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The child perspective is a complex area primarily because of its many ways of interpretation 

but also because children are considered to be less competent than adults. Our hypothesis was 

that adults in court-proceedings make decisions in the child’s place. The aim of this study was 

to investigate the judicial meaning of the child perspective in “Socialtjänstlagen” (SoL) and 

“lag om särskilda bestämmelser om vård av unga” (LVU). The purpose was also to explore 

how the child perspective was presented in rulings from the Public Court according to LVU 

3§, in the prerequisite “annat socialt nedbrytande beteende”. The choice of method was based 

on our main purpose and therefore the legal dogmatic and the qualitative methods were 

applied. The child perspective in Swedish legislation emphasizes the child’s best interest and 

the child’s right to be heard. There have been problems recognizing children’s legitimate 

interests which are one of the reasons why adults are considered to protect those interests by 

speaking for the child although they may have different interests. The result was that the 

child’s voice was inadequately asserted in legal processes which indicated that the child 

perspective wasn’t used as intended according to the law and government bill. 
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Förord 

 
Under arbetets gång har vi haft många blandade känslor. Tack vare det fina stödet har vi dock 

lyckats ta oss igenom denna långa skrivprocess. Framförallt vill vi tacka vår handledare, Anna 

Hollander, för all feedback vi fått samt den enorma kunskap hon delat med sig under vårt 

samarbete. Ett speciellt tack vill vi också tillägna de som arbetar på Förvaltningsdomstolen i 

Stockholms län för det goda bemötandet samt den hjälp vi fått hos dem. Vi vill även tacka de 

som under arbetets gång läst och kommit med konstruktiv kritik som bidragit till att vi har 

utvecklats i vårt skrivande. Vi har under denna tid fått en djup inblick i barnperspektivet som 

ämne och har sett denna process som ett stort äventyr med nya utmaningar som vi aldrig 

kunnat förutse. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett fantastiskt samarbete som har 

fungerat och givit kraft under denna intensiva och lärorika resa. 
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1. Inledning 
 

”Flera av familjehemmen har uttryckt oro för hur [Flickan] sköter sin hygien, hur hon 

ignorerar vuxenvärldens regler och gränser, hur hon hamnar i konfliktsituationer och hur 

hon hanterar dessa.” 

 

Citatet är hämtat från en dom där den unge som vi har valt att kalla [flickan] är en 15-årig 

flicka som har omhändertagits enligt 3§ enligt Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga (LVU). Flickan har tidigare avvikit från placeringen på ett familjehem och 

har sedan dess hamnat i många konfliktsituationer. Hon uppger dock att familjehemmen inte 

behandlat henne väl och att hon därför mått dåligt vilket är anledningen till att hon har avvikit 

från familjehemmet. Motiveringen till att omhänderta den 15-åriga flickan i detta fall visar, 

enligt vår tolkning, på att beslutsfattaren har gjort bedömningen att flickan ignorerar 

vuxenvärldens regler och därmed inte kan se och förstå sin tillvaro. Detta trots att det enda 

perspektiv som ska tillämpas i målet är barnets. Beslut enligt LVU skall fattas enbart med 

hänsyn till barnets bästa men i det redovisade fallet är det oklart hur lagstiftaren har tolkat 

barnets bästa. Psykologisk forskning har visat att det finns vissa kvalitativa skillnader mellan 

hur vuxna och barns tänker och förstår tillvaron . Många av barnets tankeformer grundas på 

barnets underordnade ställning i samhället och familjen. Jean Piaget (1978) menar att barn 

ibland blir tvungna att underkasta sig krav som för dem kan verka obegripliga (refererad i 

Aronsson, 1996, s. 69). Detta innebär att det kan vara svårt för barn att förstå och införliva 

”vuxenvärldens regler” som de förväntas följa/lyda pga. att barn tänker och förstår sin värld 

på andra sätt än vuxna människor.  

 

Barn i Sverige kan idag sägas ha en starkare ställning i förhållande till vuxna, än tidigare pga. 

att vuxnas intresse för barns uppfattningar och vilja har ökat. En förklaring till denna situation 

kan vara att FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) som ratificerats av 

den svenska regeringen 1990 har ökat vuxnas intresse för barns villkor. Den svenska 

staten/regeringen har genom ratificeringen tagit ansvar för att konventionen skall bli känd och 

också att dess innehåll efterlevs. Barnkonventionen brukar beskrivas som vår tids 

barnperspektiv (SOU 1997:116). Det barnperspektivet utgår från fyra grundläggande 

principer som återfinns i artiklarna 2,3,6 och 12 i konventionen. De fyra principerna syftar till: 

förbud mot diskriminering av barn, principen om barnets bästa, barns rätt till liv och barns rätt 

att uttrycka sina åsikter. Sammantaget kan sägas att syftet med principerna är att tydliggöra 

barns integritet och människovärde. Principen om barns rätt att komma till tals syftar till att 

förstå hur barn upplever och uppfattar sig själva i förhållande till andra människor, vuxna och 

barn (Cederborg & Karlsson, 2001, s.164-165). Det visar sig dock att dessa principer är svåra 

att tillämpa och vuxna fattar ofta beslut utan att tillfråga barnet eller klarlägga barnets vilja i 

frågor som rör dem. Barn är sällan själva personligt närvarande när viktiga frågor i deras liv 

avgörs. Det innebär att deras egna synpunkter inte alltid redovisas utan förmedlas genom 

vuxna. Vid beslut om omhändertaganden enligt LVU är barnet t.ex. sällan närvarande vid den 

muntliga förhandlingen. Barnets intressen företräds av olika vuxna som socialtjänstens 

företrädare, barnets vårdnadshavare eller barnets offentliga biträde (Cederborg & Karlsson, 

2001, s.174-177). Barnet har enligt Socialtjänstlagen (2001: 453); SoL och LVU, från 15 års 

ålder, rätt att föra sin egen talan (SoL 11:10; LVU 36§) Enligt LVU ska barnets bästa vara 

avgörande för beslutet. Regleringen av barnets bästa är i LVU snävare än i Barnkonventionen, 

eftersom inga andra intressen än barnets kan ta över vad som anses bäst för barnet/den unge i 

LVU(1 § femte stycket LVU; Proposition 2002/03:53, s. 105). Resultat från tidigare forskning 
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har dock visat att hänsyn till vad barnet uttrycker endast sker i begränsad omfattning i LVU-

beslut (Mattsson, 1998, s.52).  

 

Vi kommer snart att avsluta vår socionomutbildning och har även sedan tidigare erfarenheter 

från både socialt arbete och praktik. Vi har ett stort intresse av att arbeta med barn och unga 

pga. barn är en viktig grupp i socialt arbete. Vi har valt att studera vad som menas med 

barnperspektiv i socialt arbete och hur detta perspektiv kan användas för att påverka 

bedömningar av barn vid omhändertaganden enligt LVU. Barns juridiska rätt att själva föra 

sin talan enligt lagen är en central utgångspunkt för vår studie. Vi har valt att särskilt studera 

barn som omhändertas enligt rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende” i 3 § LVU i 

Förvaltningsdomstolens domar från Stockholms län. Rekvisitet omfattar främst situationer där 

den unge anses bryta mot samhällets grundläggande normer (prop. 2002/03: 53, s. 77; LVU 

3§).  

 

Att förstå och förklara innebörden av barnperspektiv är komplext. Inte bara för att det finns 

olika tolkningsmöjligheter utan också för att det finns en grundläggande uppfattning om att 

barn inte kan förstå och förklara allt som sker i deras liv, vilket leder till idén om att barn 

behöver skydd och hjälp. Vår hypotes är att beslutsfattare ser barn som mindre kompetenta att 

förstå sin situation än äldre individer och därför fattar beslut över barns huvuden, i tron om att 

de bättre vet vad som är bäst för barnet. Barnperspektivet för oss är att barnet ska få en 

möjlighet att få sin röst hörd i alla beslut som rör dem och att det sker i direkt samtal med 

beslutsfattarna. Vi anser att det är viktigt att betona vuxnas ansvar för barn men att det går att 

förena med en respekt för barnets integritet och barns rätt att uttrycka sin vilja. Vi är 

medvetna om att vår förförståelse kan på verka tolkningen av våra resultat. Men genom att 

analysera resultaten i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna i studien kan den 

nödvändiga distansen till förförståelsen upprätthållas. 

Problemformulering 

 

Barnperspektivet kan ses som ett verktyg, en modell och/eller en ideologi som syftar till att 

klarlägga barns åsikter och vilja i frågor som rör dem. Barnperspektivet omfattar olika 

perspektiv och synsätt på barn och påverkas av förändrade relationer mellan barn och vuxna i 

samhället (Mattson, 2006, s.24, 83). Förutom dessa utgångspunkter är barnperspektivet också 

en norm som införts i Socialtjänstlagen. Den normen utgår från Barnkonventionens perspektiv 

(proposition 1996/97:124, s. 99). Det finns alltså olika barnperspektiv beroende på hur vuxna 

uppfattar barn samt i vilket sammanhang begreppet används.  

 

Inom barnforskningen har olika perspektiv på barn lyft fram som formar olika barnperspektiv. 

Det Utvecklingspsykologiska perspektivet har dominerat forskning om barn i t.ex. socialt 

arbetet under lång tid. Teorin lägger fokus på barnets individuella förmåga och kompetens 

samt kopplar utvecklingen till barnets biologiska ålder och mognad. Barndomen ses som en 

tid av brist och de individer som tillhör den bedöms sakna kunskap, fysisk förmåga, omdöme, 

erfarenhet och färdigheter som krävs för att klara av ett självständigt liv (Näsman, 2004, s.55). 

Utvecklingspsykologiska teoribildningen skapar uppfattningar om barn som mindre 

kompetenta i jämförelse med vuxna.  Utvecklingspsykologen Jean Piaget menar bland annat 

att barn har svårt att förstå vuxnas normer och regler just eftersom de är underkastade vuxna 

(Aronsson, 1996, s. 69). Barn definieras juridiskt som omyndiga. Omyndigheten innebär att 

barn inte anses kompetenta att rättsligt företräda sina egna intressen. Detta leder bl.a. till att 

barn uppfattas som objekt som måste skyddas och tas hand om av vuxna (FB 9:1; Mattson, 

1998, s.54).  
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I motsats till den uppfattningen visar modernare barnforskning att barn också kan ses som 

kompetenta och därmed likvärdiga människor precis som vuxna. Inom den sociologiska 

barnforskningen visas det att barn kan vara aktörer i sina liv, kompetenta att förstå, förklara 

och tolka sina liv och sammanhang. Dessa kunskaper skapar ett intresse, en grund för att 

lyssna på vad barn uttrycker och vill. På det sättet kan barns handlande synliggöras som i sin 

tur leder till att barns sociala livsprocesser samt deras uppfattning och tolkningar av dem lyfts 

fram.  Eftersom barn anses vara kompetenta att förstå och förklara sina liv och sammanhang 

ligger ansvaret att förstå och närma sig barnen på de vuxna, att de ska lyfta och förstå barns 

åsikter, istället för att lägga ansvaret på barn att förstå och tolka vuxna.  Genom att förstå hur 

barn uppfattar och förstår sina situationer och sitt handlande kan barn göras mer delaktiga i de 

beslut som fattas om dem (Mattson, 2006, s.90; Näsman, 2004, s.64-65; Ewerlöf & Sverne 

1996, s. 27).  

 

Det barnperspektiv som uttrycks i SoL och Barnkonventions kan sägas vara vår tids 

barnperspektiv (prop.1996/96:124, s.99). Syftet med barnkonventionen är att tydliggöra frågor 

om barns integritet och människovärde. Ytterligare en utgångspunkt för barnperspektiv är 

uppfattningen om att barndomen har ett egenvärde. Barnkonventionen syftar till att stärka 

barnets rätt genom att principen om barnets bästa ska beaktas i beslut som rör barn samt att 

barnet, enligt lag, ska ges rätt att uttrycka sin åsikt och vilja. Barnkonventionen omfattar både 

ett utvecklingspsykologiskt och sociologiskt synsätt på barn och på så sätt ges både skydds- 

och aktörs perspektiven utrymme i konventionen (ibid., s.98-101).  

 

Genom att lagstifta om barnperspektiv, använder regeringen lagen som medel att påverka 

vuxnas attityder till barn och unga (prop. 1996/97:124, s.100-101). Regeringen betonar i 

propositionen att varje beslut som rör ett barn måste grunda sig på en bedömning om vad som 

är bäst för just det barnet. Dessutom skall barnperspektivet tillförsäkra barnet en rätt att 

uttrycka sin åsikt i saker som rör barnet personligen (ibid., s.99-101). Trots att lagstiftaren 

anser att det är nödvändigt med en redovisning av barnets åsikter i beslut som gäller barn kan 

barnets åsikter hamna skymundan på grund av att det är vuxna som ska fatta det slutliga 

beslutet (Cederborg & Karlsson, 2001, s.74-76; prop. 2006/07:129, 36). Hur mycket ett barn 

kan påverka sin situation beror främst på hur vuxna tar hänsyn till barnets situation och vad 

barnet faktiskt uttrycker (Hollander, 2006, s. 126). De olika perspektiven på hur barn 

uppfattas av vuxna innebär också att beslut kan fattas på olika grunder dvs. utifrån olika 

barnperspektiv. Lagstiftningen anger mål men inte medlen för att nå målen. Flera slutsatser är 

möjliga då det inte finns något entydigt svar på vad som är barnperspektiv och ”barnets 

bästa”. Styrkan i argumentationen för att uppnå målet kan avgöra vilket beslut som fattas. 

Barnets egen vilja kan i det sammanhanget få betydelse (Näsman, 2004, s. 53-54; Olsen, 

2004, s.123-124).  

 

En viktig del i barnperspektivet i lagstiftningen är som nämnts att barnet enligt SoL och LVU 

har laglig rätt att föra sin egen talan från 15 års ålder (SoL 11 kap 10 §; LVU 36§). Lagregeln 

innebär att barnet uppfattas som självständig juridisk part och är processbehörig i mål och 

ärenden som gäller barnet. Motivet för detta är att vårdnadshavare och barn ofta anses ha 

motstridiga intressen i mål och ärenden enligt SoL och LVU. Eftersom vårdnadshavare 

vanligtvis är barnets ställföreträdare har det i LVU införts en regel om barnets rätt till ett 

offentligt biträde som blir barnets ställföreträdare i vårdnadshavarens ställe när barnet är 

under 15 år. (Norström & Thunved 2010, s. 404). Rätten att komma till tals såsom den 

regleras i Barnkonventionen kan beskrivas som ett alternativ till att ge barn talerätt och 

processbehörighet i juridisk mening. Rätten att komma till tals innebär främst en uppmaning 
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till vuxna att ge barnen möjligheter att uttrycka sin mening och att få information om frågor 

som rör barnet (Hammarberg, 2004, s.11-13; prop. 1996/96:124, s.99) 

 

I LVU-mål finns flera parter som representerar barnet och som kan ha olika uppfattningar om 

barnets situation, vårdbehov och barnets bästa.  Mattson (1998, s.46-47) framhåller vikten av 

att barnets uppfattning redovisas redan i utredningen då den ligger till grund för de beslut 

rätten ska fatta. Det är också viktigt att utredningen är noggrann då beslut att omhänderta barn 

för samhällsvård är en mycket ingripande åtgärd som påverkar barns och föräldrars relationer 

på ett många gånger livsavgörande sätt (Eklund, 2008, s.94) Barnets inställning kan 

klarläggas på olika sätt. Barnet har dock ingen skyldighet att redovisa sina åsikter. Rätten att 

komma till tals är en rättighet för barnet.  

 

Barnperspektiv är som visats ett begrepp som har många olika betydelser beroende på hur 

vuxna uppfattar barn. Samtidigt visar forskning att barn inte kommer till tas eller 

uppmärksammas i den utsträckning som lagstiftningen och Barnkonventionens syften. Detta 

skapar osäkerhet om på vilket sätt barnperspektiv tillämpas i frågor som kan anses särskilt 

viktiga för barn t.ex. i sociala utredningar om barn, i ansökningar och beslut om samhällsvård 

av barn. 

 

 I denna studie kommer vi granska LVU-mål för att undersöka om barns åsikter och vilja 

uttrycks i domarna. Enligt Eklund (2008) har inte rätten varit rättvis om barn inte haft 

möjlighet att uttrycka sina åsikter och vilja samt skapat förutsättningar för barn att svara på 

frågor inför domstolen (Eklund, 2008, s.101). Barnen i de domar vi granskar är alla över 15 år 

och alltså processbehöriga enligt lagen. En del i granskningen av domarna blir att just studera 

på vilket sätt dessa barn för sin talan i den rättsliga processen och hur parterna i domstolen har 

tillämpat barnperspektivet. 

