisk ersättning för ombuden. Efter denna 

formalia redogörs för parternas inställning. I samtliga fall tas nämndens utredning och grunder för 

ansökan upp först. I vissa fall återges fakta om rekvisit som ska uppfyllas för att LVU ska vara 

tillämplig. I andra fall utesluts detta. Efter nämndens genomgång, är det barnet och 

vårdnadshavare/-na genom ombud som lägger fram sina synpunkter och inställning till nämndens 

ansökan. I slutet av domen redogörs för nämndens bedömning och efter denna kommer beslutet. 

Om en eller flera nämndemän är skiljaktiga redogörs detta för sist i domen. 

Lagstiftning
Jag har valt att inte återge samtliga lagrum i sin helhet nedan utan valt ut de delar som berörs i mitt 
insamlade material.

Socialtjänstlagen 

”1 kap. Socialtjänstens mål 

§1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

 ekonomiska och sociala trygghet,

 jämlikhet i levnadsvillkor

 aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation 

inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

§2 När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn 

avses varje människa under 18 år. 

§3 Bestämmelser om vård utan samtycke ges i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

och i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.” (Sveriges Rikes Lag, 2010)
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11 kap. §10 ”När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information. Ett barn ska ges 

möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Om barnet inte framför sina åsikter, ska 

hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter och 

inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Ett barn 

som har fyllt 15 år har rätt att föra sin egen talan i mål och ärenden enligt denna lag. Ett barn som är 

yngre får höras i domstol, om barnet inte kan antas ta skada av det. Vid en sådan utredning som 

avses i 2 § om behov av ingripande till ett barns skydd eller stöd får barnet höras utan 

vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande. Detsamma gäller vid en 

utredning på socialnämndens initiativ om överflyttning av vårdnaden enligt  eller 6 kap. §7 

föräldrabalken. Lag (2012:776)”.

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

 (valda delar)

”§1 Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras i samförstånd med den unge och 

hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna 

skall präglas av respekt för den unges människovärde och integritet.

Den som är under 18 år skall dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de situationer 

som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med 

samtycke av den eller den som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 

år, av honom eller henne själv.

Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 år men inte 20 år, om sådan vård 

med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan 

vård och det kan antas att att behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke. (...)Vid beslut 

enligt denna lag skall vad som är bäst för den unge vara avgörande. Den unge skall få relevant 

information och hans eller hennes inställning skall så långt som möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas 

till den unges vilja med beaktande av hans eller hennes ålder och mognad. Lag 2007:1312”

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

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

hälsa eller utveckling skadas.” Lag 2003:406

” 3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk 

att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat 

socialt nedbrytande beteende.” (Sveriges Rikes Lag 2013).
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Lag (1999:997) om särskild företrädare för barn

En särskild företrädare ska utses då ett barn under 18 är misstänkt för brott eller då föräldrarna till 

ett minderårigt barn misstänks för brott mot barnet, eller då man misstänker att vårdnadshavaren 

inte kommer att ta tillvara barnets bästa till följd av sin relation till den som misstänks för brott. En 

person som utses till särskild företrädare för barn ska enl 5§, en person som har rätt kunskaper, 

erfarenheter samt personliga egenskaper utses. Det kan vara en advokat, en biträdande jurist eller 

någon annan. (Sveriges Rikes Lag, Rättegångsbalken 20)

Barns rätt att komma till tals är lagstadgat sedan 1/1 1996, men barn har ingen möjlighet att själv 

föra sin talan om hen inte fyllt 15 år, då den självständiga talerätten infaller. Yngre barn får en 

särskild företrädare som har till uppgift att ta tillvara barnets intressen och föra hens talan 

(Grundbok i BBIC. 2013).

Begrepps/ordlista

Barnkonventionen

Barnkonventionen är ett folkrättsligt traktat, vilket binder stater att följa ett antal artiklar utformade 

för att främja barnets bästa, som utformades av FN:s generalförsamling i slutet av 1989. Sverige 

ratificerade Barnkonventionen år 1990, och var ett av de första länderna i världen att göra just detta. 

Sverige har alltså inte inkorporerat Barnkonventionen i lagstiftningen utan istället valt att 

transformera in den i befintlig lagstiftning (Unicef, Handbok om barnkonventionen, 2008). Exempel 

på detta är att formuleringar om barnets bästa förts in i Föräldrabalken, Socialtjänstlagen, Lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga samt utlänningslagen (Schiratski, 2010). 

