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ABSTRACT 

 

 

This thesis has focused on specific aspects of the law concerning the 2
nd

 paragraph of The 

Care of Young Persons Act (1990:52), LVU.  The purpose of this study was to examine the 

provision other circumstance in the home from a legal perspective; how is the provision 

defined in the law? A second purpose was to reveal any discrepancy between the intention of 

the legislation of the already mentioned provision and how this provision was interpreted and 

applied in practice. This study was jurisprudential and based on both traditional juristic 

method and sociological methods with qualitative interviews with social workers and text 

analysis of a case from The County Administrative Court. The gathered information was 

analysed using a method of discourse analysis. The theoretical framework for this thesis was 

social constructionism based upon the work of Berger and Luckmann. The conclusion of this 

study was that the provision other circumstance in the home is connected to the role of the 

mother though this is not noticed through the legislation. Another conclusion was that the 

practice considers the legal demand to anticipate as unattainable. The interpretation and 

application of the provision made by the practice, compared with the intention of the 

legislation, was representing both an expand and restriction of the provision. 
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1. Inledning och problemformulering 

Att förhålla sig till lagar, förordningar och andra typer av bestämmelser är aktuellt för de 

flesta som arbetar inom socialt arbete (Alexius-Borgström & Hollander, 2005, s. 129). Detta 

gäller i allra högsta grad i socialt arbete med barn och unga.  Barnavårdslagstiftningen har 

under senare delen av 1900-talet förändrats och stärkts bland annat genom att samhället tagit 

ett ökat ansvar för barns vård och uppfostran. Detta har resulterat i ett ökat hot mot den 

privata sfären. I och med detta har lagstiftningen blivit ett alltmer aktuellt ämne som även 

berör personer som inte arbetar inom socialt arbete (Hollander, 1985, s. 1, 12ff).  

 

Social barnavård regleras juridiskt huvudsakligen i socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Det är 

dock lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, som styr 

samhällets möjligheter att ingripa med tvång då barn eller ungdomar anses fara illa. Denna lag 

blir aktuell när vårdnadshavarna och/eller ungdomen inte samtycker till frivilliga insatser eller 

att behövlig vård inte kan genomföras trots samtycke. LVU ska alltid betraktas som en 

nödfallsåtgärd och därmed tolkas restriktivt (Lundström, 1996, s. 13ff; prop. 1979/80:1, s. 4).  

 

Omhändertaganden av barn med stöd av LVU anses vara komplicerade bland annat eftersom 

det finns olika tolkningsmöjligheter av paragraferna i både SoL och LVU. Detta kan ställas 

mot kravet på rättssäkerhet. Den formella rättssäkerheten gällande förutsägbarhet grundar sig 

nämligen på att medborgarna ges möjlighet att känna till lagens innehåll. Det finns dessutom 

många skilda uppfattningar om vad som är barns behov och vad som är barns bästa 

(Hollander, 1985, s. 26ff, 52). Ett frihetsberövande mot föräldrars och barnets/ungdomens 

vilja är en oerhört stor intervention och eftersom lagen kommit att alltmer närma sig det 

privata borde den kanske vara än mer förutsägbar. 

 

Omhändertagandedebatten kring LVU har varierat under åren, där kritiken dels har handlat 

om de alltför höga beviskraven i barnavårdsmål, och dels om en utveckling där lagen tolkats 

alltför extensivt (Hollander, 1985, s. 1, 12ff). LVU har speciellt kritiserats för att vara otydlig 

och att lagen därmed ger utrymme för olika tolkningar (Socialdepartementet, 2000, s. 94). I 

och med att lagens sociala målsättning och lagens avsikter kan tolkas olika är det möjligt att 

ett barn omhändertas på felaktiga grunder trots att beslutet är juridiskt oklanderligt 

(Hollander, 1985, s. 36f). Att undersöka och granska rekvisiten för tvångsomhändertagande i 

en juridisk kontext, ”law in books”, och dess tillämpning i praktiken, ”law in action”, blir 

därför av stor betydelse för både rättstillämpare och samhällsmedborgare (Svanberg, 2008, s. 

74). Överensstämmer lagstiftarens intention gällande lagen med hur den tolkas i praktiken?   

 

Med stöd av LVU kan tvångsomhändertaganden antingen ske enligt 2 §, de så kallade miljö-

fallen, eller enligt 3 §, beteendefallen (Socialstyrelsen, 2008, s. 20). Enligt 2 § LVU, som 

denna studie kommer att fokusera på, kan omhändertaganden ske om något av rekvisiten 

fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat 

förhållande i hemmet är uppfyllda samt att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa 

eller utveckling skadas och samtycke till behövlig vård saknas. Rekvisitet annat förhållande i 

hemmet beskrivs som ett rekvisit där missförhållanden i hemmet inte i första hand beror på 

vårdnadshavaren själv (Norström & Thunved, 2007, s. 282). Rekvisitet skiljer sig därmed från 

de övriga rekvisit i 2 § LVU. Detta har väckt vårt intresse gällande definitionen av rekvisitet 

och dess tillämpning i praktiken. 
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1.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur rekvisitet annat förhållande i hemmet i 2 § LVU 

definieras ur ett juridiskt perspektiv samt vilka diskurser som råder i praktiken kring 

rekvisitet. Uppsatsen syftar vidare till att undersöka om det finns en diskrepans mellan 

lagstiftarens intentioner med rekvisitet och praktikens tolkning och tillämpning av det.  

1.2 Frågeställningar 

För att uppnå syftet åläggs att följande frågeställningar besvaras: 

 

Hur definieras rekvisitet annat förhållande i hemmet i lagtext, prejudikat och förarbeten?  

 

Vilka diskurser råder kring tolkningen och tillämpningen av rekvisitet annat förhållande i 

hemmet i länsrätten och inom socialtjänstens barn- och ungdomsenheter? 

 

Finns det en diskrepans mellan definitionen, i lagtext, prejudikat och förarbeten, av rekvisitet 

annat förhållande i hemmet och de diskurser som råder kring rekvisitet i länsrätten och inom 

socialtjänsten?  

1.3 Begreppsförklaringar 

Nedan förklaras relevanta begrepp som nämns i den inledande delen av uppsatsen. 

Fortsättningsvis förklaras relevanta begrepp löpande i texten. 

 

Rekvisit – Förutsättning för att en, i lag beskriven, omständighet ska anses föreligga 

(Martinger, 1998, s. 144). 

 

Prejudikat – Ett tidigare avgörande av en viss rättsfråga (Martinger, 1998, s. 137). I Sverige är 

det i första hand domar från de högsta instanserna som är prejudicerande och är avsedda att 

vara vägledande för domstolarnas rättstillämpning (Heuman, 2008, s. 123). Någon formell 

skyldighet att följa ett prejudikat föreligger inte, men i praktiken vid likartade ärenden 

uppfattar lägre instanser prejudikaten som mer eller mindre bindande (Martinger, 1998, s. 

137). 

 

Förarbete – Ett samlingsnamn för exempelvis utredningar och regeringens propositioner som 

lagen grundar sig på. Propositioner anses generellt vara de viktigaste lagförarbetena 

(Leijonhufvud, 2008, s. 101ff). 

 

Vårdnadshavare – Är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden, vilket inte 

behöver innebära den faktiska vårdnaden, för ett barn. Dessa personer kan vara en eller båda 

föräldrarna eller en person som av domstol är utsedd till särskilt förordnad vårdnadshavare. 

Vårdnaden sträcker sig till dess att barnet är 18 år eller före denna tidpunkt om barnet ingår 

äktenskap (FB).  

 

Barn – Enligt Barnkonventionen innefattar begreppet barn personer under 18 år. LVU 

omfattar emellertid insatser och åtgärder för barn/unga som inte längre definitionsmässigt kan 

betraktas som barn, i vissa fall kan lagen tillämpas på personer upp till 21 år. Lagen använder 

genomgående begreppet den unge för personer som kan bli aktuella för vård enligt LVU 

(Norström & Thunved, 2007, s. 277f). 
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Diskurs – En diskurs är ett samlingsnamn för de infallsvinklar, sätt att resonera, 

frågeställningar som tillämpas inom ett visst område (Svenska Akademiens Ordbok). En 

diskurs kan beskrivas som ett slags system av mening och föreställning. Diskurser etablerar 

bestämda förhållanden mellan de ord som ingår i dem och beskriver hur något är och/eller 

fungerar (Franzén, 2005, s. 96). 

1.4 Uppsatsens fortsatta disposition 

I uppsatsens första avsnitt har syfte och frågeställningar behandlats och introducerats. 

Dessutom har några centrala begrepp förklarats. I nästkommande avsnitt presenteras den 

rättsliga regleringen för tvångsomhändertaganden och framväxten av dagens 2 § LVU. 

Därefter uppvisas tidigare forskning inom närliggande områden. Avsnittet med tidigare 

forskning följs av en metodredovisning, som i sin tur följs av en teoribeskrivning. Sedan 

framläggs resultat och analys i ett och samma avsnitt. Detta avsnitt inleds med resultatet av 

hur rekvisitet definieras i lagtext, prejudikat och förarbeten. Därefter presenteras resultat och 

analys utifrån länsrättens och socialtjänstens tolkning och tillämpning. Resultat- och analys-

avsnittet avslutas med att det empiriska materialet ställs mot varandra samt mot tidigare 

forskning. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Ett avstamp i rättsläget 

I Regeringsformen (1974:152) (RF) framgår att samhällsmedborgare har rätt till frihet och 

värdighet och att all offentlig makt ska utövas med lagstöd (1 kap 1 och 2 §§ RF). Med stöd 

av LVU kan dock, under vissa förutsättningar, individers rättigheter begränsas i form av ett 

frihetsberövande trots att inte något brott blivit begånget. Vid ett sådant frihetsberövande ska 

alltid prövning i domstol äga rum (2 kap 9 § RF). 

 

Förhållandet mellan föräldrar och barn regleras i Föräldrabalken (FB) och denna reglering 

fastställer bland annat barnets rätt till vårdnad, trygghet och god fostran. Det är samtidigt 

kommunen som har det yttersta ansvaret för dess invånare och den har därmed ansvaret för att 

barn och unga ska ges förutsättningar att kunna växa upp och leva under trygga och goda för-

hållanden (5 kap 1 § SoL). Detta ansvar för barn och unga delegeras till kommunernas 

socialtjänst, där frivillighet och självbestämmanderätt ska vara grundläggande (Flodström 

Nilsson, 2004, s. 6). När barns utveckling och hälsa inte kan tillgodoses på frivillig väg med 

stöd av SoL finns LVU som ett komplement.  LVU möjliggör samhällets förutsättningar att 

ge barn och ungdomar den vård och behandling som de behöver. Lagen omfattar alla barn och 

ungdomar som vistas i Sverige oavsett nationalitet och härkomst. LVU reglerar inte bara 

samhällets möjligheter att ingripa utan även dess skyldighet att vidta åtgärder då kriterierna 

för LVU är uppfyllda (Socialstyrelsen, 1997, s. 11).  

 

I och med uppsatsens syfte fokuseras detta bakgrundsavsnitt på 1 och 2 §§ LVU. I 1 § LVU, 

portalparagrafen, presenteras inledande bestämmelser och i 2 § LVU fastställs omständigheter 

som kan ligga till grund för ett tvångsomhändertagande. Den rättsliga regleringen kring 

tvångsomhändertagande av barn och unga har genomgått ett antal förändringar under det 

senaste århundradet. Härnäst presenteras 1 § LVU som sedan följs av redogörelse för 

framväxten av 2 § LVU.  
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Inledande bestämmelse  

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 dem 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 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 behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke. 

Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22 och 24 §§. 

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 möjligt klar-

läggas. Hänsyn skall tas till den unges vilja med beaktande av hans eller hennes ålder och mognad. 

Lag (2007:1312). 

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

  

Lagens första paragraf tydliggör att LVU är ett komplement till SoL som endast ska användas 

då behövlig vård av den unge inte kan ges under frivilliga former (prop. 1989/90:28, s. 106). 

Första stycket utökades år 2003 med formuleringar som förtydligar att respekt för den unges 

människovärde och integritet ska prägla samtliga insatser. Detta tillägg kan härledas från FN:s 

konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, och följer även de värderingar som är 

grundläggande i SoL. Vidare anger paragrafen att tvångsomhändertaganden på grund av 

hemmiljön och/eller det egna beteendet kan bli aktuellt för unga under 18 år. Vid undantags-

fall kan dock unga upp till 20 år beredas vård enligt 3 § LVU (Norström & Thunved, 2007, s. 

274ff). Grundförutsättningen för att LVU, och inte SoL, ska bli tillämpbar är att samtycke för 

aktuella insatser saknas eller att behövlig vård inte kan genomföras trots samtycke. Detta 

samtycke omfattas av den unges vårdnadshavare samt den unge själv om han eller hon upp-

nått 15 års ålder. När den unge fyllt 18 år behövs inte vårdnadshavarens samtycke 

(Socialstyrelsen, 1997, s. 11ff).  

 

Det femte stycket gällande att barnets bästa ska vara avgörande vid ett tvångsomhänder-

tagande tillkom 2003 och är en anpassning av lagen till Barnkonventionen (prop. 2002/03:53, 

s. 154). Även nästkommande stycke i paragrafen, att den unges inställning så långt som 

möjligt ska klarläggas och att hänsyn till den unges vilja med beaktande av ålder och mognad 

ska tas, är en anpassning till Barnkonventionen (Norström & Thunved, 2007, s. 278; prop. 

2006/07, s. 33f). Med giltighet från 1 april 2008 tillkom att den unge har rätt till relevant 

information (prop. 2006/07:129, s. 9). 

 

Socialnämnden ansöker enligt 4 § LVU om tvångsvård hos länsrätten. Till skillnad från ett 

antal andra länder tar den allmänna förvaltningsmyndigheten beslut om frihetsberövande 

insatser, eftersom det i Sverige inte finns någon specialdomstol för sociala frågor (Hollander, 

1985, s. 19f).  Om länsrätten dömer till tvångsvård har föräldrarna fortfarande kvar den 

juridiska vårdnaden om barnen. Socialnämnden tar dock över den bestämmanderätt som 

vårdnadshavaren normalt har över den unge, enligt FB, under den aktuella vårdtiden 

(Schlytter, 1999, s. 58f; Socialstyrelsen, 2008, s. 7).  

2.2 Framväxten av dagens 2 § LVU 

I början av 1900-talet influerades Sverige av bland annat Norge och England som båda ansågs 

ligga före Sverige gällande lagstiftning på barnavårdsområdet. Utredningar visade också att 

speciellt engelsmännen hade lyckats med sitt arbete med asociala och kriminella ungdomar. 

Tankegången där var att tvångsuppfostran skulle vara en preventiv åtgärd som skulle hindra 
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barns negativa utveckling. Detta tankesätt skiljde sig från till exempel fransk rättstradition där 

interventionerna skulle vara repressiva och alltså vidtas efter att ett brott begåtts (Lundström, 

1993, s. 51). 

 

År 1902 blev barn under 15 år straffomyndiga i Sverige och kunde därmed inte straffas med 

fängelse om de gjorts sig skyldiga till brott. Samtidigt stiftades en ny lag som bland annat 

reglerade förhållandena för de barn som ännu inte blivit kriminella men som befann sig i risk-

zonen för en negativ utveckling. Lagen (1902:67) angående uppfostran åt vanartade och i 

sedligt avseende försummade barn utgjorde en viktig grund för det som senare blev den 

svenska barnavårdslagen (Lundström, 1993, s. 51f). Med 1902 års lagstiftning introducerades 

principen att samhället under vissa förutsättningar, mot föräldrars vilja, kan skilja barnet från 

hemmet (Hollander, 1985, s. 92ff).  

 

Barnavårdslagen från 1924 reglerade ytterligare samhällets rätt och skyldighet att ingripa till 

barns säkerhet och lagen stiftades bland annat på grund av att lagstiftaren ville uppnå en 

standardisering av reglerna över hela landet. Den nya lagen innehöll tre delar där de två första 

definierade omhändertagande på grund av föräldrarnas brister. Den sista delen behandlade 

beteendefall då barnets eller den unges uppträdande stod i centrum (Lundström, 1993, s. 

56ff). Lagstiftningen innebar en precisering av situationerna då ett tvångsomhändertagande 

kunde bli aktuellt, men utformningen av lagen förblev fortfarande väldigt vag (Hollander, 

1985, s. 92ff). 1924 års lag hade ett nytt inslag jämfört med lagen från 1902. Barnets egna 

behov kunde nu räcka för ett ingripande och omhändertaganden behövde därmed inte som 

tidigare bara ske på grund av ett samhälleligt skydd, där barnet sågs som ett hot för 

omgivningen (Lundström, 1993, s. 59).  

 

Barnavårdslagstiftningen fortsatte att utvecklas och 1960 kom en ny lag. När det gäller skälen 

för ingripanden liknar 1960 års Barnavårdslag 1924 års lag. Vissa formuleringar förändrades 

dock och framförallt förtydligades skillnaderna mellan missförhållanden i hemmiljön och den 

unges beteende (Lundström, 1993, s. 68f). Ett stort intresse visades speciellt för möjligheterna 

att ingripa när det fanns brister i barnets miljö (Hollander, 1985, s. 155).  

