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Abstract 
Background/aim: The purpose of this sociological study "Genus in the Child's Best Interest" 
was to, from the Administrative Court's decree about the child's own behavior, further 
clarify the concept of the child's best interest by studying how the concept is expressed in 
decrees with focus on genus.  
Theory: Three genus theories, to compare girls and boys, Mary John's power theory, the 
grown ups definition of what the reality is and what it should contain, and a labeling theory, 
where the people with power are the ones to define what's normal and what's not, have been 
used to analyze the result in this study.  
Method: A content analyses was used to analyze the decrees, with the focus on girls and 
boys between the ages of 12 to 19, where they have been forced into treatment by the law.  
Result: The concept of a child's best interest does make a difference between girls and boys 
in the decrees, and the girls have more power because they have more room to express 
themselves and are less responsible for their thoughts and actions. The concept is possible to 
use, but the definition is subjective and could be colored by the societies values and norms. 
 
 
Key words: best interest of the child, children's rights, UN's convention on the rights of the 
child, LVU, LVU-cases, the child's own behaviour, genus, power. 
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1. Inledning 
Under senare tid har det civilrättsliga regelverket rörande barn och föräldrars legala 
relationer utvecklats till ett självständigt rättsområde, barnrätten, där barnet och barnets 
legala relationer står i centrum (Gustavsson, 2011). I barnrätten är FN:s barnkonvention 
(BK) och dess principer om barnets bästa och barns rätt att komma till tals grundpelarna. Det 
handlar om föräldrars ansvar för sina barn samt det legala utrymmet för barns med- och 
självbestämmanderätt, särskild vikt läggs på tolkningen av barnets bästa 
(Barnkonventionen). Föräldrarna anses vara de som är mest lämpade att förstå vad som är 
bäst för deras barn, men om föräldrarnas förmåga inte alltid räcker till, eller barnets eget 
beteende orsakar problem, kan det uppstå en risk att barnet far illa. Det är då samhället kan 
hjälpa till med stöd av Socialtjänstlagen (SoL), som är uppbyggd på frivillighet och 
självbestämmande, eller Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), som 
kan komma att tillämpas om barnet eller föräldern motsätter sig ett beslut om vård enligt 
SoL, där det är kommunen som har det yttersta ansvaret att ge stöd och skydd till utsatta 
barn (Gustavsson, 2011). 
 
Det finns olika anledningar till varför barnet kan omhändertas enligt LVU och denna studie 
fokuserar på § 3 LVU, vilket innebär att barnet själv utsätter sig för ett riskfyllt beteende, de 
så kallade "beteendefallen" (Thunved, 2012). Det är viktigt att barnet döms till vård utifrån 
behovet av rehabilitering och inte på grund av den faktiska lagöverträdelsen (Ehlin, 2004). 
Den övergripande frågan i varje utredning är om det finns en "påtaglig risk" att barnet kan 
komma till skada genom sitt eget beteende och där inga subjektiva antagande om att barnet 
löper risk får ske. Ovidkommande omständigheter, såsom till exempel allmänna 
samhällsvärderingar, får inte vara en anledning till omhändertagande och det måste på så vis 
finnas konkreta omständigheter som talar för att risk förekommer (Thunved, 2012). 
 
Ett barn kan tvångsomhändertas för att rehabiliteras av tre olika anledningar, eller rekvisiter, 
när det gäller barnets eget beteende:  
 

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. (LVU, 1990/2011) 
 

När det gäller rekvisitet "missbruk av beroendeframkallande medel" är det preparatets form, 
mängden ungdomen konsumerar, hur ofta drogen konsumeras och konsekvenserna av 
missbruket som räknas. Bruket eller missbruket skall då vara regelbundet eller på väg till att 
bli regelbundet innan LVU får tillämpas, dock kan enstaka bruk av tyngre preparat såsom 
heroin leda till åtgärder. Med begreppet "beroendeframkallande medel" menas alkohol, 
narkotika eller därmed jämställda tekniska preparat. Icke medicinskt bruk av medicin kan 
också komma in under detta begrepp (Thunved, 2012). 
 
Rekvisitet "brottslig verksamhet" anses vara uppfylld när barnet begår ett eller ett fåtal 
allvarliga brott, såsom övergrepp och misshandel, eller när barnet begår flera mindre brott. 
Det får dock inte handla om bagateller eller enstaka brott som inte är av allvarlig art. Barnets 
brottslighet måste visa på att barnet inte kan anpassa sig till de normer och regler som finns i 
samhället (Thunved, 2012). 
 
Rekvisitet "något annat socialt nedbrytande beteende" innebär att barnet avviker från 
samhällets grundläggande normer så pass mycket att barnets hälsa och utveckling utsätts för 
påtaglig fara. Detta inkluderar bland annat de brott som barnet kan ha begått som inte 
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uppfattas som brottslig verksamhet utan mer som ett socialt nedbrytande beteende. Under 
detta rekvisit ingår också bruk av anabola steroider, prostitution, uppträdanden på sexklubb 
eller besök i missbruksmiljöer. Skolskolk eller psykisk sjukdom är inte grund nog för ett 
LVU, därför att skolskolk är skolans uppgift och den psykiska hälsan ligger inom 
psykiatrins ansvarsområde. Eftersom detta rekvisit innehåller mycket olika 
bedömningspunkter är det viktigt att socialtjänsten gör en helhetsbedömning där de även 
räknar in andra omständigheter som till exempel barnets ålder. Det kan även vara så att 
hemmiljön är orsaken till barnets socialt nedbrytande beteende, vilket kan leda till att 
socialtjänsten kan ansöker om vård enligt § 2 och § 3 LVU (Ehlin, 2004; SOSFS, 1997). 
 
Barnet i LVU får respekt för sitt människovärde och sin integritet samt är en egen person 
med egna rättigheter, vilket går hand i hand med BK, men det står inte uttryckligen i vare sig 
LVU eller i BK att detta är barnets bästa, då det inte finns någon allmän definition för vad 
begreppet barnet bästa innebär. LVU ger barnet möjlighet att när de fyllt 15 år själv föra sin 
talan i mål eller ärenden gällande deras egen person, vilket BK lyfter fram som väsentligt, 
och barnet har då också ställning som part, vilket betyder att de kan ha en ställföreträdare - 
som skall agera för barnets intressen. Största möjliga hänsyn skall tas till barnets personliga 
önskan och upplevelser av situationen, därför att barnets inställning skall klarläggas och 
barnets vilja ska komma fram med hänsyn till ålder och mognad. Barnet skall alltså få 
tillfälle och möjlighet att uttrycka sin åsikt, och blir på så vis en del av processen och kan 
möjligtvis påverka utformningen av vården. Barn ses i LVU sammanhang som personer 
under 18 år, och då ingår även de unga som ännu inte fyllt 20 år beroende på olika 
omständigheter, barnet kan dock inte erhålla vård längre än tills den dag barnet fyllt 21 år 
(Barnkonventionen; Thunved, 2012). 
 
Barnets bästa som begrepp är brett och svårt att definiera, vilket betyder att det behövs 
forskning för att göra begreppet mer konkret för det sociala arbetet. Det har genomförts 
studier om barnets bästa i många länder, som bland annat Sverige, Storbritannien och USA. 
Dessa studier fokuserar ofta på att beskriva en specifik situation där barnets bästa kommer 
till uttryck eller används, som till exempel inom juridiken där lagtexten lägger grunden till 
vad som skall ingå i begreppet barnets bästa, vilket är positivt för att ge en mer konkret 
definition av vad barnets bästa innebär. All forskning som genomförs bidrar till att 
tydliggöra barnets bästa som begrepp och jag har utgått från ett samhällsvetenskapligt 
perspektiv med fokus på genus och genom att denna studie inte undersöker LVU-domar med 
den rättsdogmatiska metoden, vilket är en vanlig metod när LVU-domar undersöks, utvidgas 
begreppet ytterligare och blir mer tydligt. Ett mer konkret och definierat begrepp ger en 
mera samstämmig tolkning av begreppet, vilket bidrar till en rättssäkrare process.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att förtydliga barnets bästa som begrepp genom att studera hur 
begreppet kommer till uttryck med fokus på genus i LVU-domar, från Stockholms 
Förvaltningsrätts, med fokus på 3 § - barnets eget beteende. 

1.3 Frågeställningar 
• Kommer barnets bästa till uttryck i LVU-domar?  
• Hur kommer barnets bästa till uttryck i LVU-domar? 
• Är det någon skillnad på hur barnets bästa kommer till uttryck i flickors domar respektive 

pojkars domar?  
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel har tidigare forskning inom det aktuella forskningsområdet redogjorts, vilket 
är forskning om barnets behov och gärningsman och offerroll samt barnets bästa. En stor 
mängd studier och forskning har genomförts inom området, både svensk och internationell, 
vilket betyder att jag endast tagit upp de studier och den forskning som är relevant för min 
studie. Kapitlet tar först upp litteratursökning för att sedan gå in på en forskningsgenomgång 
för att sedan fokusera på forskning om barnets bästa. 

2.1 Litteratursökning 
I databasen ”LIBRIS” har jag letat efter tidigare forskning, den söktes upp, granskades och 
blev sedan utvald. De svenska sökorden var barnets bästa, barns bästa, barnkonventionen 
och barnets rättigheter, barns rättigheter, BBIC, genus och kriminologi. De engelska 
sökorden var best interests of the child, children's rights och convention on the rights of the 
child, BBIC, genus and criminology. Sökningen genomfördes med sökord samt inkluderade 
eller exkluderade vissa begrepp med hjälp av: och, eller, and, or. Jag har även funnit relevant 
forskning i referenslistor från tidigare studier. C-uppsatser har även genomsökts med 
liknande tema som denna studie och jag har även fått hjälp med att hitta litteratur från min 
handledare.  

2.2. Forskningsgenomgång 
Den svenska forskningen om barnets bästa har mycket fokus på barnets bästa utifrån 
juridiken och det samhällsvetenskapliga perspektivet representeras inte lika mycket. Detta 
kan bero på att barnets bästa främst används inom juridiken, vilket gör det viktigt att inom 
juridiken forska kring och definiera begreppet barnets bästa. Inom juridiken finns bland 
annat namn som Anna Hollander (2004) som skriver om barnet rätt och barnets bästa, om 
det komplexa uppdraget att företräda barn i juridiska processer. Sedan Titti Mattsson (2002) 
som bland annat skriver om barnets bästa utifrån barnet i rättsprocessen, där hon bland annat 
undersöker barnets bästa inom juridiken. Om studierna inte handlar om barnets bästa i 
juridiken handlar de om FN:s barnkonvention och barnets bästa utifrån denna kopplat till 
forskningsproblem. Min studie kompletterar till forskningsområdet med ett mer 
samhällsvetenskapligt perspektiv.  
 