 

Syfte 
 

Syftet är att studera vad barnperspektiv innebär rättsligt enligt SoL och LVU.  Syftet är även 

att belysa hur barnperspektivet kommer till uttryck i domar enligt 3§ LVU, rekvisitet annat 

socialt nedbrytande beteende. 

Frågeställning 
 

Vad innebär barnperspektivet i lagstiftningen? 

 

Hur redovisas barnperspektivet i domar enligt 3§ LVU? 
 

 Hur har barnets egna åsikter och vilja redovisats av barnet, det offentliga biträdet, 

socialnämnden och vårdnadshavarna i domen? 

 
 Vilken information och vilka argument för eller emot vård redovisas av parterna i rätten? 

 
 Vilken information om barnet beaktar domstolen från det offentliga biträdet, vårdnadshavare, 

Socialnämnden? 
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Avgränsningar 
 

Vi har valt att studera barn som är över 15 år i Stockholms län som har tvångsomhändertagits 

enligt 3 § LVU enligt rekvisitet ” annat socialt nedbrytande beteende”, under september, 

oktober och november månad år 2009. I samtliga domar har barnet fyllt 15 år och har 

därigenom rätt enligt lagen att själv föra sin talan i ärenden som rör henne/honom. 

Anledningen till det valda rekvisitet är på grund av att detta rekvisit är svårast att definiera 

och därför blir intressant att studera. Åldersvalet på barnet gör vi då det är enkelt att se om 

barnen får sin rätt tillgodosedd i och med att deras åsikter ska redovisas i domarna då de har 

rätt att komma till tals. I denna studie tar vi inte ställning till om domarnas utgång är rätt eller 

fel. Vi studerar endast vilket barnperspektiv som används under bedömningen och 

domstolsprocessen av beslutsfattarna.  

2. Bakgrund 
 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av begreppet ”barn”. Därefter beskrivs kortfattat 

ämnesområdet ”barnrätt” som självständigt rättsområde. Slutligen redovisas statistik över 

antalet barn som omhändertagits enligt LVU 2 och 3 § § för åren 2006-2008. Tabellerna är 

uppdelade efter kön för en mer lättöverskådlig bild.  

  

Begreppet Barn  
 

I barnkonventionens artikel 1 stadgas att:  

”I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om barnet inte blir myndigt 

tidigare enligt den lag som gäller för barnet” (SOU 1997:116; Hammarberg, 2006, s.34). 

Samma definition har införts i SoL (SoL 1 kap. 2 §; prop. 2002/03:53, s.78). 

Under arbetet med Barnkonventionen fördes omfattande diskussioner om definitioner av barn, 

och om det var nödvändigt med att definiera en åldersgräns eller inte. Att arbetsgruppen 

stannade vid 18 år, får tolkas så att den allmänna meningen trots allt var att upp till 18 år skall 

barnet, tillförsäkras rättigheter och åtnjuta det skydd som konventionen anger (SOU 

1997:116). Detta kan jämföras med svensk lag där det stadgas att personer under 18 år saknar 

rösträtt och är omyndiga. Enskilda stater kan trots detta ha en högre eller lägre 

myndighetsålder. Barns rättigheter gäller tills barnet blir myndigt vilket framgår av artikel 41 i 

konventionen (Ewerlöf & Sverne, 2000, s. 34-35).  

Barnrätt 
 

Barnrätten kan beskrivas som ett självständigt rättsområde från senare delen av 1900-talet. I 

barnrätten är det barnets legala relationer till samhällsmedlemmarna och samhällets 

institutioner som står i centrum för den rättsliga bedömningen. Modern barnrätt skiljer sig 

dock från uppfattningar om barn i äldre rättssystem genom att främst studera rättsliga frågor i 

förhållande till barn. Äldre rätt kännetecknas bland annat av beskrivningar av barnet som helt 

beroende av vuxna. Den moderna barnrätten framväxt har bl.a. fört med sig begrepp såsom 

exempelvis barnets bästa med fokus på de unika behov som varje barn anses ha men även på 

grundläggande rättssäkerhetsfrågor om integritet, liket inför lagen och förutsägbarhet 

(Schiratzki, 2006, s.11).  

 

Enligt Schiratzki (2006) kan barnrätten sägas ha tre viktiga funktioner. De kan beskrivas som 

normerande, styrande, och konfliktlösande funktioner. Ett barn som far illa kan genom rättens 
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beslut bli omhändertagen för samhällsvård om föräldrarna inte anses kunna ta hand om barnet 

på ett för samhället tillfredsställande sätt. Lagstiftningen anger normen för vad som anses vara 

tillfredsställande vård (Schiratzki 2006, s.12). 

Om föräldrar t.ex. inte kommer överens om vart deras barn ska bo i samband med en 

separation eller skilsmässa, är det domstolen som har befogenheter enligt lag att fatta det 

slutliga beslutet (Schiratzki, 2006, s.27). 

Begreppen barnets bästa och barnets rätt är centrala inom barnrätten både inom nationell och 

inom internationell barnrätträtt (Schiratzki, 2006, s.27). 

Principen om barnets bästa är central i barnrätten och har dem senaste åren kommit att 

genomsyra så gott som all lagstiftning som har att göra med barnets personliga förhållanden 

(Mattson, 2007, s.90). Barnets bästa har t.ex. införts i: LVU, FB och SoL. Beroende på vilket 

rättsområde som är aktuellt kan tolkningar och bedömningar av barnets bästa variera 

(Schiratzki, 2006, s. 30). Barnets bästa i lagstiftningen syftar generellt till att betona barnets 

egenvärde. Med detta begrepp uppmanas beslutsfattare att betrakta barnets som ett 

självständigt subjekt och därmed en aktiv deltagare och expert på sin egen livssituation men 

också att se barnets behov av skydd (Rasmusson & Andersson, 2001, s.14-15). Begreppet har 

funnits i svensk rätt sedan lång tid tillbaka, innan de mänskliga rättigheterna deklarerades i 

internationella konventioner. I Barnkonventionen betonas att människors lika värde och rätt 

till integritet, även ska innefatta barn. Principen ska framförallt vara vägledande i situationer 

där barnets intressen kan komma i konflikt med vuxnas. Säkerställandets av barnets bästa 

innebär att beslutfattare utreder, klarläger och beaktar barnets inställning och vilja. Barnets 

bästa betyder inte att barnet fattar beslut det är ett ansvar som för vuxna (Doek, 2009, s.771; 

SOU 1997:116; prop. 1996/97:124 s. 100).  

Barns rättigheter, kan som nämnts, ha olika syften beroende på vilka relationer som 

aktualiseras i lagstiftningen. Svensk lagstiftning utgick tidigare från att främst föräldrar och 

andra vuxna som representanter för offentliga myndigheter hade förpliktelser mot barnet. 

Barns rättsliga ställning har dock stärkts i takt med att synen på barn har förändrats vilket har 

lett till att barnet kan sägas ha vissa juridiska rättigheter som också anges i lag (Andersson & 

Hollander, 1996, s.43-44).  

Rättigheter kan förstås som rättsliga relationer, begreppspar som korrelerar med varandra. 

Barns rättigheter kräver att vuxna agerar för att de ska bli tillgodosedda. De rättigheter ett 

barn har är helt enkelt beroende av att någon tillgodoser dem. Rättigheter är dock generellt 

begränsade då rättighetsinnehavarens möjlighet att driva igenom sin vilja ifrågasätts då den 

kan inverka på någon annans rätt alternativt skyldighet. T.ex. har en vårdnadshavare ansvar 

för sitt barn oavsett om barnet vill eller inte (Schiratzki, 2006, s.38). Uppfattningen att barn 

kan ha rättigheter har kritiserats i forskningen bl.a. för att grundläggande frågor och 

perspektiv om barns beroende/skydd och autonomi/aktör inte klargörs. Rättigheter för barn 

formuleras ofta genom mål som motsäger varandra och för att rättigheter för barn kan 

uppfattas som konfliktdrivande för relationer mellan barn och vuxna (Schiratzki 2006 s. 37). 

 

I situationer då barn aktualiseras för samhällsvård har, som redovisats, barnet rätt att föra sin 

egen talan. Enligt LVU skall barnets bästa vara avgörande då ett beslut fattas. Beslut enligt 

LVU skall barnets bästa vara avgörande. Den närmare innebörden av vad som skall anses vara 

barnets bästa anges inte i SoL eller LVU. Det blir ytterst socialnämndens eller domstolens 

uppfattning som blir avgörande i det slutliga beslutet (prop. 1996/97:124, s. 100-101). 
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Statistik 
 

Under åren 2006 till 2008 har drygt 600 barn och unga respektive år omhändertagits enligt 3 § 

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) alltså på grund av den 

unges eget beteende. Statistiken visar att antalet barn som blir omhändertagna ökar i Sverige. 

Antalet omhändertagna barn är störst, enligt SoL och innebär att vårdnadshavaren i de fall 

barnet har fyllt 15 år samtycker till beslutet.  

Tabell: 1 Totalt omhändertagna barn enligt SoL och LVU 2 och 3 § § åren 2006-2008. 

Rekvisit År 2006 År 2007 År 2008 

LVU 2 § Brister i 

omsorgen om 

barnet 

620 759 786 

LVU 3 § Barnets 

eget beteende 

612 603 667 

SoL vård enligt 4 

kap 1§ 

6186 6998 7661 

Totalt 7418 8360 9113 

 

 Tabell 2: Barn omhändertagna enligt SoL och LVU 2 och 3 §§ år 2008 

År 2008 Flickor över 15 

år 

Pojkar över 15 

år 

Flickor under 

15 år 

Pojkar under 

15 år 

LVU 2§ Brister 

i omsorgen om 

barnet 

  90   60   310  325 

LVU 3§ 

Barnets eget 

beteende 

 228  371    35    33 

SoL vård 4kap 

1§  

1989 2489 1497 1686 

Totalt 2307 2920 1842 2044 

 

Av tabellerna 1 och 2, framgår att totalt var ca 7000 barn omhändertagna år 2006 (enligt både 

SoL samt LVU). Den siffran har ökat till ca 9000 barn år 2008. Antalet pojkar som år 2008 

blev omhändertagna enligt LVU 3 § är dubbelt så många som flickorna. Det var färre flickor 

över 15 år som omhändertas än pojkar enligt LVU 3§ år 2008. Flickor och pojkar under 15 år 

omhändertogs i ungefär samma utsträckning enligt LVU 3§ under år 2008 

(www.socialstyrelsen.se). 

  

Källa: Sveriges Officiella Statistik från Socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se. 

 

3. Litteraturöversikt 
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera den forskning som är aktuell för vårt ämnesområde 

samt hur vi valt ut artiklar då vi gjort vår litteratursökning.  

 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen/
http://www.socialstyrelsen.se/
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Litteratursökningen 

Inkludering/exkludering 

 

I denna studie undersöker vi barnperspektivet i lagstiftningen för att kunna förstå och förklara 

begreppets innebörd, samt hur det sedan tillämpas i LVU-mål. Under litteratursökningen har 

vi därför fokuserat på att hitta artiklar som behandlar barnperspektivet utifrån vad begreppet 

skulle kunna betyda i praktisk mening och som analyserar begreppet som ett socialt fenomen 

och också som en rättslig term. Vi har främst inkluderat aktuell forskning men även forskning 

från äldre tidsperioder eftersom dessa i vissa avseenden fortfarande är gällande. Eftersom vi 

sökte efter artiklar på databaserna (som tidigare nämnt) kunde vi även vara säkra på att dessa 

var kollegialt granskade och att de därmed hade god kvalitet. De artiklar vi valt att inkludera 

har vi märkt ut (Bilaga1). Trots att de sökord vi använde oss av gav många träffar var det i 

slutändan väldigt få artiklar som användes av. Bortvalda artiklar har studerat om 

barnperspektivet använts i olika sammanhang men dock inte redogjort för vad 

barnperspektivet faktiskt kan innebära. En del artiklar har vi också valt bort då de varit för 

generella. De har fört en allmän diskussion men ej redogjort källor och referenser för att 

stödja de teser de lyft fram. Vi har endast använt oss av en C-uppsats då studentuppsatser ofta 

kräver extra källkritik i jämförelse med kollegialt granskade texter. Vi har valt att redovisa 

alla artiklar vi funnit under litteratursökningen i en tabell. Gemensamt för de artiklar vi valt 

att använda i denna studies tidigare forskning är deras utgångspunkt i att barn är kompetenta 

men att beslutfattare och vuxna i barns omgivning inte väljer att se dem som det. Studierna 

diskuterar vilka konsekvenser som kan uppstå då barn inte anses ha tillräckligt med kunskap 

om sin situation samt tar upp vuxnas utvecklingsmöjligheter i att utvidga och utvärdera sina 

kunskaper om barnperspektivet. 

 

Sökvägar 

För att finna relevant litteratur har vi använt oss av LIBRIS. Våra sökord har då varit: barnets 

bästa, barnperspektivet och barnkonventionen. Genom att använda barnperspektivet som 

sökord i Nationalencyklopedin fann vi flera användbara referenser. Vi har även funnit 

litteratur genom att läsa C-uppsatser samt avhandlingar som vi funnit med hjälp av sökmotorn 

Google scholar. 

 

Vi har använt oss av den juridiska databasen Zeteo för att hitta propositioner samt information 

om rättsregler. 

 

Andra databaser som använts som plattformer har varit Heinonline, International journal of 

law and the family och CSA. Via CSA sökte vi oss fram till sidorna: Elsevier ScienceDirect, 

Academic Search Premier, informaworld Taylor & Francis Journals Complete, JSTORE Arts 

and Sciences 1 för att ladda ner artiklarna i pdf format.  

 

Sökord: child* legal* rights* gav 11 490 träffar 

Sökord: child* rights* law* advocacy* gav 530 träffar 

Sökord: child* best* interest* gav 105 träffar 

 

Google scholar:  

sökord: "Barnets bästa" 15 500 gav träffar 

sökord: "Barnperspektivet" 1340 gav träffar 

sökord: " Barnets bästa i LVU domar" gav348 träffar 

javascript:openWindow(this,%20'basic2');


10 

 

Tidigare forskning och andra studier 
 

I en juridisk studie av hur barn kommer till tals i rättsliga processer av Titti Mattson (1998, 

s.52-53) studerar hon hur barns åsikter kom fram i LVU-mål samt i vilken mån det offentliga 

biträdet träffat det aktuella barnet och vilka källor denne använt sig av. Resultaten visar att 

inga av de aktuella barnen deltog under de muntliga förhandlingarna. Barnen var i majoriteten 

av fallen under 15 år. Inget i studien visar att utredaren har tillfrågat barnen om deras egna 

åsikter. Även om barn är under 15 år och därmed ej är processbehöriga kan domstolen höra 

barnen om det inte anses kommer till skada av att höras (Mattson, 1998, s.48-49, 52-54). 

 

Studien visade vidare att det offentliga biträdet ofta intog en passiv roll samt att dennes 

underlag i många av fallen baserades på socialtjänstens utredning. Detta kan strida mot lagens 

syfte då biträdets roll är att självständigt företräda barnet och barnets intressen (Mattsson, 

1998, s.51).  

 

Det framkommer dessutom i Mattson (1998, s.53) att övrig forskning visar på samma resultat. 

Att barnets egna utsagor och åsikter hörs av beslutsfattarna i allt för liten utsträckning, vilket 

också visas på i den forskning vi fått fram i denna uppsats.  

 

I en studie av Cederborg & Karlsson (2001, s.163-179) som bygger på intervjuer med barn 

som varit i kontakt med och förekommit i utredning inom socialtjänsten redovisas liknande 

resultat som Mattson (1998).  De visar att utredare fattar beslut över barns huvuden men 

också att utredare inte tycks inse betydelsen av att samtala med barnet. Cederborg och 

Karlsson intervjuade 7 flickor och 13 pojkar om hur de ansåg att de blivit bemötta av 

socialtjänsten under utredningstiden. Vidare framkom det att barns perspektiv inte synliggörs 

tillräckligt i socialtjänstens utredningar vilket leder till att vi inte har så mycket information 

om hur barnen uppfattar åtgärder som är till för att dem (Cederborg & Karlsson, 2001, s.165-

174). Författarna menar att resultaten kan förklaras av bristande kunskaper om barn och hur 

de kan uttala sig om sin situation (ibid., 2001, s.167-174).  

 

Denna förklaring redovisas också i ett projekt som genomomförts i Durham County i 

Storbritannien (Cairns 2001). Projektets syfte var att få fram barns och ungas åsikter om hur 

de uppfattar sin situation och sina möjligheter i samhället. I projektet bildades 

diskussionsgrupper där barn själva fick komma med åsikter kring vad som skulle kunna göras 

bättre för att barn skulle kunna bli mer delaktiga i samhällsförändringar samt för att samhället 

också skulle bli mer tillgängligt för barn. Studiens resultat visade på vikten av att beakta barns 

åsikter då barnen hade en mängd kunskaper om möjliga förändringar i samhället. Det visade 

sig också att barn inte anser sig kunna framhäva det de vill säga just eftersom de inte ges 

utrymme till detta . De vill, enligt studien, inte endast komma till tals genom att få säga sin 

mening utan de vill också vara delaktiga och aktiva i beslutsfattandet för att kunna skapa 

förändringar (Cairns, 2001, s.347-360).  