 

År 1982 trädde SoL, ikraft. I och med denna lag tog samhället avstånd från samhällsskyddet 

som grund för omhändertagande av ett barn och istället prioriterades skyddet av barnet och 

dess behov. Det var nu endast möjligt för socialtjänsten att göra omhändertaganden eller 

andra åtgärder om det fanns ett behov hos barnet och/eller familjen. Om barn och/eller för-

äldrar motsätter sig behövlig vård kan det i vissa situationer, enligt lagstiftande politiker, 

finnas grund för ett tvångsomhändertagande. Därför inrättades lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (1980:621). Tvångsomhändertagandet kunde nu antingen ske 

på grund av den unges hemmiljö eller den unges beteende (Lundström, 1993, s. 75ff). LVU 

från 1980 ansågs dock vara för luddig och oklar när det gällde grunderna för ett tvångs-

omhändertagande. De båda ursprungsrekvisiten i 2 § LVU, brister i omsorgen och annat 

förhållande i hemmet, överensstämde till stor del med förutsättningarna för ingripanden enligt 

barnavårdslagen men rekvisiten i LVU formulerades dock något vagare (Hollander, 1985, s. 

187). I den nya lagen, med samma namn som den gamla, som trädde i kraft 1990 

specificerades rekvisiten något. Till de tidigare miljöfallsrekvisiten brister i omsorgen och 

annat förhållande i hemmet lades nu misshandel och otillbörligt utnyttjande (Lundström, 

1993, s. 79). Rekvisitet misshandel har därefter förtydligats ytterligare till fysisk eller psykisk 

misshandel (prop. 2002/03:53, s. 8). 
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3. Tidigare forskning 

I följande del av uppsatsen redovisas tidigare forskning om tvångsomhändertaganden av barn 

främst utifrån 2 § LVU. Enligt uppsatsens författare anses den valda litteraturen vara relevant 

då den utgår från olika typer av forskning som varit tongivande i det sociala barnavårdarbetet 

de senaste 25 åren. Både kvalitativ och kvantitativ forskning med olika perspektiv och 

angreppssätt presenteras. Dock anser vi det viktigt att poängtera att relevant tidigare forskning 

kring just rekvisitet annat förhållande i hemmet saknas i stor utsträckning.  

3.1 Tvångsomhändertaganden av barn och unga 

Antalet barn och ungdomar i samhällsvård har under 1990-talet ökat (Socialdepartementet, 

2001, s. 289). Detta skiljer sig från tidigare mönster då antalet barn och unga inom samhälls-

vård stadigt minskat sedan 1930-talet. Dock har fördelningen mellan omhändertagande med 

stöd av tvång alternativt frivillighet inte förändrats (Ibid, 2001, s. 295ff). Överlag har barnen 

som omhändertagits under 1900-talet blivit yngre och yngre. Detta kan bland annat förklaras 

med att lagstiftningen förändrats och tidiga ingripanden har förespråkats skriver Lundström 

(1993, s. 189) som analyserat svensk barnavård i ett historiskt perspektiv, och framförallt 

tvångsomhändertaganden, genom att ha undersökt lagstiftningsdokument, tidskrifter och 

annan litteratur som behandlar det sociala arbetet samt barnavårdsutredningar från 1930- till 

1980-talet.  

  

Socialstyrelsen presenterade, under år 1993, en studie av Länsrättens bifall av social-

nämndernas ansökningar om vård enligt 2 § LVU. Studien visade att länsrätten biföll 80 

procent av ansökningarna (Socialstyrelsen, 1995, s. 21). En uppföljning av denna studie har 

genomförts under 2008 och det preliminära resultatet i studien är att länsrätten bifaller 88 

procent av socialnämndernas ansökningar om vård med stöd av 2 § LVU, detta enligt 

Socialstyrelsens utredare G. Westerdahl (personlig kommunikation, 1 och 17 december, 

2008). Bifall till ansökningar om vård på grund av eget beteende sker dock i högre 

utsträckning än bifall gällande brister i hemmiljön (Mattsson, 2002, s. 355ff). 

 

Under år 2007 var 5 900, det vill säga 0,07 procent, av barn och unga i befolkningen aktuella 

för insatser enligt LVU någon gång under året. Jämförande siffra för insatser enligt SoL var 

samma år 16 200. Den 1 november 2007 var brister i hemmiljön skäl till insatsen för ungefär 

70 procent, 25 procent för eget beteende och 5 procent på grund av både brister i hemmiljö 

och eget beteende av de barn och ungdomar som fick vård enligt LVU. De mönster som kan 

urskiljas är att skälet för en insats enligt LVU för barn i åldern 0-12 år i regel är brister i 

hemmiljön och att ungdomar framförallt blir aktuella för insatser på grund av eget beteende. 

Insatser enligt LVU på grund av eget beteende är vanligare för pojkar än för flickor (Social-

styrelsen, 2008, s. 20ff). Schlytter (1999, s. 81ff) har undersökt könsaspekter kring rekvisitet 

annat socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU. Studiens resultat visar bland annat att 

rekvisitet är utformat främst för pojkars beteende. Det visade sig dessutom att rekvisitet 

tillämpas på olika sätt i ärenden gällande pojkar respektive flickor.  

 

Enligt en c-uppsats skriven av Rask och Ryding (2005) finns det en ojämnlik ansvarbörda 

mellan mödrar och fäder vid beredande av vård enligt 2 § LVU. Uppsatsen har undersökt lag-

stiftningen, ur ett rättsdogmatiskt perspektiv, och därefter granskat länsrättsdomar för att se 

om dessa var lika könsneutrala som lagstiftningen i huvudsak visat sig vara. Genom att 

granska innehållet i länsrättsdomar från år 2002 framkommer att länsrätten är delaktiga i 

reproduktionen av en ojämnlik ansvarsbörda mellan könen i föräldraskapet, vilket innebär att 

mödrar får axla ett större ansvar än fäder. Studiens resultat visade att denna problematik 
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framkommer i en eventuell tillämpning av rekvisitet annat förhållande i hemmet där miss-

förhållanden i hemmet istället läggs på moderns omsorgsbrister och då aktualiserar rekvisitet 

brister i omsorgen.  

 

Ofta är fler än ett rekvisit uppfyllt vid tillämpningen av LVU (Schlytter, 1999, s. 78). Det är 

även svårt att veta vilket rekvisit inom paragrafen som varit aktuellt eftersom den offentliga 

statistiken endast hänvisar till paragrafen skriver Hollander (1985, s. 5ff) i sin studie av 352 

barnavårdsmål rörande ingripanden på grund av brister i barns miljö. Hollanders studie har 

delvis utförts utifrån ett rättsdogmatiskt perspektiv där lagstiftning, förarbeten, doktrin och 

prejudikat från regeringsrätten analyserats och delvis utifrån ett rättssociologiskt perspektiv 

där rättstillämpningen i länsrätten klarlagts. En uppfattning att socialarbetare och jurister har 

olika värderingar stämmer inte överens med resultaten i Hollanders studie (1985, s. 342), som 

dock är något ålderstigen. Enigheten mellan olika utredare och experter och de olika rätts-

instanserna är tvärtom stor. De sociala myndigheternas beslut och förslag blir sällan 

ifrågasatta av förvaltningsdomstolen. Detta går dock emot ett av de problem med till-

lämpningen av 2 § LVU som enligt Friis (2003, s. 100) numera finns och som påvisas i 

hennes studie av argumentationen i barnavårdsutredningar. Ett problem är nämligen att 

definitionen av vad som ska ses som att ett barn far illa varierar både mellan olika 

professioner och inom själva socionomprofessionen. Ett annat problem med tillämpningen är 

att miljöfallsparagrafens tillämpbarhet förutsätter ett visst prognostänkande. Det kan i dessa 

fall vara oerhört svårt att avgöra hur situationen i hemmet kommer att påverka barnet i fram-

tiden. Även Mattsson (2002, s. 433ff) uppmärksammar, i sin både rättsdogmatiska och 

rättssociologiska studie av länsrättsdomar, problem vid tillämpningen av LVU. Barnets bästa 

tillgodoses inte alltid vid beslut om tvångsomhändertaganden och ofta får rättsskyddet gå före 

barnets integritetsskydd även när det inte skulle behöva göra det. 

 

Forskning visar att kompetensen gällande att lyssna på barn, att tolka barns berättelser och 

information som barn lämnar är låg bland vuxna på samtliga nivåer i rättsprocessen. Detta 

påverkar barns förutsättningar att komma till tals och bli hörda i rättssammanhang (Hollander, 

2004, s. 59). I och med den traditionella uppfattningen om att barn inte ansetts vara full-

värdiga samhällsmedborgare har deras rättigheter gällande rättsskydd skiljt sig i jämförelse 

med vuxnas rättigheter. Socialtjänstens arbete har en tradition av att försöka arbeta för att 

stödja och hjälpa föräldrar med att uppfylla kraven i och med föräldrarollen, vilket har 

resulterat i att mindre vikt har lagts vid barnet och dess rättigheter (Mattsson, 2004, s. 106). 

De sociala lagarna är i stor utsträckning präglade av en traditionell syn på barn som objekt 

utan egna rättigheter. Lagarna har dock förändrats, att barnets bästa ska vara avgörande, de 

senaste åren men Mattsson (2004, s. 110) frågar sig om detta är tillräckligt då sociallag-

stiftningen i grund och botten saknar ett barnrättsligt perspektiv. Stern (2004, s. 81ff) 

fördjupar resonemanget kring det traditionella synsättet på barn och kopplar ihop det med 

skyddsaspekten. Detta ställs emot det moderna synsättet som subjekt med egna rättigheter.  

3.1.1 Orsaker till omhändertaganden enligt LVU 

Familjer som blivit aktuella för tvångsomhändertagande av barn har en mer utsatt samhälls-

position än befolkningen i övrigt (Lundström, 1993, s. 179ff). Flertalet av de svenska 

undersökningar som gjorts på området visar att huvudparten av de barn och unga som är 

aktuella för samhällsvård kommer från marginaliserade familjer som har erfarenheter av olika 

problem, till exempel ekonomiska, sociala och känslomässiga problem (Socialdepartementet, 

2000, s. 192). Ofta är föräldrarna arbetslösa, och det är inte ovanligt att de aldrig varit 

etablerade på arbetsmarknaden utan är helt beroende av bidrag och/eller försäkringar. Även 

ensamstående mammor är överrepresenterade. Den sociala utsattheten är påtaglig hos dessa 
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grupper och har förstärkts i ett historiskt perspektiv (Lundström, 1996, s. 43). Internationell 

forskning från England visar att barn som blivit omhändertagna ofta kommer från familjer 

med erfarenheter av att leva i fattigdom (Socialdepartementet, 2000, s. 192).  

 

Skälen till tvångsomhändertaganden är ofta förknippade med föräldrarnas missbruk och detta 

är en tendens som ökat kraftigt de senaste 30 åren. Ofta saknas det information om barnen och 

relationen mellan barn och föräldrar i utredningar som lett till ett tvångsomhändertagande. 

Istället ligger mycket fokus på föräldrarnas brister, och då framförallt mammornas brister 

(Lundström, 1996, s. 44f). När ett barn ska placeras utanför hemmet visar forskning att 

psykologisk kunskap om relationen mellan barn och föräldrar inte är avgörande. Barn 

placeras utanför hemmet på grund av brister i föräldrarnas omsorgsförmåga och sociala miss-

förhållanden i hemmet och inte på grund av brister i den känslomässiga relationen mellan dem 

och deras föräldrar (Andersson & Hollander, 1996, s. 88). Friis (2003, s. 83ff) poängterar att 

problem hos föräldrarna inte i sig ska leda till ett omhändertagande enligt 2 § LVU, utan det 

är problemets konsekvenser för barnet som ska vara avgörande. Det är, enligt Friis, framför-

allt föräldrarnas missbruk och deras psykiska/känslomässiga ohälsa som läggs till grund för 

ett omhändertagande enligt 2 § LVU. Aktiv fysisk misshandel, det vill säga att barnet 

avsiktligt misshandlas av föräldrarna, och sexuella övergrepp är mycket ovanliga orsaker till 

ett sådant omhändertagande.  

 

4. Metod 

Uppsatsen präglas av ett vetenskapsfilosofiskt perspektiv med rötter i ett social-

konstruktivistiskt synsätt. Detta innebär att utgångspunkten är att all kunskap är socialt 

konstruerad och därför aldrig kan avspegla en entydig verklighet. Det handlar inte om att 

förneka existensen av samhällsfenomen utan studera olika sätt att förstå, uppfatta och förklara 

dem (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 9f). Rättsordningen uppfattas som ett sådant samhälls-

fenomen som inte är naturligt förutbestämt.  

 

För att uppnå syftet med uppsatsen har två olika rättsvetenskapliga ansatser valts, den 

rättsdogmatiska och den rättssociologiska. Den rättsdogmatiska, juridiska, metoden, utgår 

från att rätten avgör tillämpningen i det enskilda fallet medan det rättssociologiska 

perspektivet också intresserar sig för utomrättsliga faktorer av betydelse för tillämpningen. 

Gemensamt för de båda rättsvetenskapliga metoderna är dock dess intresse för rättsordningen 

(Hydén, 2002, s, 15). En rättsdogmatisk metod har använts för att besvara frågeställningen 

hur rekvisitet annat förhållande i hemmet definieras i lagtext, prejudikat och förarbeten. För 

att synliggöra vilka diskurser som råder kring tolkningen och tillämpningen av rekvisitet 

annat förhållande i hemmet har en rättssociologisk ansats valts där olika sociologiska 

undersökningsmetoder nyttjats. De sociologiska metoderna är kvalitativa och både intervjuer 

med socialsekreterare och textanalys av en länsrättsdom har genomförts. Det empiriska 

materialet från intervjuerna och länsrättsdomen har analyserats med utgångspunkt från en 

diskursanalytisk metod. Denna analysmetod har valts för att hjälpa oss i vår förståelse av hur 

rätten existerar och opererar i den sociala verkligheten.  
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4.1 Metodbeskrivning och urval 

4.1.1 Rättsdogmatisk metod 

Rättsdogmatisk metod syftar till att undersöka vad de olika rättskällorna som finns i vårt 

samhälle ger uttryck för. Rättskällor inom svensk rätt omfattar främst författningstext, 

prejudikat, förarbeten, sedvanerätt, JO-uttalanden, myndighetsrekommendationer och rätts-

vetenskapliga arbeten, det vill säga doktrin. Dessa rättsskällor är enligt det rättsdogmatiska 

perspektivet hierarkiskt rangordnade. I den rättsdogmatiska analysprocessen används varken 

reliabilitet, validitet eller generaliserbarhetskriterier eftersom metoden inte är empirisk utan 

utgår från att sanningen finns att hämta i rättskällehierarkin (Alexius-Borgström & Hollander, 

2005, s. 130ff). 

 

Skälet för att använda rättsdogmatisk metod i denna uppsats är att kunna studera rekvisitet 

annat förhållande i hemmet ur ett juridiskt perspektiv. Detta ser vi som en förutsättning för att 

sedan kunna undersöka dess plats i praktiken och därmed uppfylla syftet med denna uppsats. 

Vår vetenskapliga position, socialkonstruktivismen, strider delvis mot det rättsdogmatiska 

synsättet där rätten ses som en allmängiltig sanning. Vid undersökningen av rätten, med ut-

gångspunkt från ett rättsdogmatiskt perspektiv har vi försökt att förhålla oss till detta synsätt 

men med förståelse för att vi som individer inte kan göra oss till blanka blad och därmed i viss 

mån kommer att vara påverkade av vår vetenskapliga position. 

4.1.2 Kvalitativa metoder utifrån ett rättssociologiskt perspektiv 

Rättssociologin är en ung vetenskap som är relaterad till samhällsutveckling och samhälls-

behov. Den är en sammansmältning av samhälleliga orsaker och/eller konsekvenser och av 

rättsliga företeelser (Hydén, 2002, s. 8ff). Till skillnad från det tidigare beskrivna rätts-

dogmatiska perspektivet bidrar rättssociologin med ett externt synsätt på rätten. Det 

rättsociologiska perspektivet kan ge förståelse för rätten genom nyttjandet av utomrättsliga 

teorier och metoder. Det sätter på så sätt rätten i förhållande till samhället och undersöker 

bland annat vilken samhällelig och social betydelse rätten har (Alexius- Borgström & 

Hollander, 2005, s. 130ff).  

 

För att undersöka hur rekvisitet annat förhållande i hemmet tolkas och tillämpas i praktiken 

krävs det empiriska metoder som kan visa på detta. Genom att använda oss av kvalitativa 

undersökningsmetoder, i form av intervjuer och en textanalys av en länsrättsdom, ges 

möjlighet att upptäcka och synliggöra olika mönster (jmf. Olsson & Sörensen, 2004, s. 78). 