Barnkonventionen består av 54 artiklar, och av dessa är 41 s.k. sakartiklar som på olika sätt 

behandlar barns mänskliga rättigheter. Det finns en kommité för barns rättigheter, FN:s 

barnrättskommité, som har till uppgift att följa upp hur staterna arbetar med att uppfylla 

barnkonventionens artiklar. Sveriges riksdag fastslog 1999 en strategi för att stärka barns rättigheter 

i Sverige. Strategins syfte är att allt offentligt beslutsfattande som berör barn ska genomsyras av 

Barnkonventionens principer, samt ska denna strategi ligga till grund för svensk barnpolitik 

(UNICEF, 2008). 

Barnkonventionens huvudprinciper

Artikel 2 – förbud mot diskriminering

Artikel 3 – principen om barnets bästa

Artikel 6 – barn har rätt till liv och utveckling

Artikel 12 – barn har rätt att komma till tals
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Förvaltningsdomstol 

De allmänna förvaltningsdomstolarna består av tolv stycken förvaltningsrätter vilka utgör första 

instans, andra instans är kammarrätterna och det finns fyra sådana i Sverige, högsta instans är 

Högsta förvaltningsdomstolen. I de flesta mål som överklagas krävs prövningstillstånd. Mål som 

handläggs gäller tvister mellan enskilda personer och det allmänna/offentliga och inleds ofta genom 

att en enskild överklagar ett beslut fattat av en myndighet, såsom återkallande av körkort, rätt till 

ekonomiskt bistånd, tvångsvård exempelvis. Mål avgörs av en domare ensam eller av denne 

tillsammans med tre nämndemän och processen är ofta skriftlig men i vissa fall hålls även muntliga 

förhandlingar, vilket är fallet i de LVU-mål som jag tagit del av i denna studie. (Regeringskansliet, 

2012).

Barnperspektiv

Barnperspektivets utgångspunkt är att ha en respekt för barnets människovärde och integritet, enligt 

Schiratski (s. 31, 2010) Barnperspektiv kan definieras som vuxnas perspektiv, syn på och kunskap 

om barn och benämns enligt Arnér och Tellgren sammankopplat med uttryck som barns bästa, barn 

i centrum och barnrätt (2011). I en rättsprocess innebär barnperspektiv att barnets bästa ska vara 

avgörande samt att barnets rättssäkerhet tillgodoses (Socialstyrelsen 2009). ”Att anamma ett 

barnperspektiv handlar om kunskaper, attityder och arbetssätt. Det speglar synen på barn som 

fullvärdiga medborgare och kompetenta individer som ska bemötas med respekt i alla 

sammanhang.”(prop 201213-10). Enligt Johanna Schiratski (2010) utgör barnkonventionen vår tids 

samhälleliga barnperspektiv på så sätt att att denna i svensk debatt uttrycker ett globalt synsätt på 

barn.

Barns perspektiv

Begreppet barns perspektiv å andra sidan innebär att man ser på barnen som subjekt och tar tillvara 

deras egna uppfattningar och berättelser om sina erfarenheter samt förståelse av sin omvärld och 

sina upplevelser. Detta är inte en konstant kunskap utan barns perspektiv är föränderliga allt 

eftersom de utvecklas och utifrån vad barnet som individ är med om och upplever (Hundeide m.fl.). 

Barns perspektiv omfattar barnets delaktighet och eget bidrag till diskussion eller i annat valfritt 

sammanhang och man vill få bort barnets roll som passiv mottagare och istället ge barnet en roll 

som aktör och den samhällsmedborgare som hen faktiskt är i och med Barnkonventionen (a.a.).

Barnets bästa

Det finns kritik riktad mot begreppet barnets bästa då det kan innebära olika saker beroende på vem 

eller vilka som använder det. Enligt Barnkonventionens artikel nr 3 så ska barnets bästa vara i 
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främsta rummet vid  alla beslut som rör barn. Barnets bästa kan dock skiljas åt beroende av i vilken 

kultur och kontext (t ex rättsområde) man befinner sig i (Schiratzki 2010). Barnets bästa kan utrönas 

genom att berörda parter tar del av forskning och kunskap om barn eller genom att låta barnet själv 

föra sin talan och då berätta vad hen upplever vara det bästa för sig och sin situation (a.a). 

”Principen om barnets bästa är en av Barnkonventionens grundpelare. Vid alla åtgärder som rör 

barn "skall barnets bästa komma i främsta rummet". Principen kan härledas ur två grundläggande 

tankar som båda har satt sina spår i konventionen: Att barn har fullt och lika människovärde och att 

barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd.” (SOU 1997:116) Praktisk tillämpning av 

barnets bästa inom rättsväsendet innebär att man gör tolkningar av vad som utgör barnets vilja och 

behov ( Alexius & Hollander, 2014). 