  

I en studie av Henriksson (2006) som handlar om socialarbetares tankar om barnperspektivet 

och dess innebörd framkommer det att barn inte hörs eftersom de tillhör en minoritetsgrupp 

och att de därför alltid är beroende av att de vuxna låter barnen komma till tals. Studiens 

metod gick ut på intervjuer med socialarbetar angående barnperspektivet som sedan 

analyserades med hjälp av en diskursanalys. Det framkom vidare att barn alltid har hamnat på 

sidan av den allmänna diskursen och de därmed har en underordnad position i relation till de 

vuxna. Rätten att komma till tals styrs därmed av de vuxna. Det är därför viktigt att lyfta fram 

att barn faktiskt är individer och att de därmed har rättigheter (Henriksson, 2006, s.32, 36, 38).  
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Eftersom mänskliga rättigheter är universella gäller de såväl vuxna som barn. Barn exkluderas 

dock från vissa rättigheter pga. att de har en bristande kompetens. Detta innebär att barn 

endast kan få dessa rättigheter i takt med att de utvecklar kompetensen för att så småningom 

bli vuxna. Dock har dessa begränsningar inte så mycket att göra med de ungas kompetens 

utan mer med hur de vuxna önskar hantera olika problem. De rättigheter som man tänker sig 

att barnen ska ha handlar ofta inte om dem som nutida barn utan mer om dem som framtida 

vuxna individer. Denna syn på barn kan bero på att barndomen ses som en relativt kort del av 

ett vanligt människoliv. Vuxendomen är något som ofta anses gälla här och nu vilket leder till 

att vuxna personer fattar beslut som rör barnet genom att välja det alternativ som de tror att 

barnet själv skulle ha valt i framtiden om denne hade haft möjligheten att blicka tillbaka på 

sin barndom. Problematiken är att de vuxna oftast glömmer bort de bekymmer som 

barndomen ibland kan innebära och ser därför dem som mindre viktiga (Campbell, 1992, s.1-

23).  

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 

I kapitlet redovisas de teorier vi har valt för att genomföra vår analys. Rättssociologisk teori 

använder vi för att analysera rätten och dess betydelse som verktyg för att ändra attityder om 

barn i samhället. Teorier om barnperspektiv används för att analysera vilket barnperspektiv 

som kommer till uttryck i domstolen. 

Rättssociologisk teori 
 

Rättssociologi kan definieras som läran om förhållandet mellan samhället och rätten 

(Hollander, 2009, s.39). Rättssociologen Per Stjernquist definierar rättssociologi som studier 

av rättsregler och rättsliga institutioner betydelse när mänsklig samverkan skall organiseras 

(Stjernquist, 1983, s.7). Rättssociologin bygger på samhällsvetenskapliga metoder och teorier 

för att sedan analysera och beskriva rättsliga sammanhang, konsekvenser och orsaker utifrån 

dem. Den rättssociologiska forskningen har inte fokuserats på någon särskild teoribildning 

utan många olika teorier och tankesätt är möjliga. De rättssociologiska studierna handlar t.ex. 

om vilka sociala och samhälleliga betydelser rättsregler kan ha, vilka krav som ställs på 

rättssystemet av olika samhällsförhållanden och tvärtom, hur olika rättsregler påverkar 

samhällsförhållanden. Inom det sociala arbetet behövs kunskap om rättsreglers samhälleliga 

konsekvenser och funktioner samt om rättsreglers innehåll. På grund av att staten ger 

professionen legitimitet och makt att intervenera i medborgarnas liv genom lagstiftningen är 

rätten en kritisk komponent i socialt arbete (Hollander, 2009 s.40-41). Frågor om rättens 

funktioner blir centrala inom det sociala arbetet när det rör situationer som handlar om de 

befogenheter som myndigheter har för att fatta beslut som har och göra med enskilda 

individer (ibid., s.58). 

 

Rättens roll är avgörande för utvecklingen i samhället och används som ett viktigt redskap för 

att skapa sociala förändringar samt för att genomföra reformer (Hollander, 2009, s.41-42). 

Mathiesen definierar ”rätt” som ett samlat system av formellt antagna regler i samhället, 

regler som inte är formellt antagna och som baseras på icke skriven lag, samt de institutioner 

som har det yttersta ansvaret för kontrollen av att reglerna tillämpas (Mathiesen, 2005, s.24). 

Två norska rättssociologer vid namn Eckhoff och Sundby har studerat rätten som ”system”. 

Författarna anser att ”system” kännetecknas av komplexa inre processer, härledda ur normer 

med normativa positioner, ett normspråk, samt med inbyggda möjligheter för tolkning av 

normer och för produktion (Hollander, 2009, s.40).  
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Under de senaste decennierna kan man förklara diskussionerna om mänskliga rättigheter 

genom att titta på yttre politiska förändringar som har skapat kraven på rättigheterna och inte 

på juridikens inre utveckling (Hollander, 2009, s.42). Utifrån rättens roller och konsekvenser 

samt teorier formuleras rättssociologiska frågeställningar, t ex: hur och i vilken utsträckning 

rättsliga institutioner, rättsregler och rättsliga beslut tros kunna påverka relationer mellan 

individer och samhällsförhållanden (Stjernquist, 1983, s.7). Ett exempel på detta är en studie 

om hembiträdeslagen i Norge. Hembiträdeslagens mål var att förbättra de anställdas 

arbetsvillkor (Mathiesen, 2005, s.41). Resultatet av studien visade att sambandet mellan det 

faktiska beteendet och lagen var svagt. Lagen påverkade inte hembiträdenas arbetsvillkor 

(Hollander, 2009, s.44). Trots att syftet med lagen var att förbättra de anställdas situation 

gjordes exempelvis inte så mycket för att sprida lagens innehåll (Mathiesen, 2005, s.47).  

 

Rättens funktion och roller kan beskrivas på många olika sätt. Rätten kan bl.a. ses som ett 

politiskt styrdokument för att kunna förändra människors samverkan men även som spelregler 

för samverkan mellan individer i ett samhälle. Det kan vara svårt att skilja på gränsen mellan 

dessa funktioner eftersom förändringar i samverkan mellan individer kan gå över till normer 

och spelregler som är allmänt accepterade. Rättssociologin har särskilt intresserat sig för 

rätten som ett politiskt styrmedel eftersom lagstiftningen oftast används för att lösa 

samhällsproblem. Rättsliga institutioner och rättsregler kan användas som ett instrument för 

att skydda enskilda individer mot maktutövningar och för att legitimera och förändra den 

rådande samhällsordningen (Hollander, 2009, s.48). 

 

Rättsdogmatiken präglas starkt av en nära kontakt med rättspraxis. Rättssociologins 

förhållande till praktiken är mindre klart utformad och mer begränsad (Hollander, 2009, s.47). 

Vi använder oss av ett rättsdogmatiskt angreppssätt för att beskriva lagreglernas syfte och 

innehåll. I analysen av domar används lagstiftningen utifrån teorin om att rätten som 

instrument för att organisera mänsklig samverkan mellan barn, vårdnadshavare och 

socialtjänsten och föra att klarlägga om lagstiftningen har någon effekt på hur beslutsfattare 

skapar förutsättningar för barns delaktighet i frågor som rör dem. Ett beslut om 

omhändertagande enligt LVU 3 § påverkar barnets situation på ett mycket påtagligt och 

ingripande sätt. Barnperspektivet används för att stärka barns rättsliga ställning som tidigare 

har ansetts vara svagt. Vi använder oss av lagstiftningen för att förstå vad barnperspektivet 

innebär i lagen för att kunna applicera det när vi granskar domarna för att se om det verkligen 

tillämpas.  

 

Barnperspektiv som teori 
 

Det finns olika sätt att se på barn och beroende på dessa kan barnperspektivet ses och 

användas på olika sätt. Det är därför viktigt att vara vaken och förstå de olika ideologiska 

faktorerna samt ideologiska föreställningarna och hur de kan spela en viktig roll i hur man ser 

på barn, barnets makt i olika rättsliga sammanhang samt dennes rätt att vara såväl objekt i 

behov av skydd samt subjekt med rätt till självbestämmande och integritet (Reinhold 

Bråkenhielm, 2004, s.19-21; Rynning, 2004, s.34).  

 

Två viktiga delar i barnperspektivet är barnets bästa samt barnets rätt till integritet. Det första, 

barnets bästa, är ett vagt beskrivet och därmed svårdefinierat begrepp. Men ett synsätt är att se 

det som en rättslig målsättning där meningen är att få utredare och bedömare att vid 

bedömning av ett barn alltid ha barnets bästa i åtanke och som ledstjärna (Mattson, 2002, s. 

33-36). Barns bästa skall beaktas samt barnets rätt att få komma till tals, vilket särskilt 
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uttrycks i LVU (SOU 2000:77). Barnet som utreds skall ses som ett subjekt med egna 

rättigheter (Mattsson, 2002, s.146). Rätten att komma till tals är även viktig beståndsdel i 

integritetsskyddet då integriteten i den rättsliga bemärkelsen handlar just om en persons 

åsikter, önskningar och värderingar. Att inte höra ett barn och därmed inte respektera dennes 

yttranderätt är en kränkning mot dennes integritet (Matsson, 2006, s.72-73). Barns rätt till 

integritet är även stadgat i regeringsformen 1:2 §. Där anges allas lika värde och rätt till frihet 

och värdighet, vilket även innefattar barn (RF 1:2 §, 2010; Mattsson, 2002, s.143).  

 

Integritetsskyddet syns även i sociallagarna samt övrig lagstiftning som rör barn, vilket 

uttrycker att det ska finnas respekt för barnets person och egenart (Mattson, 2002, s.144). 

Barns yttranderätt är fastslaget i både SoL och LVU. Yttranderätten innebär inte att endast, 

enligt barnkonventionen, att de barn som är mogna och kan yttra sig ska få göra det utan det 

innebär att det är statens skyldighet att hitta sätt som gör det möjligt att förstå barnet och det 

denne uttrycker under en utredning eller i rättsligt sammanhang (Mattson, 2006 s.75-76, 90, 

93; Näsman, 2004, s.68). En lösning på detta är bland annat att en vuxen i barnets ställe 

uttrycker barnets bästa och därför menas inte barns yttranderätt att det alltid måste vara barnet 

självt som hörs under utredningen (Eklund, 2004, s.68; Näsman, 2004, s.54).   

 

Rätten att höras och få uttrycka sina åsikter faller samman med aktörsprincipen. 

Aktörsprincipen utgår från att alla människor har lika värde samt att de har handlingsförmåga. 

Dock menar barnperspektivet inte bara på att barn har rätt att uttrycka sig och därmed vara 

egna aktörer utan de ses också som objekt som ska skyddas av samhället. Detta synsätt, 

behovet av att skydda barn, skapar en problematik i bedömningen av barn då barn som objekt 

ska integreras med synen på barn som subjekt (Andersson & Hollander 1996, s.46; Näsman, 

2004, s.62). Denna motsättning har lett till ett behov av att söka förstå barnperspektivet som 

begrepp och teori.   

 

En teori om barnperspektivet är att se det som en kommunikationskanal som ska 

möjliggöra/förenkla vuxnas tolkande av det barnet vill förmedla kring sin situation.  Barn ses 

nämligen ofta som objekt och vuxna har svårt att förstå vad barnet uttrycker (Aronsson, 1996, 

s. 69; Andersson & Hollander, 2004, s.49; Näsman, 2004, s.69). Men det ska också användas 

som ett medel för att kartlägga just barnets förmåga att tolka sin egen situation och förståelse 

av sitt sammanhang. Mognad och ålder ska vara avgörande för hur mycket man ska värdesätta 

barnets egna åsikter men tanken med detta är att inte att ålder ska begränsa barnets rätt att få 

komma till tals (Näsman, 2004, s.68). Barn kan kommunicera på många olika sätt och det 

viktiga är att de vuxna vet hur de ska tolka det barnet försöker beskriva. Dock kan problemet 

med denna princip begränsa beslutsfattarna då de eventuellt tolkar barnet som omoget och 

därmed inte lägger större vikt vid det barnet säger, vilket kan leda till att beslutsfattarna 

missar viktig information som givits från barnet. Mognad och åldersprincipen är till för att 

aldrig utesluta ett barns åsikt men i praktiken kan det vara just det som händer. Barns 

delaktighet beror alltså dels på deras eget aktörskap, hur mycket de får vara med i förfarandet 

kring besluten som ska tas angående deras egna liv, samt dels på hur andra förhåller sig till 

dem (Näsman, 2004, s.68). Delaktighet kan därför bland annat mätas i deras möjligheter att få 

information, att bli tillfrågade om vad de själva anser, att få ta initiativ samt att få andras, 

gemensam och egna åsikter hörda (Näsman, 2004, s.64-65). Det är alltså beroende på hur 

denne kommunikationskanal används som barnet blir mer eller mindre delaktig i beslut 

rörande barnet varpå barnperspektivet tillämpas eller ej. Dock kan barnet aldrig i reell mening 

fatta beslut (Mattson, 2006, s.38; Näsman, 2004, s.69).   
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Precis som nämnts ovan beskriver Titta Mattson (2002, s.145-1467) att barnperspektivet i 

rätten består av informationsbytet i processen. Dock menar Mattson (2002, s.147; 2006, s.23, 

72-63) att denna rätt styrks ytterligare då barnet har rätt till integritet. Barnperspektivet är 

således rättens sätt att tillförsäkra barnets integritet, vilket kan ske genom att barnet får all 

information som uppkommer om barnet självt under rättsprocessen. Informationsbytet ska 

också försäkra att barnets egna åsikter kommer fram och att barnet ges möjlighet att uttrycka 

dem.  Rätten är tvungen att höra barn som är över 15 år och i och med det är självständig part 

i rättsprocessen (Mattson, 2002, s. 75; SoL § 11:10).  

 

Eftersom barn skall ses som egna personer med egna rättigheter, visar detta att barn också har 

rätt till sin integritet. Integriteten är som sagt befäst i regeringsformen och ska innefatta rätten 

att ens åsikter, önskningar och värderingar tas i beaktning och faktiskt hörs av rätten vilket är 

en respekt för den enskildes informationssfär och integritet. Att ta bort yttranderätten vore 

alltså ett sätt att ta bort barnets rätt till integritet. Barnperspektivet skulle således vara just 

information till, från och om den enskilde och om detta inte tillgodoses, tillgodoses inte 

barnperspektivet (Mattsson, 2002, s.147; Mattson, 2006, s.18, 37, 178, ). 

 

Eftersom alla barnen i de domar vi granskar är över 15 år och processbehöriga ska deras 

åsikter höras och beaktas av rätten, vilket borde redovisas i domarna (LVU 36 §; Mattson, 

2002, s.37; SoL 11:10 §). Detsamma gäller för de utredningar som ligger till grund för 

ansökan om vård enligt LVU som också presenteras i domarna. Om barns åsikter inte 

redovisas kan tillämpningen av barnperspektivet då eventuellt ifrågasättas eftersom barnen i 

dessa domar har rätt att komma till tals. Detta speciellt som essensen i barnperspektivet är 

informationsbytet mellan barn och beslutsfattare. 

5. Metod 
 

Vi har i denna uppsats valt att använda oss av rättsdogmatisk metod och textanalytisk 

kvalitativ metod. Valet av metoder har styrts av vårt syfte och våra frågeställningar. Den 

rättsdogmatiska metoden använder vi för att beskriva lagreglernas syfte och innehåll samt 

grundläggande rättsliga principer. För att kunna klarlägga hur barns vilja och åsikter klarläggs 

och vilken betydelse barnets egen röst har för besluten i domstolen har vi valt att använda oss 

av textanalys som metod. Det innebär att vi studerar språket, språkliga uttryck och olika 

parters argumentation i domarna.  

 

Rättsdogmatisk metod 
 

Genom rättsdogmatisk metod beskrivs och tolkas rättsregler. Detta görs genom att studera 

olika rättskällor. Det är nödvändigt då det inte endast genom att studera i författningarna går 

att utläsa innebörden och syftet med de aktuella rättsnormerna och de möjliga tolkningar av 

dessa som kan finnas. De rättskällor som används då man studerar gällande rätt med 

rättsdogmatisk metod är främst författningstexterna (lagtexter), förarbeten, prejudikat, 

sedvanerätt, JO-uttalanden, myndighetsrekommendationer samt rättsvetenskapliga arbeten 

(doktrin). Vi använder främst lagtexter och propositioner som rättskällor i vår studie. 