Det internationella forskningsområdet är mer omfattande än det svenska, vilket innebär att 
det finns mycket mer studier och perspektiv som undersöks. Både FN:s barnkonvention och 
Barnets Bästa I Centrum (BBIC) är resultaten av forskning på internationell nivå från många 
olika länder och det praktiska sociala arbetet. Även tankar om barnets röst och definitionen 
av begreppet barnets bästa bygger på forskning och empiri från världens alla hörn, vilket 
betyder att denna studie egentligen främst byggs upp med hjälp av internationell forskning 
om barnets bästa och dess praktiska användning.  
 
Ett exempel på forskning är metoden BBIC som bygger på en utgångspunkt i ett antal 
grundprinciper framtagna inom ramen för det engelska forsknings- och utvecklingsarbetet, 
för att sedan sammanföras till en gemensam metod för barnets behov. Det är en helhetssyn 
för att förstå barnets situation och för att kunna uppnå resultat. Barnets behov är 
utgångspunkten och det är utifrån det som barnet beskrivs utifrån de tre perspektiven: barnet 
själv, vårdnadshavarnas förmåga och barnets omgivning. Metoden är bra att förhålla sig till 
när barnet skall vara i fokus och det är dessa punkter som undersöks när metoden används: 
Hälsa, Utbildning (inklusive fritid), Känslo- och beteendemässig utveckling, Identitet, 
Familj och sociala relationer, Socialt uppträdande och att Klara sig själv. Både resurser och 
brister runt barnet skall tas upp och barnet skall vara i centrum. Alla barn är i metoden lika 
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värda och samverkan mellan organisationer är viktigt. Utifrån BBIC:s syfte skall barnet i 
centrum vara överordnat allt annat, där barnets bästa alltid ska beaktas, utredas och 
redovisas (BBIC, 2012). 
 
Jenny Karlsson och Tove Petterson (2003) genomförde en rapport med 
fokusgruppsintervjuer som handlade om ungdomars genus och våld "Konstruktioner av 
gärningspersoner och offer". Den fick fram många intressanta resultat där bland annat 
flickorna gör varandra mer illa verbalt psykiskt våld, medan pojkarna ansåg de utövade 
fysiskt våld, och de betraktade även det psykiska våldet som mindre allvarligt. Detta ansåg 
författarna visade på en nedvärdering hos flickorna själva och att det kan finnas en tendens 
att inte se våld som flickor utsätter varandra för som allvarligt. På det sättet kan det våld som 
flickor utsätts för göras osynligt. Flickorna var sedan även tillskriva av både flickorna själva 
och pojkarna som svaga, de fick på så sätt istället en offerroll (men rollen i sig behöver inte 
anses som svag utan snarare tvärt om). Ungdomarna använde inte ordet offer, men den 
klaraste bilden av ett offer var när en flicka utsattes av en pojke, vilket kan ses som det mest 
ideala, för pojkarna vill inte bli klassade som svaga och flickorna vill inte bli utsatta. Våld 
kan användas för att förhöja status den maskulina statusen hos killar och det var svårt för 
ungdomarna att se både en gärningsman och ett offer i samma person. Flickorna är dock 
inga självklara offer bara för att de utsatts för våld. 

2.3 Barnets bästa  
Barnets bästa som begrepp är svårdefinierat, därför att barnets bästa kan användas på många 
olika plan i samhället, vilket gör att betydelsen skiftar beroende på i vilket sammanhang 
begreppet används. I folklig mun handlar begreppet om kärlek, omsorg, omvårdnad och 
omtanke, vilket alla barn behöver, och på så vis blir standarden för barnet i den icke rättsliga 
tolkningen mycket hög. Standarden för barnets bästa i LVU-domar blir dock en annan, där 
begreppet handlar mer om domstolens och socialtjänstens uppfattningar, antaganden och 
bedömningar som blir avgörande för ett beslut angående barnets bästa (Schiratzki, 2002). 
Barnets bästa skall bedömas utifrån lagtexten angående varje enskilt barn, de individuella 
förhållandena, och hänsyn skall beaktas angående barnens välbefinnande, utveckling, kort- 
och långsiktiga effekter (Thunved, 2012). 

 
För att närmare förklara vad jag menar med barnets bästa tar jag upp vad barnkonventionen 
(BK) menar att barnets bästa är. Konventionen ger nämligen en tolkning av barnets bästa 
som är godkänd och påskrivet av många stater (Schiratzki, 2002). Konventionen ser inte 
enbart att barn är passiva och sårbara objekt i behov av beskydd, utan att de är aktiva subjekt 
som kan och vill utöva sina rättigheter. Artikel 2 slår fast att: alla barn har samma rättigheter 
och lika värde och att ingen får diskrimineras. Artikel 3 anger att: det är barnets bästa som 
ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet själv (vad detta är måste dock 
avgöras i varje enskilt fall). Artikel 6 säger att: varje barn har rätt att överleva, leva och 
utvecklas (såväl fysiskt, psykiskt och socialt). Och Artikel 12 rör: barnets rätt att uttrycka 
sina åsikter och att få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne, med hänsyn 
tagen till barnets ålder och mognad. Barn skall därför beredas möjlighet att höras, antingen 
direkt eller genom företrädare, i alla förfaranden som rör barnet. De har även rätt till 
informationsfrihet, då de ska kunna motta, söka och sprida information i tal, skrift, tryck och 
konst eller annat uttrycksmedel. BK är tänkt att ge en universell definition av vilka 
rättigheter som borde råda för alla barn i hela världen (Barnkonventionen). Sedan i de fall, 
då barnets intressen inte väger tyngst, krävs att beslutande myndigheter visar en 
sammanvägning av alla relevanta intressen i det enskilda fallet. BK kräver även att 
beslutande myndigheter har försäkrats sig om att barnets bästa har kommit med och 
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redovisats så långt det är möjligt. Besluten måste på så sött innefatta ett barnperspektiv 
(SOU 1997:116). 
 
Barns rättigheter hjälper till att bygga upp begreppet barnets bästa, då det finns en stark 
koppling mellan de båda begreppen, där rättigheter innebär både legala och moraliska 
åtaganden, men endast de legala rättigheterna måste verkställas. De rättsliga åtagandena 
handlar om att ett barn har rätt till bland annat undervisning och att någon sedan måste 
verkställa rättigheten. Det betyder att barnet har rätt till ekonomisk trygghet, social relationer 
och rätt till att hävda sina rättigheter om personlig frihet, yttrandefrihet, trosfrihet och 
äganderätt (Schiratzki, 2002).  
 
Ett barns rättigheter kan dock inte kopplas ihop med autonomi (självstyre), därför att vare 
sig barnet vill bli omvårdat eller inte har vårdnadshavaren en laglig skyldighet att ta hand 
om barnet (eller staten om vårdnadshavarna brister i omsorgen). Därför blir det fel att koppla 
ihop självstyre med barn som är för små att uttrycka sin egen vilja, då de inte har samma 
rättigheter som en vuxen när det kommer till självständighet och självbestämmande. Det blir 
bättre om barnets rättigheter ses som ett verktyg för att skydda barnet. En förutsättning för 
att ett barn skall kunna skyddas är då att rättsordningen får information om barnets situation 
och att alla personer (inklusive barnet) har rätt till att vara part i en rättsprocess (Schiratzki, 
2002). 
 
Ur LVU:s bestämmelser kan barnets bästa utläsas som att barnet skall få respekt för sitt 
människovärde och sin integritet, att de är en person med egna rättigheter, även om dessa 
rättigheter är begränsade med tanke på att de inte är vuxna individer som har autonomi. 
Barnet skall i LVU få möjlighet att uttrycka sig själv, då lagtexten säger att barn över 15 år 
skall få föra sin talan och ha rätt till att vara part, vilket är en del av vad barnets bästa är 
enligt bland annat BK. Barnets önskningar och upplevelser av situationen skall tas hänsyn 
till, därför att barnet skall komma till tals i förhållande till dess ålder och mognad. Barnet 
skall alltså få tillfälle och möjlighet att uttrycka sin åsikt, för att kunna påverka sin situation. 
(Barnkonventionen; Thunved, 2012). 
 
Barnets bästa är inte något som är givet. Begreppet är relativt och betyder olika beroende på 
vem det är som tolkar vad barnets bästa betyder i samband med barns behov och skydd med 
mera, vilket gör att begreppet förändras och utvecklas med att mer information om 
begreppet kommer fram. Det är en princip som skall användas och anpassas utifrån barnens 
olika situationer och omständigheter. Det medför att ett barn som inte kan representera sig 
själv får någon som kan hjälpa barnet att vara part i en rättsprocess. Oftast är det 
vårdnadshavaren som är ställföreträdare, men när barnet och vårdnadshavaren inte är 
överens kan en annan person utses till ställföreträdare. Dennes roll är att tillvarata barnets 
bästa och att barnet får en självständig ställning mot sin vårdnadshavare, där 
ställföreträdaren företräder och agerar å barnets vägnar. Ställföreträdaren inte bara företräder 
barnet, utan han kan även bestämma hur han skall företräda barnet. Han bör beakta barnets 
önskemål, skall bestämmas sig för vad han anser vara barnets bästa men har dessutom 
skyldighet att framföra barnets åsikter. Vilket gör att den professionella i detta sammanhang 
är det objektiva som skall bedöma det som den subjektiva (barnet) berättar och ta ställning 
till denna berättelse (Mattsson, 2002; 2008 NR. 2/121). 
 
Eftersom denna studie fokuserar på § 3 LVU, om barnets eget beteende, blir barnets bästa att 
barnen inte uppfyller de rekvisit som finns i lagen. Barnen skall alltså inte utsätta sin hälsa 
eller utveckling för en påtaglig risk, vilket betyder att de bland annat inte skall missbruka 
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beroendeframkallande medel, begå brottsliga handlingar eller bryta mot samhällets normer 
och regler. Där normbrytande beteende är att de har ett brottsligt beteende som inte uppfattas 
som allvarligt nog, bruk av anabola steroider, prostitution, uppträda på sexklubb eller vistas i 
missbruksmiljöer (Thunved, 2012). 
 
Barnets bästa innefattar även barnets röst, där röst i denna studie innebär en redogörelse för 
barnets situation med hjälp av ställföreträdare eller genom citat. Det handlar om som Wilson 
(2001) säger att tala "med" i stället för att tala "om" ett barn, därför att det är som BK menar 
att alla barn skall ha möjlighet att berätta om sin egen verklighet och det är inte förrän detta 
är gjort som det går att bedöma vad som är bäst för det enskilda barnet (Barnkonventionen). 
Det är viktigt att barnets röst kommer med i den utredningen som görs kring barnet, för att 
de på så sätt skall kunna vara med och påverka, och det handlar mycket om att barnet ofta är 
villig att berätta och uttrycka sig bara de får chansen. Det handlar om respekt att bemöta ett 
barn så att det känner sig delaktig och vågar och vill uttrycka sig. Barn väljer ofta själv vad 
de vill säga och står oftast för vad de har sagt, därför skall inget antas när arbeten kring barn 
utförs (Gustavsson, 2011). 