Barnets rätt att komma till tals 

Detta är en av grundprinciperna i Barnkonventionen (artikel nr 12) och återfinns numera i både 

LVU och SoL. Enligt Socialstyrelsen (2009) ska barnet ha rätt att ha insyn i rättsprocessen samt att 

framföra sin inställning och påverka sin sak, utifrån barnets ålder och mognad, detta återfinns även 

formulerat i SoL 11 kap §10. Och, som tidigare nämnts, i Barnkonventionen: ”Konventionsstaterna 

skall tillförsäkra det barn som är till stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla 

frågor som berör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets 

ålder och mognad” (art.12.1). ”Det finns en oro över att just barnaspekten ska köras över när olika 

intressen kolliderar i samhället. Det finns också en risk för att vuxna, till exempel politiker och 

journalister, ser barn  på ett sentimentalt och romantiskt sätt, eller som objekt eller offer, och inte 

som fullvärdiga människor med egna individuella möjligheter. I detta ligger att barn inte alltid tas 

riktigt på allvar eller ens ses som medmänniskor.” (s.29. Arner & Tellgren. 2006). Författarna menar 

vidare att just rätten att komma till tals därför är så viktig i arbetet med att stärka och upprätthålla 

barnperspektivet. Barns delaktighet kräver dock att man tar hänsyn till deras perspektiv och tanken 

med att göra barn delaktiga i det som rör dem är att barn ska bli mer aktiva och demokratiska 

medborgare och individer, menar Hundeide m.fl. (2011). 

Resultat
Här redovisas resultatet från studien. Detta stycke inleds med några sammanfattande punkter där 

viss kvantifiering av resultatet gjorts i procent. Det gjordes för att ge läsaren en tydligare överblick 

över resultatet. Sedan följer en sammanställning av de olika temana, samt citat som exemplifierar 

dessa.
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Översikt

Studien omfattar 27 domar totalt:

 Samtliga domar omfattar ansökningar från socialnämnder. Två ansökningar från 

socialnämnd avslås helt och i ett fall där man ansökt om vård enligt §1, §2 §3 bifalls endast 

ansökan enligt §1 och §3.  

 I samtliga utom tre av domarna fastslås socialnämndens ansökan. I ca 89% går 

Förvaltningsrätten på Socialnämndens linje och beviljar vård enligt LVU.

 13 av dessa, dvs 48% behandlar LVU §1 och 2§.

 12 stycken, dvs 44% behandlar lagrummen LVU §1 och §3.

 2 stycken, dvs 7%, omfattar LVU §1, §2 och §3.

 I samtliga utom två fall, dvs i ca 93% av samtliga studerade fall, lyfts barnets inställning på 

något sätt.

 I 17 av 27 (63%) domar lyfts barnets inställning i bedömningen.

 I totalt fem av tio berörda mål (50%) finns ett samtycke som av förvaltningsrätten inte 

bedöms som trovärdigt och därför döms dessa till tvångsvård enligt LVU trots att de 

samtyckt till vård. 

Barnets inställning saknas

I två stycken av samtliga undersökta domarna redogörs inte alls för barnets uttryckta vilja och/eller 

inställning, varken genom ombud eller direkt i texten. Dessa två utgörs till största delen av 

redogörelser för nämndens utredning. I båda dessa redogör dock stadsdelsnämnden för barnets 

upplevelse, men det gör de å andra sidan på ett eller annat sätt i samtliga övriga domar också. 

Skillnaden är att de övriga även omfattar barnets inställning som egen part direkt/via ombud. I en av 

dessa två lyfts dock barnets inställning och berättelse i rättens bedömning. Båda dessa omfattar 

ansökningar från nämnd rörande LVU §1 och §2. Barnen som berörs är 13 år resp. 10 och 3 år.

Tematiserade resultat
Under arbetets gång har jag som tidigare nämnt, valt ut fyra teman som jag såg återkommande i 

empirin och som besvarade mina frågeställningar. Under varje underrubrik nedan återfinns en 

motivering till respektive tema. 

Barnets inställning lyfts i bedömningen 

Temat valde jag då jag anser det vara intressant utifrån barnets rättssäkerhet huruvida barnets röst 

lyftes och diskuterades i domstolens bedömning och inte endast i den del som redovisar de olika 
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parternas perspektiv. Jag menar att det hänger samman med barnets roll och värde som medborgare 

och subjekt att hens inställning lyfts i själva beslutsfattandet och inte endast redovisas för. 

I 17 av 27 (63%) domar finner jag att barnets inställning lyfts i bedömningen. 5 av dessa är 

rörande omsorgsbrist enligt LVU §1 och §2. I ett fall rörande både omsorgsbrist och ”eget 

beteende”, dvs LVU §1, §2, §3.  Resten av fallen är alltså där vård ansökt till följd av LVU §1 och 

§3, dvs omhändertagande till följd av barnets/ungdomens eget beteende. Det var alltså 5 av 13 

(38.5%) domar som innehöll formuleringar om barnets inställning eller berättelse, enligt LVU §1 

och §2. 1 av 2 (50%) fall rörande LVU §1, §2 och §3. Samt i 11 av 12 (91.7%) gällande 

ansökningar enligt LVU §1 och §3. Barnets inställning lyfts i nästan samtliga fall då LVU §1 och §3 

behandlas. Barnen som omhändertagits enligt LVU §1 och §2 är i det här fallet mellan 3 och 14 år 

gamla. De som omhändertagits enligt LVU §1 och §3 är mellan 13 och 17 år gamla. Endast i ett av 

citaten, som berör temat, diskuteras barnets ålder och mognad.