Dessa metoder bidrar även till att materialet blir allsidigt och detaljrikt. Genom att använda 

intervjuer söker vi en ingångsport till socialsekreterares livsvärld och deras erfarenheter kring 

att arbeta med rekvisitet annat förhållande i hemmet (Ibid, 2004, s. 63). För att få nyanserade 

beskrivningar och empirisk information om rekvisitet annat förhållande i hemmet, har social-

sekreterare från barn- och ungdomsenheter intervjuats (jmf. Kvale, 1997, s. 94, 117). 

 

För att få ytterligare material för att kunna besvara uppsatsens syfte har en länsrättsdom 

granskats. Att använda texter ses för vissa forskare som en självklarhet då de menar att 

språket måste studeras för att kunna säga något om vårt sätt att tänka och våra handlingar 

(Bergström & Boréus, 2005b, s. 12f). Genom att ta del av en länsrättsdom uppmärksammas 

tolkningen och tillämpningen av rekvisitet annat förhållande i hemmet i en kontext där 

jurister, till skillnad från socialsekreterare, präglar fältet. Enligt Schlytter (1999, s. 60ff) har 

socialsekreterare och jurister olika positioner eftersom socialsekreteraren ska förstå den unges 

livssituation och samtidigt vara rättstillämpare medan juristen endast ska vara rättstillämpare. 
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I denna bemärkelse står socialsekreteraren närmare verkligheten än vad juristen gör.  Dess-

utom har de båda professionerna olika bred vetenskaplig förankring då socialsekreteraren har 

sin grund i samhällsvetenskapen förutom rättsvetenskapen. 

 

Valet att fokusera på en länsrättsdom grundar sig på att länsrätten tillhör rättssystemets första 

instans och de domar som produceras inte gör anspråk på att vara prejudicerande. Länsrätten 

är ett samhälleligt organ, såväl som socialtjänsten, där rekvisitet annat förhållande i hemmet 

hanteras och därmed är det av intresse för vår undersökning. Domar kan i vissa avseenden 

anses problematiska att undersöka, då dessa delvis bygger på en tolkning av tidigare tolkning 

och presenterar endast en sammanfattning av en ofta mycket lång utredning genomförd av 

socialtjänsten. Anledningen till att vi inte vänder oss till själva utredningen, för att undersöka 

hur tolkningen och tillämpningen av rekvisitet annat förhållande i hemmet ser ut i denna, är 

på grund av den reglering som finns gällande sekretess.  

 

För att bearbeta informationen som inhämtats genom de valda sociologiska metoderna 

analyseras både materialet från intervjuerna och länsrättsdomen diskursanalytiskt. 

Diskursanalysen öppnar för en bred variation och kombination av material, liksom ett brett 

register av arbets- och analysprocedurer. Utgångspunkten är att inget material är mer 

autentiskt än det andra. Poängen med analysmetoden är att uppmärksamma de diskursiva 

raster som verkligheten uppfattas genom och att få syn på hur det som framstår som självklart 

påverkar vårt handlande (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 9ff). Den diskursanalytiska metoden 

förväntas bidra med en ökad förståelse för den sociala praktiken.  

4.2 Urval av material 

4.2.1 Rättskällor i den rättsdogmatiska undersökningen 

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka rättskällor som författningstext, prejudikat och 

förarbeten i form av propositioner. Denna avgränsning grundar sig på att dessa tre rättskällor 

värderas högst inom det rättsdogmatiska perspektivet och därmed toppar rättskällehierarkin. 

Författningstext bedöms som mest betydelsefull eftersom all offentlig makt ska ske med lag-

stöd samt att författningstext är en följd av demokratiska beslutsprocesser. Både prejudikat 

från de högsta instanserna och propositioner värderas efter författningstext som mycket 

betydelsefulla vid tolkning av en rättsregels innebörd (Alexius-Borgström & Hollander, 2005, 

s.132; Leijonhufvud, 2008, s. 102). 

 

För att få en bredare bild av det aktuella rättsläget och även för att ta ett kliv närmare 

praktiken har vi använt oss av Norströms och Thunveds (2007) lagkommentarer vilken räknas 

tillhöra rättskällan doktrin. Socialstyrelsens allmänna råd, som tillhör myndighets-

rekommendationer, har bidragit med tolkningar och förslag på hur lagtexten kan förstås. Det 

som ska framhävas är att Socialstyrelsens allmänna råd endast är rekommendationer i de 

flesta fall inte kan likställas med övriga rättskällor. Utifrån de valda rättskällorna har 

definitionen av rekvisitet annat förhållande i hemmet undersökts.  

4.2.2 Intervjupersoner 

Intervjuer genomfördes med tre personer som alla arbetar på barn- och ungdomsenheten på 

olika stadsdelskontor i Stockholms stad. Intervjupersonerna representeras av en enhetschef, en 

gruppchef och en socialsekreterare. Valet att intervjua dessa personer grundar sig i att det, 

efter förfrågningar på samtliga stadsdelskontor i Stockholm stad via e-post, var dessa tre som 
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hade möjlighet att ställa upp på att bli intervjuade. Med tanke på Stockholms stads storlek 

förväntades både antalet LVU-mål och variationen av ärenden vara stort, vilket talar för 

möjligheten att få fram en nyanserad bild av rekvisitet annat förhållande i hemmet. De valda 

stadsdelskontoren företräddes dessutom av olika stora stadsdelar med olikartade 

socioekonomiska samman-sättningar.  

4.2.3 Länsrättsdom 

För att få en inblick i var länsrättsdomar finns och hur dessa förvaras och systematiseras till-

bringade vi en dag på länsrätten i Stockholm. Besöket på länsrätten resulterade i att urvalet av 

länsrättsdomar gällande LVU-ärenden avgränsades dels till domar inom Stockholms stad och 

dels till domar under 2007. Den avgränsningen kunde göras utifrån att vi funnit att det fanns 

en stor mängd LVU-domar men att dessa inte var sorterade och samlade efter varken lagrum, 

paragraf eller rekvisit. Via länsrättens datasystem kunde personalen på länsrätten få fram en 

förteckning över alla LVU-domar som stämde in på vår avgränsning. En förteckningen på 

samtliga 575 LVU-domar e-postades till oss. Med utgångspunkt från den rubriksättning som 

fanns på vissa domar i denna förteckning valdes domar som hade annat förhållande i hemmet 

som rubrik ut, vilket var tre stycken. Urvalet utifrån rubriksättningen kan dock innebära att 

eventuella relevanta domar inte har uppmärksammats. Efter genomläsning av dessa domar 

valdes en länsrättsdom, mål nr: 13792-07, ut då de övriga två domarna varken berörde eller 

kommenterade rekvisitet annat förhållande i hemmet trots att detta angivits i rubriken. Den 

valda länsrättsdomen behandlar missförhållanden i hemmet som utgörs av den biologiska 

faderns psykiska och fysiska misshandel av den unge. Då fadern inte är vårdnadshavare 

bedömer länsrätten att situationen ska tillfalla rekvisitet annat förhållande i hemmet. 

4.3 Genomförande 

4.3.1 Rättsdogmatisk undersökning 

Rättskällorna har studerats utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar och undersökningen 

har därmed avgränsats till 2 § LVU. Med hjälp av juridiska databaser har lagtext, prejudikat 

och förarbeten undersökts. Som tidigare nämnts har även Norströms och Thunveds (2007) 

lagkommentarer och Socialstyrelsens (1997) allmänna råd bidragit med tolkningsförslag och 

ökad förståelse.  

4.3.2 Intervjuer 

En förfrågan om att medverka i en intervju, samt ett informationsbrev om undersökningen (se 

bilaga 1), skickades ut till samtliga stadsdelskontors barn- och ungdomsenheter i Stockholm 

stad. Efter att tre personer sagt ja till att blir intervjuade genomfördes intervjuerna på social-

kontoren där intervjupersonerna arbetar, vilket var enligt deras önskemål. De cirka 60 minuter 

långa intervjuerna genomfördes av båda författarna till denna uppsats. Vår ambition var, 

vilket även också blev fallet enligt vår mening, att intervjuerna skulle vara av samtalskaraktär 

men utföras med stöd av en halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 2). Guiden skapades 

med hjälp av det material som analyserades fram i den rättsdogmatiska undersökningen och 

aktuell tidigare forskning. För att fokus skulle kunna hållas på intervjusituationen spelades 

intervjuerna in på band (jmf. Kvale, 1997, s. 147). Uppsatsens författare transkriberade 

samtliga intervjuer tillsammans så ordagrant som möjligt.  
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4.3.3 Textanalys: Diskursanalys som metod 

För att analysera empirin från intervjuerna och länsrättsdomen har vi valt att inspireras av en 

diskursanalytisk metod som Forkby (2007, s. 85) beskriver. Huvudpoängen med metoden är 

att se på analysarbetet som en ständigt pågående process som delas upp i olika faser. Metoden 

har delvis använts på c-uppsatsnivå, en uppsats skriven av Björnestedt (2007), vilket bekräftar 

att delar av metoden kan appliceras på ett fruktbart sätt vid valet av diskursanalys. Den 

uppsatsen skiljer sig dock från vår, bland annat för att den inte har en rättsvetenskaplig 

inriktning. I vår analys har vi även inspirerats av de diskursanalytiska begreppen 

ekvivalenskedja och nod (Bergström & Boréus, 2005a, s. 314ff).  

 

Diskursanalys gör det möjligt att kombinera olika typer av material (Börjesson & Palmblad, 

2007, s. 19). Detta har vi tagit fasta på när vi valt att analysera både empirin från intervjuerna 

och länsrättsdomen med denna metod. Diskursanalysen ifrågasätter dock om en bokstavlig 

tolkning av en text är möjlig att göra. En tolkning av en text rymmer stora variationer 

eftersom alla utsagor är skapade av människor. Samma händelse beskrivs olika av olika 

individer, och samma individ beskriver också en och samma händelse på olika sätt vid olika 

tillfällen (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 460ff). Materialet som används ska dock göra 

anspråk på att säga något om verkligheten och det är endast tolkningar som kan variera 

(Börjesson & Palmblad, 2007, s. 16f). Diskursbegreppet illustreras av citatet nedan.  

 
Diskurser är då inte bara vad som sägs i olika sammanhang, utan också vad som gör det möjligt att 

säga det. Men diskurserna är alltså också inspiratörer och meningsgivare, inte bara tankepoliser som 

skymmer utsikten. Diskurser skapar nytt, i form av associationer, logiker och sammanhang. Tanken 

är att diskurser därigenom orienterar människors handlande. Det kan begränsa handlingsutrymmet 

men även öppna för nya handlingsvägar – på gott eller på ont. 

 

(Börjesson & Palmblad, 2007, s. 12). 
 

Diskursanalyser kan se ut på olika sätt, beroende på teoretisk nivå och vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt, och kan ha ett brett register av fokuseringar (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 

15). Diskursanalys kan ses både som en vetenskaps- och samhällsteori och som en text-

analytisk metod, varav den senare varianten är aktuell för den här uppsatsen. Diskursanalys 

som textanalysmetod har inte någon förutbestämd specifik metodinriktning. Det finns alltså 

inte några färdiga mallar för hur en diskursanalys går till (Bergström & Boréus, 2005a, s. 

326ff). Inom diskursanalys måste dock vetenskapsteoretiska frågor och empiri behandlas 

mycket integrerat. Diskursanalys är en helhet av analys och inte en procedur där insamling av 

fakta kommer först och analysarbetet därefter. Inom diskursanalysen är distinktionen mellan 

olika källor för empiri inte viktig (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 16f).  

 

 

Det finns en koppling mellan olika diskurser och makt genom att somliga diskurser får 

tolkningsföreträde på bekostnad av andra. Begreppet hegemoni används i dessa fall där 

dominerande samhällsuppfattningar, diskurser, inte utmanas (Bergström & Boréus, 2005a, s. 

321). Ett allmänt rådande, och därmed hegemoniskt, synsätt undanröjer alla påståenden och 

frågor som kan bli tolkade som negativt inställda till det synsättet (Carlbom, 2003, s. 41-42).  

 

Vi valde att utforma vår analysdesign på följande sätt för att kunna besvara vilka diskurser 

som råder kring tolkningen och tillämpningen av rekvisitet annat förhållande i hemmet och 

huruvida det finns en diskrepans mellan dessa diskurser och definitionen av rekvisitet ur ett 

juridiskt perspektiv: 
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1. Den första analysfasen började med utformningen av den halvstrukturerade intervju-

guiden som användes vid intervjuerna. Guiden skapades med hjälp av mönster och 

teman utifrån vad som framkom i den rättsdogmatiska undersökningen samt av vad 

som framkom i tidigare forskning. De fyra teman som vi valde var ”statistik och 

rutiner”, ”allmänt om LVU”, ”rekvisitet annat förhållande i hemmet” och 

”lagtolkning”. De olika temana placerades in i cirklar på intervjuguiden och en femte 

cirkel lades till för att ha utrymme för eventuella nya teman under intervjuerna. Under 

intervjun såg vi oss som närvarande forskare, som är med och skapar den diskurs vi 

befinner oss i, och till exempel konstruerade vi som forskare till viss del problem-

området då vi avgränsade undersökningen till tidigare nämnda teman. Vi försökte med 

anledning av detta ta ett visst avstånd från analysprocessen under själva intervjuerna 

med förståelse för att det är omöjligt att helt och fullt göra det. Det samma gällde vid 

transkriberingen av intervjumaterialet. 

 

2. Den andra fasen i analysprocessen utgjordes av noggranna genomläsningar av 

intervjutexterna och länsrättsdomen. I denna genomläsning var vi på jakt efter 

återkommande ord och teman som i detta läge uppfattades påvisa olika diskurser. De 

meningar, där orden och temana fanns med, kopplades ihop med andra meningar från 

intervjutexten och länsrättsdomen där samma ord och teman återfanns. Diskurserna 

uppmärksammades genom att de ord och teman som hade plockats ut kopplades ihop 

till tre nya teman ”synen på lagen och rättstillämparen”, ”synen på rekvisitet annat 

förhållande i hemmet” och ”synen på barn och föräldrar” som alla behövs för att förstå 

tolkningen och tillämpningen av rekvisitet. Resultatet ställdes i denna fas mot vår 

teoretiska utgångspunkt socialkonstruktivism. 

 

3. Den tredje fasen bestod av att urskilja och kategorisera återkommande ord till 

ekvivalenskedjor och på så sätt förväntades vi ha uppmärksammat olika rådande 

diskurser kring rekvisitet. Dessa ord var återkommande på så sätt att de antingen upp-

repades i en och samma intervjutext eller länsrättsdom eller i fler än en av dem. 

Kedjorna består av ord som har någon typ av koppling till varandra och på så vis hör 

ihop. De olika kedjorna, det vill säga diskurserna, kan i sin tur både tala för och emot 

varandra.  

 

4. Den fjärde analysfasen bestod av att dissekera varje ekvivalenskedja för att få fram 

kärnan, det vill säga noden, i de olika diskurserna. Dessa noder spelar en avgörande 

roll då diskurserna inte skulle existera utan dessa centrala begrepp. Noden är det ord i 

ekvivalenskedjan som alla de andra orden har en koppling till. För att urskilja detta 

ställde vi alla ord i ekvivalenskedjan mot varandra och på så vis kunde vi identifiera 

det ord som hade någon typ av relation till alla de andra orden i kedjan. Genom den 

fjärde fasen synliggörs kärnan i de olika diskurserna kring rekvisitet annat förhållande 

i hemmet. 

 

5. Den femte fasen bestod av att plocka ut noderna och sätta dem i förhållande till 

varandra. På så vis uppmärksammades eventuella motsättningar. Genom detta 

tillvägagångssätt fick vi reda på vilka noder, och därmed diskurser, som är starkast. 

Vilken eller vilka diskurser är hegemoniska?  

 

6. I den sjätte och avslutande fasen ställdes de hegemoniska diskurserna kring rekvisitet 

mot tidigare forskning samt det resultat som framkommit ur uppsatsens rätts-

dogmatiska undersökning. Lagstiftarens intention jämfördes därmed med praktikens 

tolkning och tillämpning av rekvisitet annat förhållande i hemmet.  
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4.3.4 Litteratursökning 

För att få fram litteratur om lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 2 § 

och rekvisitet annat förhållande i hemmet användes databaser inom socialt arbete. Sökorden 

”lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga”, LVU, § 2, § 3, ”annat förhål-

lande i hemmet”, ”annat socialt nedbrytande beteende”, ”vård av unga”, barn*, ung*, hem*, 

länsrätt*, dom*, rättssociologi, rättsdogmatik, diskurs*, diskursanalys, socialkonstruktivism, 

child*, youth*, compuls*, duress, care och law, användes i olika konstellationer i de ämnes-

specifika databaserna ASSIA – Applied Social Sciences Index and Abstracts, 

Dokument/Riksdagen, ERIC via CSA, Lagrummet, Rättsbanken och Zeteo. De allmänna data-

baser som använts är Academic Search Premier, Artikelsök, Digitala vetenskapliga arkivet 

(DiVA), Google Scholar, Libris, Nationalencyklopedin och Statistiska Centralbyrån SCB. För 

att få fram aktuell statistik om socialtjänstens insatser för barn och unga nyttjades Social-

styrelsens hemsida, www.socialstyrelsen.se. 