2.4 Sammanfattning av barnets bästa 
Barnets bästa i denna studie är då sammanfattat som att barnets bästa skall komma i främsta 
rummet för att få det skydd och den omvårdnad som barnet behöver för dess välfärd. Det 
handlar om att vårda och skydd de barn som far illa och att samhället har det yttersta 
ansvaret för att detta sker. Det handlar också om vad barnet har rätt till både när det gäller 
barnet själv och de personer som befinner sig runt barnet. Barnet skall få uttrycka sina 
åsikter i alla frågor som rör barnet själv, de har en rätt att bli hörda, i förhållande till sin 
ålder och mognad. De skall ha en egen röst om sin situation och få möjlighet att berätta om 
sin verklighet som de ser den. Ofta är barn villiga att berätta och uttrycka sig om de bara får 
chansen. De har även rätt till att få information om sin situation, rätt till ekonomisk trygghet, 
social relationer och att få hävda sina rättigheter om personlig frihet, yttrandefrihet, 
trosfrihet och äganderätt. Barnet skall inte leva i en situation där barnet missgynnas och det 
får inte finnas en negativ utveckling hos barnet. Barnets sociala och emotionella situation 
skall fungera på alla plan, vilket innefattar både boende, familj, skola och vänner.  

3. Teoretiska perspektiv 
Barnets bästa som begrepp har ingen självklar teori kopplad till sig, vilket betyder att de 
teorier som jag har använt mig av i denna studie valdes ut med tanke på studiens syfte. 
Teorierna valdes även ut för att ge en annan vinkling på LVU-domar eftersom studien utgår 
från samhällsvetenskapliga teorier i analysen och inte juridiska. De teorier studien har 
byggts upp på är Hirdmans, Alvesson & Sköldbergs och Connells genusteorier och Mary 
Johns teori om det fjärde P:et (makt). Perspektivet på barnets bästa utifrån de ovanstående 
teorierna kan bidra till att ge en bredare förståelse av begreppet barnets bästa, vilket gör att 
begreppet blir mer konkret. Utvalda delar av teorierna har använts för en fördjupning av 
resultatet i analysen. 

3.1 Genus 
Denna studies syfte är att utifrån genus ge ett förtydligande av barnets bästa som begrepp 
genom att konkretisera begreppet, för att genomföra detta kommer jag att använda mig av 
två genusteorier. Den ena teorin är Y. Hirdmans (2001) och den andra är R.W Connells 
(2002) teori. Det synsätt jag använder mig av när jag kollar på genus är att genus innebär att 
skillnaderna mellan kvinnors och mäns villkor måste beaktas och att de inte kan behandla 
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dem lika, men att det fortfarande går att hålla sig kritisk till detta synsätt (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Mannen är normgivande och representerar människan i egentlig mening, 
han värderas även högre än kvinnan, han är aktiv och handlande medan kvinnan är passiv 
och oförståndig. Genus är något som skapas genom bland annat uppfostran och stämpling. 
Kvinnor och män hålls isär, till exempel "flickleksaker" och "pojkleksaker" och alla är med 
och skapar denna genusordning oftast helt omedvetet (Hirdman, 2001).  
 
Connell (2002) beskriver att genus först handlar om sociala relationer där individer och 
grupper agerar. Han skriver att den allmänna uppfattningen om genus är skillnaden mellan 
kvinnliga och manliga kroppar. Flickan ska vara smal och sminkad, medan pojken skall vara 
dominant och hård oavsett om de vill detta eller inte. Det är samhället som formar flickor 
och pojkar in i de roller de spelar, där flickorna ska vara lugna, leende, snälla och formbara 
medan pojkarna ska vara stolts, starka och agera. Connell menar även att de flesta våldsbrott 
begås av män. Mönstret som framstår kallar han ”det moderna samhällets genusordning”, 
som han menar är lätt att se och upptäcka men svår att begripa sig på. Genus är komplext 
och osäkert. Vi har en plats i vardagslivet som antingen maskulin eller feminin, denna plats 
konstruerar vi själva, och sedan förhåller vi oss till den plats vi är tilldelade. 

3.2 Mary Johns fjärde P 
Det är ovanligt att skriva om makt när det kommer till barn och deras rättigheter, men makt 
finns även kopplad till BK. BK är nämligen ofta diskuterad och analyserad i termerna av de 
tre P:na; Provision – Protection – Participation. Det vill säga Resurser (till exempel hälsa 
och utbildning), Skydd (mot diskriminering, övergrepp och kränkningar) och Delaktighet 
(att barnen får göra sin röst hörd i alla frågor som rör dem). Det finns dock ett fjärde P och 
detta P står för barnens självständighet, eller "Power" (makt), vilket är det viktigaste P:et 
eftersom det knyter ihop alla de andra P:na, då den som har självständighet även kan ha de 
andra P:na (John, 2003). 

 
Power is the right to have your definition of reality prevail over other people's definition 
of reality. (John, 2003, s. 47) 

 
Power is the right to define how others should define. (John, 2003, s. 47) 

 
Det första citatet kan beskriva tydligt var makten befinner sig i relationen mellan vuxna och 
barn, då vuxnas ord oftast väger tyngre än barns. Vuxna sätter även reglerna för hur 
verkligheten skall tolkas, som det andra citatet beskriver, och det är alltså enligt de vuxnas 
ramverk för hur tolkningen skall gå till som barnen måste passa in i när de uttrycker sig. Det 
blir fruktlöst att lära ett barn om makt, om barnet själv inte får en möjlighet att bli en del av 
den verklighet som de vuxna skapar. Makt och rättigheter för barn är inte populära ord, och 
det beror på att makt och kontroll enligt de vuxna inte är något alla kan dela på, utan något 
som bara vissa har och som de vuxna inte tror att barnen skulle kunna hantera. Barn ses som 
opersoner, maktlösa och anonyma. Problemet med detta är att ju oftare ett barn får höra hur 
maktlös den är desto mer kommer barnet att börja tro och acceptera att den är maktlös, och 
dessa idéer förs sedan vidare i en ond cirkel till morgondagens vuxna som lär ut dessa idéer 
till nästa generation barn (John, 2003).  
 
Det fjärde P:et (makt) har att göra med att se ambitionen hos alla individer som bara varje 
person själva kan definiera och det har inte så mycket att göra med behovet av att skydda 
och tillhandahållande av barn. P:et handlar om att barn ska ha rättigheter som respekterar 
deras personlighet, individualitet, speciella omständigheter och deras självbestämmande. 
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Som till exempel rätten att bli rätt beskrivna, förklarade, forskade och räknade och rätten att 
bli skyddad från sociala institutioner (John, 2003). 

3.3 Sammanfattning 
Genus menar att mannen är normen (makten) som kvinnan ständigt måste utgå ifrån och 
jämföras mot i samhället så väl som LVU-domar. Flickorna är de maktlösa i samhället, som 
inte kan stå för sina handlingar, precis som barnen i Mary John's teori som ses om maktlösa 
och inte ska få någon makt för de kommer inte kunna hantera denna makt. Barnen, liksom 
kvinnorna, blir hela tiden beskrivna som de som inte har makt, som inte kan påverka sin 
situation, som är den svaga i samhället och i enlighet med både genusteorierna och Mary 
Johns teori blir detta en negativ spiral som till slut leder till att vare sig barnen eller 
kvinnorna tror något annat om sig själv än att de är värdelösa. De blir båda definierade i 
genus och makt som den svagare och detta visar vart makten står i förhållande till de som 
barnet och kvinnan måste jämföras mot (mannen eller de vuxna). Genus skapar på så sätt ett 
ramverk för hur kvinnan ska ses på samma sätt som att de vuxna skapar ett ramverk för hur 
barnet skall definieras, vilket betyder att de är mannen och de vuxna som får rätt till att 
definiera verkligheten. Det fjärde P:et (makten) pekar ut ambitioner hos varje individ, att det 
inte handlar så mycket om skydd och tillhandahållande av barnet, utan mer om att barnet 
skall ha rättigheter, som att till exempel att barnet skall bli rätt beskriva. Genus fokuserar på 
hur skillnaderna mellan kvinnan och mannen ser ut och varför dessa skillnader finns.  

4. Forskningsmetod 
I detta kapitel har metoden redogjorts för, hur urvalet har gått till, en beskrivning av hur 
studien genomförts, hur materialet bearbetats och sedan en metodologisk reflektion och de 
etiska övervägandena. 
 
Metoden används för att svara på studiens syfte och frågeställning och skall därför tas fram 
med detta i åtanke. I denna studie har innehållsanalys använts för att på bästa sätt få fram ett 
material som är så nära verkligheten som möjligt. I detta kapitel har metoderna, hur den 
skall användas, urval av materialet och avgränsningar redovisats. Studien har genomförts 
med en kvantitativ innehållsanalys med kvalitativa drag, och materialet som har undersökts 
är LVU-domar med bifall. Analysen har utgått ifrån genus, med inslag av makt samt den 
tidigare forskningen som förts fram. 
 
I denna studie har jag använt mig av en kvantitativ metod med kvalitativa inslag och det har 
inneburit att en skattning av företeelser i domarna har bildat resultatet i samspel med en mer 
beskrivande text under. Det har blivit en analys av hur de på förhand definierade 
företeelserna (missbruk, brottsligt beteende, att få bli hörd och att på information) förekom i 
domarna i relation till genus (Starrin & Svensson, 1994). 

4.1 Urval, angränsningar och materialinsamling 
Urvalet bestod av 10 LVU-domar från Stockholms Förvaltningsrätt, 5 domar angående 
flickor och 5 domar angående pojkar mellan åren 2007 till 2012. Valet av dessa domar 
grundade sig på att det var de domar som var aktuellast, samtidigt som de olika årtalen 
skulle kunna ge en bredare bild av begreppet barnets bästa (Esaiasson et al., 2007). Jag har 
valt att fokusera på domar med bifall, därför att jag ansåg att användningen av barnets bästa 
var tydlig i denna typ av dom. Domarna togs fram i samarbete med Stockholms 
Förvaltningsrätts arkivassistent. Jag kontaktade henne över telefon och bad henne skicka 
LVU-domar inriktade mot barnets eget beteende mellan åren 2007 till 2012, och det skulle 
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vara ett jämt antal flickor och pojkar. Över en period på tre veckor skickade assistenten 
LVU-domar till mig över e-post. Att de årtalen valdes ut berodde på att det var de LVU-
domarna som lagts in i systemet, digitalt, och att det var lättast för arkivassistenten att skicka 
dessa över e-post. Arkivassistenten skickade sedan domar med flickor och pojkar som jag 
kunde välja ifrån och urvalet av fem flickor och fem pojkar skedde genom att jag drog fem 
flickor och fem pojkar från respektive hög av domar slumpartat.  
 