Övergripande har jag sett att då det handlar om LVU enligt §1 och §2 (samt i fallet gällande LVU 

§1, §2 §3) gällande omsorgsbrist så behandlas huruvida barnet vidhållit sina lämnade uppgifter 

genom rättsprocessen. En återkommande formulering är ”Även om det inte med exakthet går att 

utreda hur xx behandlats  i hemmet saknas det, enligt förvaltningsrättens mening, anledning att 

ifrågasätta de uppgifter som xx har lämnat...” (23). ”Utredningen visar dock att xx vidhållit sina 

uppgifter om våld sedan hon först berättade om det” (18). Ett annat exempel är ”Att det 

förekommer konflikter i hemmet mellan xx och föräldrarna bekräftas av parterna. Vad däremot 

gäller förekomsten av våld, kränkningar och nedlåtande kommentarer konstaterar förvaltningsrätten 

att det råder motstridiga uppfattningar dem emellan. Utredningen visar dock att xx vidhållit sina 

uppgifter härom sedan hon först kom i kontakt med socialtjänsten samt att hon beskrivit flertalet 

situationer då hon blivit utsatt för kränkande kommentarer.” (14). 

Man diskuterar även barnets uttryckta vilja: ”Det är också tydligt att barnen helst av allt vill bo 

med sin mamma, under förutsättning att det fungerar bra i hemmet.” (16) och ”De har anpassat sig 

bra till sin vistelse i jourhemmet men har båda uttryckt att de önskar återvända hem. 

Förvaltningsrätten finner mot denna bakgrund att det inte finns något tillräckligt underlag i målet 

för att kunna hävda någon klar och konkret risk för skada hos barnen.”(24).

Övergripande gällande de fall som behandlar LVU §1 och §3, ”eget beteende”, är att de 

insamlade citaten innehåller formuleringar om barnets/den unges samtycke och inställning till 

vården samt barnets egna uppgifter om exempelvis missbruk. Exempel på samtycke och inställning 

till vård: ”xx motsätter sig all form av frivillig hjälp och stöd som erbjudits. Han vill inte vara kvar 

på behandlingshemmet utan vill åka hem.” (6), ”xx är visserligen under 15 år men med hänsyn till 

vad som kommit fram om hennes inställning till vården samt att hon inte medverkat till frivilliga 
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vårdformer och att hon avvikit vid flera tillfällen, anser förvaltningsrätten att behövlig vård för 

närvarande inte kan garanteras på annat sätt än med stöd av LVU.” (2) och ”xx har motsatt sig den 

planerade vården. (…) Med hänsyn till xx:s inställning kan det enligt förvaltningsrättens mening 

antas att behövlig vård inte kan ges med stöd av vårdnadshavarnas samtycke.” (11). 

Vad gäller egna uppgifter om missbruk: ”...vid den muntliga förhandlingen själv uppgett att hon 

brukat cannabis och spice mer eller mindre dagligen. (…) Det är positivt att xx idag tar avstånd från 

droger men detta förändrar inte hennes vårdbehov.” (13), ”Xx har själv vid den muntliga 

förhandlingen vitsordat att han har ett missbruk.” (9) och ”Genom hans egna uppgifter och 

information från personalen på stödboendet Giovannis är det klarlagt att han använt alkohol och 

narkotika vid åtminstone några tillfällen.” (5). 

Samtycke finns men bedöms ej trovärdigt

Detta tema valde jag utifrån att då jag gick igenom materialet de första gångerna så reagerade jag på 

hur man i bedömningen resonerade runt just samtycke. Ett rekvisit för LVU är att vården inte kan 

genomföras med samtycke från föräldrar eller barnet själv (om barnet är över 15 år). I flera av 

domarna jag tagit del av finns ett samtycke men detta bedöms inte vara trovärdigt och nämndens 

ansökan om vård enligt LVU bifalles. Jag fann detta intressant utifrån barnkonventionens 12 artikel 

om barnets rätt att få sin röst hörd. I förarbetena till LVU finns dock tydligt formulerat att vård 

enligt LVU kan komma till stånd trots samtycke, detta i de fall där samtycket bedöms sakna 

trovärdighet alternativt då vårdnadshavare eller barnet/den unge endast samtycker till delar av 

vårdplanen eller att man befarar att samtycket kan komma att återkallas (socialstyrelsen 2009).