 

Resultaten av sökningarna på de engelska databaserna visade sig vara begränsat, vilket 

troligtvis beror på att vårt ämne gäller svensk lagstiftning. Förutom sökningar i databaser har 

sökningar på Stockholms universitets- och stadsbibliotek utförts. Kedjesökning har visat sig 

vara en mycket givande sökmetod för uppsatsens litteratursökning. 

4.4 Metoddiskussion 

Vi ser det som en stor fördel att vara två författare i denna uppsats eftersom forsknings-

processens alla steg har kunnat diskuteras och ifrågasättas från två håll. På detta sätt 

uppmärksammas olika verklighetsuppfattningar och enligt vår uppfattning talar det för att 

både reliabiliteten och validiteten i studien stärks (Kvale, 1997, s. 218f).  Studiens validitet, 

att den undersöker det den påstår att den undersöker (Kvale, 1997, s. 85), har stärkts genom 

att syftet varit utgångspunkten för alla stadier i undersökningen. Syftet har även varit väg-

ledande i valet av uppsatsens undersökningsmetoder; dels rättsdogmatisk metod och dels 

sociologiska metoder. Validiteten stärks även genom att läsaren kan skapa sig en tydlig bild 

av det fenomen som studeras (Larsson, 2005a, s. 117). Detta har vi haft i åtanke under hela 

uppsatsarbetet då vi så noggrant som möjligt beskrivit, kategoriserat och analyserat vårt 

undersökta material.  

 

Problematiskt med det rättsdogmatiska perspektivet på verkligheten är att det kan anses vara 

statiskt i jämförelse med de sociologiska metoderna, intervjuer, undersökning av länsrättsdom 

samt diskursanalys, som uppsatsen också använder sig av. Det rättsdogmatiska perspektivet 

utgår ifrån att rättskällornas hierarki är allmänt accepterat medan de sociologiska metoderna 

påtalar att det kan finnas andra påverkansfaktorer utöver rättskällehierarkin som påverkar 

rätten och tillämpningen av denna. De sociologiska metoderna talar för mångtydiga synsätt på 

verkligheten till skillnad från den rättsdogmatiska metoden där lagstiftarens ord anses vara 

sanningen och därmed inte ifrågasätts. Ytterligare ett problem med den rättsdogmatiska 

metoden är att det kan uppstå situationer som inte rättskällorna omfattar (Alexius-Borgström 

& Hollander, 2005, s. 131ff). Vi bedömer dock att det är behövligt trots de påtalade bristerna 

att använda rättsdogmatisk metod eftersom rättskällorna förväntas ha inflytande över 

praktiken.  

 

Eftersom en del av vårt syfte är att undersöka hur rekvisitet annat förhållande i hemmet 

definieras har vi genom den rättsdogmatiska metoden fått kunskap i det ämne som studien 

uppmärksammar.  En kännedom på området hade därför infunnit sig hos uppsatsens författare 

när den sociologiska undersökningen tog vid. Den kännedom, som vi fått genom den rätts-

dogmatiska delen, har tillsammans med tidigare forskning utgjort grunden till den 
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intervjuguide som användes som stöd i intervjusituationerna. Det är dock inte ovanligt att 

misstolkningar sker i intervjusituationer och därför ansåg vi det som betydelsefullt att det 

fanns utrymme för fördjupningsfrågor samt frågor kring förtydligande (Kvale, 1997, s. 214ff). 

Intervjuer ger en förutsättning att få detaljrika och nyanserade beskrivningar (Ibid, 1997, s. 

117). När diskurser ska försöka fångas är det en väl vald strategi att använda sig av grupp-

intervjuer (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 17). Vi har dock valt enskilda intervjuer för att få 

just de detaljrika och nyanserade beskrivningar som vi eftersträvar, då vår erfarenhet är att 

gruppintervjuer både kan vara hämmande och givande.  

 

Vad gäller studiens reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet, bör materialets sammansättning 

diskuteras. Att vi undersöker ett rekvisit genom metodtriangulering, det vill säga att vi 

använder oss av en kombination av rättsdogmatisk metod, intervjuer, granskning av en 

länsrättsdom och diskursanalys, stärker reliabiliteten (Larsson, 2005a, s. 115ff). Ett betydelse-

fullt hjälpmedel som vi använt oss av i intervjuerna är, som tidigare nämnts, bandspelare. Då 

intervjuerna spelats in på band möjliggörs att datainsamlingen blir mer korrekt och att 

utförliga och ordagranna citat från intervjupersonerna kan användas i resultat- och 

analysavsnittet (Ibid, 2005a, s 100). Vidare har båda författarna tillsammans transkriberat 

intervjumaterialet. Utifrån detta sätt har olika tolkningar synliggjorts och diskussioner har 

förts om dem författarna emellan (Kvale, 1997, s. 150). Detta talar för att den intersubjuktiva 

reliabiliteten stärks (Larsson, 2005a, s. 117).  

 

Det finns en historia av generell kritik mot vissa diskursanalytiska studier, detta främst på 

grund av dålig genomlysning och svårtolkade analysverktyg (Bergström & Boréus, 2005a, s. 

352). Därför ser vi det som viktigt att vi noggrant har förklarat hur vi kommit fram till ett 

bestämt resultat så att uppsatsens reliabilitet och validitet inte ifrågasätts. Detta har vi haft i 

åtanke då vi presenterat uppsatsens resultat och analys. Vår ambition har varit att uppsatsen 

presenteras så genomskinligt och välmotiverat som möjligt bland annat med hjälp av citat. 

Med anledning av detta har åtskillnad i materialet från intervjupersonerna och länsrättsdomen 

gjorts i resultat- och analysavsnittet. Vissa hävdar även att forskarens roll är problematisk vid 

en diskursanalys eftersom närvaron av forskaren påverkar det material som inhämtas. Vi har 

valt att se oss själva som forskare som en del av processen som påverkar materialet 

(Börjesson & Palmblad, 2007, s. 16f). Detta innebär att vi försökt fånga de diskurser som 

råder kring rekvisitet annat förhållande i hemmet samtidigt som vi försökt att inte påverka 

intervjupersonerna i allt för stor utsträckning. Samma tankegångar har vi haft gällande läns-

rättsdomen och därmed tagit fasta på resonemang utifrån de tidigare bestämda temana.  

 

Genom att uppmärksamma likheter och skillnader mellan olika situationer kan en analytisk 

generalisering, en bedömning om tidigare resultat kan vara vägledande i liknande situationer, 

eventuellt bli aktuell (Kvale, 1997, s. 209ff). För att en sådan generalisering ska vara möjlig 

krävs tydlighet och ärlighet kring studiers tillvägagångssätt. Vi förväntar oss att en analytisk 

generalisering är möjlig av denna studie utifrån att en bedömning av likheter och skillnader. 

4.5 Etiska överväganden 

Inför varje undersökning bör två viktiga forskningsetiska principer vägas mot varandra: 

forskningskravet och individskyddskravet (Kvale, 1997, s. 104ff; Vetenskapsrådet, 2002). 

Forskningskravet innebär att forskning ska leda till utvecklade och fördjupade kunskaper och 

att metoder förbättras samtidigt som den håller hög kvalitet och relevans. Individskyddskravet 

består av ett flertal etiska överväganden som kan sammanfattas i fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Denna undersökning har beaktat informationskravet och samtyckeskravet på så sätt att de 

personer som vi har intervjuat har blivit informerade om undersökningens syfte, att den var 

frivillig och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Vi har även informerat om att 

de kommer att förbli anonyma – både i analysarbetet och i den färdiga rapporten. Att intervju-

personernas identitet inte röjs och att den information de lämnar endast används till den 

undersökning de samtyckt till uppfyller konfidentialitetskravet respektive nyttjandekravet. 

 

Trots att länsrättsdomarna är offentliga handlingar har vi valt att anonymisera domen så långt 

som det är möjligt i den färdiga uppsatsen. Detta är dels för att inga personer och platser ska 

kunna kännas igen av dem som läser uppsatsen och dels för att det inte ska gå att använda 

känsliga uppgifter till något annat än vad som var avsett. På så vis uppfylls de etiska riktlinjer 

som Vetenskapsrådet (2002) ställt som forskningskravet och individskyddskravet. 

 

5. Teoretisk utgångspunkt 

5.1 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivismen är inget nytt fenomen utan har fäste sedan 100 år tillbaka i tiden och 

kom som en uppgörelse med vissa traditionella synsätt, exempelvis realism, rationalism, 

humanism och positivism (Wenneberg, 2001, s. 10). Dagens socialkonstruktivism bygger 

vidare på och utvecklar en lång rad idéhistoriska strömningar (Ibid, 2001, s. 170). Social-

konstruktivism skiljer sig från bland annat psykologiska teorier då den framhäver att man inte 

kan utgå ifrån att det finns en sanning kring människans natur. Istället måste fokus ligga på 

den historiska, sociala och kulturella kontexten individen lever i. Teorin föreslår att vi ska 

vara kritiska mot att se vår verklighetsuppfattning som något naturligt och objektivt (Burr, 

2003, s. 3ff).  

 

Språket har en betydelsefull roll inom socialkonstruktivismen. Den kunskap som vi erhåller 

kommer främst från det språk som vi tillägnar oss under uppväxten. Genom att vi lär oss ett 

språk som redan på förhand organiserar verkligheten för oss bidrar det till skapandet av oss 

till tänkande varelser. Språket är även i sig något som individer skapar tillsammans. 

Människors uppfattning av och kunskap om verkligheten kan till följd av det förklaras som 

något socialt konstruerat (Wenneberg, 2001, s. 12). Individers olika sätt att se och förstå 

världen är kopplade till historiska och kulturella aspekter. Detta medför att det aldrig går att 

säga att en individs kunskap och synsätt är bättre eller sannare än någon annans (Burr, 2003, 

3f).    

 

Teorin har flera olika inriktningar och innebörden kan variera för olika individer (Wenneberg, 

2001, s. 10f). Denna uppsats kommer att utgå från dels socialkonstruktivismen som ett kritiskt 

perspektiv och dels socialkonstruktivismen som en teori om det sociala. Det kritiska perspek-

tivet ses i denna uppsats som en introduktion till teorin om det sociala. 

5.1.1 Ett kritiskt perspektiv 

Socialkonstruktivismen kan hjälpa till att öppna upp och se saker och ting på nya sätt. Det 

kritiska perspektivet inom socialkonstruktivismen uppmärksammar det som för många, på 

ytan, anses vara naturligt. Perspektivet påvisar att något som ses som ett resultat av en 

naturlig utveckling har ett djup där det döljer sig tidigare ouppmärksammade sociala 

processer (Wenneberg, 2001, s. 58ff). Det finns många företeelser som i vårt samhälle ses 
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som naturliga men efter en noggrann utforskning visar det sig att dessa företeelser skiljer sig 

mellan individer och därmed kan sägas vara socialt konstruerade. Att tolka rekvisitet annat 

förhållande i hemmet kan ses naturligt att göra utifrån gällande rätt, men även rättskällor är 

socialt konstruerade ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och påverkas av sociala och 

mänskliga processer. Sveriges lagar är ytterligare exempel på sådana sociala konstruktioner. 

Lagen är inte naturbestämd utan kan anses vara ett resultat av olika sociala processer som 

därmed kontinuerligt formar lagen (Wenneberg, 2001, s. 57ff).   

 

Som nämnts innan har språket en viktig betydelse inom teorin. I det kritiska perspektivet vill 

man dock uppmärksamma att ordens betydelse har kommit till i efterhand genom människans 

användande av språket. Det finns alltså inte från början någon entydig och giltig koppling 

mellan orden i språket och det som orden refererar till i verkligheten (Wenneberg, 2001, s. 

61). 

5.1.2 En teori om det sociala 

Denna del av socialkonstruktivismen tar vid där det kritiska perspektivet slutar och det som då 

ses som naturligt har avslöjats inte vara det. De företeelser som inte är naturliga ses som 

sociala och kan därmed förklaras med samhällsvetenskapliga metoder. Skillnaden mellan det 

kritiska perspektivet och socialkonstruktivismen som en teori om det sociala är att det senare 

inte är ett lika brett perspektiv som det kritiska. Inom socialkonstruktivismen finns flera olika 

förklaringar av hur det sociala är uppbyggt och fungerar men vi kommer att utgå från Berger 

och Luckmanns idéer kring hur det sociala konstrueras (Wenneberg, 2001, s. 69f). De före-

språkar att individer tillsammans skapar och upprätthåller sociala fenomen genom den sociala 

praktiken (Burr, 2003, s. 10). Detta betyder att betydelsen av rekvisitet, annat förhållande i 

hemmet, skapas och upprätthålls dels genom rättskällorna men också genom social-

sekreterares och länsrättens tillämpning. 

 

Samhället är en produkt av mänsklig aktivitet samtidigt som det utgör en objektiv verklighet 

där människan är en social produkt. Dessa utgångspunkter kan dock motsäga varandra men 

externalisering, objektivering och internalisering används för att koppla samman de olika 

ståndpunkterna (Wenneberg, 2001, s. 70ff). Begreppen ska inte ordnas i en tidsföljd, 

samhället kännetecknas nämligen av att dessa tre moment pågår samtidigt (Berger & 

Luckmann, 1998, s. 153). Det sociala i samhället, all mänsklig ömsesidig påverkan och sam-

spel, består av ett ständigt pågående mänskligt skapande. Det produceras av människors 

interaktion med varandra genom att de fortlöpande utbyter tankar och handlingar i form av 

vanor från generation till generation (Ibid, 1998, s. 69ff). 

 

All mänsklig aktivitet är vidare utsatt för att bli vanemässig. Vanehandlingar behåller sin 

meningsfullhet för individen trots att de betydelser det rör sig om införlivas som rutiner som 

tas för givna (Berger & Luckmann, 1998, s. 69f). Berger och Luckmann utgår från att 

människor har en naturlig tendens att skapa vanor. Genom att utforma vanor reduceras 

människors kognitiva dissonans, det vill säga osäkerhet kring hur vi ska bete oss och hur vi 

ska handla i olika situationer (Wenneberg, 2001, s. 70ff). Vanemässighet medför alltså den 

viktiga psykologiska fördelen att antalet alternativ minskar. Detta befriar individen från 

bördan av ”alla beslut” och innebär därmed en psykologisk lättnad. Detta frigör även energi 

för sådana enstaka beslut som individen kan bli tvingade att fatta vid vissa tillfällen. Vidare 

bidrar vanemässigheten till att människan inte behöver definiera varje situation på nytt, steg 

för steg. Man kan tidigt bestämma sig för vilka åtgärder som bör vidtas i vissa situationer 

eftersom de liknar situationer man varit i förut (Berger & Luckmann, 1998, s. 69f).  
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Vanorna sprider sig efter hand till andra människor som inte har varit med att forma dessa, 

och vanorna blir på så sätt externaliserade. Genom att vanorna sprider sig till flera människor 

bildas institutioner. Samhället består av många olika typer av institutioner, till exempel en 

ärendedragning på ett socialkontor eller en domstolsförhandling, och när vi föds in i denna 

värld finns dessa institutioner redan där och påverkar oss. För att denna förmedling av 

institutionerna ska kunna äga rum krävs legitimering av dem. Om vi tillägnar oss dessa 

institutioner och tar dem för givna sker en objektivering (Wenneberg, 2001, s. 70ff). 

Objektivering är alltså när något ses som en sanning och som något naturligt (Burr, 2003, s. 

10). I verkligheten uppträder institutioner i allmänhet i kollektiv som består av ett betydande 

antal människor. Institutionaliseringen existerar i inledningsstadiet av varje social situation 

som fortgår i tiden. Det är viktigt att komma ihåg att den institutionella världens objektivitet 

är en konstruerad objektivitet som produceras av människor hur gedigen den än verkar vara 

för den enskilde (Berger & Luckmann, 1998, s. 72ff).  

 

Grunden till varje institutionell ordning ligger i typifieringen av ens eget och andras utförande 

av handlingar. Det finns en distans mellan aktören och den specifika handlingen som kan 

bevaras i medvetandet och projiceras på framtida upprepningar av handlingarna. Det 

handlande jaget och de handlande andra uppfattas på så sätt inte som unika individer utan som 

typer. De typifieringar av vanemässiga handlingar som utgör institutioner är alltid 

gemensamma. De är tillgängliga för alla medlemmar av just den sociala grupp det är fråga om 

(Berger & Luckmann, 1998, 69f). Dessa typer är utbytbara mot varandra och då de uppträder i 

kollektivt sammanhang bestående av flera aktörer kan man börja tala om roller. Genom att 

spela roller, till exempel som socialsekreterare och klient, deltar individen i en social värld. 

Alla medlemmar av ett samhälle har ett gemensamt kunskapsförråd av normer för roll-

utförande. På så vis kan man förvänta sig att individer ska följa normerna. Rollerna har sitt 

ursprung i samma grundläggande, vaneskapande och objektiverande process som 

institutionerna. Allt institutionaliserat handlande består av roller (Ibid, 1998, s. 89ff). 