Denna studie har använt sig av innehållsanalys som metod, vilken handlar om att analysera 
texter kvantitativt utifrån ett specifikt forskningssyfte, och det är utifrån detta syfte som 
studien har begränsats. Materialet som har använts är LVU-domar, med inriktning mot § 3 
angående barnets eget beteende. Stockholms förvaltningsrätt valdes ut som instans till 
inskaffande av domar, detta med förståelsen att det även finns andra instanser som behandlar 
LVU-domar. Jag har inte tagit upp allt som står skrivet i domarna, utan med hjälp av 
metoden har antydningar till vissa mönster och olika företeelser som uttrycks i domarna 
visats upp och analyserats. Det har alltså inte handlat om barnens subjektiva berättelser, utan 
om min tolkning av vad barnets bästa är och hur detta kan komma att uttryckas i domarna. 
Det finns en tidsbegränsning på materialet då domarna är från årtalen 2007 till 2012, men 
jag har inte kollat på skillnader över tid. Jag har inte heller fokuserat på barnens relationer 
till föräldrarna eller skolan, då det är barnets eget beteende som denna studie handlar om. 
Det kan givetvis vara så att yttre faktorer såsom skolan, föräldrarna eller andra anledningar 
har en betydelse för om det blir ett LVU eller inte, men dessa är inte några som jag har tagit 
upp i denna studie.  

4.2 Operationaliserande av begrepp 
Barnets bästa - Utifrån de studier och den forskning som genomsökts för denna uppsats har 
följande framkommit när det gäller barnets bästa: att begreppet har med vård och skydd att 
göra, då barnet skall skyddas från sig själv eller andra i sin omgivning, det blir domstolens 
och socialnämndens uppfattningar, antaganden och bedömningar som blir avgörande för vad 
barnets bästa är för varje enskilt barn.  
 

Artikel 3 stycke 1 och 2 anger att: vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av 
offentliga eller privata social välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter 
eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet. 
Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad 
som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som 
tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för 
barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftliga- och administrativa 
åtgärder. (Barnkonventionen) 

 
Det finns ett fokus på barnets framtid och utveckling, och barnen skall på så vis få en chans 
att passa in i samhällets normer och utvecklas till en bra person. Begreppet innebär att barnet 
inte utsätter sig själv eller andra för skada och vet vad som är ett acceptabelt beteende i den 
sociala grupp de tillhör. Att barnen inte utför kriminella handlingar eller missbrukar och att 
de tar ansvar för sitt handlande och sitt beteende. Vilket betyder att de vuxna som kan 
påverka barnets liv, till exempel domstol och socialtjänst, ska ta hänsyn till att barnet skall 
kunna utvecklas både kort- och långsiktigt. 
 
Många andra begrepp såsom, barnets rättigheter, skydd, vård, påtaglig risk, negativ 
utveckling och barnets röst samt samtycke ingår i begreppet barnets bästa. Det är att brett 
begrepp som innefattar alla dessa olika idéer och tankar om vad som är bäst för barnet och 
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vad barnet behöver. Barnets bästa är i denna studie ett begrepp, som jag syftar till att 
förtydliga, något som innehåller alla kategorier jag sedan analyserar i resultat och analys.  
 
Barnets rättigheter - hjälper till att bygga upp begreppet barnets bästa, eftersom i barnets 
bästa ingår det att barnets skall ha vissa legala rättigheter, även om dessa rättigheter skiljer 
sig från de rättigheter vuxna har. I begreppet barnets rättigheter ingår på så vis ett barns rätt 
till omvårdnad, trygghet, skydd, att bli hörd, att få information och rätten att få bli hörd och 
att få uttrycka sina åsikter och sin inställning. I LVU-domar ligger fokus främst på barnets 
rätt att skyddas och få vård samt barnets rätt att få komma till tals och att få uttrycka sin 
åsikt. 
 

Artikel 2 stycket 1 slår fast att: Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra 
varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan 
åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess förälders eller vårdnadshavares ras, 
hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller 
sociala ursprung, egendom handikapp, börd eller ställning i övrigt. 
(Barnkonventionen) 

 
Hur sedan domstolen förhåller sig till barnets rättigheter och vad de beslutar i de enskilda 
fallen angående vad barnets bästa är, är upp till domstolen, därför att barnets rättigheter och 
barnets bästa är inte direkt kopplat till barns självstyre (det finns nämligen en laglig 
skyldighet att ta hand om barnet om barnet utsätter sig för en påtaglig risk genom sitt eget 
beteende eller vårdnadshavaren brister i omsorgen). De ska få använda sig av sina rättigheter 
i en LVU-dom, om de är tillräckligt gamla och mogna (15 år är en lagstadgad gräns), men 
det betyder inte att det automatiskt blir som barnet vill, därför att vad barnet anser vara bäst 
för den själv behöver inte stämma övers med vad de professionella anser vara barnets bästa.  
 
"Barnets röst" - begreppet betyder i denna studie att barnet fått komma till tals i domarna 
antingen genom citat eller en ställföreträdare som representerar barnet i den rättsliga 
processen om barnet inte har samma syn som sin vårdnadshavare och barnets egna åsikter 
och inställning till det som förts fram i LVU-utredningen. Barnets röst blir på detta sätt en 
tolkningsfråga då det är professionella personer och föräldrar som tolkar och bedömer det 
barnet säger innan det kommer i skrift, jag ser alltså barnets röst i LVU-domarna utifrån vad 
de professionella har tolkat in i det barnet har uttryckt sig om, barnets åsikter och 
inställningar. Att det står i domen att barnen fått uttrycka sig om, haft en åsikt om eller anser 
något är inte direkt från barnets mun till mina öron, därför kan det bli ett problem i denna 
uppsats när jag uttalar mig om barnets röst.  
 

Artikel 12 stycke 1 och 2 menar att: Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som 
är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dess i alla frågor som rör barnet, 
varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 
För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller 
genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den 
nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden 
som rör barn. (Barnkonventionen) 

 
Jag valde dock ändå att ta med begreppet barnets röst, som i denna studie betyder att barnet 
fått komma till uttryck och fått berätta om sin situation genom vad de professionella skrivit 
ner i LVU-domen om vad barnet sagt. Några långgående slutsatser kommer därför inte att 
kunna tas, men eftersom "barnets röst" är en den av barnets bästa ansåg jag att begreppet var 
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viktigt att ha med i denna studie. Begreppet skulle hittas i relation till pojkar och flickor där 
det undersöktes om det fanns någon skillnad mellan hur begreppet kom till uttryck mellan 
könen. I domarna letade jag efter dessa uttryck: "uppgav", uttrycker sig "genom sitt 
offentliga biträde", "hon/han vet", "hon/han vet inte", "anser", "uttrycker" och att "hon/han 
har", sedan även citat som detta.  
 

Kan inte snacka. Säg bara att jag sköter min skola och ångrar det jag gjorde. Det gjorde 
jag när jag var liten. Dom4p. 

 
Barnet i centrum - betyder att det ska finnas ett fokus på barnet och barnets situation 
genom hela LVU-domen. Barnets situation skall kartläggas med hjälp av exempelvis 
metoden BBIC, där barnet är i centrum för utredningen om barnets behov och får komma till 
tals angående denna. Även föräldrarna och omgivningen undersöks för att kartlägga behovet 
och vad som behövs för att behovet skall nås och domen skall utgå från ett barnperspektiv.  
 

Principen om barn och unga i centrum ska ses som överordnad utifrån syftet med BBIC. 
Barnets bästa ska alltid beaktas, utredas och redovisas i arbetet. (BBIC, 2012) 

 
I domarna undersöktes "barnet i centrum", genom att hitta uttryck som barnets: "hälsa", 
"utbildning", "känsloutveckling" och "beteendemässig utveckling", "identitet", "familj", 
"sociala relationer", "socialt uppträdande" och att de "klara sig själv". Begreppet skulle 
sedan hittas i relation till pojkar och flickor där det undersöktes om det fanns någon skillnad 
mellan hur begreppet kom till uttryck mellan könen. 
 
Barnet skall skyddas och vårdas - betyder att barnet skall skyddas från sig själv och sin 
omgivning för att barnet inte skall skadas och på detta sätt få en negativ utveckling. Vård 
ska beredas enligt LVU för att barnet skall komma ifrån det skadliga beteendet eller den 
skadliga omgivningen, detta för att uppfylla en del av barnets bästa. Barnet skall skyddas 
och inte behöva utsättas för situationer barnet inte kan hantera. Det innebär även att barnet 
får det barnet behöver såsom omvårdnad, trygghet och skydd samt materiella ting. 
 
I domarna undersöktes "skydd" och "vård" genom att hitta uttryck som att barnet skadas och 
behöver vård när: barnets "hälsa" och "utveckling" kommer till skada eller att "brister" och 
"det egna beteende" (missbruk, brottslighet och socialt nedbrytande beteende) påverkar 
barnet negativt. Sedan även om det fanns ett "vårdbehov" och om "förutsättningarna för 
vård" var uppfyllda. Begreppet skulle sedan hittas i relation till pojkar och flickor där det 
undersöktes om det fanns någon skillnad mellan hur begreppet kom till uttryck mellan 
könen. 
 
Samtycke till vård - handlar om barnets, vårdnadshavarens och socialnämndens röst, där de 
framför en åsikt angående ett beslut om ett tvångsomhändertagande, ett LVU. Det är en 
viktig del av LVU-domarna, därför om barnet och vårdnadshavarna samtycker eller inte har 
att göra med om ett LVU behöver användas eller inte. SoL hanterar de barn och 
vårdnadshavare som har samtyckt till vård, medan LVU tar hand om de barn och 
vårdnadshavare som inte samtycker till vård. Samtycke blir då kopplat till barnets bästa, 
därför att det inte anses som barnets bästa när ett barn eller en vårdnadshavare inte 
samtycker till vård (den behandlingsplan) som framförts av socialtjänsten.  
 
I domarna undersöktes om uttryck som att barnet har i de "muntliga förhandlingen bestridit 
bifall till nämndens ansökan" eller att barnet bestrider bifall genom att uttrycka "att vissa 
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insatser kan ske på frivillig väg". Sedan att vårdnadshavarna "medger bifall till ansökan" 
med en förfrågan om en viss typ av vård som till exempel att barnet inte "ska var inlåst", 
eller att de beskriver barnets situation som att det "finns problem som behöver utredas". 
Begreppet skulle sedan hittas i relation till pojkar och flickor där det undersöktes om det 
fanns någon skillnad mellan hur begreppet kom till uttryck mellan könen. 
 
En påtaglig risk - är en bedömningspunkt som de professionella i LVU-domarna måste 
förhålla sig till. Förekommer det en påtaglig risk för barnet när barnet beter sig på ett visst 
sätt eller när barnet befinner sig i en viss situation? Det ska inte ha att göra med någon 
mindre risk, utan det skall gå att konstatera att risken för skada har en inverkan på barnets 
hälsa eller utveckling att det finns ett tydligt vårdbehov, det måste alltså finnas konkreta 
omständigheter.  
 