 

Den rättsdogmatiska metoden har som mål att besvara vad som är gällande rätt, alltså hur 

rättsreglerna bör tolkas och användas (Alexius Borgström, 2009, s.20-21). Det är detta vi 

försöker göra i uppsatsen men utan att klarlägga gällande rätt, då det förutsätter en analys av 

både praxis och doktrin på området. Vårt syfte med uppsatsen begränsas av syfte och 

frågeställningar. 
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För att få kunskap och förståelse för SoL och LVU har vi granskat lagtexterna samt förarbeten 

men också i viss utsträckning använt oss av regeringsrättens årsbok samt lagkommentarer. 

 

Urval av domar 
 

Genom kontakter med arkivarien på Förvaltningsdomstolen i Stockholm fick vi tillgång till 

förteckningarna över samtliga domar och beslut enligt LVU under perioden juli – december 

2009. Motivet för val av tidsperiod var att få aktuella domar samt en tidsperiod som var 

realistiskt. Det visade sig vara svårt att urskilja domar och beslut i den förteckning vi fick av 

domstolen dvs. vilka paragrafer och rekvisit som låg till grund för besluten. Vi valde att åka 

till förvaltningsrätten för att själva gå igenom domböckerna den aktuella tidsperioden. Genom 

målförteckningarna kunde vi konstatera att det varje månad det sista halvåret 2009, var cirka 

30-40 domar enligt 3§ LVU.  I december månad var det dock enbart 17 domar (se bilaga 

målförteckning). På grund av det relativt stora antalet domar varje månad antog vi först att det 

skulle räcka att gå igenom domarna under en månad. Vi valde november månad eftersom 

december enbart hade 17 domar. Vårt urval var rekvisitet ” annat socialt nedbrytande 

beteende”. Det visade sig vara relativt få domar med den motiveringen, vilket ledde till att vi 

fick gå igenom tre månader för att få ihop minst 10 domar, vilket vi ansåg var ett bra antal i 

förhållande till uppsatsens storlek. Totalt fanns det 14 domar enligt LVU 3§, socialt 

nedbrytande beteende och omfattar 9 pojkar och fem flickor, från månaderna september – 

november. För varje dom vi hittade, enligt de kriterier vi valt, skrev vi upp domens 

målnummer och skickade sedan till arkivarien på förvaltningsdomstolen. Domarna skickades 

sedan som vanliga pdf-filer via e-mail till oss. 

 
Tabell:3 Antal flickor och pojkar som blivit omhändertagna enligt LVU 3 § enligt rekvisitet ” annat socialt 

nedbrytande beteende september - november 2009. 

 

Månad Flickor Pojkar 

September 09 3 2 

Oktober 09  0 3 

November 09 2 4 

Totalt 5 9 

Pojkarnas antal var nästan dubbelt så många som flickorna. Den generella statistiken i landet 

visar att det de senaste tre åren tvångsomhändertas cirka dubbelt så många pojkar som flickor 

enligt LVU 3§ (www.socialstyrelsen.se). 

 

Vi valde att studera samtliga 14 domar. Materialet är begränsat och några generaliseringar 

eller jämförelser mellan pojkar och flickor går därför inte att göra utan resultaten kan snarare 

ses som exempel. 
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Domarnas struktur 

 

För att förstå vår granskning av domarna, resultat och analysen av domarna följer nedan en 

kort beskrivning hur domarna är uppbyggda. 

 

Inledningsvis presenteras vilka som är parter i målet samt vad de har för åsikter gällande 

ansökan om vård enligt LVU § 3. I domarna finns en beskrivning över socialnämndens 

utredning som legat till grund för ansökan. I denna redovisas socialnämndens ställning och 

hur de tillägnat sig information om barnet samt vilken information och argument de använder 

för vård enligt LVU § 3. Därefter redovisas vad som sagt av de olika parterna i den muntliga 

förhandlingen, vilka kan vara barn direkt eller via offentligt biträde, vårdnadshavare och 

socialnämnden. Slutligen redovisas rättens bedömning samt domslut.  

Textanalys 

Det empiriska materialet, dvs. domar enligt 3§ LVU enligt rekvisitet ” annat socialt 

nedbrytande beteende har analyserats med textanalytisk metod. Det innebär att språket i 

domarna granskas.  Språket används inte bara för att uttrycka reflexioner utan också för 

handling. Hur vi använder språket leder till hur vi handlar samt reagerar på andras handlingar. 

Textanalys handlar om att studera text och dess tecken för att finna mönster och teman som 

kan ha betydelse för hur texten uppfattas samt vad författaren till texten vill förmedla 

(Bergström, Boréus, 2005, s 15-17). Valet av metod är knutet till vårt syfte och 

frågeställningar, vilket är att studera hur barns åsikter kommer fram/redovisas i domarna och 

vad beslutsfattarna beaktar samt vilka argument parterna i målet använder sig av för att styrka 

sina bedömningar och beslut. Vi kommer att studera förvaltningsdomstolen i Stockholms läns 

domar som texter.  Vi kommer att använda argumentationsanalys som textanalysmodell. 

Argumentationsanalys har oftast tre syften. Det första är den deskriptiva, som manar till att 

finna en eller flera teser i en text, finna argument för eller emot samt relatera dem till 

varandra. Det andra syftet handlar om att studera i vilken mån de argumentationer man funnit 

faktiskt lever upp till eller inte till de normer som finns i samhället. Det tredje och sista syftet 

handlar om beviskraft, huruvida argumentationerna stärker alternativt undergräver en 

ståndpunkt. Det sista syftet hänger ihop med det första då en deskriptiv argumentationsanalys 

måste göras innan beviskraften kan tolkas fram (Bergström, Boréus, 2005, 91-92). Vi 

använder oss av den deskriptiva argumentationsanalysen för att sen just söka finna 

beviskraften i argumenten, vilket är kopplat till vårt syfte. 

 

För att kunna strukturera vårt resultat kommer vi under granskningen av domarna tematisera 

de argument som uppkommer i de olika fallen. Dessa teman kommer att redovisas i egna 

avsnitt i resultat/analysen under presentationen av den andra frågeställningen.  

 

Tillförlitlighet och trovärdighet 

Enligt Thurén (2008) innebär reliabilitet - även kallad tillförlitlighet- att man utfört 

mätningarna på ett korrekt sätt och att man på så sätt kommer fram till samma resultat vid 

upprepade försök. En hög reliabilitet är något eftersträvansvärt. I och med att detta är en 

textanalys av kvalitativt slag, är det författarnas tolkningar som ligger till grund för analysen 

och då även för resultatet (Thurén, 2008, s. 26). Dessa tolkningar samt de begränsningar vi 

har i studien gör att reliabiliteten blir lägre, vilket är naturligt då vi använder oss av en 

kvalitativ undersökningsmetod. Det finns en risk att vi blir påverkade av vår förförståelse men 

eftersom att vi är medvetna om hur detta kan påverka analysen av våra resultat samt att vår 



17 

 

analys och vårt användande av teorin kring barnperspektivet är väl studerat så att 

tillförlitligheten ändock täckt till en viss del. Barnperspektivet som begrepp är brett och 

innefattar bland annat barnets bästa. Inom rätten har barnets bästa kommit att betyda barnets 

rätt att komma till tals (SoL 11:10 §; LVU 36 §). Det är dessa perspektiv som vi valt att 

studera och det är på den tråden som vi ansett att kommunikation och information är två 

viktiga mätvärden för att konkret kunna tillgodose barnperspektivet. 

 

Validitet –även kallad trovärdighet- innebär att man undersökt det man avsett undersöka och 

inte någonting annat (Thurén, 2008, s. 26). En hög validitet är också eftersträvansvärt vilket vi 

har försökt uppnå genom att hela tiden utgå från vårt syfte samt våra frågeställningar. För att 

finna värden för att kunna mäta barnperspektivet i domarna har vi valt ut teorier som 

beskriver hur barnperspektivet konkret ska användas i rätten. Sedan är det via dessa 

mätvärden som vi undersökt huruvida de används i domarna. Kommunikation och 

information mellan barn, offentligt biträde och beslutsfattare är de mätvärden vi har valt att 

undersöka, vilket överensstämmer med teori kring barnperspektivet som 

kommunikationskanal. En första tanke var att genomföra intervjuer med utredare samt gå 

igenom utredningar för att studera barnperspektivet. Problematiken med detta skulle dock 

vara att först och främst få fram utredningar och för det andra verkligen få fram utredarnas 

åsikter då de eventuellt svarar så som de tro att de bör svara. Vi anser därför att den metod vi 

valt till denna studie är mer tillförlitlig eftersom vi studerar domar och rättsregler som redan 

är färdiga texter som vi inte kan påverka. 

Generaliserbarhet 

Begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet hör samman och har kallats för 

vetenskapens heliga treenighet (Kvale, 1997, s. 207). I denna studie kan man tala om en 

analytisk generalisering vilket betyder att man gör en bedömning om i vilken mån en 

undersöknings resultat kan fungera som en vägledning för vad som kommer att ske i en annan 

situation (ibid., s.210). Enligt Larsson (2005) ger kvalitativa undersökningar endast ett 

generaliserbart resultat i en väldigt liten utsträckning. (Larsson, 2005, s.118). Eftersom vi i 

denna uppsats studerar ett litet antal domar leder det till att generaliserbarheten är begränsad. 

För att få en högre generaliserbarhet presenterar vi tidigare forskning för att på så sätt se om 

våra resultat kan styrkas genom den. Syftet med vår uppsats är främst att undersöka och ge 

exempel på hur barnperspektiv tillämpas vid beslut om omhändertagande av barn p.g.a. deras 

eget beteende. 

 

Etiska aspekter 
 

I denna uppsats har vi använt oss av domar som är offentliga handlingar. Trots detta anser vi 

att vissa uppgifter kan vara känsliga eftersom det handlar om tvångsomhändertaganden där 

barn är inblandade och väljer därför att ersätta namnen med andra benämningar då namnen 

inte har någon inverkan på våra resultat eller analysen. 

 

6. Resultat och analys 
 

I detta kapitel kommer vi först presentera de rättsregler som vi anser är relevanta, därefter 

presenteras resultatet från domarna med hjälp av citat. Vi kommer också parallellt med 

presentationen av domarna genomföra en textanalys och kommentera resultaten med hjälp av 

teorin och lagstiftningen.  
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Lagstiftning 

 

Huvudfokus i denna uppsats är att klargöra barnperspektivet i SoL och LVU. Vi studerar 

LVU-mål och avgränsa oss SoL och LVU. Vi redovisar och kommenterar de paragrafer som 

berör barnets rättsliga ställning samt de paragrafer som beskriver syftet och målen med 

lagarna. Barnkonventionen beskrivs kortfattat inledningsvis för att redovisa de grundläggande 

principerna som har haft betydelse för att anpassas till svensk lag. 

 

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) 

 

Barnkonventionen ratificerades av den svenska regeringen år 1990. Sverige har därigenom en 

förpliktelse att införliva konventionens syfte i svensk rätt (SOU 1997:116). Barnkonventionen 

är betydelsefull för svensk rättstillämpning i frågor som gäller barn. Flera av konventionens 

artiklar har som nämnts också införts i svensk lagstiftningen på olika områden (Mattsson, 

2006, s. 22).  

 

Barnkonventionen utgår från att barn tillhör en grupp som anses särskilt utsatta pga. att de är 

just barn och inte vuxna. Konventionen innefattar fyra allmänna principer som är 

grundläggande. Artikel 2,3,6 och 12 är dessa fyra huvudprinciper som kommer att presenteras 

närmare nedan: 

 

Artikel 2: ”Förbud av diskriminering”. Innebär att staten skall tillförsäkra alla barn samma 

rättigheter oavsett vilken grupp de tillhör (Hammarberg, 2006, s. 10-11) 

 

Artikel 3: ”Barnets bästa i främsta rummet”. Barnets bästa skall med andra ord väga tungt och 

komma i första hand och skall gälla vid alla åtgärder som rör barn (ibid., s. 11-12) 

 

Artikel 6: ”Rätten till liv och utveckling”. Detta innebär att barn skall skyddas mot att bli 

dödade och med utveckling menas rätten till lek, barns tidiga utveckling och utbildning (ibid., 

s.12). 

 

Artikel 12: ”Rätten att uttrycka sina åsikter”. Utgångspunkten är att barn måste få påverka sin 

egen situation samt få möjligheten att göra sig hörda. Den sistnämnda principen finns reglerat 

i flertalet av de lagar som rör barn. För att barnet skall höras ska ett lämpligt organ eller en 

företrädare beredas på ett sätt som är förenligt med domstolsförfaranden som rör barnet (ibid., 

s. 12-13). 

 

I genomgången av hur svensk lagstiftning förhåller sig till FN:s konvention om barns 

rättigheter framkommer det av Barnkommitténs betänkande (SOU 1997:116) att: dessa fyra 

principer kan beskrivas som konventionens grundsyn. Kravet som barnkonventionen ställer på 

världsstaterna är att detta barnperspektiv ligger till grund för alla beslut som rör barn. Denna 

definition av barnperspektivet anses (trots att mycket annat har författats om begreppet) vara 

hållbar idag. Respekten för att ett barn ska ses som ett subjekt med rätt till integritet och fullt 

människovärde är grunden för ett barnperspektiv.  Detta ska gälla oavsett religiösa, sociala, 

ekonomiska eller andra förutsättningar som barnet har (Mattsson, 2006, s. 23).  

 

Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) 

 

1980 års Socialtjänstlag (1980:620) trädde i kraft 1982 (prop. 1979/80:1). År 2001 ersattes 

1980 års lag med en ny Socialtjänstlag (2001:432) som trädde i kraft 2002 (prop. 2000/01:80, 
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s. 28). Syftet med den nya SoL var att modernisera Socialtjänstlagen. Den nya lagen är 

kapitelindelad och språkligt moderniserad i förhållande till den nuvarande socialtjänstlagen. 

Syftet med den föreslagna konstruktionen är att göra lagen mer lättillgänglig och överskådlig. 

Vidare föreslås avseende LVM och LVU att vissa tvångsbefogenheter flyttas från 

socialtjänstförordningen (1981:750) till respektive lag (prop. 2000/01:80, s. 1). 

 

1kap.1§ 

 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas  

– ekonomiska och sociala trygghet, 

– jämlikhet i levnadsvillkor, 

– aktiva deltagande i samhällslivet. 

 

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

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

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

 

I portalparagrafen anges de övergripande målen och grundläggande värderingarna för 

samhällets socialtjänst, vilka är demokrati, jämlikhet, solidaritet och trygghet. Socialtjänsten 

skall medverka i en samhällsutveckling som syftar till jämlikhet i levnadsvillkor och social 

och ekonomisk trygghet. Socialtjänsten skall inte inriktas på att ta över detta ansvar utan på 

att frigöra och utveckla den enskildes egna resurser. Dessutom kall Socialtjänsten ha sin 

utgångspunkt i rätten för den enskilde att själv bestämma över sin situation. Dessa mål skall 

gälla för alla medborgare, i och med det även barn (prop. 2000/01:80, s. 82; 

prop.1997/98:182, s. 8; Norström & Thunved, 2010, s. 29-40).  

 

1 kap. 2§ 

 

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

barn avses varje människa under 18 år. 

 

SoL kompletterades 1998 med bestämmelser som syftar till att stärka barnets rättsliga 

ställning (prop. 1996/97:124 s. 99). Portalparagrafen kompletteras med bestämmelser som 

svarar mot artikel 3 i FN:s barnkonvention och innebär att det skall särskilt beaktas vad 

hänsynen till barnets bästa kräver när åtgärder rör barn. Även en bestämmelse om barns rätt 

att komma till tals vid åtgärder som rör dem samt nya regler för skydd, vård och behandling 

av barn och ungdom (prop.1996/97:124, s.2). Vidare uttrycker regeringen att de anser att varje 

beslut som rör ett barn måste grunda sig på en bedömning om vad som är bäst för just det 

barnet. Olika förslag till lösningar behöver analyseras och vägas mot varandra i en 

beslutssituation. Barnets bästa är inte alltid avgörande för vilket beslut som fattas men skall 

alltid beaktas, utredas och redovisas (ibid., s. 1-2). Om barnets bästa uttrycks det att vad som 

är barnets bästa är inte en gång för alla givet. Begreppet är relativt och betyder olika saker för 

olika människor beroende på hur barnets behov uppfattas av dem. Begreppets innebörd 

förändras över tid i takt med att ny kunskap växer fram och värderingar i samhället förändras 

(ibid. s. 101).  
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3 kap. 5§ 

 

Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans med 

honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med 

organisationer och andra föreningar. 

 

När en åtgärd rör ett barn skall barnet få relevant information och hans eller hennes 

inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med 

beaktande av dess ålder och mognad. 