Typifieringarna och rollerna skapar fack för individerna att agera inom och det sker även en 

fördelning av de sociala handlingarna (Wenneberg, 2001, s. 70ff).  

 

Berger och Luckmann talar om att i och med objektiveringen kan den sociala verkligheten 

skapas oberoende av de människor som befolkar den och därmed är samhället en objektiv 

verklighet. Att människan är en social produkt förklaras genom att individen internaliserar, lär 

in, den sociala världens institutioner och blir på så sätt en social varelse. Att internalisera 

institutionerna sker inte per automatik men för att förstå andras handlingar och för att den 

egna verkligheten ska kännas meningsfull måste individen tillskriva sig de gällande vanorna. 

Berger och Luckmann menar att denna tillskrivning sker dels under uppväxten, genom 

primärsocialisering, och dels genom sekundärsocialisation, i vilken skola och arbete är av stor 

vikt (Wenneberg, 2001, s. 70ff). 

 

Berger och Luckmann beskriver att genom att vanor och normer internaliseras under 

socialiseringen konstrueras den subjektiva upplevelsen av den sociala verkligheten. Den 

mänskliga tillvaron är en ständig externalisering och när människan externaliserar sig 

konstruerar hon den värld i vilken hon externaliserar sig (Wenneberg, 2001, s. 74). 

Sammanfattningsvis talar alltså Berger och Luckmann om att externalisering, vanor, 

objektivering, institutioner, roller och internalisering alla har sin del i skapandet av den 

sociala verkligheten. Dessa begrepp, med vetskap om att det finns andra intressanta begrepp 

inom Berger och Luckmanns beskrivning av socialkonstruktivismen, har bedömts relevanta 

som analysverktyg för vår rättssociologiska undersökning.  
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6. Resultat och analys 

I den första delen av detta avsnitt presenteras resultatet av den rättsdogmatiska under-

sökningen. Därefter uppvisas resultat och analys utifrån den rättssociologiska 

undersökningen. I den sista delen av resultat- och analysavsnittet jämförs de båda 

undersökningarnas resultat med varandra. 

6.1 Presentation av rekvisitet annat förhållande i hemmet 

För att visa på hur rekvisitet annat förhållande i hemmet definieras enligt lagtext, prejudikat 

och förarbeten ligger fokus framförallt på detta rekvisit. På grund av rekvisitets utformning är 

det samtidigt betydelsefullt att ge en överblick över samtliga rekvisit i 2 § LVU. Då rekvisiten 

brister i omsorgen och annat förhållande i hemmet tangerar varandra och kan anses ha vissa 

gemensamma tillämpningssituationer presenteras även brister i omsorgen mer grundligt än 

övriga rekvisit i 2 § LVU. Som tidigare nämnts används doktrin och myndighets-

rekommendationer för att få en bredare bild av det aktuella rättsläget och förslag på hur 

rättskällorna kan tolkas. 

 

För att 2 § LVU ska vara tillämpbar förutsätts, förutom de inledande bestämmelserna i 1 § 

LVU som presenterades i bakgrundsavsnittet, att något eller några av rekvisiten i 2 § LVU ska 

vara uppfyllda.  

 
Beredande av vård  

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). 

 

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

 

En av grundförutsättningarna för att ett tvångsomhändertagande ska bli aktuellt är att 

situationen ska utgöra en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. 

Formuleringen påtaglig risk ersatte år 1990 begreppet fara då den gamla formuleringen 

ansågs vara något opreciserad. Påtaglig risk innebär att det inte får vara fråga om någon 

övergående, ringa eller mindre betydande risk för skada då 2 § LVU ska bli tillämpbar. Det 

måste finnas konkreta omständigheter som talar för en risk för skada och att den har en sådan 

påverkan på barnets hälsa eller utveckling att barnet har ett tydligt vårdbehov (prop. 

1989/90:28, s. 69f). I regeringsrättens årsbok (RÅ) visas genom ett prejudicerande rättsfall, 

RÅ 1995 ref 46, att informationen kring risken att barnets hälsa och utveckling kan komma att 

skadas var av alltför allmän karaktär för att det skulle kunna benämnas som påtaglig risk. 

Rättsfallet gällde bedömningen om det till följd av psykisk störning/sjukdom hos vårdnads-

havare förelåg brister i omsorgen då ingen skada hos barnet uppvisats.  Sannolikheten för 

risken för framtida skada framgick inte av utredningen som därmed ansågs otydlig. När 

eventuella skador skulle kunna uppstå, och hur pass omfattande de skulle kunna vara, fram-

kom inte heller. Dessa brister i socialtjänstens utredning innebär att domstolen inte ansåg att 

det förelåg en påtaglig risk för skada på barnet. Det framgår i propositionen 1989/90:28 (s. 

107) att subjektiva antaganden, som till exempel samhällsvärderingar eller religiös över-

tygelse, om en sådan risk inte får vara grund för ett tvångsomhändertagande. Det behöver 

dock inte föreligga en konstaterad skada hos den unge för att 2 § LVU ska vara användbar 

men risken för en framtida skada måste dock vara påtaglig enligt Socialstyrelsens (1997, s. 

20) allmänna råds förtydligande.  
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Ordalydelsen hälsa eller utveckling hänvisar till den unges fysiska eller psykiska hälsa eller 

sociala utveckling (prop. 1989/90:28, s. 107; Norström & Thunved, 2007, s. 280). Innebörden 

av uttrycket social utveckling klarläggs i Socialstyrelsens (1997, s. 20) allmänna råd till att 

omfatta känslomässig och intellektuell utveckling.  

 

I 2 § LVU finns det olika förutsättningar för att ett tvångsomhändertagande ska kunna bli 

aktuellt. Det är dock inte omständigheterna i sig som ska vara avgörande för ett 

tvångsomhändertagande, utan de konsekvenser som dessa kan få för den unges hälsa och 

utveckling. Konsekvenserna måste ses utifrån det enskilda fallet och med hänsyn till att barns 

behov och resurser är olika samt att föräldrar tillgodoser dessa behov på olika sätt (Social-

styrelsen, 1997, s. 22).  I RÅ 1995 ref 64 redovisas en situation där missförhållandet i hemmet 

ansågs omfattas av rekvisitet annat förhållande i hemmet, men där domstolen visade med sin 

dom att det är vad missförhållandena i hemmet för med sig för följder för barnet som är det 

väsentliga. I detta fall bedömde Regeringsrätten att det inte fanns en påtaglig risk för barnets 

hälsa och utveckling trots att det ständigt vistades nya personer i hemmet i form av 

omfattande stödinsatserna, som var behövliga, från socialtjänstens sida. De omständigheter 

som ska föreligga för att ett ingripande enligt 2 § LVU ska kunna verkställas utgörs av 

paragrafens rekvisit fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i 

omsorgen eller annat förhållande i hemmet. Till fysisk eller psykisk misshandel hör alla 

situationer där barn misshandlas, såväl fysisk som psykiskt, i hemmet. För att detta rekvisit 

ska vara tillämpbart räcker det inte med en enstaka överilad händelse. Däremot kan enbart en 

ringa grad av misshandel utgöra en påtaglig risk för den unge och därmed ge upphov till ett 

omhändertagande. Rekvisitet otillbörligt utnyttjande avser framförallt situationer då barnet 

utnyttjas sexuellt eller i pornografiskt syfte av någon av vårdnadshavarna. Till otillbörligt 

utnyttjande kan även barn som tvingas utföra ett alltför ansträngande kroppsarbete räknas. 

Vidare kan barn som får ett alldeles för stort självständigt ansvar, så att det orsakar en 

påtaglig risk för den unges hälsa och utveckling, omfattas av detta rekvisit (prop. 1989/90:28 

s. 107).  

 

Annat förhållande i hemmet innefattar framförallt situationer då missförhållanden i hemmet 

inte först och främst beror på vårdnadshavaren själv. Det kan till exempel vara en sambo till 

vårdnadshavaren som utsätter barnet för olägenheterna (prop. 1989/90:28, s. 108). Vårdnads-

havaren har ansvar för att den unge inte utsätts för något som kan innebära en påtaglig risk för 

dennes hälsa och utveckling (Socialstyrelsen, 1997, s. 28). Begreppet hemmet i rekvisitet 

preciseras till både föräldrahemmet och annat hem där den unge stadigvarande vistas. Hemmet 

syftar vidare inte bara på bostaden i sig utan täcker även in alla situationer då barnet står 

under vårdnadshavarens eller annan fostrares inflytande. Om barnet befinner sig i ett annat 

hem än det egna men vårdnadshavaren har möjlighet att ta hem den unge till en miljö som kan 

utgöra en påtaglig risk för den unges hälsa och utveckling kan 2 § LVU bli aktuellt. Detta 

innebär därmed att rekvisitet annat förhållande i hemmet kan tillämpas även om ingen 

anmärkning kan riktas mot det hem där den unge för tillfället befinner sig (prop. 1989/90:28, 

s. 108).  

 

Rekvisitet annat förhållande i hemmet kan även tillämpas då en förälder inte alls knyter an till 

sitt barn eller då barnet och dess fostrare lever i en sjuklig symbios med varandra (prop. 

1989/90:28, s, 108). Socialstyrelsen (1997, s. 28) poängterar att allvarliga relationsstörningar 

mellan barnet och dess fostrare kan innebära en påtaglig risk för den unges hälsa och 

utveckling. Exempelvis kan det leda till en ökad risk för självmord hos den unge eller att den 

unge söker sig hemifrån vilket kan resultera i att dennes sociala utveckling riskeras. Det kan 

finnas ett vårdbehov hos den unge på grund av relationsstörningen oavsett orsak till den. I 

dessa fall är det relationsstörningen i sig som utgör orsaken till att rekvisitet annat förhållande 
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i hemmet används, och det behöver inte förekomma något annat missförhållande i hemmet för 

att ett tvångsomhändertagande ska bli aktuellt. Detta resonemang styrks av RÅ 1990 ref 97 

där den unge bedömdes vara i behov av fortsatt vård enligt LVU på grund av allvarliga 

relationsstörningar mellan vårdnadshavarna och den unge. Dessa relationsstörningar utgjordes 

av en konfliktsituation där den unge hade en djup och bestående motvilja, även betecknad 

som hat, mot båda sina föräldrar. Att återförena den unge med föräldrarna ansågs kunna 

förorsaka allvarliga störningar i den unges hälsa och utveckling.  Regeringsrättens beslut 

visade på att oberoende av vem som kunde hållas ansvarig för relationsstörningen utgjorde 

hemförhållandena ett behov av vård med stöd av rekvisitet annat förhållande i hemmet 2 § 

LVU. Socialstyrelsen (1997, s. 29) kommenterar vidare att situationer där vårdnadshavare vill 

skicka sitt barn utomlands mot den unges vilja, för att till exempel ingå äktenskap, borde 

kunna aktualisera rekvisitet annat förhållande i hemmet. 

 

Med rekvisitet brister i omsorgen omfattas situationer då barn utsätts för vanvård och kan 

bland annat gälla allvarlig misskötsel av hygien, kläder eller mat. Det kan även handla om 

barn som inte får lämplig sjukvård eller nödvändig behandling, som till exempel sjuk-

gymnastik vid rörelsehinder. Att barnets behov av känslomässig trygghet och stimulans 

allvarligt eftersätts, på grund av till exempel missbruk eller psykiska störningar hos 

föräldrarna eller att barnet hamnar emellan föräldrars djupgående konflikt, är båda situationer 

som faller in under brister i omsorgen (prop. 1989/90:28 s. 108). Det kan även anses föreligga 

brister i omsorgen om den unge inte behandlas på ett lämpligt sätt i relation till dess ålder. 

Det kan både handla om att föräldrar är för överbeskyddande gentemot sina barn och att 

barnet får för lite omsorg (Socialstyrelsen, 1997, s. 26ff). 

 

Om föräldrarna placerar barnet i en miljö som innebär en påtaglig risk för dess hälsa och ut-

veckling att skadas samt låter bli att flytta barnet från den skadliga miljön, kan det innebära 

att rekvisitet brister i omsorgen aktualiseras. Överlåter vårdnadshavarna ansvaret för barnet 

på personer som inte kan tillförsäkra barnet en trygg uppväxtmiljö inberäknas även det i 

brister i omsorgen (prop. 1989/90:28 s. 108). Socialstyrelsen (1997, s. 28) ger uttryck för att 

dessa situationer även kan falla under rekvisitet annat förhållande i hemmet och de båda 

rekvisiten kan därmed anses tangera med varandra. Situationer där vårdnadshavaren utsätter 

barnet för ständiga uppbrott från hem, som var för sig inte behöver vara skadliga för den 

unge, kan inkluderas i både rekvisitet brister i omsorgen och rekvisitet annat förhållande i 

hemmet.  Detsamma gäller situationer där barnet ideligen är under omvårdnad av nya personer 

i sitt egna hem eftersom detta kan resultera i att barnets trygghet och möjlighet till att knyta an 

till sin fostrare äventyras.  

 

Sammanfattningsvis konstateras att rekvisitet annat förhållande i hemmet framförallt inne-

fattar situationer då missförhållandena i hemmet inte först och främst beror på 

vårdnadshavaren själv. Det kan till exempel vara någon annan, exempelvis en sambo till 

vårdnadshavare, som utsätter barnet för missförhållandena. Det kan även vara fråga om 

allvarliga relationsstörningar, oavsett orsak till dem, mellan barnet och dess vårdnadshavare. 

Vissa situationer, till exempel om vårdnadshavaren placerar barnet i en skadlig miljö eller 

överlåter ansvaret för barnet till ständigt nya personer, kan falla under både rekvisitet brister i 

omsorgen och rekvisitet annat förhållande i hemmet. 
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6.2 Resultat och analys utifrån diskursanalytisk metod 

6.2.1 Diskurserna tar form 

I följande del av uppsatsen presenteras resultat och analys av det empiriska material som 

framkommit i intervjuerna och i länsrättsdomen. Vi har, som tidigare nämnt, valt att skilja det 

empiriska materialet som framkommit från länsrättsdomen och intervjuerna från varandra. 

Däremot har vi valt att presentera informationen från samtliga intervjupersoner ihop utan att 

göra åtskillnad för vem som sa vad. Resultat och analys presenteras i tre, tidigare nämnda, 

teman: ”synen på lagen och rättstillämparen”, ”synen på rekvisitet annat förhållande i 

hemmet” och ”synen på barn och föräldrar”. Materialet har i sin tur analyserats, löpande i 

texten, där de socialkonstruktivistiska begreppen externalisering, vanor, objektivering, 

institutioner, roller och internalisering har använts som analysverktyg. I detta avsnitt 

presenteras och dissekeras även de ekvivalenskedjor som tagits fram genom den diskurs-

analytiska metoden.  

 

6.2.1.1 Synen på lagen och rättstillämparen 
Det ges inte uttryck för att formuleringarna i LVU är otydliga, dock framförs det att lagen kan 

vara svårtillämpad och innehållet kritiseras till viss del av intervjupersonerna. De situationer 

som har en tydlig koppling till ett visst rekvisit i 2 § LVU, till exempel vid barnmisshandel 

och kraftigt missbruk hos vårdnadshavaren, blir lättare att tillämpa. Lagen anses vara 

pretentiös och orealistisk i den mån att de förväntningar som den ger är svåra att leva upp till.  

”Jag är trött på det där snacket om att socionomer skulle vara så förskräckligt okunniga och inte 

förstå. Vi förstår visst! Däremot så har vi en lagstiftning där vi är tvungna att förstå en massa saker 

som vi inte kan göra någonting åt.” 

 

Trots att lagen, och därmed annat förhållande i hemmet i 2 § LVU, inte ses som otydlig 

berättar intervjupersonerna att det är mer komplicerat än vad det verkar. Innebörden av lagen 

framkommer inte helt och fullt genom lagtexten utan står att finna i andra rättskällor som inte 

klienter och andra yrkesgrupper som socialtjänsten samarbetar med alla gånger vet om.  

 

Det framkom att det finns en viss toleransskillnad gällande ett tvångsomhändertagande både 

inom stadsdelar inom Stockholm stad men också jämfört med andra kommuner där intervju-

personerna tidigare arbetat. Skillnaden i toleransnivå ser olika ut och situationer kring 2 § 

LVU bedöms som olika allvarlig beroende på i vilken typ av kommun och/eller stadsdel man 

befinner sig i. I en mindre kommun gav intervjupersonerna uttryck för att socialtjänstens ribba 

å ena sidan är låg, mycket lägre än jämfört med en belastad Stockholmsförort. Å andra sidan 

kunde socialtjänsten i en mindre kommun ta mycket lättare på vissa saker. Trots 

uppmärksamheten på skilda toleransnivåer ger intervjupersonerna uttryck för att vissa 

situationer inte berörs av detta. 

”Att bli slagen, där är det ingen toleransskillnad. Där är toleransen lika.” 