I domarna undersöktes om uttrycket "påtaglig risk" förekom genom att hitta begreppet i 
relation till "missbruk av beroendeframkallande medel", "brottslig verksamhet" och "socialt 
nedbrytande beteende", eftersom påtaglig risk skulle bedömas angående dessa rekvisit. 
Begreppet skulle sedan hittas i relation till pojkar och flickor där det undersöktes om det 
fanns någon skillnad mellan hur begreppet kom till uttryck mellan könen.  
 
Utveckling - betyder fysisk, psykisk eller social utveckling. Begreppet kan betyda att barnet 
till exempel far illa på grund av sitt beteende och på detta sätt påverkar sin utveckling 
negativt. Det skall ske en gynnsam utveckling när det gäller barnet i både det sociala och det 
emotionella och på sätt gynnas barnet både fysiskt och psykiskt, och med detta menar jag att 
barnets bästa på så sätt blir att barnets utveckling gynnas. 
 
I domarna undersöktes om uttryck som att barnets "utveckling kommer till skada", barnet 
skall ha en "positiv utveckling", hur barnet kände för sin "egen utveckling", vad de 
professionella hade att säga om "barnets utveckling" och vad vårdnadshavarna uttryckte för 
åsikt om sitt "barn utveckling". Begreppet skulle sedan hittas i relation till pojkar och flickor 
där det undersöktes om det fanns någon skillnad mellan hur begreppet kom till uttryck 
mellan könen. 
 
Skiljaktig mening - handlar om de professionellas definiering av vad barnet i LVU-
domarna behöver och vad som i domarna anses vara barnets bästa. De vuxna är de som har 
det sista ordet när det handlar om barnen i LVU-domarna och begreppet "skiljaktig mening" 
visade oss om de vuxna tänkte lika när det kommer till begreppet barnets bästa, eller om de i 
sin beslutande roll tolkar begreppet annorlunda.  
 
I domarna undersöktes detta begrepp genom att hitta om det fanns en "skiljaktig mening" i 
LVU-domen eller inte, där detta stod skrivet längst bak i domen efter informationen om hur 
man överklagar. Begreppet skulle sedan hittas i relation till pojkar och flickor där det 
undersöktes om det fanns någon skillnad mellan hur begreppet kom till uttryck mellan 
könen. 
 
Makt - är var den befinner sig i relationen mellan vuxna och barn och att det är de vuxna 
som sätter reglerna och skapar ramverk för verkligheten. Makt och kontroll är inte något de 
vuxna vill dela på och problemet är att ju oftare ett barn får veta att de inte har någon 
kontroll eller makt desto mer kommer barnet att tro att så är fallet. Makt handlar sedan även 
om att se ambitionen hos varje individ och att barnet skall ha rättigheter, som till exempel 
rätten att bli rätt beskrivna.  
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Genus - är skillnader mellan flickor och pojkar och vad som anses vara manligt och 
kvinnligt. Genus är något som skapas genom fostran, stämpling, underordning och förtryck, 
där det manliga mer renodlat är att vara aktivt och dominant medan det kvinnliga är att vara 
passiv och irrationell. Genus är föreställningar, värderingar och normer som kopplas till att 
vara flicka och att vara pojke, där det som konstrueras påverkar till exempel hur flickor och 
pojkar gör, kan göra och bör göra. 	  
 
Olika perspektiv på barnets bästa - eftersom både barnet, vårdnadshavarna och de 
professionella i domarna uttrycker sig om vad de anser vara barnets bästa och de får alla en 
möjlighet att förklara barnets situation utifrån sitt eget perspektiv. Begreppet barnet bästa är 
kopplat till barnets perspektiv, där utgångspunkten blir att se verkligheten utifrån barnet, 
barnets berättelse och barnets åsikter. Barnets perspektiv finns i hela studien anser jag, 
eftersom domstolen skall utgå från barnets bästa (där dock inte beslutet behöver stämma 
överens med vad barnet eller vårdnadshavarna anser vara barnets bästa). Domarna bygger 
nämligen på ett professionellt perspektiv där det är de professionella som definierar och 
beslutar om vad som är barnets bästa utifrån dem själva som objektiva beslutsfattare, där en 
objektiv beslutsfattare skall utgå ifrån vad forskning, empiri och praktiskt socialt arbete har 
att uttrycka sig om barnet och vad som anses vara barnets bästa. 

4.3 Innehållsanalys 
Den typ av innehållsanalys som i denna studie är aktuell är en innehållsanalys med en mer 
kvalitativ inriktning. Detta betyder att fokus kommer att vara på att visa förekomsten av 
uttryck (som till exempel "påtaglig risk" och "skydd") i materialet på ett beskrivande och 
utförligt sätt, utifrån denna studies syfte och frågeställning. Metoden kommer att visa på 
uttryck som jag tagit fram från begreppet barnets bästa (som till exempel "barnets röst", 
"utveckling" och "barnet i centrum") genom en kategorisering och meningen med denna 
metod är att gå djupare in i de uttryck som mäts för att få en större förståelse varför de 
förekommer och på vilket sätt. Studie kommer att undersöka innebörden i materialet utifrån 
makt och genus, vilket kommer att göras manuellt. Fördelen med en manuell analys är att 
det blir mer komplexa bedömningar och nackdelen är att det inte går att bearbeta ett lika 
stort material (Bergström & Boréus, 2005). 
 
Materialet skall i med denna metod läsas igenom upprepade gånger för att få en känsla av 
helheten, de relevanta uttrycken för barnets bästa plockas sedan ut ur texten med hjälp av 
den analysmetod som skapas för detta material. De uttryck och det sammanhang uttrycken 
skrivs i kodas ner och sammanställs i de kategorier som valts ut efter genomläsningen av 
materialet, vilket återspeglar det centrala budskapet i domarna. Barnets bästa skall alltså 
först definieras utifrån den tidigare forskningen, för att sedan delas in i kategorier (vad är det 
jag ska undersöka i LVU-domarna?), för att sedan användas för att finna uttryck i LVU-
domarna i koppling till genus. Det har dock blivit att jag i analysen av materialet har hoppat 
mellan dessa steg, vilket är en vanligt att man gör. Att sedan välja ut dessa kategorier och att 
få fram de uttryck från materialet som skall kunna uppfylla syftet med studien är svårt. 
Risken att välja för breda begrepp, där flera begrepp kan gå in i varandra, eller välja för 
smala begrepp, där blir det svårt att hitta något över huvud taget, är ett problem som måste 
hanteras. Detta har i denna studie visat sig genom att kategorierna i resultatet alla hör ihop 
och går in i varandra, men jag valde att ha det på detta sätt istället för att välja för smala 
begrepp vilka jag kanske inte skulle hitta alls. Problemet var att definiera barnets bästa 
utifrån den tidigare forskningen, delarna ska vara begripliga, men samtidigt var jag tvungen 
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att vara försiktigt så att inte information om begreppet försvinner (Graneheim & Lundman, 
2004). 
 
Kategoriseringen skulle sedan genomföras, där alla kategorier som hör till barnets bästa 
skall tillhöra en och samma relevanta kategori, vilket betyder i denna studie att kategorierna 
jag valt inte ska kunna gå att och placera i någon annan kategori utan att alla ska höra till en 
och samma. Eftersom att jag valt att först definiera barnets bästa som begrepp för att sedan 
ta ut det ur begreppet jag skall undersöka har jag på detta vis försökt att hålla alla kategorier 
i koppling till barnets bästa (Graneheim & Lundman, 2004). Jag var noga insatt i materialet 
innan jag började bearbeta detta, detta för att tolkningsproblem och oklarheter skall noteras, 
men eftersom jag bara är en person kunde tolkningarna ändå blivit vinklade. Det kategorier 
som jag fick fram skapade jag sedan ett kodningsschema över, som användes på samma sätt 
i alla domar, därför att allt skall analyseras likadant. Finjusteringar av schemat förekom 
under processens gång, men jag var noggrann med att finjustera alla domar efter dessa 
justeringar (Bergström & Boréus, 2005). Eftersom studien bygger på ett material med 
flickor och pojkar är det viktigt att först koda en dom från den ena högen (flickor) och sedan 
en dom från den andra högen (pojkar), detta för att kodningen skall bli så konsekvent som 
möjligt. 

4.3.1 Kategorisering och kodning 
Med hjälp av inledningen, den tidigare forskningen och operationaliseringen av begreppen i 
denna studie kategoriserade jag problemområdet som undersöktes. LVU-domarna lästes 
igenom noggrant och efter ett tag kom jag fram till ett mönster av kategorier som var 
intressanta att undersöka. Det är samma kategorier när jag undersökte flickornas domar och 
pojkarnas domar. Kategorier var följande:  

• Framkommer det att barnet är i centrum? 
• Framkommer det att barnet skall skyddas och vårdas? 
• Förekommer samtycke till vård i domarna?  
• Framkommer det att barnet utsätts för en påtaglig risk?  
• Framkommer det att barnet har en negativ utveckling? 
• Finns det en skriven skiljaktig mening i domarna?  
• Har barnet fått komma till tals? 

 
Kodningsschemat som sedan skapades till dessa kategorier, för att kunna analysera 
materialet, byggdes upp utifrån uttryck jag hittat i genomläsningarna av materialet som jag 
kopplade till de olika kategorierna. Schemat såg ut på följande sätt: 
Barnets röst: "uppgav", uttrycker sig "genom sitt offentliga biträde", "hon/han vet", 
"hon/han vet inte", "anser", "uttrycker" och att "hon/han har", sedan även citat som detta. 	  
Barnet i centrum: "hälsa", "utbildning", "känsloutveckling" och "beteendemässig 
utveckling", "identitet", "familj", "sociala relationer", "socialt uppträdande" och att de "klara 
sig själv". 	  
Skydd och vård: "hälsa" och "utveckling" eller att "brister" och "det egna beteende" 
(missbruk, brottslighet och socialt nedbrytande beteende) påverkar barnet negativt. Sedan 
även om det fanns ett "vårdbehov" och om "förutsättningarna för vård" var uppfyllda. 	  
Samtycke: i de "muntliga förhandlingen bestridit bifall till nämndens ansökan" eller att 
barnet bestrider bifall genom att uttrycka "att vissa insatser kan ske på frivillig väg". Sedan 
att vårdnadshavarna "medger bifall till ansökan" med en förfrågan om en viss typ av vård 
som till exempel att barnet inte "ska var inlåst", eller att de beskriver barnets situation som 
att det "finns problem som behöver utredas". 	  
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Påtaglig risk: i relation till "missbruk av beroendeframkallande medel", "brottslig 
verksamhet" och "socialt nedbrytande beteende", eftersom påtaglig risk skulle bedömas 
angående dessa rekvisit. 	  
Utveckling: barnets "utveckling kommer till skada" och att de skall ha en "positiv 
utveckling", hur barnet kände för sin "egen utveckling", vad de professionella hade att säga 
om "barnets utveckling" och vad vårdnadshavarna uttryckte för åsikt om sitt "barn 
utveckling".  
Skiljaktig mening: längst bak i alla LVU-domar, för att visa på de professionellas 
samstämmighet vad gäller begreppet barnets bästa i fråga om genus.	  