Syftet med bestämmelserna i andra stycket är att ett barn ska få uttrycka sin åsikt som rör 

barnet personligen. Barnets rätt att få uttrycka sin åsikt betyder att dess inställning ska 

klargöras utan att barnet sätt i svåra valsituationer. Socialtjänstens uppgift är att skaffa sig en 

bild av barnet och dess behov. Barnet får inte pressas på synpunkter. Hänsyn ska tas till 

barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad (Norström & Thunved, 2010, s.72-74).  

Barnet har rätt att få information och bli delaktig i det som pågår och planeras och som har 

med dess situation att göra. Informationen bör ges så tidigt som möjligt för att barnet skall 

kunna ge uttryck för sin inställning tidigt i processen (ibid., s.72-74). 

 

11kap.10§ 

 

Barn som har fyllt 15 år har rätt att själva föra sin talan i mål och ärenden enligt denna lag. 

Barn som är yngre bör höras, om det kan vara till nytta för utredningen och barnet inte kan 

antas ta skada av det. 

 

Barn som har fyllt 15 år är själva processbehöriga och har därmed rätt att föra sin talan. Detta 

medan yngre barn måste företrädas av en ställföreträdare, vilka är barnets vårdnadshavare. 

Det gäller oavsett om barnet fyllt 15 år eller inte men i de fall barnet är mellan 15 och 18 år 

kommer i allmänhet både vårdnadshavare samt barnet ha ställning av part. Bakgrunden till 

denna bestämmelse är bland annat att det med hänsyn till att barn och vårdnadshavare kan ha 

motstridiga intressen i vissa mål och ärenden är mindre lämpligt att barnet är beroende av 

förälderns vilja när det t.ex. gäller att överklaga ett beslut (Norström & Thunved, 2010, s.254, 

403-404; LVU 36§). 

 

Barn som är under 15 år bör höras om det kan vara nytta för utredningen samt om barnet inte 

tar skada av det. Lämpligheten att höra barnet får avgöras beroende av ålder och mognad samt 

vilken betydelse ärendet kan antas ha för barnet (Norström & Thunved, 2010, s. 254). 

 

I propositionen 1996/97:124, klargör regeringen meningen med dessa paragrafer (3:5 samt 

11:10 § §) och de hänvisar bland annat till de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. 

Regeringen ser det som särskilt angeläget att barn kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter på 

lika villkor. Insatser för att sätta barnets bästa i centrum skall genomsyra alla 

samhällsverksamheter som rör barn. För att uppnå detta krävs att man inhämtar barnets 

synpunkter. Pojkar och flickor inom den sociala barn- och ungdomsvården har en extra 

utsatthet som gör det särskilt viktigt att stödja en utveckling som garanterar dem rätt till 

inflytande och information (prop. 1996/97:124; s.98-100, 167).  

 

Barnets rätt att uttrycka sin åsikt i saker som berör det personligen betyder att dess inställning 

skall klargöras utan att barnet för den skull sätts i svåra valsituationer. Uppgiften för 

socialtjänsten blir att skaffa sig en bild av barnet och dess behov. Barnet får inte pressas på 
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synpunkter (ibid., s.98).  

 

Regeringen utvecklar barnets rätt att ge och få information i propositionen 2006/07:129. Där 

nämns att barnets rätt att få uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla beslut har två 

dimensioner; dels handlar det om barns rätt till inflytande i alla frågor som rör dem, dels 

handlar det om rätten att komma till tals i beslutssituationer som rör det enskilda barnet. Detta 

gäller såväl i domstolar som vid administrativa beslut som fattas av olika myndigheter. Att 

genomföra barnkonventionen handlar om att omsätta den till verklighet och konkreta 

situationer. Den skall genomföras i såväl lagstiftning som attityder och praxis. I grunden 

handlar det om vuxnas förhållningssätt till barn och i vilken mån vuxna är lyhörda för och 

låter barns och ungdomars synpunkter påverka olika beslut (prop. 2006/07:129, 36). 

 

Tillsynen har visat att det trots pågående utveckling i positiv riktning fortfarande brister på 

sina håll när det gäller att samtala med barn inom sociala barn- och ungdomsvården, bl.a. 

Avseende att ge barn och unga information (ibid., s.36). 

 

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

 

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) trädde i kraft den 1 juli 

1990, då lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga (gamla lagen) 

upphörde att gälla (prop. 1989/90:28, s.1). 

I den nuvarande lagen föreslås preciseringar av grunderna för att bereda barn och ungdomar 

vård. Begreppet "fara" som en grundläggande förutsättning för att bereda vård överges och 

ersätts med "påtaglig risk för skada". Det nya begreppet föreslås bli använt både i fråga om 

brister i den unges hemmiljö (de s.k. miljöfallen) och vid brister i den unges beteende (de s.k. 

beteendefallen). Möjligheterna att ingripa tidigare i beteendefallen ökade i och med att den 

nya LVU trädde i kraft (prop.1989/90:28, s. 1).  

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 

klarläggas. Hänsyn skall tas till den unges vilja med beaktande av hans eller hennes ålder 

och mognad. Lag (2007:1312). 

 

http://www04.sub.su.se:2065/ppb/template.htm?view=dogoto&ref=xsfs_2001q453x_lopnr2
http://62.95.69.3/SFSdoc/07/071312.PDF
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Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är primärt en skyddslag 

för barn och unga. Lagens syfte är att de insatser som görs och de beslut som fattas skall vara 

till för den unges bästa. Som Barnkommittén konstaterade i sitt betänkande Barnets bästa i 

främsta rummet (SOU 1997:116) har emellertid rättsutvecklingen visat att barnets intressen 

inte alltid sätts främst. Behovet av ett förstärkt barnperspektiv i LVU har också verifierats av 

samtliga remissinstanser som uttalat sig i frågan. Så till exempel påpekar socialförvaltningen i 

Stockholms stad i sitt remissvar att flera studier har visat att föräldrarätten riskerar att komma 

i fokus i LVU-mål, varför det är angeläget att en särskild bestämmelse införs om att det är 

barnets bästa som skall vara avgörande vid alla beslut enligt lagen. Även övriga kommuner 

som har yttrat sig framhåller vikten av att i lagen tydliggöra att det är barnets bästa som skall 

vara avgörande vid alla beslut. Den slutliga bedömningen av vad som är ”barnets bästa” måste 

alltid göras av de vuxna som ansvarar för beslutet, men för att kunna bedöma vad som är bäst 

för den unge är det absolut nödvändigt att hans eller hennes inställning finns med i 

beslutsunderlaget (prop. 2002/03:53, s. 77, 80-81). 

Av proposition 2006/07:129 framkommer att: Den unges inställning skall så långt möjligt 

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

mognad. Informationen och hur den ges bör anpassas efter barns och ungas förutsättningar att 

ta till sig den och ges på ett sådant sätt att den inte är onödigt uppslitande. 

 

Den unge skall få relevant information och hans eller hennes inställning skall så långt möjligt 

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

mognad (prop. 2006/07:129, s. 16). Att se till att information ges är i första hand en uppgift 

för socialnämnden. Att ta del av informationen är en möjlighet, inte en skyldighet, för barn 

och unga. Hänsyn skall vid informationsgivning tas till barnets bästa och det (Prop. 

2006/07:129 s. 109-110) råder därför inte någon absolut rätt för ett barn att ta del av 

information som är olämplig för det.  

Sedan tidigare stadgas i sjätte stycket att den unges inställning så långt möjligt skall 

klarläggas. Att inställningen skall klarläggas tar sikte på alla beslutssituationer och åtgärder 

som vidtas med stöd av LVU och den ändring som nu görs medför ingen ändring i detta 

avseende. Lagen trädde i kraft 1 april 2008 (prop. 2006/07:129, s. 110). 

 

Samtycke 

 

Frågan om samtycke togs upp av socialutskottet (1979/80:44) där det framhölls att det måste 

finnas visst utrymme för tillämpning av LVU även om ett samtycke har lämnats, om det finns 

särskilda skäl för detta. Socialutskottet anförde (s. 100) följande: 

 

Ett i formellt riktig ordning lämnat samtycke kan inte utan vidare frånkännas sin sedvanliga 

rättsliga betydelse. Den omständigheten att man tror att samtycket t.ex. inte är allvarligt 

menat gör inte samtycket ogiltigt. Även sådana samtycken utgör formellt hinder mot att 

tillämpa LVU. Att bortse från ett samtycke som inte kan anses vara i egentlig mening ogiltigt 

innebär att tillämpningsområdet för LVU utvidgas jämfört med lagtextens formella innehåll. 

Inte minst med hänsyn till att åtgärder av det slag som regleras i LVU inte får beslutas utan 

uttryckligt stöd i lag måste en sådan tolkning avvisas (Socialutskottet 1979/80:44). 
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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).  

En avgörande förutsättning för att kunna beredas vård enligt lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) är att det finns en påtaglig risk för att barnets eller den 

unges hälsa eller utveckling skadas. Detta kräver en mycket komplicerad och noggrann 

riskbedömning. Redan i dag kan, genom begreppet misshandel, både fysisk och psykisk 

misshandel utgöra en sådan påtaglig risk. Enligt regeringens uppfattning får det inte råda 

någon som helst oklarhet eller tveksamhet om att både fysisk och psykisk misshandel kan 

utgöra en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling. Ändringen innebär att det framgår 

direkt av lagtexten att även psykisk misshandel omfattas. Någon förändring i sak är inte 

avsedd (prop. 2002/03:53, s.82). 

3 § 

 

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

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

annat socialt nedbrytande beteende. 

 

Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § 

brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård för att 

inte löpa sådan risk som avses i första stycket. Lag (2006:896). 

Enligt förarbetena (prop. 1989/90:28 s. 109) menas med socialt nedbrytande beteende att den 

unge beter sig på ett sätt som avviker från samhällets grundläggande normer. Exempel på 

detta är att den unge begår något eller några enstaka allvarliga brott utan att man för den 

sakens skull kan tala om brottslig verksamhet. Vidare kan det vara fråga om att den unge 

vistas - annat än tillfälligt - i en så kallad knarkarkvart eller någon annan missbruksmiljö eller 

att den unge prostituerar sig eller uppträder på en sexklubb. Det bör dock framhållas att 

beteendet även skall innebära en påtaglig risk för den unges hälsa och utveckling (prop. 

1989/90: 28 s. 109). Av avgörandet RÅ 84 2:31 framgår att en sammantagen bedömning av 

de olika beteenden som den unge uppvisar bör ligga till grund för prövningen av om det 

föreligger ett vårdbehov. 

 

Regeringsrätten har i RÅ 2000 ref. 33 utvidgat begreppet ”socialt nedbrytande beteende” till 

att även avse andra situationer än de som nämns i förarbetena. Regeringsrätten bedömde att en 

femtonårig pojke hade ett sådant beteende och att hans hälsa och utveckling utsattes för risk 

till följd av ett beteende som summerades enligt följande: ”[Pojken] har ett aggressivt 

uppträdande och svårt att behärska sig. Detta leder till att han hotar och slår sina kamrater och 

anhöriga. I sådant sammanhang har han också använt kniv. Han har avstängts från olika 

skolor och andra institutioner därför att man inte kunnat garantera hans egen och andras 

säkerhet. Utöver våld har han gjort sig skyldig till annat brottsligt handlande. Han har tydligt 

visat en dragning till asociala och destruktiva miljöer (RÅ 2000 ref. 33).  

 

 

 

http://62.95.69.3/SFSdoc/03/030406.PDF
http://www04.sub.su.se:2065/ppb/template.htm?view=dogoto&ref=xsfs_1962q700_32_kap_5_px_lopnr17
http://62.95.69.3/SFSdoc/06/060896.PDF
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36 § 

 

Om den unge har fyllt 15 år, har han eller hon rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden 

enligt denna lag. 

 

Den som är förordnad som offentligt biträde enligt 39 § för någon som är under 15 år, utan 

att samtidigt vara biträde för vårdnadshavaren, är utan särskilt förordnande den unges 

ställföreträdare i det mål eller ärende som förordnandet avser. 

 

Barn som är yngre än 15 år bör höras, om det kan vara till nytta för utredningen och det kan 

antas att han eller hon inte tar skada av att höras. Lag (2003:406). 

 

Den första juli 2003 gjordes en lagändring i LVU. Lagens syfte var att stärka barnperspektivet 

i LVU samt anpassa lagen till Sveriges åtaganden enligt FN:s konvention om barns 

rättigheter. I konventionen, artikel 12 står det att barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

skall ha rätt att fritt få uttrycka dessa i alla frågor som rör denne, varvid barnets åsikter skall 

tillmätas betydelse i förhållande till dess ålder och mognad. För att detta ska tillgodoses ska 

barnet antingen direkt eller genom ett företräde få höras i de ärenden som rör barnet. Denna 

rättighet ska inte bero på barnets ålder utan beslutsfattarna har som skyldighet att så långt som 

möjligt ta reda på barnets åsikt (prop. 2002/03:53, s.105). 

 

Offentligt biträde 

 

På grund av att barn och vårdnadshavare ofta anses ha motstridiga intressen mål och ärenden 

enligt LVU har barnet i sådana situationer rätt till ett offentligt biträde. För det fall då ett 

offentligt biträde förordnas för barn under 15 år blir biträdet automatiskt också den unges 

särskilda ställföreträdare i de mål eller ärende som förordnandet avser(prop. 1994/95:224, 

s.57). Ställföreträdaren skall tillvarata barnets intresse. Han eller hon bör alltså framföra de 

synpunkter och de önskemål som barnet har. Skulle ställföreträdaren ha en annan uppfattning 

än barnet bör han med beaktande av barnets önskemål hävda den uppfattning som han/hon 

anser bäst tjänar barnets intresse. Om barnet så önskar, skall det offentliga biträdet t.ex. se till 

att ett beslut och domar blir överklagade. Ställföreträdaren är samtidigt barnets offentliga 

biträde och skall ta till vara barnets bästa i olika hänseenden. Han skall bl.a. fungera som 

barnets rådgivare. Vidare skall han bevaka att nödvändig utredning angående barnets person, 

t.ex. utlåtanden från barnpsykologer eller annan expertis, inhämtas (prop. 1994/95:224, s. 57).  

Hur redovisas barnperspektivet i domar enligt 3§ LVU? 

I detta avsnitt presenteras resultat och analys av vår studie av domarna i 

Förvaltningsdomstolen. Vi har delat in avsnittet efter frågeställningarna som vi formulerat. 

Domarna följer en struktur som inleds med grunderna för ansökan om vård, parternas 

yrkanden, samt rättens slutliga bedömning i målet och domslut. I avsnitten redovisas först 

barnets egna åsikter(yrkanden) eller förmedlade genom barnets offentliga biträde. Därefter 

redovisas vårdnadshavarens samt socialnämndens yrkanden. Presentationen av resultaten görs 

dels genom tabeller, med citat samt beskrivning av argument från de domar vi granskat. De 

teman vi funnit genom granskningen av domarna är; 1) barnet följer inte vuxenvärlden 

gränser, 2) barnets relationer till vårdnadshavare, 3) antisocialt beteende, 4) aggressivitet, 5) 

umgänge med missbrukare. Analysen redovisas efter varje resultatdel. Vi analyserar 

resultaten utifrån de rättsliga normerna (lagstiftningen) samt utifrån teorier om 

http://62.95.69.3/SFSdoc/03/030406.PDF
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barnperspektiv. Vi använder oss av begreppet barn då vi beskriver ungdomarna som parter i 

domarna. Barnen i de studerade fallen är mellan 15 och 18 år gamla. 

 

Vi har försökt klarlägga på vilket sätt barnets inställning till vård enligt LVU klargörs i 

domen.   

 

Hur har barnets egna åsikter och vilja redovisats av barnet, det offentliga biträdet, 

socialnämnden och vårdnadshavarna i domen?  

Tabell 4. Generell beskrivning av hur barnets åsikter redovisas i domarna. 

 Barnens 

åsikter 

redovisat av 

dem själva 

Barnen anför 

åsikt via sitt 

biträde 

Barnens 

åsikter 

anförda både 

de själva samt 

biträde 

Ingen muntlig 

förhandling
1
 

Inga i direkt 

samtal 

uttryckta 

åsikter i 

utredningen 

enligt domen 

Flickor 3 0 1 1 0 

Pojkar 4 3 1 1 5 

Totalt 7 3 2 2 5 

I tabellen redovisas hur många av barnen som direkt eller indirekt uttryckt sina åsikter och 

vilja enligt domen. I sista kolumnen redovisas de mål där det inte framgår av domarna om 

eller hur barnets inställning klarlagts i socialnämnden utredning. 