Detta tema omfattar dock inte samtliga domar utan endast de i fråga om LVU enligt §1 och §3 

där den unge har fyllt 15 år, vilket rör sig om totalt 10 stycken. I totalt fem av dessa (50%) finns ett 

samtycke som av förvaltningsrätten inte bedöms som trovärdigt och därför döms dessa till 

tvångsvård enligt LVU trots att de samtyckt till vård. 

Samtliga citat under detta tema behandlar barnets/den unges beteende. Fyra av dem motiverar 

tvångsvård trots samtycke med att barnet/den unge tidigare visat ett beteende som på något sätt talar 

emot en vilja eller förmåga att upprätthålla eller ta emot vård på frivillig väg. Exempel på detta: 

”Med hänsyn till att tidigare omfattade frivilliga insatser inte fungerat och till att xx så sent som i 

samband med det omedelbara omhändertagandet avvek, anser förvaltningsrätten inte att det 

föreligger ett sådant samtycke i måletatt behövlig vård kan ges på frivillig väg. Samtliga 

förutsättningar för att bereda xx vård med stöd av 1 och 3§ LVU är därmed uppfyllda.” (1) och 

”Förvaltningsrätten finner inte skäl att ifrågasätta xx:s vilja att ta tag i sina problem och konstaterar 

att xx snabbt har haft en mycket positiv utveckling på behandlingshemmet. Hennes kontakt med 
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familjen har också förbättrats betydligt. Förvaltningsrätten bedömer dockk att behövlig vård för xx 

inte kan garanteras under frivilliga former. Förvaltningsrätten har därvid särskilt beaktat 

omfattningen av xx:s missbruk, hennes i viss mån bagatelliserande inställning till svårigheten att 

avstå från droger, svårigheterna att följa reglerna hemma och i skolan, samt de konflikter som 

tidigare uppkommit i samband med föräldrarnas gränssättning. Därtill kommer att xx inte 

samtycker till den del av vårdplanen som rör vård på särskilt ungdomshem enligt 12 § LVU.” (12). 

Det femte fallet där tidigare beteende ej diskuteras lyder som följer: ”xx samtycker till vård vilket 

inger goda förhoppningar om att han ska kunna komma ifrån sitt beteende. Förvaltningsrätten anser 

dock att samtycket i dagsläget inte ger en tillförlitlig grund för genomförandet av vården på frivillig 

väg. Ansökan om beredande av vård enligt LVU ska därför bifallas.” (10).

Barnet berättas om av ombud

Jag såg omgående två tydligt återkommande teman i texterna, antingen berättades barnet om av sitt 

ombud eller så gavs uttryck för barnets egen röst. I detta där barnet eller barnen berättas om av sin 

ställföreträdare eller ombud är aktuellt för 12 av samtliga 27 domar (44.4%). I nio av dessa handlar 

det om LVU enligt §1 och §2 och i övriga om LVU enligt §1 och §3. Det var parallellt med 

bearbetningen av empirin och då dessa teman så tydligt visade sig som jag sökte efter teorier om 

dessa. Detta tema speglar definitionen som gjorts under teoretiska tolkningsramen gällande 

barnperspektiv.

I detta tema syns en tydligare röd tråd i samtliga utvalda citat oavsett om de gäller LVU §1 och 

§2 eller LVU §1 och §3, dock gäller majoriteten av citaten LVU §1 och §2. De flesta citat beskriver 

barnets beteende och inställning och framförs av ombud/ställföreträdare och i ett fal av en god man. 

I 6 av 9 fall som gäller yngre barn, enligt LVU §1 och §2 har ombudet eller barnets ställföreträdare 

träffat barnet innan förhandlingarna och sammanfattar detta möte samt ger sin egen inställning och 

bedömning av situationen. I övriga fall finns inte någon formulering om hur eller om möte ägt rum. 

I ett fall är barnet endast ett par månader gammal och kan till följd av sin ålder inte kunnat framföra 

sin inställning. I de citat tagna ur domar som berör LVU §1 och §3 är formuleringarna gjorda som 

återgivande av samtal med barnet och barnets inställning klargörs. 