 

Genom att handlingar blir vanemässiga, förklarat ur ett socialkonstruktivistiskt synsätt, under-

lättar det socialsekreterarnas sätt att hantera arbetet vid ett tvångsomhändertagande. Detta 

beror på att socialsekreterarnas alternativ för hur de ska hantera en situation minskar vilket 

kan bidra till en psykologisk lättnad. Vanehandlingarna för hur de tolkar situationer i 

förhållande till LVU införlivas som rutiner som tas för givna. Vanorna sprids genom att 

individer påverkar och påverkas av varandra och externaliseras genom en ständigt pågående 

process mellan individerna. Genom att vanorna sprider sig till flera socialsekreterare på 

arbetsplatsen skapas institutioner och som genom objektivering ses som något naturligt och 
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inte ifrågasätts. Eftersom socialsekreterarna på de olika socialkontoren har olika vanor kring 

att arbeta med och tillämpa 2 § LVU skapas olika toleransnivåer som på de enskilda social-

kontoren tas för givna.   

 

För att ett omhändertagande enligt LVU ska ske krävs idag att personer som jobbar inom 

social barnavård ska kunna förutse eventuella risker för den unge. Detta medför att situationer 

tillåts gå väldigt långt innan någon insats sätts in i jakt på att hitta tydliga symptom. Intervju-

personerna ger uttryck för att socialtjänsten måste kunna garantera att det ska bli bättre för 

den unge när ett omhändertagande gjorts. Detta skiljer sig från hur det var innan då social-

tjänsten gick in med tvångsinsatser då vårdnadshavarna inte klarade av att ta hand om sina 

barn.  

”Om föräldrarna inte klarade av att ta hand om barnen tog samhället över. Det här att man skulle 

kunna garantera att det skulle bli bättre lämnade man därhän. För att på den tiden var man så pass 

klok att man visste att så kunde man inte säga, och det går ju inte!”  

 

Det ges uttryck för att tillämpningen av LVU har brister. 

”Det är inte lagen det är fel på utan tillämpningen. Där finns det mindre och mindre sunt förnuft.” 

”Jag tycker att det är ganska uppenbart att man inte kan använda sig av det sunda förnuftet alls. Man 

ska ha en läkare eller psykolog som ska intyga något, men detta kan ofta inte göras på vetenskaplig 

grund. Det skulle inte fungera om inte folk bröt mot lagen lite då och då.” 

 

Av detta resonemang går det att utläsa att det finns en strävan efter att tolkningen av lagen ska 

ha vetenskaplig grund som anses objektiv och där läkare och psykologers kunskaper värderas 

högre än socialsekreterarens. Detta kan, utifrån socialkonstruktivismen, ses som att de för-

väntningar som finns på rollen som läkare och psykologer uppfattas mer sanna och naturliga 

än socialsekreterarens roll. Detta ger mindre utrymme för socialarbetarnas verklighets-

uppfattningar, vilka de exemplifierar med det sunda förnuftet. Det är dock viktigt att 

uppmärksamma att det inte finns ett rätt sätt att tänka kring och tolka lagen på, då även den 

vetenskapliga objektiviteten har konstruerats av människan.  

 

Ekvivalenskedja:  

Svårtillämpad – orealistisk – komplicerat – förstår – toleransskillnad – förutse – risker – 

symptom – garantera – tillämpningen – sunt förnuft 

 

Nod 1: Förutse 

Det centrala ordet i denna diskurs som visat sig relatera till alla övriga ord i ekvivalenskedjan 

är ”förutse”. Lagen anses vara svårtillämpad och orealistisk och detta ställer krav på 

tillämparens förmåga att förutse situationer, vilket de förstår att de måste kunna göra. Att 

tillämpa lagen innebär att kunna förutse risker. Förutseendet är dock komplicerat då tolerans-

skillnader finns och tillämparen ska kunna garantera förbättringar för den unge. Att behöva 

förutse medför svårigheter att hitta symptom och det ges inget utrymme för sunt förnuft. 

”Förutse” blir därmed den första noden i diskurser kring rekvisitet annat förhållande i 

hemmet.  

 

* * * 

 

Intervjupersonerna kommenterar kring hur samhällets syn på dem själva som professionell 

grupp upplevs. De berättar om känslan av att bli utsedd till syndabock då det är en ojämn 

balans mellan de höga krav och de låga förväntningarna som ställs på dem. Det ses från 

samhällets sida som att lagen antingen tolkas för restriktivt eller för extensivt.  
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”Ena stunden omhändertar vi inga barn och i nästa stund omhändertar vi alla barn.” 

Delar av denna samhälleliga kritik kring tvångsomhändertaganden av barn och unga sägs vara 

relevant och reflektioner kring att lagen anses kunna tolkas alltför restriktivt kan leda till att 

det sociala barnavårdsarbetet förbättras. 

”Den debatten om att vi omhändertar för lite barn är befogad och vi behöver fundera över, för det 

första, gör vi det? Och sen vad gör vi med de här barnen?” 

 

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv har socialsekreterarna tilldelats rollen som synda-

bock och placeras därmed i ett visst fack. Då alla samhällsmedlemmar har ett gemensamt 

kunskapsförråd av normer för rollutförande förväntas socialsekreterarna följa normerna, och 

agera inom fackets ramar, om att socialtjänsten antingen gör för mycket eller för lite. Social-

tjänsten som institution påverkas av andra samhälliga institutioner och förväntningar på dess 

roll konstrueras ständigt genom individers interaktion med varandra. Detta betyder att social-

sekreterarnas roll ständigt skapas och påverkas av de förväntningar som samhället har. I och 

med den ständigt pågående interaktion som sker individer emellan förespråkar social-

konstruktivismen att den sociala barnavården kan ta del av andra verklighetsuppfattningar. På 

så sätt kan socialsekreterarna ifrågasätta de vanor och den kunskap som inom institutionen har 

legitimerats.   

 

Något som föreföll vara av betydelse för både rättssäkerhet och trygghet i arbetsrollen var 

erfarenheten av att arbeta i par under en LVU-utredning. I det sociala barnavårdsarbetet 

uppstår det ofta nya situationer och då är kollegors tidigare erfarenheter ett stort stöd. Att vara 

två under en utredning avlastar också arbetet som annars kan upplevas som alltför tungt och 

krävande. 

”Det är ju väldigt tryggt att vara två så att man inte sitter själv och gör de här bedömningarna.” 

 

Det råder ingen brist på användbara metoder kring arbetet med barn och unga men de metoder 

som används måste hela tiden utvärderas, förbättras och anpassas till de nya situationer som 

ständigt uppstår. Det som intervjupersonerna däremot ger uttryck för är att det finns en stor 

avsaknad av relevant och aktuell forskning på området. 

”Det tänker jag kanske är ett problem för socionomer i största allmänhet, att man behöver någon 

forskning, eller annan litteratur, att luta sig mot och som man kanske borde använda sig av och 

referera till lite oftare egentligen.” 

Tillgänglig forskning efterlyses då intervjupersonerna berättar att de ofta hänvisar till samma 

forskning och rädslan för att annan aktuell forskning har gått dem förbi. Forskningen som 

finns inom den sociala barnavården är även svårtillgänglig ur ett intresse- och tidsperspektiv.  

”Det kanske är det att det är så många spridda skurar. Det dyker upp någonting som man tror på ett 

tag och sedan försvinner det. Sedan dyker det upp någonting annat. Så kanske det inte finns så mycket 

intresse eller tid för den delen.” 
 

När socialsekretarena arbetar i par sker externalisering av olika slag genom att individer 

utbyter tankar och handlingar i form av vanor med varandra. Genom att vanorna 

internaliseras, lärs in, minskar osäkerheten kring hur socialsekreterarna ska hantera ett LVU-

ärende. Detta medför att de situationer som socialsekreterarna ställs inför inte alla gånger 

måste omdefinieras utan vanorna har införlivats som rutiner. Dock ger intervjupersonerna 

uttryck för att de i vissa situationer saknar vanemässiga handlingar. På grund av bristen på 

aktuell forskning säger intervjupersonerna att de saknar underlag i sitt arbete gällande stöd 

från vetenskapen. De efterlyser rutiner för att därmed kunna uppnå en större psykologisk 

lättnad.  
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Ekvivalenskedja: 

Syndabock – krav – förväntningarna – rättssäkerhet – tryggt – erfarenheter – stöd – avlastar – 

luta sig mot – forskning 

 

Nod 2: Stöd 

Det centrala ordet i denna diskurs som visat sig relatera till alla övriga ord i ekvivalenskedjan 

är ”stöd”.  I och med rollen som syndabock finns det inget stöd från samhället, vilket är ett 

resultat av höga krav och låga förväntningar. Att få stöd i sitt arbete anses tryggt och 

betydelsefullt för rättssäkerheten. Utbyte av erfarenheter innebär vidare stöd och avlastar 

arbetet. Det är viktigt att ha något stöd att luta sig mot och exempel på ett sådant stöd är 

forskning. ”Stöd” blir därmed den andra noden i diskurser kring rekvisitet annat förhållande i 

hemmet. 

 

* * * 

 

LVU används som en sista utväg där frivillighet genom SoL söks så långt det är möjligt. 

Intervjupersonerna ger uttryck för en strävan efter samtycke och därmed insatser på frivillig 

väg, vilket leder till att insatser och samtycke testas om och om igen. 

”Det innebär att det hinner gå mycket mycket längre, och många ungar far rätt illa”.  

Det resulterar i att många barn och unga far illa i denna strävan efter att tillämpa SoL. Om 

samtycket, enligt länsrätten, inte har testats i tillräcklig utsträckning kan det leda till att 

tvångsomhändertagandet inte går igenom där även om situationen är så pass allvarlig enligt 

intervjupersonerna. 

”SoL, ja vi använder ju det så långt det bara går och det är väl på gott och ont. Ibland kanske man 

skulle vara lite mer bestämd och lite hårdare och gå in lite snabbare men samtidigt säger ju lagen att 

man måste prova frivillighet och har man inte provat det och föräldrarna har fått visa att deras 

samtycke inte är hållbart då är det ju det som man kommer att hävda i en länsrättsförhandling”.  

I situationer där samtycke finns men det inte uppfattas som trovärdigt visar uppsatsens valda 

länsrättsdom att länsrätten dömer till tvångsvård för att garantera den behövliga vården. 

Intervjupersonerna berättar att beslutanderätten för ett omhändertagande enligt LVU ligger 

hos länsrätten vilket leder till att en LVU-ansökan från socialtjänsten är väldigt omfattande 

och att det sedan är upp till länsrätten att tolka situationen utifrån lagen och se om ett 

omhändertagande enligt LVU kan bli aktuellt. Intervjupersonerna ger yttryck för att när de väl 

gör en ansökan är de väldigt angelägna om att den ska gå igenom.  
 

Vid allvarliga situationer säger intervjupersonerna att själva formuleringen påtaglig risk inte 

reflekteras så mycket över utan det viktigaste är att skydda barnets hälsa och utveckling 

genom att se vilka risker som finns i förhållande till skyddsfaktorer.  

”Det finns i lagen men jag tror nog inte att när vi sitter och diskuterar ett omhändertagande så sitter 

vi inte och jobbar med ordet påtaglig, är den påtaglig eller inte. Utan vi jobbar med risken.” 

Uppsatsens valda länsrättsdom visar liknande resultat, att ordet risk finns med men utan 

formuleringen påtaglig. 

”det är klarlagt att det föreligger sådant annat förhållande i hemmet som avses i 2 § LVU och att 

dessa förhållanden är av sådan art att Xs hälsa och utveckling riskerar att skadas.” 

 

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv finns det inte någon entydig betydelse av orden utan 

betydelsen av orden skapas genom människors användande av språket. Genom detta 

användande av språket har socialsekreterarna konstruerat en uppfattning om vad påtaglig risk 
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är. Länsrätten har i sin tur konstruerat en liknande uppfattning, vilket uppsatsens valda läns-

rättsdom visar, då risker diskuteras men inte formuleringen påtaglig risk. Socialsekreterarna 

har en tendens att endast ansöka om vård enligt LVU när de är säkra på att situationen 

uppfyller kraven för ett tvångsomhändertagande. Eftersom det finns många olika 

uppfattningar om hur en sådan situation ska vara och ingen verklighetsuppfattning ska 

värderas högre än någon annan är det viktigt att rättstillämparna är medvetna om att det inte 

finns någon entydig sanning om hur en situation ska tolkas.  

 

Ekvivalenskedja:  

Frivillighet – samtycke – om och om igen – angelägna – allvarliga – skydda 

 

Nod 3: Skydda 

Det centrala ordet i denna diskurs som visat sig relatera till alla övriga ord i ekvivalenskedjan 

och som anses vara avgörande för diskursen är ”skydda”. Då frivillighet och samtycke testas 

om och om igen blir skyddsaspekten lidande. Det finns en angelägenhet att skydda barnet och 

vid allvarliga situationer anses skyddet vara det viktiga. Därmed blir ”skydda” den tredje 

noden som tas ut i diskurser kring tolkningen av rekvisitet annat förhållande i hemmet. 

 

6.2.1.2 Synen på rekvisitet annat förhållande i hemmet 

Rekvisitet annat förhållande i hemmet visar sig vara förhållandevis lätt att resonera kring men 

svårare att exemplifiera situationer när rekvisitet använts då intervjupersonerna inte har någon 

erfarenhet av att tillämpa rekvisitet. Inte vid något tillfälle under deras yrkesverksamma liv 

inom social barnavård kunde intervjupersonerna komma på att rekvisitet använts av dem 

själva eller av någon kollega. De ger uttryck för att det är ett märkligt rekvisit där många olika 

odefinierbara situationer kan passa in. 

”Det verkar vara ett rekvisit där man kan stoppa in lite allt möjligt kanske, lite olika slags problem.” 

Men detta betyder inte att de säger att det är ett onödigt rekvisit utan att det är viktigt att det 

finns ett rekvisit som ger utrymme för situationer som annars skulle riskera att inte passa in 

under övriga rekvisit i 2 § LVU. Även om inte rekvisitet används nu kan situationer och 

företeelser som kommer och går över tid bli aktuella för rekvisitet i framtiden säger 

intervjupersonerna. 

 ”Det där är nästan som en liten säkerhetsventil tänker jag, att det inte ska kunna slinka emellan 

någonting.” 

Det är tydligt att det saknas vanor och rutiner kring tillämpningen av rekvisitet annat 

förhållande i hemmet. Den samhälleliga produkt som, enligt socialkonstruktivismen, 

tillämpningen av rekvisitet skulle kunna vara anses inte existera då det inte pågår någon sådan 

mänsklig aktivitet kring tolkningen av rekvisitet annat förhållande i hemmet. Då vanor kring 

rekvisitet annat förhållande i hemmet inte har externaliserats på socialkontoret ses det inte 

som naturligt att använda rekvisitet. 

 

Intervjupersonerna beskriver både situationer då missförhållanden i hemmet beror på någon 

annan än vårdnadshavaren och relationssvårigheter mellan vårdnadshavaren och den unge 

som situationer som passar in under annat förhållande i hemmet. Missförhållandena, berättar 

intervjupersonerna, kan vara alla de situationer som finns med i de andra rekvisiten 2 § LVU, 

det vill säga fysisk och psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande och brister i omsorgen, 

men att det inte är vårdnadshavaren som utsätter den unge för dem. Länsrättsdomen anvisar 

att missförhållanden kan omfattas av fysisk misshandel i form av slag och knuffningar samt 

psykisk misshandel bestående av kränkningar, skrämsel och hot om att döda den unge.  
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”Hemmet” uttrycks av intervjupersonerna vara dels föräldrahemmet där barnet huvudsakligen 

vistas men begreppet har även en vidare och abstrakt innebörd. 

”Om mamman ibland bor hos någon särbo och barnet är med där då så tänker jag att det också kan 

betraktas som hemmet.” 

Innebörden av begreppen ”hemmet” och ”missförhållanden i hemmet” konstrueras hela tiden i 

den sociala verkligheten eftersom ordens betydelse skapas genom individers användande av 

dem. Det finns inte från början någon självklar koppling mellan begreppen och vad det 

innebär i praktiken. Uppsatsens empiriska material från intervjuer och länsrättsdom talar för 

att innebörden av ”hemmet” och ”missförhållanden i hemmet” har objektiverats och därmed 

ses som en objektiv sanning. 

 

Ekvivalenskedja: 

Erfarenhet – märkligt – odefinierbara – allt möjligt – viktigt – utrymme – framtiden – 

säkerhetsventil  

 

Nod 4: Utrymme 

Det centrala ordet i denna diskurs som visat sig relatera till alla övriga ord i ekvivalenskedjan 

är ”utrymme”. Det finns erfarenheter av att det är betydelsefullt med ett utrymme i lagen där 

utrymme för odefinierbara situationer och allt möjligt finns. Detta utrymme anses dock 

märkligt men ses som viktigt för framtiden då utrymmet kan fungera som en säkerhetsventil. 

”Utrymme” blir därmed den fjärde noden i diskurser kring rekvisitet annat förhållande i 

hemmet. 

 

* * * 

 

Den som utsätter den unge för missförhållanden i hemmet exemplifieras av intervju-

personerna i första hand som en sambo till modern men det kan även vara andra personer som 

kommer hem till modern. ”Den andre” exemplifieras även som en annan familjemedlem eller 

släkting.  