 

 

Barnets inställning klarlagd av barnet själv eller barnets offentliga biträde 

 

Av vår undersökning visas att pojkarna framför sin inställning i något mindre utsträckning än 

flickorna. Pojkarna agerar genom sitt offentliga biträde. På vilket sätt det offentliga biträdet 

har fört barnets talan beskrivs på olika sätt i domen. Det beskrivs genom att barnet har via 

eller genom det offentliga biträdet anfört sina åsikter. I två domar redovisar inte det offentliga 

biträdet barnets inställning utan där informerar det offentliga biträdet endast om barnets 

situation.  

 

”[Man] har, i egenskap av offentligt biträde för [pojke], anfört i huvudsak följande…” 

(Målnummer: 18897-09, s.5) 

 

I två fall har muntlig förhandling inte hållits i målet. Anledningarna var, i det ena fallet, att 

flickan medgivit ansökan om vård enligt LVU och länsrätten har därför inte ansett det 

behövligt att hålla muntlig förhandling i målet. I det andra fallet medger pojken 

socialnämndens ansökan om vård och anför att han inte påkallar muntlig förhandling. 

Länsrätten har i detta fall gjort bedömningen att muntlig förhandling anses uppenbart 

obehövligt.  
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Analys: Resultaten av vår studie visar att 10 barn har fått komma till tals direkt eller genom 

sitt offentliga biträde under de muntliga förhandlingarna. Det går dock inte att fastställa om 

det är barnets eller den vuxnes åsikter som uttrycks. Det framkommer inte, av domen, vad 

barnet uttryckt eller hur det offentliga biträdet tolkat information som barnet lämnat. Några 

skiljaktigheter mellan barn och dess offentliga biträde redovisas inte i domarna. 

 

Av proposition, 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m, formuleras att 

barnet särskilt skall beredas möjlighet, antingen direkt eller genom företrädare, att höras i alla 

domstols- och administrativa förfaranden som rör det. Det finns ingen nedre åldersgräns för 

när barnet skall få komma till tals och uttrycka sina åsikter (prop. 2002/03:53 s. 79). Av 

propositionen framgår vidare att bestämmelser som ger barn och unga talerätt inte har fått 

något större genomslag i mål och ärenden enligt LVU. LVU-utredningen av Statens offentliga 

utredningar (SOU 2000:77) anför att det är ett väl känt problem att barn och unga som är 

föremål för utredning och ansökan om vård försvinner i utredningsmaterialet. Vi kan 

konstatera att barnen i den här studien fått föra sin talan enligt lagstiftningens syfte. Att något 

fler flickor har framfört sina åsikter och sin vilja i jämförelse med pojkarna är en intressant 

iakttagelse. Materialet är dock för litet för att vi ska kunna förklara den skillnaden. 

 

Enligt Mattson (1998) är det viktigt att barnets uppfattning redovisas i socialnämndens 

utredning eftersom den ligger till grund för beslut som fattas i domstolen (Mattson, 1998, 

s.46-48). 

 

Det framgår inte av domarna vilken kontakt det offentliga biträdet haft med barnet. I de fall 

barnet via eller genom det offentliga biträdet har anfört sina åsikter har vi kunnat konstatera 

att barnet och det offentliga biträdet faktiskt har träffats och kommunicerat med varandra.  I 

det fall som tidigare citerats redogör det offentliga biträdet för pojkens åsikter. Det gör det 

svårt att veta om biträdet redovisar pojken egna uttalade sina åsikter eller om biträdet tolkat 

vad pojken sagt utifrån det skriftliga materialet. Detta visar vikten av att vuxna klargör hur de 

representerar barnets åsikter och vilja. Det går därför inte att tolka vilket barnperspektiv det 

offentliga biträdet använder sig av som barnets företrädare. Det offentliga biträdet ska i dessa 

fall genom att barnen är över 15 år och processbehöriga, endast vara ett ombud för barnet som 

håller isär barnets åsikter från sina in egna bedömningar av barnets situation (prop. 

1994/95:224, s.57) 

 

Barnets åsikter redovisade av vårdnadshavare 

 

Vårdnadshavare kommenterar inte barnets åsikter i domarna. Det framkommer i några fall 

vad vårdnadshavaren anser att barnet har haft för inställning till tidigare vård, om barnet 

ansett att det varit positiv eller negativ. I de flesta fall uttrycker vårdnadshavaren istället vad 

de anser om socialnämndens ansökan om LVU samt av vilken anledning.  

 

”[Modern] anser att det är viktigt att [Pojken] får adekvat hjälp. [Modern] anser att 

vårdplanen inte räcker då [pojke] har en avog inställning till vården (…) Senast förra veckan 

har [Pojken] i telefonsamtal med henne sagt att han börjar bli galen på [Ungdomshemmet” 

(Mål nr: 18897-09, s. 5). 

 

Detta var ett av de få fall där vårdnadshavaren uttryckt barnets åsikt av något slag. 

 

Analys: Av de granskade domarna kan konstateras att vårdnadshavare ofta ha samma 

bedömning som socialnämnden av vad som anses vara barnets bästa. De anser att barnet själv 
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inte kan förstå sitt eget bästa och att vården därför är behövlig. Barnperspektivet bedöms 

alltså inte med utgångspunkt i att barnet har förmåga att förstå sin situation (Mattson, 2006, s. 

27; Näsman, 2004, s.62). 

 

Hur barnets åsikter redovisas av socialnämnden. 

 

Resultaten visar att fem pojkar, enligt domarna, inte kommer till tals direkt genom samtal med 

socialtjänsten i de sociala utredningarna. Barnens åsikter och vilja redovisas i domarna 

indirekt genom hänvisning till socialnämndens utredning där andra vuxna i barnets omgivning 

såsom kurator, vårdpersonal och lärare uttalat sig om barnets situation. 

 

I två av domarna redovisas enbart att pojkarna inte samtycker till den vård socialnämnden 

föreslår. Eventuella kontakter eller samtal med barnet redovisas inte. Vi tolkar därför texten så 

att någon avgörande information inte inhämtats genom direkt kontakt med barnen. 

Socialnämnden använder sig i huvudsak av samma argument och fakta i de muntliga 

förhandlingarna som de som anförs i utredningarna, enligt domarna i alla mål.  

 

”Socialnämnden har i huvudsak hänvisat till uppgifterna i utredningen(…)” (Målnummer 

17181-09, s.5). 

 

”Av utredningen i målet framgår bl.a. att [pojke](…)” (Målnummer 16784-09, s.5). 

 

Även i de mål där muntlig förhandling inte påkallats redovisas inga uppgifter i domarna som 

tyder på att socialnämnden haft direkt samtal med barnet. Socialnämnden har inhämtat sin 

information om barnets situation och inställning från vuxna t.ex. från behandlingsteam och 

kuratorer.  

 

Analys: I alla domar uttrycker socialnämnden vad barnen anser om ansökan om vård enligt 

LVU 3§. Det är få exempel på att socialnämnden, enligt domarna, faktiskt har haft direkt 

kontakt med barnen. Barnet har rätt till information enligt lagen och det är oklart hur den 

rätten faktiskt tillgodoses i de studerade fallen 

 

Enligt proposition (2002/03:53) konstateras också att personlig kontakt mellan socialtjänsten 

och barnet förekommer mer sällan. Detta bekräftas av vår studie. Det innebär att barnets 

tankar om livssituationen sällan klarläggs och presenteras (2002/03:53 s. 79), vilket leder till 

att barnperspektivet i detta fall inte tillämpas (Mattson 2002, s.147). 

 

Vilken information och vilka argument för eller emot vård redovisas av parterna i 

rätten? 

 

I nedanstående avsnitt presenteras barnens inställning till vård enligt LVU 3 § samt den 

argumentation parterna använder för eller emot vård. Socialnämndens argumentation 

innehåller de fakta och omständigheter för hur de tolkar innehållet i rekvisitet ”annat socialt 

nedbrytande beteende”. Under granskningen av domarna identifierade vi ett antal teman som 

socialnämnden använde för att beskriva vad detta rekvisit ansågs innebära. Vi kommer att 

presentera dessa teman fört och resultatet av frågeställningen därefter. 

 

Av resultaten framgår det av samtliga studerade domar att alla parter utom barnet och barnets 

offentliga biträde argumenterar för vård enligt LVU. I domarna har socialnämnden valt annat 

socialt nedbrytande beteende som rekvisit som grund för ansökan . Barnet och det offentliga 
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biträdet samtycker till vård men de anser inte att annat socialt nedbrytande beteende 

föreligger. 

Tabell 4. Barnen inställning till ansökan om vård enligt LVU  

Kön Samtycke till vård 

enligt vårdplan  

Vård enligt 3§ LVU Bestrider vård 

Flickor 4 1 0 

Pojkar 6 3 0 

Av tabell 4; framgår att de flesta av barnen samtycker till vård men anser att vården kan 

genomföras på frivillig väg dvs. enligt SoL. Ingen av de unga bestrider vård helt och hållet, 

enligt domarna. 

 

De barn som säger att de kan gå med på vård men på frivilligväg argumenterar oftast för att 

de inte har annat socialt nedbrytande beteende samt att de mår bättre och sköter sig bättre nu 

än tidigare. Av de barn som vill ha vård enligt LVU är (som nämns ovan) två av de fyra mål 

där det inte förekommer någon muntlig förhandling.  

 

”[Pojken] samtycker till vårdplanen och anser därför att vården kan genomföras på frivillig 

väg med hans samtycke” (Målnummer: 17181-09, s.7). 

 

 

”[Pojken] bestrider bifall till ansökan på den grunden att det inte föreligger något missbruk 

av beroendeframkallande medel eller socialt nedbrytande beteende. Han samtycker dock till 

vårdplanen i dess helhet” (Målnummer: 15394-09, s.3) 

 

Vårdnadshavarna accepterar i de flesta fall vårdplanen och samtycker till vård enligt LVU. 

Som nämnts ser de vård som det bästa för barnet och i vissa fall som den enda lösningen på 

situationen. Utöver dessa argument förekommer det fall där vårdnadshavare inledningsvis inte 

anser att vård är nödvändig och att de skulle vilja ha sina barn hemma. I dessa situationer går 

vårdnadshavare slutligen med på ett omhändertagande enligt LVU. En vårdnadshavare 

uttrycker det så här: 

 

”Oavsett om det sker genom LVU eller på frivillig väg, vill hon att han till slut ska komma 

hem. Hon önskar att saker ska kunna ske på frivillig väg, men om det finns drogproblem och 

kriminalitet och man inte råder över situationen så är LVU ett alternativ…” 

(Målnummer:15394-09, s. 8).  

 

Någon övrig argumentation från vårdnadshavare för eller emot vård förekommer inte enligt 

domarna.  

Som nämnt i lagstiftningsavsnittet togs frågan om samtycke upp av socialutskottet 

(1979/80:44) där det framhölls att det vid särskilda skäl måste finnas visst utrymme för 

tillämpning av LVU även om ett samtycke har lämnats. Socialutskottet anförde att ett formellt 

samtycke inte utan vidare kan frånkännas sin rättsliga betydelse. Samtycket blir inte ogiltigt i 

fall där man tror att samtycket inte är allvarligt menat och utgör ett formellt hinder mot 

tillämpningen av LVU. En sådan tolkning måste således avvisas pga. åtgärder som regleras i 

LVU inte får beslutas utan lagstöd (Socialutskottet 1979/80:44, s.100). Efter att ha granskat 

de valda domarna samt upptäckt att vissa barn har omhändertagit enligt LVU trots att de har 

lämnat samtycke frågar vi hur denna tvångsåtgärd har kunnat ske utan stöd i lagen. 
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Tema 1: Barnen följer inte vuxenvärldens gränser 

 

Barnen själva argumenterar i målen för att anledningen till att de inte följer de vuxnas regler 

beror på att reglerna i sig inte går att följa. De menar på att de vuxna inte är bra stöd samt 

sätter regler som orimliga enligt barnet. Då barnets talan sker genom det offentliga biträdet 

framkommer liknande argument och åsikter. 

 

”[Flickan] vill inte hem till sina föräldrar. Anledningen till att hon har rymt beror på att hon 

har känt sig instängd och inte fått gå och bada eller åka till stan sedan hon var 13 år 

gammal(…) hon har endast fått gå till skolan(…)hade dessa stränga regler inte funnits 

hemma hade hon inte rymt” (Målnummer: 13785-09, s.7). 

 

”[Flickan] uppger(…) att hon var i ett oerfaret familjehem där hon inte fick det stöd hon 

behöver(…)det kunde vara hårda tag ibland(…)under sin uppväxt har hon inte haft mycket 

regler, vilket har lett till att hon har det svårt med det” (Målnummer: 19289-09, s.7-8) 

 

Vårdnadshavare samtycker, som nämnts oftast till socialnämndens ansökan om vård enligt 

LVU. De gör det på samma grunder som socialnämnden. Dock bestrider de att det skulle 

föreligga brister i omsorgen då detta påtalas i domen. Vid ett fåtal tillfällen bestrider 

vårdnadshavare socialnämndens ansökan om vård men inte av den anledningen att det inte 

behövs vård utan för att den tilltänkta vården inte är lämplig för barnet.  

 

”[Modern] anser att det är viktigt att [pojken] får adekvat hjälp. [Modern] anser att 

vårdplanen inte räcker då pojken har en avog inställning till vården” (Målnummer: 18897-

09, s.5). 

 

Socialnämnden väljer att i stor utsträckning argumentera för vård enligt LVU genom att visa 

på att de unga inte följer vuxenvärldens regler och att barnen saknar insikt i sina problem och 

inte lever enligt de regler deras vårdnadshavare sätter upp.  

 

”[Pojke] saknar respekt för sin moder på ett sätt att han inte kan underordna sig hennes 

auktoritet(…) följa de regler hon sätter upp för honom…” (Målnummer: 19277-09, s 6-7). 

 

”Under det sista året har vistelserna i hemmen drastiskt förkortats beroende främst på de 

konfliktsituationer som uppstår kring flickan då hon inte vill inordna sig uppgjorda 

överenskommelser och regler…” (Målnummer: 19289-09, s.4). 

 

Analys: I propositionen (1989/90:28) beskrivs vad som enligt lagen avses med socialt 

nedbrytande beteende. Det är ett rekvisit som kan används som motiv till beredande av vård 

enligt LVU 3 §. Av propositionen beskrivs inte att en anledning skulle vara att inte följa 

vuxenvärldens regler. Dock omfattar rekvisitet normbrytande beteende och att inte följa 

vuxenvärldens regler kan tolkas som ett normbrytande beteende. I propositionen anges vidare 

att med socialt nedbrytande beteende menas att den unge beter sig på ett sätt som avviker från 

samhällets grundläggande normer (prop. 1989/90:28, s. 109). 

 

Barnens argument mot att de skulle ha svårt att följa gränssättningar motiveras av att 

vårdnadshavaren sätter gränser och regler som är orimliga. Varken socialnämnden eller rätten 

följer upp detta i utredningen eller under de muntliga förhandlingarna. Forskning visar att 

barn inte alltid kan förstå vuxnas regler och gränser just eftersom de är barn och tänker 

annorlunda än vuxna (Aronsson, 2002, s.69). En viktig aspekt på barnperspektivet är att 
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vuxna förutsätts försöka förstå barnet och hur barnet tänker samt att vuxna försöker ta till sig 

de åsikter som barnet förmedlar (Näsman, 2004, s.67-69). 

 

Vår tolkning är att rätten varken beaktar det barnet säger om sina familjeförhållanden eller att 

rätten försöker förstå hur barnet tänker om sin situation. Att barnens beteende kan vara en, för 

dem, normal reaktion på den situation de befinner sig i kommenteras inte. 

 

Tema 2: Barnets relationer till sin/sina vårdnadshavare 

 

I de flesta fall har konflikterna med föräldrarna lett till stora problem för flickorna.  Detta har 

inneburit att de vid olika tillfällen inte vill återvända till sina hem. Ingen av flickorna påstår, 

enligt dokumentationen i domarna, att det föreligger brister i omsorgen om dem från 

föräldrarnas sida. Det framgår enbart att de anses ha dåliga relationer till sina vårdnadshavare.  

 

”Hörd personligen har [Flickan] vid den muntliga förhandlingen uppgett bl.a. följande.  Hon 

har sagt att hon var gravid till sin mamma, för att hennes mamma inte bryr sig” (Målnummer 

19289-09, s.8). 

 

I detta fall beskrevs flickan ha en moder som missbrukade droger. Modern bestred att hon 

skulle brista i omsorgen om dottern. 

 

”Hon bestrider att hon själv skulle brista i omsorgen om [flickan](…)har ändå gjort vad hon 

kunnat” (Målnummer 19289-09, s.7) 

 

Av de granskade domarna framgår det att en majoritet av flickorna har dåliga relationer till 

sin/sina vårdnadshavare. Detta framkommer bl.a. av de sociala utredningar som redovisas i 

domarna. I en dom framgår det exempelvis av socialnämndens utredning att: 

 

”[Flickan] har en dålig relation till sin mor. Nämnden, [Flickan] och modern är överens om 

att [Flickan] inte kan bo hos modern” (Målnummer 15779-09, s.4). 