Exempel på citat inom detta tema: ”x har i egenskap av ställföreträdare för xx anfört att hon 

träffat xx vid två tillfällen. När xx kom till jourfamiljen mådde hon inte bra, hon förstörde och 

kastade saker omkring sig, var aggressiv och hävdade att hennes föräldrar gjorde likadant. Hon har 

fortfarande sådana tendenser men är bättre idag. Hon var även mer dominant tidigare. Numera tror 

man att hennes tidigare märken på naglar och fläckar i hårbotten troligtvis var symptom på 

undernäring. Xx:s beteende tyder på brister i omsorgen och att hon behöver vårdas med stöd av 
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LVU.” (26), ” xx ställföreträdare och offentliga biträde motsätter sig att det underställda beslutet 

fastställs och anför i huvudsak följande. Det kan inte anses föreligga någon akut risk för xx:s hälsa 

och utveckling. Hon har träffat familjen i hemmet den 10 januari 2014 och kan för närvarande inte 

se några tecken på att xx far illa. Han har stor tillit till såväl sin mor som sin far och det är 

uppenbart att han är trygg i deras närvaro. Det finns inga tecken på att det föreligger någon risk att 

fadern ska skada xx eller modern, eller att xx är rädd för sin far. Tvärtom upplevs fadern som en 

trygg vuxen för xx. Stadsdelsnämnden beslutade två dagar efter beslutet om omedelbart 

omhändertagande att modern och xx skulle återförenas med fadern i den gemensamma bostaden. 

Stadsdelsnämnden är således inte av uppfattningen att fadern är farlig för xx eller att modern brister 

i omsorgen.” (22) och ”X har som xx:s ställföreträdare och offentliga biträde anfört bl.a. följande. 

Det finns inte någon tvekan om att xx har föräldrar som älskar honom och vill honom väl, men han 

uppvisar en utagerande och destruktiv utveckling och har ett stort vårdbehov. Xx tonar ned sina 

problem men bekräftar ändå de oerhört oroväckande uppgifter som har framkommit i utredningen. 

Hon konstaterar att de tidigare placeringarna inte har kunnat tillgodose xx:s vårdbehov men att han 

nu är på en SIS-institution för utredning och att socialtjänsten därmed i lugn och ro kan söka efter 

ett kvalificerat familjehem. Hon anser att detta behövs för att bryta hans beteende.” (11). 

Barnets egen berättelse

Detta tema omfattar de delar av materialet som är skrivet direkt utifrån barnets egen berättelse, 

barnets perspektiv. Med detta menar jag att man i texten skrivit direkt utifrån barnet, till skillnad 

från ovanstående tema då man skrivit utifrån ställföreträdarens eller ombudets berättelse om barnet. 

I totalt 19 stycken domar (70.3%), av totalt 27, fann jag citat som speglade temat om barnets egen 

berättelse. Fem stycken av dessa behandlar LVU enligt §1 och §2. Två av dem §1, §2 och §3. 

Övriga sju berör alltså LVU §1 och §3. Övergripande kännetecknas citaten av att de är just barnets 

egen berättelse om vad de upplevt och vad de önskar. Detta oavsett om domen behandlar LVU till 

följd av brister i omsorgen (§2) eller ”eget beteende” (§3). Det som är utmärkande för citaten som 

kategoriserats in under detta tema är att de innefattar mer detaljer om händelser samt färre 

standardformuleringar.

Citat som exempel från temat: ”xx uppfattning är att relationen med fadern, som upprätthölls per 

telefon, fungerade bra under tiden hon bodde i Syrien. Han var snäll och hon tyckte om sin far. Efter 

att hon kommit till Sverige upplevde hon att fadern ganska omgående började bete sig kränkande 

mot henne. Hon upplevde honom som otrevlig. (…) xx har berättat att fadern sagt att han ska skära 

av henne handen om hon stjäl igen. Hon har vidare uppgett att hon är rädd för att hennes far ska 

säga fula saker till henne eller slå henne. Hon har angett att hon blivit slagen vid två tillfällen varav 
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det ena är det som han fällts till ansvar för. Vid det första tillfället blev hon slagen mot benen. Det 

ska ha uppkommit i en situation där fadern blivit arg på henne. Vid något annat tillfälle ska hon ha 

blivit dragen ur sin säng varvid hon slagit benet i sängkanten. Hon upplever det som jobbigt att 

fadern skriker på henne när han tycker att hon gjort något fel. (…) xx har uppgett att hon i dagsläget 

inte vill återförenas med sin far.” (23), ”xx säger själv att hon inte vill bo hos eller träffa sin mamma 

och håller fast vid att hennes mamma har misshandlat henne. (…) xx uppger vidare att hon trivs bra 

i jourhemmet.” (18). Ett annat exempel från LVU-mål gällande §1 och §3: ”xx medger bifall till 

nämndens ansökan och vitsordar i huvudsak de grunder som nämnden angivit. Hon anför bl.a. 

följande. Under hennes vistelse på ungdomshemmet har hon kommit till ro. Hon är i behov av en 

långsiktig behandling. Hon har en stark vilja att komma bort från bruket av narkotika och från 

kriminalitet och hon vill hämta igen den missade skolgången.  Tidigare insatser har inte varit 

tillräckliga och det behövs en omfattande insats för att hon ska komma på rätt spår.” (1). 