4.4 Genomförande, bearbetning och analys 
Arbetet började med att bearbeta LVU-domarna, detta gjordes genom att samtliga utvalda 
domar bearbetades utifrån studiens valda metoder. Materialet bearbetades fler än en gång för 
att se till att ingen viktig information förbisågs, och de delades upp i två grupper för att 
domar med flickor och pojkar skulle kunna bearbetas varannan dom i taget. Bearbetningen 
gick till på detta vis, att först lästes domarna bara igenom, utan att anteckna eller 
kommentera, för att sedan läsa dem en andra gång, och denna gång antecknades det och 
kommenterades vad domen handlade om och hur genus visade sig i domarna. Den sista 
genomläsningen handlade mest om att applicera kodningsschemat på materialet och få fram 
ett resultat. Domarna slutade dock aldrig att bearbetas, därför att studien gick ständigt 
tillbaka till dem för att undersökningen skulle bli så noggrann som möjligt. 

4.6 Validitet 
Med validitet menas att forskaren mäter det som dennes studie är avsedd att mäta enligt 
studiens syfte, vilket betyder att resultat och analys skall svara på studiens syfte och 
frågeställningarna. Studiens validitet beror till stor del på forskarens skicklighet i att kunna 
ifrågasätta, kontrollera och att med hjälp av den valda teorin motivera slutsatserna (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Syftet och frågeställningen skulle sedan kopplas ihop med resten av 
uppsatsen, där ett förtydligande av begreppet barnets bästa var tanken, vilket jag uppnådde 
eftersom slutsatsen tar upp barnets bästa som begrepp och hur det förtydligats och gjorts mer 
konkret. Forskningsfrågorna skulle i resultatet synas, vilket de gjort eftersom att resultatet 
visar först att begreppet barnets bästa fanns i LVU-domarna för att sedan förtydliga hur och 
sedan med exempel visa om det fanns någon skillnad mellan flickor och pojkar i begreppet 
barnets bästa. Kopplingen mellan syfte, frågeställningar och resultat, analys hade kunnat 
genomföras på ett bättre sätt genom att använda mig av en annan teori eller tidigare 
forskning. Det hade även kunnat bli bättre om jag inte hade använt mig av sekundärmaterial, 
där jag inte själv tagit fram informationen i LVU-domen, utan jag har fått ta del av det 
någon annan skrivit, vilket betyder att jag var tvungen att anpassa syfte och frågeställning 
efter materialet och inte tvärt om.  
 
Enligt Esaiasson (2007) handlar det även om att de teoretiska definitionerna av begrepp 
stämmer överens med operationaliseringen av begreppen. Samtliga definitioner av 
begreppen har formulerats med detta i åtanke och har anpassats för att ha en tydlig koppling 
till de teoretiska perspektiven och den tidigare forskningen. Detta hade förmodligen kunnat 
göras tydligare, genom att använda mig av fler källor eller av annan forskning och teorier.  

4.7 Reliabilitet 
Kvale och Brinkmann (2009) beskriver reliabiliteten som studiens tillförlitlighet eller 
noggrannhet i mätningen. Enligt Esaiasson (2007) är då noggrannhet i mätningen frånvaron 
av slumpmässiga fel som främst kan uppstå vid datainsamling och vid kodning av 
materialet. Datainsamlingen skedde genom att de professionella i LVU-domarna skrev ner 
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domen och publicerade den offentligt, jag fick därmed all data i andra hand, och kodningen 
skedde med hjälp av kategoriseringen och kodningsschemat. Det kan ha varit mång olika 
personer inblandade i processen när LVU-domen framställdes vilket enligt Esaiasson (2007) 
ökar risken för slumpmässiga fel vid skapandet av materialet. Risken för systematiska fel i 
processen, exempelvis vid framställande av material, kan ha minskats genom att det var 
professionella personer som genomförde och skrev LVU-domen. 
 
Det största problemet i denna uppsats var dock vad Bergström & Boréus (2005) beskriver 
som intersubjektivitet, där mer än en person skall tolka ett och samma fenomen för att stärka 
reliabiliteten. Jag var bara en person som skulle tolka materialet jag hade framför mig, och 
på detta vis kan tolkningarna ha blivit svagare. Jag har fått lita på att det jag tolkat fram ur 
materialet inte är vinklat åt ett eller annat håll utan att jag lyckats hålla mig så objektiv som 
möjligt, vilket förmodligen inte är troligt att jag lyckats med.  	  

4.8 Generaliserbarhet 
Om urvalet till är slumpartat utfört, hjälper inte detta att förstärka generaliserbarheten, därför 
att om urvalet sker slumpartat finns ingen kontroll över materialet (Larsson & Lilja & 
Mannheimer, 2005). Jag kontaktade Förvaltningsrätten och bad den skicka över de första 
domarna de hittade inom årtalen 2007 till 2012 och att hälften skulle vara bifall och hälften 
avslag, utöver detta hade jag ingen kontroll över processen, vilket har gjort att min studie 
inte går att generalisera. Hur stort materialet är har sedan även det betydelse för studiens, 
eftersom om urvalet är för litet kan man bara uttala sig om det material man har (Larsson & 
Lilja & Mannheimer, 2005), vilket denna studie har som ett problem eftersom materialet 
bara består av 10 LVU-domar och studie kommer därför inte att kunna generaliseras, men 
det betyder inte att inte samma begrepp, metod och analys inte kan användas i en annan 
studie. Det vill säga att mitt material inte säger något om verkligheten, förutom i de domar 
jag undersökt, men att mina tankar runt barnets bästa som begrepp och hur jag fick fram min 
analys skulle kunna återanvändas för att förklara verkligheten i någon annan studie. 
Generaliserbarheten hade jag kunnat uppfylla genom att använda mig av ett större material, 
vilket jag kunnat analysera med hjälp av till exempel en ren kvantitativ metod där det 
handlar om att bara räkna ord, få fram samband mellan barnets bästa och till exempel ålder, 
men jag valde att göra en mer kvalitativ innehållsanalys vilket inte bidrog till att förstärka 
generaliserbarheten. Kvale och Brinkmann (2009) menar att om ens resultat ändå stämmer 
någorlunda överens med den tidigare forskningen som gjorts om sitt forskningsområde kan 
detta stärka studien i sig och kanske hjälpa till att vägleda någon annan att göra en liknande 
forskning i framtiden, bara tydlighet i studien är genomgående därför att då kan kanske 
någon del av studien användas i kommande forskningsprojekt och på det viset generaliseras.  

4.9 Etik 
Ett av enligt Kvale och Brinkmann (2009) etikens krav är att de som ingår i en studie får 
vara anonyma. Förvaltningsrättens domar är offentliga handlingar, men trots detta har denna 
studie inga uppgifter från domarna som skulle kunna avslöja identiteten på barnen eller de 
inblandade i domarna. Detta för att inga känsliga uppgifter skall kunna kopplas till en 
enskild individ eller person. Avgränsningen som gjordes angående de känsliga uppgifterna 
var dock ingenting som gjorde att ett resultat och en analys inte kunde genomföras och på så 
vis anser jag inte detta som något som skulle kunna påverka studien negativt. Jag har på så 
vis uppfyllt konfidentialitetskravet. Jag beslutade att namnge barnen Dom1f och Dom1p, 
därför att jag ansåg att det för studien var viktigt i relation till syftet att veta om det var en 
flicka eller pojke och vilken av de tio domarna det handlade om. Detta hade säkert kunnat 
genomföras på ett bättre eller tydligare sätt, men så länge det inte går att utläsa vem det 
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handlar om i domarna anser jag kravet uppfyllt. Kvale och Brinkmann (2009) menar också 
att min roll var viktigt på grund av att det var jag som fattar dessa viktiga etiska beslut under 
studiens uppbyggnad och det är genom mig all kunskap i studien erhålls och framförs, jag 
måste därför ställa mig kritisk till mina egna beslut genom hela arbetet. 

5. Resultat och Analys 
I detta kapitel har denna studies resultat redogjorts för, och det är det material som valts ut 
från LVU-domarna och som bedömts som extra intressant i förhållande till syftet och 
frågeställningen. Resultatet har tagits fram med innehållsanalys som metod och detta har 
inneburit att analysen av LVU-domarna genomförts med en kritisk blick av vad barnets 
bästa egentligen är enligt dessa domar och hur detta uttrycks. Metoden innebär att ett kritiskt 
förhållningssätt till materialet och den tolkning som genomförs hela tiden måste vara centralt 
i analysen. Först har resultatet att redovisats, för att sedan ha analyserats utifrån den tidigare 
forskningen och de teorier som valts. Innan analysen har en redovisning av det material som 
legat till grund för denna studie först redovisats genom kortare fallbeskrivningar. Resultatet 
har sedan valts att visas i diagram med förtydligande text undertill, detta för att 
innehållsanalysen skall innehålla både kvantitativa och kvalitativa inslag. Resultatet har jag 
kommit fram till genom kategoriseringen som genomfördes efter de första 
genomläsningarna och det är sju kategorier: Framkommer det att barnet är i centrum?, 
Framkommer det att barnet skall skyddas och vårdas?, Förekommer samtycke till vård i 
domarna?, Framkommer det att barnet utsätts för en påtaglig risk?, Framkommer det att 
barnet har en negativ utveckling?, Finns det en skriven skiljaktig mening i domarna? och 
Har barnet fått komma till tals? Den tidigare forskningen om barnets bästa har legat till 
grund för kategoriseringen och det är utifrån denna definition av barnets bästa som jag har 
valt att bygga detta resultat på. Varje diagram har visat på skillnaderna mellan flickor och 
pojkar i LVU-domarna, och de förtydligande exemplen har gett en djupare bild av vad som 
skrivits i domarna.  
 
Barnets bästa har analyserats utifrån de olika teorier som jag valt ut till denna studie: en 
sammanställd genusteori och Mary Johns teori om det fjärde P:et (makt) samt barnet i 
relation till denna makt. Perspektivet på barnets bästa utifrån de ovanstående teorierna kan 
bidra till att ge en bredare förståelse av begreppet barnets bästa, vilket gör att begreppet blir 
mer konkret. Sedan har begreppet även knutits samman med den tidigare forskning som 
utförts på området. Utvalda delar av teorierna och den tidigare forskningen har sedan 
används för en fördjupning av resultatet i analysen.  

5.1 Beskrivning av LVU-domarna 
LVU-domar är uppbyggda på följande vis: de beskriver först vad denna dom gäller (i dessa 
fall om ett LVU skall genomföras), för att sedan snabbt visa på domslutet, att det blev ett 
LVU. Efter detta visar domen upp bakgrunden/yttrandet som socialnämnden lagt fram, den 
skriftliga utredningen och sedan den muntliga förhandlingen, för att avsluta LVU-domen 
med hur beslutet kan överklagas. Domarna är mellan 5 och 20 sidor långa, men de flesta 
håller sig runt 10 sidor. 
 