 

Flickorna i de utvalda domarna uppger vidare att de inte vill bo hemma vilket visar sig genom 

att de avvikit från hemmet. 

 

Flickorna ansågs ha konfliktfyllda förhållanden till sin/sina vårdnadshavare och ansågs inte få 

något stöd från dem. 

 

”(…)hennes mående handlade om att hon hade tonårsångest samt en frigörelse från moden  

 

(…) [Flickan] tyckte att föräldrarna hade hårda regler (…) Enligt [Flickan] hade fadern sagt 

att hon måste lyssna och lyda annars skulle han låsa in henne”(Målnummer 13785-09, s.4, 

6). 

 

Huruvida pojkarna har dåliga relationer till sina vårdnadshavare framkommer inte i någon av 

de domar som vi har granskat. 

 

Analys: Av de granskade domarna framgår det att, normbrytande beteende definieras på olika 

sätt beroende på om barnet är flicka eller pojke. Att ha en dålig relation till sin 

vårdnadshavare används som ett starkt argument av socialnämnden samt av domstolen för att 

omhänderta en flicka enligt LVU § 3 i de granskade domarna. I de domar som handlar om 
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pojkar används inte relationsproblem som argument trots att det i flera fall framkommer att 

pojkarna är aggressiva och hotar sina respektive vårdnadshavare. I dessa fall är det själva 

aggressiviteten som är anledningen till ansökan om vård men inte den dåliga relationen till 

vårdnadshavaren i sig. I flickornas fall anses den dåliga relationen till vårdnadshavare leda till 

flera destruktiva beteende så som rymningar hemifrån och vistelser i destruktiva miljöer. I 

dessa fall framhålls den dåliga relationen som en viktig anledning till flickans behov av vård.  

 

En intressant iakttagelse är att socialnämndens tolkning av familjerelationerna inte ifrågasätts 

av domstolen. Visserligen beskriver flickorna, själva eller genom andra att de har 

vårdnadshavare som inte bryr sig om dem, alternativt tjatar för mycket.  De uttrycker dock 

inte att de egentligen har en dålig relation. Dessutom finns det fall där flickorna ifrågasätter 

att det skulle finns brister i omsorgen om dem från vårdnadshavarnas sida, då socialnämnden 

använder detta som anledning till ansökan om vård enligt LVU.  Socialnämnden och rätten 

kunde använda informationen från barnet på ett annat sätt för att bättre förstå relationerna ur 

barnets perspektiv. De väljer att främst lyssna på hur vuxna beskriver barnets situation.  

 

För att göra en fullständig och rättvis bedömning där också kommunikationskanalen som 

barnperspektiv tillämpas bör alla parters åsikter och vilja beaktas. En utgångspunkt för 

bedömaren i LVU-mål är att göra en så omfattande utredning som möjligt för att kunna fatta 

ett rättvist beslut (Eklund, 2008, s.101; Näsman, 2004, s.69).  

 

Tema 3: Antisocialt beteende 

 

Antisocialt beteende förekommer i ett flertal av de domar som vi granskat där pojkar 

omhändertagits enligt LVU § 3. Av domarna framkommer det att ett antisocialt 

beteende/inställning är något barnen utvecklar möjligtvis sker genom att delta i brottsliga 

verksamheter samt umgås med vänner som rör sig i sådana kretsar.  

 

”Under sin uppväxt har [pojken] i perioder varit misstänkt för att vara brottsligt aktiv. Han 

har till följd av det umgänge och de sammanhang som han vistas i utvecklat en antisocial 

inställning och kriminell livsstil” (Målnummer 17825-09, s.3). 

 

”Socialtjänsten bedömer att [pojken] är en 16 årig pojke som är på god väg att utveckla ett 

antisocialt beteende. Han har under en period på mindre än ett år blivit polisanmäld vid 23 

tillfällen (…)Eftersom vännerna har blivit allt viktigare för [pojken] har [modern] dock svårt 

att skydda honom ifrån farliga miljöer och våld. Genom sin brottsliga verksamhet och sitt 

socialt nedbrytande beteende i form av aggressivitet utsätter [pojken] sin hälsa och 

utveckling för en påtaglig risk att skadas” (Målnummer 20808-09, s.5-6). 

 

Enligt socialnämnden leder antisocialt beteende i de flesta fall till ett socialt nedbrytande 

beteende. Detta används som ett argument för att den unge ska beredas vård enligt LVU.  

 

Det dokumenteras inte vilken ställning vårdnadshavare och barn har specifikt gällande 

begreppet antisocialt beteende, dock som tidigare nämnts motsätter sig barnen i många fall att 

de skulle ha ett socialt nedbrytande beteende. 

 

Analys: I de fall som nämns ovan påvisar socialnämnden att barnen visar på beteenden som 

skulle kunna leda till ett socialt nedbrytande beteende. Bedömningar av 3 § innehåller dels 

bevis angående rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende men även bedömningar om 

risken för barnets hälsa och utveckling.  
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I domarna förklaras inte närmare vad antisocialt beteende skulle kunna innebära eller i vilken 

omfattning barnet har ett antisocialt beteende. Socialnämnden tolkar, menar vi, att det 

antisociala beteendet utvecklas i och med att barnen redan har utvecklat ett kriminellt 

beteende. I dessa fall skulle socialnämnden kunnat lägga tyngden på det kriminella beteende, 

då det är en del av annat socialt nedbrytande beteende samt att socialnämnden där förklarar att 

det i och med det kriminella beteendet finns en risk för barnets hälsa och utveckling.  Fakta 

och omständigheter för antisocialt beteende är inte entydiga. I RÅ 2000 ref 33 nämns att annat 

socialt nedbrytande beteende kan tolkas extensivt och att begreppet kan innefatta antisociala 

samt destruktiva sammanhang. Dock kan tolkning av RÅ i detta sammanhang gälla den 

miljön barnet befinner sig och inte dennes beteende (RÅ 2000 ref 33).  

 

För att tydligare förstå socialnämndens bedömning borde det finnas en förklaring över vad de 

anser att ett antisocialt beteende innebär. Detta så väl som att barnen faktiskt inte själva 

uttrycker sina åsikter om detta gör att vi frågar oss om socialnämnden verkligen inte bara i 

rättsprocessen varit otydlig om detta utan också i utredningarna. Har barnen i så fall i dessa 

utredningar verkligen förstått vad socialnämnden yrkar på i deras ansökan om vård enligt 

LVU 3 §? Forskning visar på att barn inte alltid förstår varför det blir omhändertagna 

(Cederbor & Karlsson, 2001, s.167) vilket skulle kunna vara situationen även i dessa fall. I så 

fall använder sig inte socialnämnden av det tilltänkta barnperspektivet i sin utredning då de 

inte tryggar barnets informationssfär (Mattsson, 2002, s.147) 

 

Tema 4: Aggressivitet 

 

De flesta pojkarna i de granskade domarna uppvisar enligt socialnämndens utredning, mer 

utåtagerande aggressiva beteenden än flickorna. Pojkarna anses väl medvetna om sina 

aggressiva beteenden och i några av domarna framkommer det att pojkarna har uttryckt att de 

vill bli tvångsomhändertagna för att få hjälp ur det destruktiva beteendet. 

 

”(…)[pojken] var mycket utagerande. Under våren 2009 eskalerade [pojkens] aggressivitet 

och kriminella beteende. Efter det att [pojken] mordhotat sin lärare blev han avstängd från 

skolan och han har blivit tagen av polis misstänkt för rån och misshandel. Under 

utredningstiden har [pojkens] aggressivitet och kriminalitet eskalerat” (Målnummer 18897-

09, s.4). 

 

I några av domarna uttrycks det aggressiva beteendet genom våldsamma handlingar mot 

främst mödrarna. I de fallen har mödrarna uttalat sig om detta i utredningen: 

 

”Enligt modern har [pojken] den sista tiden förändrats i sitt beteende och blivit mycket 

aggressiv och hotfull. Modern berättar att [pojken] även kommit hem berusad mitt i veckan 

och på dagtid på en lördag” (Målnummer 19277-09, s. 4). 

 

Vårdnadshavarna anser i de flesta fall då våldsamheter förekommer att situationen är ohållbar 

och att ett tvångsomhändertagande är nödvändigt pga. det inte finns något annat sätt att 

hantera barnets destruktiva beteende. 

 

Hos flickorna uttrycks aggressiviteten oftast som raseriutbrott och/eller impulsivitet: 
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”[Flickan] har ett socialt nedbrytande beteende med raseriutbrott, impulsivitet och allmänt 

destruktivt uppförande. Hon har ett dokumenterat impulsivt beteende och en oförmåga att 

fullfölja det som planerats” (Målnummer 19289-09, s. 5, 6). 

 

Vidare anses, enligt utredningen, att två flickor har tyngre missbruksproblem som i ett fall har 

lett till prostitution och i ett annat fall till ett självskadebeteende.  

 

Vårdnadshavarna till de missbrukande ungdomarna beskrivs vara väldigt oroliga över 

situationen och ser oftast ett LVU-omhändertagande som det enda sättet att åstadkomma en 

positiv förändring i den unges liv. 

Socialnämnden väljer att argumentera för att barnen har ett missbruk i en sådan omfattning att 

de är i behov av vård enligt LVU. I många fall pekar nämnden även på att barnen (både 

flickor och pojkar) vistas med olämpliga personer som varit aggressiva eller kriminella. 

 

”[Flickan] har vistats i olämpliga miljöer tillsammans med olämpliga personer(…)[Mannen], 

som hon har umgåtts med, är aggressiv(…)”(Målnummer 13785-09, s. 6). 

 

Analys: Regeringsrätten har i ett rättsfallsreferat, RÅ 2000 ref. 33, utvidgat tolkningen 

begreppet socialt nedbrytande beteende. Regeringsrätten bedömde att en femtonårig pojke 

hade ett sådant beteende och att hans hälsa och utveckling utsattes för risk till följd av ett 

beteende som summerades enligt följande: ”[Pojken] har ett aggressivt uppträdande och svårt 

att behärska sig. Detta leder till att han hotar och slår sina kamrater och anhöriga. I sådant 

sammanhang har han också använt kniv. Han har avstängts från olika skolor och andra 

institutioner därför att man inte kunnat garantera hans egen och andras säkerhet. Det 

aggressiva beteendet skall som tidigare nämnt innebära en påtaglig risk för den unges hälsa 

samt utveckling (RÅ 2000 ref 33). 

 

Huruvida barnets aggressiva beteende kan ses som ett uttryck för en social missanpassning 

eller inte kan variera från fall till fall. I flickornas fall innefattas prostitution och 

självskadebeteende av rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende”. Av de granskade 

domarna kan konstateras att aggressivt beteende inte har använts som huvudargument för 

tvångsomhändertagandet utan kriminalitet som innefattas av rekvisitet har varit den främsta 

orsaken till omhändertagande enligt LVU. Dock framkommer det i domarna att pojkarna 

hotar och slår sina vårdnadshavare samt har svårt att behärska sig då de inte är av samma åsikt 

som sina vårdnadshavare. Detta utåtagerande beteende kan anses vara ett annat socialt 

nedbrytande beteende.  

 

Som tidigare nämnts uttrycker inte barnen hur de ser på sig själva i de fall där barnen anser att 

de inte har ett annat socialt nedbrytande beteende. Varken socialnämnden eller rätten begär en 

mer utförlig förklaring på hur barnet ser på sin situation enligt domarna. Vår tolkning av detta 

är att rätten väljer att se barnet som ett objekt som inte kan förstå sin egen situation och dess 

allvar. Vi menar att beslutsfattarna inte lägger någon större vikt vid att närmare utreda barnets 

åsikt eftersom de anser att barnen i dessa fall inte kan förstå sitt eget bästa. Enligt Mattsson 

(2002) ska bedömaren av ett barn alltid ha barnets bästa i åtanke. Bedömare ska därför alltid 

se till barnets bästa då beslut fattas för att integrera barnperspektivet i arbetet (Mattson, 2002, 

s. 33-36; Mattson, 2006, s.83-84). 
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Tema 5: Umgänge med missbrukare 

 

I domarna framgår det att flickornas umgänge med äldre missbrukare bedöms ingå i ett socialt 

nedbrytande beteende 

 

”[Flickan] vill fortsätta sin skolgång. Hon har insett att hon inte har haft ett bra umgänge. 

Hon anser dock att hon inte har fått de resurser som utlovats”(Målnummer: 19248-09, s. 8) 

Av socialnämndens utredning framgår det tydligt att flickan fått droger från sin 

umgängeskrets: 

 

”[Flickan] har berättat att hon sedan sommaren 2009 har tagit amfetamin regelbundet.  Hon 

har även rökt cannabis några gånger och provat ecstasy vid två tillfällen. Hon har fått 

drogerna av dem hon umgåtts med”(Målnummer: 19248-09, s.4). 

Vårdnadshavaren berättar vidare om dotterns situation: 

 

”(…)[Flickan] drack alkohol och struntade i skolan. Situationen förvärrades och [Flickan] 

magrade och fick humörsvängningar. [Flickan] började umgås med äldre missbrukare och 

svarade alltmer sällan i mobiltelefonen. [Flickan] greps av polis tillsammans med tre äldre 

missbrukare i en lägenhet som av polisen är känd som ett tillhåll för missbrukare” 

(Målnummer: 19248-09, s. 7). 

 

Umgänge med ”äldre” kriminella har även definierats som ett normbrytande beteende som 

ingår i ett socialt nedbrytande beteende: 

 

”Hans normbrytande beteende, att sälja narkotika för att finansiera sitt missbruk, umgås med 

äldre kriminella missbrukande kamrater, vara ute på nätter, att inte underordna sig vuxnas 

gränser samt avhålla sig från skolundervisning sammantaget är ett socialt nedbrytande 

beteende (… )Han sätter sig över de gränser som vuxna sätter och är ute sent på nätterna. 

Nämnden tror att han då umgås med kriminella och missbrukare”(Målnummer: 19277-09, 

s.7-8). 

De unga är medvetna om att de har en olämplig umgängeskrets men många av dem menar att 

det är svårt att lämna vännerna eftersom de kommit varandra väldigt nära. De inser samtidigt 

att det är det enda sättet att bryta det negativa beteendet. Vissa av de unga ser därför 

tvångsvården som en nödvändighet för ett tryggare liv medan andra menar på att om de fått 

adekvat hjälp av socialtjänsten från början skulle de kunna lämna de destruktiva relationerna 

utan behov av tvångsomhändertagande.  

 

Analys: Som tidigare nämnt definieras socialt nedbrytande beteende om den unge vistas i 

knarkarkvartar eller missbruksmiljöer (prop. 1989/90:28 s. 109). I första hand är begreppet, 

enligt förarbetena, avsett att täcka fall då den unge befinner sig i en olämplig miljö eller 

prostituerar sig (prop. 1989/90:28 s. 67 och 109). Vilken betydelse umgänget har med de 

”äldre” missbrukarna anges inte i domarna. Dessutom redovisas inte heller huruvida detta 

umgänge är av den grad att det skulle vara en risk för barnets hälsa och utveckling. Vår 

tolkning av domarna är att socialnämnden verkar lägga större vikt vid att missbrukarna barnen 

umgås med är ”äldre” och inte huruvida umgänget isig utgör en risk.  

 

Vissa barn anser inte att ett omhändertagande enligt LVU är nödvändig då de anser att det är 

socialtjänsten som brustit i deras omsorg. De menar på att de inte behöver tvångsvårdas utan 

själva med hjälp av rätt stöd kan bryta det destruktiva mönstret.  
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Barnperspektivet finns till för att skydda barnets integritet som egen person med ett 

egenvärde. I utredning rörande dem ska barnets åsikt och kunskap om sig egen situation 

beaktas. I SoL och barnperspektivet ska den enskildes bestämmanderätt respekteras. Dock får 

barn aldrig själva fatta beslut eller välja utformning av insatser. Dessa synsätt kan motsätta sig 

med varandra. Även om socialnämnden är skyldig att vidta åtgärder för att tillgodose ett barns 

skyddsbehov ska dessa åtgärder också bygga på barnets åsikt eftersom barnperspektivet 

betonar aktörsprincipen (Mattson, 2006, s.21, 38). Vi kan inte veta hur socialnämnden beaktat 

barnets åsikter tidigare men menar på att det behövs en tydligare motivering varför 

socialnämnden är för vård. Dessutom syns inte barnens åsikter vilket gör att bedömaren inte 

kan ha använt sig av ett Mattsons (2002) barnperspektiv som framhåller barns rätt till sin 

informationssfär och integritet (Mattson, 2002, s.147).  

 

Avsnittet ovan behandlade det sista temat som påträffades vid granskningen av domarna.  