Slutsatser och analys 
Att barn i Sverige idag har en status som medborgare med egna okränkbara rättigheter och att det 

finns lagstiftande såväl som kulturella normer som visar på att barn ska ha rätt att delta och bli 

lyssnade på och behandlade som objekt, är relativt klart om man ser till såväl den tidigare 

forskning/bakgrund som jag presenterat såväl som den teoretiska tolkningsramen avseende 

barnperspektiv och barns perspektiv. ”Själva idén om barnets rättigheter betonar just att barn har 

rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda, att få skydd mot utnyttjande och diskriminering, 

att få uttrycka sin mening och bli respekterade. Samhället har en skyldighet att svara på dessa krav.” 

(Hammarberg. 2006). I resultatet som redovisas ovan kan man se att barn i de allra flesta fall deltar i 

någon del av processen i rättsprocessen i ärenden som behandlar LVU. 

I samtliga utom två av domarna som jag tagit del av från mål under januari månad 2014 från 

Förvaltningsrätten i Stockholms län, finns barnets inställning dokumenterad. Det är i ca 93% av 

fallen. En annan faktor som bör tilläggas resultatet är att i lika många fall, dvs alla utom två, går 

Förvaltningsrätten på Socialnämndens linje och bifaller dess ansökan. Detta kan vara ett tydligt 

tecken på att Socialnämnden gör sitt jobb och har kunskap om de rättsliga rekvisit som ska vara 

uppfyllda för att LVU ska gå igenom. Dock är en oroväckande faktor att det saknas krav på 

barnkompetens hos dem som företräder barnen i sådana här rättsprocesser. Mitt syfte var att 

undersöka delaktighet och barns rätt att komma till tals samt barnets inställning och huruvida denna 

lyfts i bedömningen. En tydlig röd tråd genom samtliga teman, förutom det då barnet berättas om av 

sitt ombud, är att barn som omhändertagits enligt LVU §1 och §3 i högre grad är delaktiga och görs 

synliga i texterna. Detta kan till viss del vara till följd av ålder. Det är fler som är över 12 år i ”eget 
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beteende-kategorin” och fler barn som är under 12 år i ”omsorgsbrist-kategorin”. Men det är tydligt 

att detta resultat inte bara handlar om ålder. Det även handlar om att barnet, individen, 

medborgaren, ställs till svars för sina egna handlingar och beteenden i detta fall. Barnet betraktas 

som ett subjekt. Till skillnad från då barnet utsatts för brister i omsorgen, eller något av de andra 

rekvisiten i LVU §2. Då blir barnet betraktat och till viss del förmodligen även bemött som ett 

objekt i behov av skydd. 

De muntliga förhandlingarna som hålls i samband med att socialnämnd ansöker om ett 

omhändertagande/vård enligt LVU, är i de flesta fall det enda tillfälle där barnet och även deras 

vårdnadshavare ges möjlighet att framföra eventuell kritik mot nämndens utredning samt framföra 

sin inställning med egna ord. Jacobsson (2006) menar att socialsekreterare och nämnd är de som 

besitter makten i denna förhandling. Endast två avslag på 27 ansökningar från nämnd, skulle kunna 

vara ett exempel på det som Jacobsson beskriver.

Barn som befinner sig i en rättslig process gällande LVU är ofta mycket utsatta på olika sätt. 

Rekvisit som ska vara uppfyllda för att LVU ska uppfyllas är ”2 § Vård skall beslutas om det på 

grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något 

annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.” 

och/eller ” 3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en 

påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller 

något annat socialt nedbrytande beteende.” (Sveriges Rikes Lag 2013). Denna rättsliga process 

föregås av en utredning inom socialtjänsten då antingen försök till vård på frivillig väg genomförts 

och misslyckas eller att situationen som barnet befinner sig i är av så akut karaktär att inget annat 

val finns än att ansöka om tvångsvård för att genomföra och garantera vården. I 62.9% av fallen 

som studerats lyfts barnets inställning till vård i bedömningen. I 70.3% av domarna finns citat som 

direkt återger barnets berättelse eller inställning. I 44% berättas barnet om av sitt ombud. I 7.4% av 

fallen redogörs inte barnet för alls som egen part utan endast som del i socialnämndens utredning. 

Att vara föremål för ansökan om tvångsvård oavsett om det är utifrån att man varit utsatt för brister 

i omsorgen eller utsatt sin hälsa och utveckling för risker på egen hand, är ett stort ingrepp i ett 

barns liv. Oavsett på vilka grunder man ansöker om LVU så förordas att barnet ska flytta hem igen 

så snart som detta är möjligt då risker med en separation från föräldrarna är stora (Börjeson. 2008). 