Det är sammanlagt 10 LVU-domar, 5 domar som handlar om flickor och 5 domar som 
handlar om pojkar, och alla domar är bifall. Åldrarna på barnen varierar mellan 12 till 19 år. 
Flickorna är mellan 15 och 17 år och pojkarna är mellan 12 och 19 år gamla. De fem domar 
som handlar om flickor har jag döpt till Dom1f, Dom2f, Dom3f, Dom4f och Dom5f och de 
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fem domar som handlar om pojkar har jag döpt till Dom1p, Dom2p, Dom3p, Dom4p och 
Dom5p.  
 
Dom1f och Dom3f handlar om två flickor som blivit aktuella och dömda till LVU på grund 
av missbruk av beroendeframkallande medel och ett socialt nedbrytande beteende. Dom2f, 
Dom4f och Dom5f handlar om tre flickor som har ett socialt nedbrytande beteende. Dom3p 
handlar om en pojke som har ett missbruk av beroendeframkallande medel och ett socialt 
nedbrytande beteende, medan Dom4p handlar om en pojke som har alla tre rekvisit. Dom5p 
blev tvångsomhändertagen på grund av en brottslig verksamhet och att han hade ett social 
nedbrytande beteende. Dom1p och Dom2p är två pojkar som hade ett socialt nedbrytande 
beteende. 

5.2 Resultat och Analys 
I detta avsnitt har resultatet redovisats i olika tabeller, under dessa tabeller finns en 
förtydligande text där tabellen förklaras och där exempel från domarna framställs. Direkt 
under dessa har sedan analysen att genomförts, där barnets bästa jämförs med vad resultatet 
visar utifrån de olika teorier som valts.  

Tabell 1. Framkommer det att barnet är i centrum? 
 
 Flickor Pojkar Total (n=10) 
Ja 5 5 10 
Nej 0 0 0 

Tabellen ovan visar om det framkommer att barnet är i centrum i LVU-domarna, där det är 
5 av 5 flickor och 5 av 5 pojkar som är i centrum. 
 
Det framgår i alla domar att det är barnet som är i fokus, därför att de skriver i inledningen 
till varje dom varför denna dom är aktuell, alla domar handlar om 3 § LVU med fokus på 
barnets eget beteende. Domen beskriver även vad det är som gjort att domen blivit aktuell, 
genom antingen att barnet har ett missbruk, en brottslig verksamhet eller har ett socialt 
nedbrytande beteende. I inledningen står det även att barnet antingen fått bestrida eller 
bifalla socialnämndens ansökan om vård enligt LVU, där även vårdnadshavaren får tycka till 
om barnet skall beredas vård enligt eller inte. I den skriftliga utredningen av barnets 
situation fokuserar socialnämnden på barnet och förklarar barnets situation utifrån det 
utredningsmaterial de fått fram. Detta får sedan barnet, vårdnadshavaren och eventuella 
utomstående uttrycka sin mening om för att Länsrätten skall kunna ta ett beslut om barnet 
skall beredas vård enligt LVU eller inte.  
 
Flickornas kommer i centrum genom att LVU-domen tydligt tar upp varför de är aktuella för 
ett LVU, de tvångsomhändertas alla enligt 2 och 3 §§ LVU, och detta får flickorna uttrycka 
sin mening om, vilket även deras vårdnadshavare får göra. En utförlig skriftlig utredning till 
varför flickorna är aktuella beskrivs utifrån en återkommande mall där: familj, skola, 
hemsituation, nära relationer och eventuella viktiga personer (som till exempel psykologer 
eller läkare) ingår. Den muntliga förhandlingen beskrivs sedan, alla får säga sitt angående 
barnets situation, och där flickorna får argumentera varför de inte vill bli omhändertagna 
med ett LVU. Det står även utförligt hur socialnämnden vill att flickornas behandling skall 
se ut, där samtalsterapi och en förflyttning bort från den situation de befinner sig i är 
återkommande teman. Här under kommer ett typiskt exempel på hur de professionella 
uttrycker sig om flickorna i en av domarna: 
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På grund av de svårartade relationsstörningarna mellan [flickan] och hennes föräldrar 
finns en påtaglig risk för att [flickans] hälsa och utveckling kommer till skada. [Flickan] 
utsätter även sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av 
beroendeframkallande medel. Dom1f. 

 
Pojkarna kommer i centrum genom att LVU-domen tydligt tar upp varför de är aktuella för 
ett LVU, de tvångsomhändertas alla enligt 3 § LVU, detta får pojkarna uttrycka sin mening 
om, vilket även deras vårdnadshavare får göra. En skriftlig utredning till varför pojkarna är 
aktuella beskrivs utifrån en återkommande mall där: familj, vardagssituationen, det egna 
handlandet, skola, hemsituation, umgänge och eventuella viktiga personer (som till exempel 
kontaktperson, läkare eller behandlare) ingår. Den muntliga förhandlingen beskrivs sedan, 
alla får säga sitt angående barnets situation, och där pojkarna får argumentera varför de inte 
vill bli omhändertagna med ett LVU. Det står även hur socialnämnden vill att pojkarnas 
behandling skall se ut, där placering på en institution är ett återkommande tema. Här under 
kommer ett typiskt exempel på hur de professionella uttrycker sig om pojkarna i en av 
domarna: 
 

Det är klarlagt att [pojken] uppvisar ett socialt nedbrytande beteende i lagens mening och 
att han genom sitt beteende utsätter sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk att 
skadas. Dom1p. 

 
Skillnaderna mellan flickorna och pojkarna i LVU-domarna är att flickornas LVU-domar är 
mer utförligt skrivna och de mallar som används för att beskriva barnen ser olika ut. 
Flickornas mall handlar mer om dem själva i relation till sin närmiljö och hur den kan 
påverka deras beteende, medan pojkarnas mall mer fokuserar på deras handlingar och hur 
deras handlingar påverkar omgivningen. De blir sedan tvångsomhändertagna utifrån olika 
paragrafer i LVU, där flickorna skall beredas vård utifrån både sin hemsituation och på 
grund av sitt eget beteende, medan pojkarna bara skall vårdas på grund av deras eget 
beteende. Den behandling som socialnämnden föreslår är olika för flickor och pojkar, därför 
att flickorna skall vårdas genom terapi eller en fysisk förflyttning bort från den negativa 
situationen medan pojkarna skall behandlas på en institution. 
 
Analys av tabell 1 
Barnets bästa som begrepp gör ingen skillnad på genus när begreppet skrivs om i teorin, 
utan BK nämner bara barn och inte flickor och pojkar (Barnkonventionen), det är inte förens 
jag börjar tolka domarna som en skillnad i begreppet framkommer. Det finns nämligen en 
skillnad i hur flickor och pojkar kommer i centrum i LVU-domarna. Dessa skillnader 
stämmer överens med mönster från genusteorin där kvinnan enligt Hirdman (2001) är passiv 
och oförnuftig, flickorna kan alltså inte skyllas för deras handling för de kan inte stå för 
dessa eftersom det inte ligger i hennes natur, medan pojkarna måste stå för sina handlingar 
eftersom de är aktivt och utför dem. Omhändertagandet sker av samhället och det är 
samhället som skapar genusrollerna (Connell, 2002), i denna studie genom att flickorna 
omhändertas på grund av sitt beteende och omgivningens påverkan medan pojkarna bara 
omhändertas på grund av sitt eget beteende och pojkarna skall stå till svars för vad de gjort. 
Flickornas omständigheter får förklara varför hon agerar som hon gör. Detta betyder även att 
behandlingen blir olika, eftersom flickorna skall få behandling för vad hon blir utsatt för och 
pojkarna skall behandlas för det han utsätter andra för. Detta kan även kopplas till det John 
(2003) säger om makten att definiera och skapa verkligheten. Makten i domarna utövas mot 
barnen olika, på grund av att deras beteenden definierade olika och dessa beteenden får 
sedan även olika konsekvenser. Makten hjälper på så sätt till att hålla genus vid liv genom 
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att de vuxna definierar flickor och pojkar olika. Det Karlsson & Petterson (2003) tog upp i 
sin rapport angående flickornas tendens att gå in i en svagare roll, att ta på sig rollen att vara 
ett offer, skulle också kunna ha påverkat beslutet och det kan även ha varit en anledning till 
varför deras behandling såg annorlunda ut.  

Tabell 2. Framkommer det att barnet skall skyddas och vårdas? 
 
 Flickor Pojkar Total (n=10) 
Ja 5 5 10 
Nej 0 0 0 

Tabellen ovan visar om det framkommer att barnet skall skyddas och vårdas i LVU-
domarna, där det är 5 av 5 flickor och 5 av 5 pojkar som skall skyddas och vårdas. 
 
Det framgår i alla domar att den främsta anledningen till att LVU används är för att skydda 
och vårda barnen som utsätter sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk. Där skydd blir 
att skydda barnet från det egna destruktiva beteendet och vård är att ge barnet behandling för 
att ändra detta beteende.  
 
Mer konkret vad skydd och vård innebär för flickorna och pojkarna varierar dock. Flickorna 
skall skyddas och vårdas mot följande anledningar: flickornas destruktiva beteende (i 
koppling till missbruk), deras hemsituation (där föräldrarnas beteende påverkar flickan 
negativt) eller deras nära relationer (vilket i domarna betyder pojkvän). Pojkarna skall 
skyddas och vårdas mot följande: aggressivt beteende (både fysiskt och psykiskt), att de drar 
sig undan (från familjen eller behandlingshemmet), kommer efter i skolan, har dåligt 
umgänge och att deras hälsa försämras.  
 

Hon hade under kvällen haft sällskap av två personer som hon skulle sova med, men hade 
tagit sig därifrån när hon förstod att de var påverkade av heroin. Hon uppgav att hon 
under denna helg hade bott hos två olika pojkar. Dom2f. 
 
[Pojken] drar sig undan från familjen för att umgås med kompisarna. Han har även ett 
aggressivt beteende. Dom2p. 

 
Det är en skillnad när det gäller skydd och vård där flickan påverkas av yttre faktorer såsom 
missbruk, föräldrarna och eventuella pojkvänner, medan pojkarna agerar på ett sätt som är 
aggressivt, att de drar sig undan och väljer att umgås med kompisar som egentligen kanske 
inte är bra för dem och detta handlade påverkar då pojkarna negativt. 
 