”Det kan ju vara ett äldre syskon som faktiskt utövar våld mot ett yngre barn […] Jag tänker att det 

kan vara en 21-åring som till exempel har ockuperat moderns bostad och som utövar någon form av 

terror…” 

I länsrättsdomen framgår det att fadern utsätter den unge för missförhållanden i hemmet, men 

eftersom modern är ensam vårdnadshavare utmärks fadern som ”den andre”. 

 
”Jag får en bild av att man tänker sig att det är en sambo som missbrukar och att det sedan kommer 

dit kompisar till den. Eller att det är andra, kanske olika olämpliga personer som kommer, och som 

föräldrarna varken vill eller kanske kan hålla borta hemifrån.” 

Att vårdnadshavaren inte vill eller kan hålla borta ”den andre” hemifrån framgår inte bara av 

intervjupersonerna utan även i länsrättsdomen. Där uppmärksammas att vårdnadshavarens, 

moderns, beroendeställning till ”den andre”, den biologiska fadern, kan ha betydelse i 

bedömningen om att tillämpa rekvisitet annat förhållande i hemmet. Denna beroendeställning 

beror i länsrättsdomen bland annat på avsaknad av sociala nätverk samt ekonomiska resurser. 

 

Relationssvårigheter mellan vårdnadshavaren och den unge kopplas dels till turbulenta 

relationer då till exempel en mamma och en dotter slåss med varandra och dels till 

symbiotiska förhållanden mellan vårdnadshavaren och den unge. Symbiotiska förhållanden 

uttrycks som svåra situationer där de skötsamma övervårdande mammorna knutit ett barn 
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alldeles för tätt till sig. Symbiotiska förhållanden beskrivs som svårhanterbara eftersom 

omsorgssvikten inte beror på att vårdnadshavarna inte bryr sig för lite om sina barn utan 

snarare tvärtom. 

”Du ser inte ditt barn, du tar inte det till dig kan man beskriva. Men hur säger man till en människa 

att den älskar sitt barn för mycket?” 

Intervjupersonerna ger uttryck för att det vid sådana situationer kan vara fråga om att 

vårdnadshavaren visar för mycket kärlek som resulterar i bristande gränssättning.  

”Ja jag tror säkert att det finns många barn som skulle behöva bli omhändertagna för att det är för 

mycket kärlek, men för mycket kärlek blir liksom inte lika synligt.” 

Situationer med sådan bristande gränssättning exemplifieras av alldeles för överviktiga barn 

och barn som inte kommer iväg till skolan. Symbiotiska förhållanden kan dock även resultera 

i en alltför överdriven gränssättning till exempel i situationer då mödrar ger mycket mat till 

sina barn för egen vinning skull så att barnen inte ska kunna lämna hemmet på grund av 

kraftig fetma. Den psykiska sjukdomen Munchenhausen by proxy som innebär att 

vårdnadshavaren hittar på eller framkallar sjukdomssymptom hos barnet som därmed behöver 

vård hela tiden är ytterligare ett exempel som intervjupersonerna beskriver. Andra exempel på 

sådana situationer framgår av uppsatsens valda länsrättsdom där moderns oro över sitt 12-

åriga barn bedöms som osund. 

”…bedömer moderns oro som osund […] Modern känner vidare orimligt stor oro för X när X befinner 

sig utanför hemmet. X får inte heller vara själv utomhus eller hos någon kompis.” 

 

Kring de situationer då rekvisitet annat förhållande i hemmet skulle kunna användas beskriver 

intervjupersonerna att de lättare, och hellre, ser vårdnadshavarens omsorgsbrister. Vårdnads-

havarens brister i förmåga att skydda barnet från den andre, som kommer till hemmet, 

uttrycks vara det centrala enligt intervjupersonerna inför en LVU-ansökan.   

”Jag tänker en situation där det är en annan person som bor i mammans bostad och som är våldsam 

mot barnet. Men då tänker jag då lägger man ju det på mamman.” 

I länsrättsdomen exemplifieras detta med: 

”Mamma skyddar inte X från pappa.” 

 

 

Det framkommer gällande samtliga situationer där annat förhållande i hemmet skulle kunna 

tillämpas att intervjupersonerna känner sig mer bekväma att förklara dessa situationer som 

brister i omsorgen och därmed använda det rekvisitet. Vid situationer som att inte kunna 

skydda sitt barn från den andre, att inte kunna sätta de gränser som den unge behöver och 

även att flytta runt barnet i olika hem och bland olika vårdare lägger intervjupersonerna över 

ansvarsfrågan på vårdnadshavaren och dess brister i omsorgen. 

”Vad man nu än gör tar man inte ansvar som förälder […] då är det ju påtaglig risk att man utsätter 

sitt barn för att hälsan och utvecklingen skadas och då är man ju på det andra rekvisitet.” 

”Ja just det, jag tycker att det på något sätt glider in lite under brister i omsorgen. Man skulle väl 

kunna få in det mesta där kanske.” 

Även i uppsatsens valda länsrättsdom diskuterar länsrätten kring moderns brister i omsorgen i 

form av hon inte kunnat skydda sitt barn från faderns våld och att hon tagit faderns parti 

framför barnets. Dessa nämnda brister i omsorgen bekräftas föreligga enligt länsrätten men i 

den slutliga bedömningen är ”den andres” påverkan på den unge det centrala. 
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Utifrån vad intervjupersonerna säger är det tydligt att det har skapats vanor, som även lett till 

rutiner, gällande tillämpningen av rekvisitet brister i omsorgen samtidigt som vanor kring 

rekvisitet annat förhållande i hemmet saknas. Därmed infinner sig en psykologisk lättnad och 

intervjupersonerna tillämpar vanemässigt rekvisitet brister i omsorgen istället för att tillämpa 

rekvisitet annat förhållande i hemmet. Situationerna där brister i omsorgen tillämpas liknar 

situationer de sett förut och intervjupersonerna kan därför tidigt bestämma sig för vilket 

rekvisit de ska tillämpa. Länsrättsdomen påvisar däremot motsatsen, vilket kan ses som ett 

undantag utifrån vad intervjupersonerna uttrycker, och ”den andres” påverkan på barnet fäller 

avgörandet även om moderns brister i förmåga att se till barnets hälsa och utveckling påvisas. 

I och med att tillämpningen av brister i omsorgen används rutinmässigt blir moderns roll 

framträdanden. Modern har konstruerats till att vara den som anses ansvarig för barnets hälsa 

och utveckling och tilldelas därmed rollen som den skyldiga när hemförhållandena är 

bristfälliga. Då intervjupersonerna diskuterar kring rekvisitet annat förhållande i hemmet tar 

de för givet att den unge är bosatt hos modern, att det är hon som är vårdnadshavare, och att 

”den andre” är någon som har en relation till henne. 

 

Ekvivalenskedja:  

Sambo – hålla borta – beroendeställning – övervårdande – gränssättning – kärlek – osund – 

omsorgsbrister – skydda – mamman – bekväma – ansvar 

 

Nod 5: Mamman 

Det centrala ordet i denna diskurs som visat sig relatera till alla övriga ord i ekvivalenskedjan 

är ”mamman”. Mammans sambo exemplifieras som den andre. Det är mamman som inte 

klarar av att hålla borta och skydda barnet från den andre. Mamman står ofta i 

beroendeställning till den andre, är övervårdande och brister i gränssättningen kring barnet. 

Mamman sägs kunna visa för mycket kärlek och ha en osund relation till barnet. Det anses 

vara mer bekvämt att lägga ansvaret på mamman och därmed fokusera på mammans 

omsorgsbrister. ”Mamman” blir därmed den femte noden i diskurser kring rekvisitet annat 

förhållande i hemmet.   

 

6.2.1.3 Synen på barn och föräldrar 

Att arbeta med små barn, vilket de flesta barn är då rekvisitet annat förhållande i hemmet är 

aktuellt, innebär svårigheter i kommunikationen mellan den unge och de professionella. Dels 

är det svårt att avgöra vad ett litet barn ska få information om och dels vad man förväntar sig 

att de ska kunna berätta. Dessutom poängterar intervjupersonerna att det är viktigt att barn 

som är aktuella för ett tvångsomhändertagande förstår vad som sker.  

”Men det är jätteviktigt tycker jag att ändå hela tiden fundera och reflektera vad vi ska berätta för 

barnet. På vilket sätt gör vi barnet delaktigt? Var finns barnet med? Och inte bara se det som något vi 

flyttar på. Det där är jättesvårt alltså, otroligt svårt.” 

 

Intervjupersonerna berättar om ytterligare svårigheter kring att samarbeta med barn under en 

barnavårdsutredning. De har erfarenhet av barn som varit utsatta för allvarliga brister i hem-

förhållandena ofta är väldigt hämmade. 

”Jo man lyssnar på barnen. Men de barnen som far illa är ofta så kuvade så de säger för det mesta 

inte ett skit. Eller tvärtom, vad som är i deras intresse.” 

Även i länsrättsdomen framgår det att barn som blir utsatta i sin hemmiljö har svårigheter att 

kommunicera om det. 

”X känner att mamma skuldbelägger X. Det har varit så ända sedan hon placerades. Mamma lägger 

skulden på henne för att hon har kommit från familjen och det har blivigt jobbigt för alla. Det är svårt 
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för X att berätta vad som hänt och det är ännu svårare när mamma beter sig som hon gör. X är rädd 

för vad mamma kommer att säga om det blir fortsatt vård.” 

 

Att barnen som är med om ett tvångsomhändertagande ofta har skuldkänslor är även något 

som intervjupersonerna ger uttryck för.  

”De är så fruktansvärt ofta fyllda med skuld […] på något sätt har de en känsla att det är på grund av 

dem mamma mår så dåligt.” 

Intervjupersonerna berättar även att i och med den centrala position sökandet efter barnets 

inställning och vilja har i dagens sociala barnavård kan skuldkänslorna förstärkas hos barnet. 

 

Inom familjen som institution bildas vanor som genom externalisering och internalisering 

skapar en objektiv verklighet där barnet ser dessa vanor som något självklart och naturligt. 

För individer sker tillskrivningen av vanor dels genom primärsocialisering, socialisering 

under uppväxten i familjen, och dels genom sekundärsocialisering där skola och arbete har 

stor betydelse. För barn som är aktuella för ett omhändertagande enligt 2 § LVU, och därmed 

rekvisitet annat förhållande i hemmet, är det främst primärsocialiseringen som påverkar dem 

med tanke på deras unga ålder. Det skulle kunna tänkas att skuldbegreppet inom familjen är 

av extra stor betydelse om barnet inte interagerar med så många människor utanför familjen 

eftersom barnet då inte blir introducerad för andra verklighetsuppfattningar. 

 

Ekvivalenskedja: 

Reflektera – delaktigt – svårt – lyssnar – kuvade – skuld  

 

Nod 6: Delaktigt 

Det centrala ordet i denna diskurs som visat sig relatera till alla övriga ord i ekvivalenskedjan 

är ”delaktigt”. Det krävs reflektion kring hur barnet ska göras delaktigt men det är svårt att 

göra barnet delaktigt då de ofta är kuvade. Delaktighet försöks dock nås genom att man 

lyssnar till barnet men detta kan innebära att barnet känner skuld. ”Delaktigt” blir därmed den 

sjätte noden i diskurser kring rekvisitet annat förhållande i hemmet.  

 

* * * 

 

Något av det mest känsliga man kan göra är att kritisera hur en person är som förälder.  

Detta framkommer bland annat när domstolens arbete diskuteras: 

”De ber nästan om ursäkt om det underkänner någon förälder. Det är väldigt känsligt, det gör man 

inte.” 

Ofta ser och erkänner inte individer sin problematik i föräldraskapet säger intervjupersonerna. 

När vårdnadshavaren har bristande insikt om problemets betydelse och påverkan på den unge 

ifrågasätts vårdnadshavarens samtycke i större utsträckning enligt länsrättsdomen.  

”Alltså 3 § LVU då är det ju oftast så att man kanske har föräldrarna med sig. Alltså då är det ju så 

att föräldrarna kan säga, snälla omhänderta mitt barn […] I våra ärenden har vi ju aldrig 

föräldrarna med.” 

När det kommer till rekvisitet annat förhållande i hemmet beskrivs föräldrarollen som mer 

passiv i jämförelse med i övriga rekvisit i 2 § LVU. I dessa rekvisit framställs 

vårdnadshavaren som aktören, som anses orsaka problemet, medan då vårdnadshavaren i 

rekvisitet annat förhållande i hemmet beskrivs som någon som borde skydda barnet men inte 

förmår göra det. Rollen som förälder och förväntningarna på den gör det tydligt att det finns 

olika verklighetsuppfattningar om vad som bör ingå i rollen som förälder. Föräldrar har för-

väntningar på sig att kunna följa de samhälleliga normer som finns för rollutförande. Då ett 
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tvångsomhändertagande blir aktuellt får samhällets verklighetsuppfattning tolkningsföreträde 

vilket kan ifrågasättas enligt socialkonstruktivismen. 

 

Ekvivalenskedja: 

Underkänner – känsligt – föräldraskapet – passiv – skydda  

  

Nod 7: Föräldraskapet 

Det centrala ordet i denna diskurs som visat sig relatera till alla övriga ord i ekvivalenskedjan 

är ”föräldraskapet”. Att underkänna ett föräldraskap kan uppfattas som känsligt. Föräldra-

skapet innebär bland annat förväntningar på insikt i sin problematik och förväntningar på att 

man som förälder ska kunna skydda barnet och inte vara passiv. ”Föräldraskapet” blir därmed 

den sjunde noden i diskurser kring rekvisitet annat förhållande i hemmet.  

6.2.3 Hegemonier?  

I följande del av uppsatsen ställs noderna – förutse, stöd, skydda, utrymme, mamman, 

delaktigt och föräldraskapet – mot varandra. Genom detta tillvägagångssätt får vi reda på 

vilka noder, och därmed diskurser, som är hegemoniska kring tolkningen och tillämpningen 

av rekvisitet annat förhållande i hemmet. De hegemoniska diskurserna ställs sedan mot 

tidigare forskning.  

 

I diskurserna kring rekvisitet annat förhållande i hemmet är synen på föräldraskapet central. 

Synen på föräldraskapet innebär att föräldrar ska ha insikt om sina brister och inte vara 

passiva utan har till uppgift att skydda barnet från till exempel ”den andre”. Detta ses som en 

självklarhet att klara av och det blir därför mycket känsligt att underkänna hur någon är i 

rollen som förälder. Att mamman är den som ses som vårdnadshavare eller förälder och är 

ansvarig för barnet, att det är mamman som ska skydda barnet och att en vårdnadshavare 

alltid är en ensam mamma vid en eventuell tillämpning av rekvisitet annat förhållande i 

hemmet är någonting som tydliggjorts genom diskursanalysen. Mammans betydelse i 

diskurserna kring rekvisitet är hegemonisk på så vis att den inte ifrågasätts eller utmanas. Att 

tillämpningen av lagen inte är könsneutral uppmärksammas även av Schlytter (1999). Genom 

tillämparnas tolkning och tillämpning av rekvisitet annat förhållande i hemmet framhävs 

alltså en tydlig könsaspekt. Detta resultat stämmer överens med tidigare forskning, Lundström 

(1993) och Rask & Ryding (2005), som uppvisat att rekvisitet annat förhållande i hemmet 

ofta kopplas ihop med vårdnadshavarens, vilket underförstått är mammans, brister i omsorgen 

istället för att ”den andres” ansvar för missförhållandena i hemmet.  

 

Det är tydligt att det finns en uppfattning om att barnet är någon som behöver skyddas och 

som inte kan skydda sig själv. Att göra barn delaktiga i den sociala barnavården och de beslut 

som rör dem anses också viktigt. Detta anses dock vara problematiskt och svårt enligt 

resultatet från studiens rättssociologiska undersökning. Det finns alltså en motsättning mellan 

diskurserna kring att göra barn delaktiga och därmed se dem som kompetenta och diskurserna 

kring barns skyddsbehov som leder till att barn ses som för sårbara och ömtåliga för att göras 

delaktiga, vilket även stärks av tidigare forskning. Utifrån resultaten från vår studie är det 

svårt att avgöra vilken av dessa diskurser som har tolkningsföreträde då båda är allmänt 

rådande kring rekvisitet annat förhållande i hemmet. De båda diskurserna ”brottas” med 

varandra men likväl är de båda framträdande i diskurserna kring det aktuella rekvisitet. De 

båda diskurserna är hegemoniska och rättstillämparna förhåller sig till båda dessa utan att den 

ena diskursen utmanövrerar den andra. Att barn numera ses som enskilda individer med 

rättigheter i linje med vuxnas, vilket framgår av tidigare forskning och i 1 § LVU, borde 

innebära fokus på barns delaktighet. Men tillämpningen av lagen påvisar inte detta utan 
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skyddsaspekten, som enligt vår tolkning symboliserar den gamla synen på barn, lever även 

den vidare. Detta är i linje med Mattssons (2002; 2004) resultat gällande att sociallagarna 

fortfarande präglas av en traditionell syn på barnet och att barnets rättsskydd ofta får gå före 

dess integritetsskydd. Vår studie visar dock att skyddsdiskursen, som kan ses som en del av 

rättsskyddet, och delaktighetsdiskursen, som kan omfattas av integritetsskyddet, båda är 

hegemoniska.  