Börjeson menar även i boken Förstå socialt arbete att arbetet med tvångsvård/LVU är det svåraste 

inom socialt arbete och vanliga insatser efter ett sådant ingripande har ofta negativa resultat för 

barnet/ungdomen (a.a.). 

Barns delaktighet kräver att man tar hänsyn till deras perspektiv och tanken med att göra barn 

delaktiga i det som rör dem är att barn ska bli mer aktiva och demokratiska medborgare och 
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individer, menar Hundeide m.fl. (2011). I en utsatt position inom ramen för en rättslig process där 

så extrema åtgärder som vård under tvång med separation från barnets viktigaste personer – 

föräldrarna som påföljd, finns tydliga riktlinjer och ramar i form av lagstiftning som visar på att 

barnet ska göras delaktig samt att barnets bästa ska vara avgörande i samtliga beslut som rör barnet 

(Barnkonventionen, SoL, LVU). Resultatet i den här studien visar förvisso att barnet är delaktigt 

och synliggörs i domarna till stor del.  Dock saknar ca 30% av det studerade materialet 

formuleringar direkt ur barnets perspektiv. I detta material beskrivs barnet ur den vuxnes, ombudets, 

föräldrarnas, nämndens, perspektiv. Ett barnperspektiv är som jag tidigare beskrivit utifrån 

Hundeide m.fl. (2011) något som skapas av vuxna vilka vill komma nära och förstå barns 

erfarenhetsvärld och det representerar en objektifiering av barn. I endast 38.5% av de mål där LVU 

till följd av brister i omsorgen behandlas lyfts barnets inställning i bedömningen. Praktisk 

tillämpning av barnets bästa inom rättsväsendet innebär, enligt Alexius och Hollander (2014) att 

man gör tolkningar av vad som utgör barnets vilja och behov Enligt Schiratzki (2010)  kan vad som 

är barnets bästa utrönas genom att berörda parter, i detta fallet verksamma vid förvaltningsrätten i 

Stockholm, ombud samt socialnämnd, tar del av forskning och kunskap om barn eller genom att låta 

barnet själv föra sin talan och då berätta vad hen upplever vara det bästa för sig och sin situation. Då 

det i nuläget saknas krav på särskild barnkompetens för att arbeta som särkilt förordnat biträde och 

företräda barnets talan kan man dra slutsatsen att det finns ett klart förbättringsområde vad gäller 

kunskap och forskning  inom barnperspektiv och  barnets bästa i LVU-mål inom Förvaltningsrätten.

Diskussion
Socialsekreterare som skriver utredningen vilken ligger till grund för ansökan och därmed även till 

grund för förhandlingen har inom ramen för sin utbildning fått ta del om mer forskning och 

förväntas besitta kunskap för att göra en adekvat  bedömning av barnets bästa i det här fallet. Inom 

socialtjänsten används tydligt uppbyggda och strukturerade dokument för att utreda barns behov 

med syfte att betrakta och behandla barn som aktiva subjekt. Utifrån min empiri har jag som jag 

nämnt tidigare haft svårt att hitta mönster i domarnas uppbyggnad och disposition. Kanske skulle ett 

systematiserande av dokumentation i sådana här mål, utifrån  gällande lagstiftning samt 

barnperspektiv och barns rätt att komma till tals, ställa krav på att detta behandlas under 

förhandlingarna samt utgöra underlag för uppföljning och utvärderingar inom området. 

I Norge har Barnkonventionen inkorporerats i gällande lagstiftning och enligt norsk lag ska 

barnkonventionen ha företräde då den står i konflikt med annan lagstiftning. Man har i en 

jämförande utvärdering funnit att barns rättigheter och status stärkts i och med att barnkonventionen 

i och med detta kan användas som rättskälla i Norsk domstol(unicef.se). Aktuellt i dagsläget i 
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Sverige är att vår nye statsminister Stefan Löfvén i sin regeringsförklaring den 3 oktober kungjorde 

att Barnkonventionen ska göras till lag även här. Min förhoppning är att detta ska leda till 

förbättringar för barns rättighet att deltaga samt höja deras status som subjekt värdiga att lyssna till i 

våra domstolar.

Förslag på vidare forskning

I Norge har, som jag tagit upp ovan, Barnkonventionen inkorporerats i gällande lagstiftning. Det 

vore intressant som exempel på forskningsfråga att undersöka vidare att göra en jämförande studie 

mellan svenska och norska rättsystem. Det vore även intressant att göra en kvantitativ studie och då 

inkludera ett större antal domar inom samma område som jag studerat i och med denna uppsats. En 

annat upplägg som jag hade önskat att jag hunnit med men var tvungen att utesluta är att göra 

intervjuer med olika professioner som arbetar med LVU-mål; socialsekreterare, domare, 

nämndemän, advokater och/eller särkilt förordnat biträde för barn.
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