 

Vilken information om barnet beaktar domstolen från barnet själv, det offentliga 

biträdet, socialnämnden, vårdnadshavare? 

 

Inget av barnen i de granskade domarna bestrider vårdbehovet helt och hållet men många 

anser att vården skulle kunna ske frivilligt enligt SoL och att rätten därför inte kan besluta om 

vård enligt LVU. De anser att vårdplanen är bra och att det finns anledning för dem att följa 

den samt att det som socialnämnden åberopar ofta handlar om livssituationer som de inte 

längre befinner sig i. I sju av fallen tar rätten upp vad den unge anser i rättens bedömning och 

beslut. I fem av fallen tar inte rätten upp den unges egna åsikter i bedömningen mer att den 

unge vitsordar ansökan trots att den unge lagt fram argument mot vård enligt LVU under de 

muntliga förhandlingarna. I två av fallen tar inte rätten med den unges åsikt i och med att det 

inte förekommit någon muntlig förhandling. Rätten behandlar alltså de ungas åsikter i någon 

grad i alla de fall där det förekommit en muntlig förhandling. Tyngden i bedömningen av 

rätten ligger, i och med att de i alla domar anser att den unge behöver vård, på om den ska ske 

enligt SoL eller LVU. Rätten beslutar att de unga i alla fall ska beredas vård enligt LVU. 

Rätten menar, i de fall där barnen godkänner vårdplanen, att det är positivt att de unga har 

insikt i sina problem men att de inte anses ha uthållighet nog eller tillräcklig insikt i sin 

situation att det går att lita på deras samtycke fullt ut. Domstolen bortser helt från de 

samtycken som barnen lämnat och beslutar om vård enligt LVU. 

 

”Det är länsrättens bedömning att [pojken] visar bristande insikt rörande sitt eget 

vårdbehov(…)länsrätten anser därmed att hans samtycke inte kan garanteras”(Målnummer: 

15394-09, s.9). 

 

”(…)att [pojken] haft dålig uthållighet vid tidigare insatser samt vad som i övrigt 

framkommit kan den nödvändiga vården inte säkerställas på frivillig väg”(Målnummer: 

20617-09, s.5). 

 

Resultaten visar att rätten i 9 av 14 domar beaktar vårdnadshavares åsikter i bedömningen. 

Detta görs antingen genom att redovisa de argument vårdnadshavarna hade för eller emot vård 

eller genom att redovisa om de samtyckt till vårdplanen eller inte. I tre fall beaktar inte rätten 

vårdnadshavares åsikter i bedömningen.  I två fall är de unga över 18 år varpå vårdnadshavare 

inte är parter i målen 
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Socialnämnden hävdar att barnen tidigare haft öppna insatser men att de unga avvikigt och 

inte fulländat vården vilket, enligt socialnämnden visar att barnen inte förstått allvaret i 

problematiken. Detta lägger rätten fokus på då de fattar sina beslut. 

 

”Omständigheten att tidigare frivilliga insatser från socialtjänsten inte har lett till någon 

hållbar förändring talar också emot att behövlig vård skulle kunna ges på frivillig 

väg”(Målnummer: 20808-09, s.7). 

 

Sammanfattningsvis visas att domstolen dömer i enlighet med socialnämndens ansökan om 

vård. Domstolen har inte kommit fram till några andra slutsatser angående förutsättningarna 

för vård enligt LVU 3§ . Det framgår genom att domstolen sällan ifrågasätter socialnämndens 

beskrivningar av de aktuella situationerna. Vårdnadshavare går i de flesta fall också på 

socialnämndens linje men rätten beaktar inte särskilt deras åsikter. Rätten redovisar barnens 

åsikter men väljer i alla mål att inte beakta att de motsätter sig vård enligt LVU.  

 

Analys: Enligt lagstiftningen framhålls att den unges inställning så långt möjligt skall 

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

mognad. Information till barnet och hur den utformas bör anpassas efter barns och ungas 

förutsättningar att ta till sig information och ges på ett sådant sätt att den inte är onödigt 

uppslitande (prop.1996/97:124, s.98; 2006/07:129, s. 110). 

 

Enligt Mattson (2002) skall barnet ses som ett subjekt med egna rättigheter. En viktig 

beståndsdel i integritetsskyddet är rätten att komma till tals. Integriteten i den rättsliga 

bemärkelsen handlar om en människas värderingar, önskningar och åsikter. Att inte lyssna på 

ett barn innebär att inte respektera dennes yttranderätt vilket är en kränkning mot barnets 

integritet (Mattsson, 2002, s.72-73).  

 

Av vår analys framkommer att barnens inställning klarläggs i de flesta fall med ett par 

undantag men varken socialnämnden eller domstolen tar hänsyn till den. Barnen anses inte ha 

insikt i problemens och kan därför inte anses förstå vad som är bäst för barnet. Det 

barnperspektiv som dominerar domstolens ställningstagande är att barnen behöver skyddas 

mot sitt eget beteende. Inte heller ifrågasätts eller diskuteras hur den tidigare vård, barnen 

avvikit från, fungerat och om den verkligen har tillgodosett barnets behov. Även om det är 

riktigt att se till barnets bästa i bedömningen ska detta göras med barnets egna åsikter i åtanke. 

Både lagstiftning och barnperspektivet utgår ifrån att barnet har kunskap som är viktig att ta 

del av i bedömningen men domstolen väljer att inte tillämpa detta (Cederborg & Karlsson, 

2001, s.175-177; Näsman, 2004, s.64-65).  

 

7. Slutsatser och diskussion 

 

Slutsats 
 

I följande avsnitt redovisas slutsatser relaterade till syfte och frågeställningar för att föra en 

diskussion kring de resultat vi presenterat och den analys vi gjort.  

 

Syftet med denna studie har varit att studera vad barnperspektivet innebär rättsligt enligt SoL 

och LVU.  Syftet har även varit att belysa hur barnperspektivet kommer till uttryck i domar 

enligt 3§ LVU, rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende”. 
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Begreppet annat socialt nedbrytande beteende har fått en vidare mening efter ett 

rättsfallsreferat från Regeringsrätten (RÅ 2000 ref.33). Socialt nedbrytande beteende kan även 

innefatta situationer där barnet befinner sig i asociala och destruktiva miljöer, samt då barnet 

har ett utåtagerande beteende som kan vara till skada för barnet eller andra i barnets 

omgivning. Socialnämnden har valt att i stort sett endast tolka socialt nedbrytande beteende 

efter den äldre definitionen, normbrytande beteende. Detta begrepp är brett och svårdefinierat 

vilket även kan tydas från informationen i domarna. Socialnämnden har sällan en klar 

uppfattning om varför de ansöker om vård. Trots att barnen i flera domar uppfyller andra 

rekvisit i LVU 3 § som exempelvis kriminellt beteende eller att de befinner sig i 

missbruksmiljöer, väljer socialnämnden att lägga tyngden på rekvisitet socialt nedbrytande 

beteende. Enligt vår mening visar detta på att socialnämnden bortser från andra dilemman 

som kan anses vara betydelsefulla. Det får oss även att ifrågasätta vad annat socialnämnden 

väljer att bortse från. I vissa mål har socialnämnden inte haft direkt kontakt med barnet. Kan 

de i sådana situationer verkligen uttala sig om barnets behov samt barnets åsikt? Varför ställer 

sig inte rätten frågande till socialnämndens utredning då de inte haft direkt kontakt med 

barnet, när rätten enligt lag har möjlighet att inhämta ytterligare information om det så krävs 

för en fullständig bedömning? Detta särskilt då barn över 15 år har rätt att komma till tals i 

utredningar och rättsliga sammanhang. 

 

Av våra resultat kan vi konstatera att barnperspektivet i SoL och LVU innebär att barnet har 

en laglig rätt att komma till tals samt att barnets åsikter och vilja ska beaktas i beslut rörande 

barnet. Samtidigt ska beslutsfattare också se till barnets bästa. Dessa rättsliga krav kan 

kollidera med varandra då barnets bästa inta alltid är förenligt med barnets vilja. Dock kan 

inte barnets bästa avgöras om inte barnets åsikter och vilja respekteras. 

 

Vi kan också utifrån våra reslutat se att domstolarnas barnperspektiv främst definieras genom 

att se barnet som ett skyddsvärt objekt som inte själv kan förstå och förklara sin egen 

situation. Aktörsprincipen om barnet som en kompetent person med kunskap som ska göras 

delaktig i de beslut som rör barnet används inte av domstolen.  

 

Det har visat sig efter granskningen av domarna att rätten inte tar hänsyn till vad barnet anser i 

frågor som rör barnet. Rätten går i alla fall på socialnämndens linje och ifrågasätter inte deras 

bedömning av barnet över huvudtaget. I de flesta fall kartlägger rätten barnens åsikter, men de 

tar inte hänsyn till vad barnet säger och väljer inte heller att utreda vidare då fakta kring 

barnet samt det barnet säger är ofullständigt under den rättsliga bedömningen. 

 

Detta visas även då samtycke till vård lämnas av barnet. Domstolen accepterar inte samtycket 

vid bedömningen av besluten enligt LVU. Dessutom saknar domstolen ofta hänvisningar till 

att bereda barnet vård enligt LVU trots att samtycke lämnats. Hur mycket lyssnar rätten på 

barnet och hur kan ett barnperspektiv tillämpas i sådana situationer?    

 

Att vara barn innebär att det kan vara svårt att förstå och införliva ”vuxenvärldens regler” 

(Aronsson, 1996, s.69). Essensen med barnperspektivet är att beslutsfattare ska kunna närma 

sig barnen för att förstå och tolka det de försöker uttrycka. Barnperspektivet som ska 

användas lägger tyngden på barnet som subjekt med kunskap som är av stor vikt för 

beslutsfattarna då de gör en rättslig bedömning. Detta perspektiv ska visserligen integreras 

med skyddsperspektivet men den skyddande funktionen kan inte tas till vara om inte 

beslutsfattare vet vad barnet anser om sin livssituation. Domstolarna har dock i dessa fall valt 

att bedöma barn som inkompetenta objekt som inte är förmögna att fatta beslut som är 

förenligt med deras eget bästa. Detta stämmer väl överens med det som nämns i både 
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Aronsson (1996) och Hollander (2004) om att barn förväntas förstå vuxnas normer då vuxna 

har svårt att förstå och tolka det barnen uttrycker (Aronsson, 1996, s.69, Hollander, 2004, 

s.49).  

 

Detta tyder på att beslutsfattare inte förstår vad barnperspektivet har för syfte samt vilka 

attityder kring barn som lagstiftaren ville förändra enligt förarbetena. Därmed går det inte att 

tillämpa ett barnperspektiv på det sätt som är tänkt.  

 

En samlad bedömning av materialet är att det finns fall där barnen redovisar att anledningen 

till att tidigare vård inte fungerat beror på att socialnämnden inte beslutat om adekvata 

insatser då de inte lyssnat på barnet under utredningen. Trots detta väljer bedömaren i rätten 

att inte diskutera eller utreda detta närmare. Socialnämnden har på så sätt tolkningsföreträde 

och barnens version åsidosätts, detta trots att ett barnperspektiv har införts i nästan all 

lagstiftning som rör barn. Då domstolarna inte kan integrera skyddsperspektivet med 

aktörsperspektivet använder de sig inte av lagstiftningen och barnperspektivet som aktörsteori 

som de bör. I lagstiftningen tydliggörs att barnet ska göras delaktig samt ses som en aktör i de 

beslut som rör barnet.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att barnperspektivet inte kan tillämpas fullt ut så länge rätten 

inte anser att barnets åsikt och vilja är av större vikt än vad som framgår av de granskade 

domarna. Enligt tidigare forskning samt denna studie hörs barnets åsikter i begränsad 

utsträckning vilket innebär att barnets integritet och självbestämmande inte respekteras. 

 

Diskussion 
 

Vår hypotes om att beslutsfattare inte ser barn som tillräckligt kompetenta att förstå sin 

situation har i utifrån resultaten i denna studie verifierats.  Den definition vi har av 

barnperspektivet stämmer inte överens med det barnperspektiv som används i rätten. 

Barnperspektivet för oss är att barnet ska få en möjlighet att få sin röst hörd i direkt samtal 

med beslutsfattarna i alla beslut som rör den. Denna uppfattning överensstämmer med det 

perspektiv som lagstiftaren försökt att införa i lagstiftningen genom att lägga vikt vid 

uppfattningen om barnet som kompetent aktör (SoL 3:5 §, LVU 1 §; prop.1996/97:124, s. 99).  

 

En lösning på detta kan möjligen vara att kraven på beslutsfattarna höjs från håll där kunskap 

finns kring barnperspektivet. Hänsyn ska enligt lagen tas till barnets vilja (SoL 3:5 §) och det 

bör inte vara möjligt att fatta beslut kring barn om inte de fått komma till tals direkt till 

beslutfattaren. Dessutom bör beslutfattaren visa ett större intresse av att ställa ytterligare 

frågor till barn just för att kunna göra en så fullständig och rättsäker tolkning som möjligt.  

 

Då vi granskade domarna uppkom det en mängd frågor, hos oss författare, om barnens 

situation och problematik där det enligt oss saknades en del information för att en fullständig 

bedömning skulle kunna göras. Dessa redovisade inte rätten i domarna vilket borde leda till 

att rätten inte har möjlighet att fatta ett korrekt beslut. Vi anser att frågor kring barnen 

livssituation inte bör uppkomma om rätten anser sig kunna fatta ett slutgiltigt beslut.  

 

Eftersom materialet är begränsat är det inte möjligt att dra några generella slutsatser men de 

resultat vi har redovisat stämmer dock väl överens med tidigare forskning som vi presenterat. 

Vi hade dock önskat kunna granska fler domar och utföra en djupare analys inom 

ämnesorådet men begränsades av tiden som var utsatt för momentet. Som nämnt tidigare var 
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en första tanke att genomföra intervjuer med utredare samt att studera sociala utredningar. 

Detta för att kunna göra en jämförelse med de utvalda domarna från länsrätten (nuvarande 

förvaltningsdomstolen). Ett större underlag hade varit att föredra för att kunna generalisera 

våra resultat. I denna uppsats har vi endast kunnat konstatera vårt resultat men inte haft 

tillräckligt stort material för att dra generella slutsatser.  

 

Under arbetets gång fann vi en hel del forskning som berörde barnets bästa i olika 

sammanhang. De likheter vi funnit med tidigare forskning inom vårt ämnesområde har varit 

att barn har fått uttrycka sina åsikter i en liten utsträckning i LVU-processen. Dock är 

skillnaden från tidigare studier att alla barnen som deltagit i den muntliga förhandlingen, i de 

domar vi granskat, fått uttryckt sina meningar i rätten men då i olika utsträckning. Även om vi 

inte kan generalisera våra reslutat anser vi att de ändock måste kunna diskuteras. Det är 

positivt att barnen i de domar vi granskat fått uttrycka sina åsikter i någon form under 

beslutsprocessen men detta har som nämnt ovan skett i väldigt liten och ojämn utsträckning. 

Förordningar och förarbeten reglerar hur rättsförfaranden ska gå till för att integrera 

barnperspektivet. De reslutat vi fått fram visar på att dessa inte följs som det är tänkt. 

Eftersom LVU är en tvångslag som i sig är integritetskränkande anser vi att det finns en ännu 

större anledning till att beslutsprocesserna verkligen går till på det sätt som det bör. Om detta 

inte sker anser vi att det är viktigt att försöka uppmana till en diskussion kring detta samt 

väcka intresse för framtida forskning för att verkligen få fram vad syftet och innebörden med 

barnperspektivet är. ”Använder” vi detta perspektiv eventuellt bara för att rättfärdiga vårt 

användande av tvångslagar? 

 

För vidare forskning hade det även varit intressant att studera eventuella skillnader mellan kön 

genom att granska huruvida rätten ser annorlunda på flickor än pojkar och hur det kommer i 

uttryck. Vi stötte på forskning som antydde att det finns skillnader exempelvis då rätten 

bedömer tolkningen av rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende”. Även under denna 

studie upptäckte vi skillnader mellan könen i bedömningen av vad som ansågs vara ett socialt 

nedbrytande beteende. Vi valde dock att inte analyser detta närmare då det inte ingick i våra 

frågeställningar. 

 

Slutligen kan konstateras att rätten har lyssnat på barnen men inte ändock inte hört det dem 

sagt i våra valda domar. I domstolsförfaranden där barnet berörs anser vi att utredarna har ett 

ansvar att se till att barnets åsikter blir beaktade och inte åsidosatta. Vi menar att mycket av 

problematiken kring barnens ohörda röster beror på bristande kunskaper och intresse kring 

barns tankeformer och att detta ämnesområde därför bör uppmärksammas mer för en höjd 

kunskapsnivå hos beslutsfattare. 
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