 

Uppfattningen att situationer där tvångsomhändertaganden av barn och unga skulle kunna 

vara aktuellt är oerhört svåra att förutse klargörs. Denna diskurs stärks i och med diskursen 

kring att det saknas stöd, till exempel i form av forskning, för rättstillämparens möjlighet att 

kunna förutse. Diskursen kring att utrymme för olika tolkningsmöjligheter inom LVU behövs, 

stärker även den diskursen kring att det inte går att förutse situationer. Att det råder en 

hegemonisk uppfattning om att det är omöjligt att förutse risker för den unges hälsa och 

utveckling helt och fullt kan även bero på att synsättet ser varje individ som unik och att ingen 

situation är exakt lik den andra. Studiens resultat visar att lagens innehåll, att kunna förutse 

situationer, blir omöjlig att uppnå då praktiken saknar tilltro gällande dessa formuleringar i 

lagen och inget stöd finns att inhämta. Diskursen kring att det är svårt att förutse vad som ska 

hända i en situation är för rättstillämparna otänkbar att ifrågasätta eftersom de då skulle 

behöva kunna garantera att alla insatser från deras sida skulle behöva bli lyckade. 

Problematiken kring att kunna förutse situationer uppmärksammas även av Friis (2003) som 

påtalar att prognostänkandet inte alltid är möjligt då hemförhållandena granskas.  

 

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att de starkaste noderna, och därmed de 

hegemoniska diskurserna, är mammans framträdande roll, rättstillämparens önskan att 

skydda barnet, rättstillämparens strävan att göra barnet delaktigt samt rättstillämparens 

uppfattning om att inte kunna förutse situationer.  

6.3 Diskrepans mellan ”law in books” och ”law in action” 

Genom studiens rättssociologiska undersökning uppmärksammas praktikens, ”law in action”, 

tolkning och tillämpningen av rekvisitet annat förhållande i hemmet. För att få fram 

diskrepansen mellan lagstiftarens intentioner, ”law in books”, och praktikens tolkning och 

tillämpning ställs resultaten från den rättsdogmatiska och den rättssociologiska under-

sökningen mot varandra. 

 

Den rättssociologiska undersökningen har visat att ”den andres” ansvar läggs över på 

vårdnadshavaren, mamman. Detta skiljer sig från lagstiftarens intentioner med rekvisitet och 

trots att föräldraskapet är en central del i den rättsdogmatiska framställningen har mamman 

ingen framträdande roll. Rekvisitet är där framförallt utformat till att fokusera på ”den andre”, 

och därmed inte på vårdnadshavare och barnet. Studiens resultat visar dock att diskurserna 

kring rekvisitet annat förhållande i hemmet är starkt ihopkopplade med mammans roll och 

hennes utövande av föräldrarollen. Detta kan ses som att praktiken som tillämpare av 

rekvisitet försöker att skapa ytterligare utrymme för att kunna utvärdera vårdnadshavaren, 

mamman, och dennes roll kring brister i hemmiljön. 

 

Gällande diskussionen kring ”den andre” visar den rättssociologiska undersökningen på en 

utvidgning av begreppet. Till skillnad från vad den rättsdogmatiska undersökningen påvisade, 

det vill säga att endast sambon exemplifierades som ”den andre”, ges i den rättssociologiska 

undersökningen exempel på vem som är ”den andre”. Uppfattningar om att ”den andre” både 

kan vara ett äldre syskon, en förälder till barnet eller någon annan familjemedlem synliggörs. 

Därmed konstrueras en större innebörd av begreppet. Det framkommer även fler möjliga 
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utökningar av rekvisitet, utifrån den rättssociologiska undersökningen, då missförhållandena i 

annat förhållande i hemmet bedöms kunna vara alla de situationer som finns med i 2 § LVU. I 

den rättsdogmatiska undersökningen tydliggörs endast ett fåtal missförhållanden som 

omfattas av rekvisitet annat förhållande i hemmet. Ytterligare exempel på utvidgning av 

rekvisitet uppmärksammas av praktiken då sjuklig symbios mellan barn och vårdnadshavare 

har konstruerats till att innefatta situationer med övervårdande mödrar, mödrar som göder sina 

barn och Munchenhausen by proxy. Dessa situationer infaller inte under rekvisitet annat 

förhållande i hemmet enligt vår rättsdogmatiska undersökning utan, enligt den, skulle 

situationerna till viss del kunna omfattas av rekvisitet brister i omsorgen.  

 

Situationer där rekvisitet brister i omsorgen och rekvisitet annat förhållande i hemmet 

tangerar varandra, enligt den rättsdogmatiska undersökningens resultat, visar praktikens 

tolkning av lagen att de i allra flesta fallen skulle välja att tillämpa endast rekvisitet brister i 

omsorgen. Istället för en utvidgning av rekvisitet annat förhållande i hemmet visar här 

praktiken på en reduktion av situationer som kan tillfalla rekvisitet. Samma begränsning av 

rekvisitet uppstår kring Socialstyrelsens allmänna råds förslag på utökning av rekvisitet 

gällande den unges risk för tvångsäktenskap utomlands.  

 

Enligt uppsatsens rättsdogmatiska undersökning framgår det att påtaglig risk innebär att det 

inte får vara någon övergående, ringa eller mindre betydande risk för skada då 2 § LVU ska 

bli tillämpbar och att det måste finnas konkreta omständigheter som talar för en risk för skada. 

Detta innebär att rättstillämpare, enligt lag, ska kunna bedöma risker och därmed kunna 

förutse en situation. Detta går isär med vad praktiken ger uttryck för där förutsebarhet ses som 

en omöjlighet. 

 

Trots diskrepansen mellan lagstiftarens intentioner och praktikens tolkning och tillämpning av 

rekvisitet annat förhållande i hemmet har även likheter åskådliggjorts genom studien. När 

diskrepansen, som är av intresse för vår studie, nu uppmärksammats kan orsakerna till bristen 

på överensstämmelse påtalas. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan vi konstatera 

att det saknas vanor kring att tolka och tillämpa rekvisitet. Bristen på vanor påverkar 

praktiken och situationer som skulle, enligt lag, aktualisera rekvisitet annat förhållande i 

hemmet förklaras till stor del på annat sätt. Att praktiken dessutom saknar forskning och stöd 

påverkar dess förmåga att tolka och tillämpa rekvisitet på ett sätt som överensstämmer med 

lagstiftarens intentioner.  

 

7. Slutdiskussion 

Vad kan vi då ta med oss från vår studie? Studiens resultat visar att både lagstiftaren och 

praktiken begränsar och utvidgar rekvisitet annat förhållande i hemmet i olika situationer och 

på olika sätt. Vad leder nu detta resultat till?  

 

Jo, i och med kravet på rättssäkerhet är det av intresse att se till studiens resultat gällande för-

utsägbarheten kring rekvisitet annat förhållande i hemmet. Utökningen av rekvisitet kan anses 

utgöra ett hot mot rättssäkerheten då samhällsmedborgarna därmed inte har möjlighet att helt 

och fullt känna till lagens innehåll. Men enligt vår bedömning, och även utifrån en social-

konstruktivistisk vetenskapsposition, kan rekvisitets utökning ses som en självklar del i det 

dynamiska förlopp som lagen är del av. Lagen och praktiken påverkar och anpassar sig efter 

varandra i en ständigt pågående process.  
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Precis som Schlytter (1999) visat i sin forskning om rekvisitet annat socialt nedbrytande 

beteende verkar individers kön fortfarande spela en stor roll i rättssammanhang. Vår studie 

visar, genom en utökning av rekvisitet, att även rekvisitet annat förhållande i hemmet har ett 

kön – det kvinnliga. Samhällets ökade ansvar för barns vård och uppfostran leder till att den 

privata sfären hotas allt mer. Och vem är det som drabbas av det? Då studiens resultat visat att 

det är mamman som har en stark koppling till rekvisitet annat förhållande i hemmet är det 

självklart att det är mamman som fått ett ökat hot mot sig. Tanken med uppsatsen var inte att 

ha ett genusperspektiv men det har dock visat sig vara oundvikligt att blunda för ett sådant 

resultat. Då likhet inför lagen anses vara en implementerad rättighet för samhällsmedborgarna 

verkar det vara, utifrån studiens resultat, en utopi.   

 

Att rekvisitet annat förhållande i hemmet inte tycks användas då beslut kring tvångs-

omhändertaganden sker upplever inte vi som något negativt för betydelsen av studiens 

genomförande. Tvärt om – studiens relevans för det sociala arbetet är istället mycket stor. Då 

tillämpningen av ett visst rekvisit kräver en viss vana och denna vana inte verkar finnas kring 

annat förhållande i hemmet är uppmärksammandet av rekvisitet ett steg i rätt riktning. Att 

praktiken inte tillämpar detta rekvisit kan innebära att det finns barn som far illa och på grund 

av bristande vana blir dessa barns situationer inte uppmärksammade. Praktikens begränsning 

av situationer som skulle kunna tillfalla rekvisitet kan därmed leda till att barn tvingas leva 

med bristande hemförhållanden. 

 

De resultat som har framkommit i vår uppsats är påverkade av de metodologiska och 

teoretiska val som vi gjort under resans gång. Något som skulle vara av intresse är att 

undersöka samma område utifrån ett annat metodologiskt eller teoretiskt perspektiv. En 

analysmodell som vi stött på, och som skulle vara intressant att applicera på framtida studier, 

är Lundquists (1987) analysmodell som berör problematik kring implementering av lagar. 

Genom analysmodellen möjliggörs förklaringar till orsaker varför rättstillämparen inte följer 

den lag riksdagen beslutat om.  

 

Något som skulle kunna vara givande, både för juridikens plats i samhället och för det sociala 

arbetets anseende, är en kvantitativ studie av tillämpningen av rekvisitet annat förhållande i 

hemmet. I vilken omfattning tillämpas egentligen det aktuella rekvisitet? Stämmer den 

uppfattning, som vi har fått genom den här studien, att rekvisitet knappt tillämpas 

överhuvudtaget? 

 

Ytterligare förslag på vidare forskning är en studie kring tangeringen mellan rekvisiten brister 

i omsorgen och annat förhållande i hemmet. Då skulle en eventuell tydligare åtskillnad av 

rekvisiten studeras och värderas samt en eventuell sammanslagning av rekvisiten. Dessutom 

skulle studien kunna leda till att konsekvenserna för barnen, mammorna och övriga 

inblandade uppmärksammas. 
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RÅ 1995 ref 46, Fråga vid tillämpning av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

om påtaglig risk för skada av ett barns hälsa eller utveckling förelegat till följd av psykisk 

störning hos ensamstående förälder. 

 

RÅ 1995 ref 64, Ensamstående kvinna med två små barn erhöll på grund av att hon led av ett 

visst handikapp omfattande stöd och hjälp från socialvårdens sida dels i hemmet dels genom 

en kontaktfamilj. Fråga om förhållandena i hemmet var sådana att det fanns påtaglig risk för 

att barnens hälsa och utveckling skulle skadas. 

 

RÅ 1990 ref 97, Allvarliga relationsstörningar mellan sextonåring och dennes biologiska 

föräldrar har i visst fall ansetts hänförliga till förhållandena i den unges hem och motiverat 

fortsatt vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Informationsbrev till intervjupersoner 

 

Hej,  
 

Vi är två studenter från socialhögskolan i Stockholm. Vi går sista terminen och är i full färd 

med att skriva c-uppsats. Vårt intresse har lett oss till att göra en rättsvetenskaplig studie med 

syfte att fördjupa kunskaperna kring lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga, LVU. Vi har valt att fokusera på innebörden och tillämpningen av rekvisitet annat 

förhållande i hemmet 2 § LVU. 

 

Vi är intresserade av att studera tillämpningen i praktiken genom intervjuer och vänder oss 

därför till dig som jobbar på utredningsenheten för barn och ungdom. Du som blir intervjuad 

gör det på frivilliga grunder och du kan när som helst avbryta intervjun. Intervjun är beräknad 

att ta mellan 40 min och upp till en timme. Om du efter intervjutillfället kommer på att du vill 

komplettera, förtydliga eller ta tillbaka något du sagt är du välkommen att höra av dig till oss. 

 

Hur informationen används 
Intervjuerna kommer att utgöra en del av det empiriska materialet i vår uppsats. Under 

intervjun kommer vi att behöva använda oss av en bandspelare och det är främst för att 

informationen inte ska missuppfattas och även underlätta arbetsgången för oss. Det inspelade 

materialet kommer endast användas under vår uppsatsprocess och efter bearbetningen 

kommer informationen att raderas. Vidare är allt som du säger konfidentiellt och det är helt 

upp till dig vad du vill berätta och i vilken begränsning. 

 

Anonymitet 
Du som blir intervjuad kommer att hållas anonym under hela uppsatsprocessen.  

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Emma Hermansson, e-post: xxx, tel: xxx 

Madeleine Malmquist, e-post: xxx, tel: xxx  
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9.2 Bilaga 2: Intervjuguide 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

Statistik och rutiner 

 Hur ser enheten ut? Hur många är ni som arbetar? 
Utbildning? Vilken position har du? Hur låg erfarenhet har 

du av social barnavård? 

 Hur vanligt är ett omhändertagande enligt 2 § LVU inom 
er stadsdel? Eller stadsdelar du arbetat på tidigare? 

 Vilka barn omhändertas? Ålder, kön och socioekonomisk 
bakgrund? 

 Hur många socialsekreterare arbetar med en och samma 
utredning? 

 Finns det möjlighet att ”bolla” med någon vid osäkerhet 
och med vem i sådana fall? 

 Skiljer sig eventuella rutiner åt vid utredningar av § 2 i 
förhållande till § 3 LVU? 

 

Allmänt om LVU 
 Hur ser du på förhållandet mellan SoL och 

LVU? 

 När blir det aktuellt med LVU? 

 Hur ser du på att hänsyn till den unges 
vilja och inställning ska beaktas, att den 

unge ska få relevant information och att 

den unges bästa ska vara avgörande? 

 Vad tänker du menas med påtaglig risk? 

 Vad tänker du menas med att den unges 

hälsa och utveckling skadas? 

Rekvisitet annat förhållande i hemmet 

 Vilka situationer tänker du innefattas av rekvisitet annat förhållande i 

hemmet? Brukar du använda rekvisitet? Om ej, isf varför? 

 Hur tolkar du begreppet hemmet? 
 

Annat förhållande i hemmet innefattar situationer då missförhållande i hemmet 
inte först och främst beror på vårdnadshavaren själv. 

 Vad tänker du innefattas i begreppet missförhållanden? 

 Vem kan det vara, förutom vårdnadshavaren, som utsätter den unge för 

missförhållanden för att rekvisitet ska vara tillämpbart? 
 

Annat förhållande i hemmet kan även innefatta situationer då allvarliga 

relationsstörningar mellan den unge och vårdnadshavaren utgör en påtaglig risk 
för den unges hälsa och utveckling. 

 Vilka olika relationsstörningar tänker du det kan vara fråga om? 

 Vilka konsekvenser kan sådana relationsstörningar ha? 
 

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör situationer där vårdnadshavare har 
planer på att skicka sitt barn utomlands, t ex för giftermål, mot dess vilja kunna 

ingå i rekvisitet annat förhållande i hemmet. 

 Hur tänker du kring en sådan situation? Har ni på er arbetsplats diskuterat en 
sådan situation? 

 Hur tänker du kring denna eventuella utökning av situationer som 
aktualiserar rekvisitet? Lämplig för 2 § LVU? 

 

Annat förhållande i hemmet kan ytterligare omfatta situationer där barnet lämnas 
i en skadlig miljö, med personer som kan vara skadliga för barnets hälsa och 

utveckling, utsätts för ständiga uppbrott eller ständigt vårdas av nya personer. 

 Hur ser du på dessa situationer i förhållande till andra rekvisit i § 2 LVU? 

 Hur skiljer sig rekvisitet annat förhållande i hemmet till övriga rekvisit i § 2 
LVU? 

 Har din syn på rekvisitet förändrats under detta samtal/intervju? Skulle du 

kunna tänka dig att använda rekvisitet oftare/mer sällan nu? 
 

 

 

Lagtolkning 
Tvångsomhändertagandedebatten har varierat 
under åren. Kritik har tidvis dels riktats mot de 

alltför höga beviskraven och dels mot en utveckling 

där lagen tolkades alltför extensivt.  

 Hur ser du på sådan kritik? 

 Är lagtexten, framförallt LVU, tydlig 
eller ger den utrymme för olika 

tolkningar? Är det något som saknas? 

 Hur lär man sig att tolka lagtext? 

 Vem går man till om man vill ha hjälp 

med lagtolkning? Hur viktigt är det med 
erfarenhet?  

 

 