Analys av tabell 2 
Skydd och vård beskrivs i barnets bästa som något som är kopplat till barns rättigheter och i 
enlighet med Schiratzki (2002) är en rättighet bland annat att barnen skall skyddas genom att 
de professionella får information om barnets situation. Informationen som kommer fram om 
flickor och pojkar ser dock olika ut för att flickornas situation förklaras utifrån att hon är en 
person i relation till andra, medan pojkarna bara finns i relation till vad han har gjort. 
Hirdman (2001) beskriver detta som typiskt kvinnligt och typiskt manligt i samhället. Hon 
är den tysta flickan som inte tar plats och han är den högljudde pojken som tar all plats 
(Connell, 2002), vilket visas i domen genom att flickan påverkas av andra och pojken 
påverkar andra i sin omgivning. Det är på så vis en skillnad i vad skydd innebär för flickorna 
och pojkarna, de skyddas inte för eller mot samma saker, vilket påverkar vad vården blir i 
flickornas respektive pojkarnas domar. Definitionen av skydd blir då i enlighet med vad 
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John (2003) säger att skyddet formas utifrån vad vuxna bedömer vara det barnen behöver. 
Flickor och pojkar ser sedan pojkarna som mer våldsamma, därför att det förknippas med 
det som Karlsson & Petterson (2003) skrev om att pojkarna ska inte anses som svaga och 
flickornas våld ses inte som lika allvarligt som pojkarnas, därför kan de bli att flickors 
utåtagerande beteende inte synliggörs på samma sätt som pojkarnas eftersom det istället kan 
finnas andra anledningar bakom beteendet (hon är inte bara arg). 

Tabell 3. Förekommer samtycke till vård i domarna?  
 
Tabell 3a. Samtycker barnen till vård? 
 Flickor Pojkar Total (n=10) 
Ja 0 0 0 
Ja, med villkor 5 2 7 
Nej 0 3 3 

Tabellen ovan visar om det framkommer ett samtycke till vård i LVU-domarna, där det är 5 
av 5 flickor och 2 av 5 pojkar som samtycker med villkor och 3 av 5 pojkar som inte 
samtycker till vård. 
 
Tabell 3b. Samtycker vårdnadshavarna till vård? 
 Flickor Pojkar Total (n=) 
Ja 5 5 10 
Ja, med villkor 0 0 0 
Nej  0 0 0 

Tabellen ovan visar om det framkommer ett samtycke till vård i LVU-domarna, där det är 
10 av 10 vårdnadshavare som samtycker till vård. 
 
Tabell 3c. Samtycker ställföreträdarna till vård? 
 Flickor Pojkar Total (n=10) 
Ja 2 2 4 
Ja, med villkor 3 3 6 
Nej  0 0 0 

Tabellen ovan visar om barnens ställföreträdare höll med socialnämndens bifall till LVU 
eller inte, där det är 10 av 10 som samtycker till vård. 
 
Samtycke i LVU-domarna är antingen att barnet samtycker delvis till behandlingen, de anser 
att behandlingen kan ske på frivillig väg, eller att de inte alls samtycker till behandlingen, de 
anser att de inte behöver vård över huvud taget. Detta skiljer sig från samtycket från 
vårdnadshavarnas del eftersom de alla håller med socialnämnden om att ett LVU måste ske. 
 

[Barnet] bestrider, genom sitt offentliga biträde, bifall till nämndens ansökan på den 
grunden att behövlig vård kan genomföras med hennes samtycke. Dom3f. 
 
[Mamma] och [Pappa] har medgett ansökan på de av nämnden angivna grunderna. 
Dom3p. 

 
Ställföreträdarna fick uttrycka sin åsikt om samtycke eller inte samtycke till behandling 
också och alla höll med socialnämndens beslut i att omhänderta barnen, med villkor 
eftersom de alla jobbade för att få igenom det som var bäst för barnet. De flest utryckte att 
barnen kunde samarbete och få en behandling på frivillig väg, men några utryckte också att 
de ansåg att ett LVU skulle vara bäst på grund av en tendens att inte slutföra behandlingen. 
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Ställföreträdarnas åsikt kunde möjligtvis ha påverkat domslutet, eftersom de alla sa ja till 
behandling å barnets vägnar och ett LVU genomfördes, ingen fick dock igenom viljan att 
barnet skulle få behandling på frivillig väg. 
 
Flickorna uttrycker att de samtycker med villkor till att ett LVU skall genomföras, där 
villkoren består i att de anser att de inte har något vårdbehov, att de inte har något missbruk 
eller socialt nedbrytande beteende, att det inte förekommer någon brist i omsorgen och att 
vården därför kan ske frivilligt. Även fast de fått uttrycka att de inte samtycker eller att det 
samtycker med villkor påverkar inte domskälen eftersom domstolen framförallt fattar sitt 
beslut på den fakta socialnämnden, vårdnadshavare och eventuella utomstående personer 
(läkare och psykologer) har lagt fram. 
 
Pojkarna menar att de samtycker med villkor genom att de inte behöver vård, att deras 
personliga förhållanden inte påverkar dem negativt och att de lämnat det livet bakom sig, 
vården kan därför ska på frivillig väg. Några samtycker inte över huvud taget eftersom de 
menar att vården kan ske hemma, på det stället där de fick tidigare behandling eller ett ställe 
som de väljer. Även här påverkar inte barnets åsikter domskälen eftersom domstolen 
framförallt fattar sitt beslut på information socialnämnden, vårdnadshavare och eventuella 
utomstående personer (som kontaktpersoner, läkare och behandlare) har lagt fram. 
 
Samtycket skiljer sig inte mellan flickorna och pojkarna eftersom de alla uttrycker att de inte 
vill ha den vård som socialnämnden erbjuder, eller att de har villkor till den vård som 
erbjuds. Hur åsikterna sedan påverkar domen skiljer sig inte heller mellan könen.  
 
Analys av tabell 3 
Barnens rätt att få uttrycka sin åsikt är viktigt i domar som rör barnen själva 
(Barnkonventionen), vilket barnen fick göra i domarna genom att antingen bestrida eller 
delvis hålla med socialnämndens vårdplan. Att barnen utryckte sig betyder dock inte att de 
professionella som beslutar i frågor kring barnet behöver göra som barnet säger, därför att 
det är de vuxna som i enlighet med John (2003) har makten att definiera och skapa ramverk 
som barnet måste rätta sig efter. BK och Schiratzki (2002) menar att barnen ska få utrycka 
sig i takt med stigande ålder och mognad, och i domarna fick nästan alla uttrycka sig. Detta 
kunde kopplas till makt Johns (2003) teori då de vuxna fick definiera barnet som tillräckligt 
gammalt och moget att uttrycka sig och en baksida blir då att de professionella fick makten 
att reglera barnet rätt att kommer till uttryck. De professionella ställföreträdarna som ska 
representera barnet, i sin position som barnets röst och aktör (Mattsson, 2002), har ett stort 
ansvar i dessa domar att föra fram barnets röst, vilket de gjort. De måste dock i sin roll att 
representera barnet ibland också uttrycka sig emot barnets vilja, vilket påverkar barnets röst i 
fråga eftersom barnet i de domarna inte ens har sin ställföreträdare på sin. Johns teori om 
makt blir då att (2003) även de vuxna som ska företräda barnet definierar barnet och håller 
på så sätt barnet under sig rent maktmässigt, de definierar barnen de ska försvara som 
personer som i rättsprocessen egentligen inte har någonting att tycka till om med tanke på att 
även den vuxna som ska representera dem är emot dem i sin roll som professionell.  

Tabell 4. Framkommer det att barnet utsätts för en påtaglig risk?  
 
 Flickor Pojkar Total (n=10) 
Ja 5 5 10 
Nej 0 0 0 
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Tabellen ovan visar om det framkommer en påtaglig risk i LVU-domarna, där det är 5 av 5 
flickor och 5 av 5 pojkar som utsätts för en påtaglig risk. 
 
I alla domar framgår det att barnen utsätter sig själv för en påtaglig risk genom sitt eget 
beteende och de professionella anser därför att all barnen skall tas om hand genom tvång 
med hjälp av ett LVU. Detta för att barnen inte skall skada sin hälsa eller utveckling och för 
att de skall kunna behandlas för att inte längre bryta mot samhällets normer och regler.  
 
I flickornas domar används påtaglig risk i samband med domskälet, där de professionella 
ska ange om och hur flickorna utsätter sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk. I alla 
domar står det klart att de utsätter sig för en påtaglig risk men hur skiljer sig. Två av 
domarna tar upp påtaglig risk i samband med missbruk och socialt nedbrytande beteende, 
medan tre domar tar bara upp påtaglig risk i samband med socialt nedbrytande beteende.  
 

[Flickan] utsätter sin hälsa och utveckling för påtagliga risker att skadas då hon utvecklat 
ett socialt nedbrytande beteende som bl.a. innefattar aggressivitet, hotfullt uppträdande, 
vägran att hålla eller ingå överenskommelser, kriminellt handlande, uttalanden av hot att 
ta sitt liv, uttalade känslor om hat och likgiltighet mot andra människor tillsammans med 
en föreställning om att stå utan- och ovanför normala samhälleliga normer och regelverk. 
Dom5f. 

 
I pojkarnas domar används också påtaglig risk i samband med domskälet, där de 
professionella ska ange om och hur pojkarna utsätter sin hälsa och utveckling för en påtaglig 
risk. I alla domar står det klart att de utsätter sig för en påtaglig risk men hur skiljer sig. En 
dom tar upp påtaglig risk i samband med missbruk och socialt nedbrytande beteende, en 
annan tar upp påtaglig risk i samband med missbruk, brottslig verksamhet och socialt 
nedbrytande beteende, två domar tar upp påtaglig risk i samband med brottslig verksamhet 
och socialt nedbrytande beteende, och en dom tar upp påtaglig risk i samband med socialt 
nedbrytande beteende. 
 

Länsrätten anser dock att X hela sociala situation med avsaknad av vuxenkontroll under 
en relativ lång period, hans umgänge med ungdomar som är kriminellt belastade och hans 
oförmåga att acceptera samhällets grundläggande normer sammantaget utgör sådana 
omständigheter som redan har försvårat och försämrat en för honom framtida gynnsam 
utveckling. Dom5p. 

 
Det är samma för både flickorna och pojkarna, därför att alla barn har fått ett bifall till LVU 
och kommer på så sätt att tvångsomhändertas på grund av riskerna, men flickornas situation 
beskrivs dock mer detaljerat och istället för några anledningar till ett LVU, som pojkarna 
har, har flickorna fler. Flickorna finns inte heller representerade när det handlar om brottslig 
verksamhet eftersom den kriminella handlingen anses vara ett socialt nedbrytande beteende 
och inte en brottslig verksamhet. 
 
Analys av tabell 4 
Barnets bästa säger att alla barn ska ha rätt till samma rättigheter och lika värde 
(Barnkonventionen), men enligt domarna måste flickans rättigheter och värde beskrivas mer 
utförligt och ingående. Definitionen som de vuxna gör enligt John (2003) om vad en flicka 
är och vilka regler som gäller henne blir på så sätt tydligare. Detta stämmer överens med vad 
genusteorin har att säga om flickor, där Hirdman (2001) förklarar mannen som normen, och 
därför måste flickorna definieras tydligare eftersom det som inte är normen måste alltid 
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förklaras mer utförligt (det är nämligen inget självklar). Att flickorna sedan inte är 
representerade när det handlar om brottslig verksamhet kan förklaras med det Connell 
(2002) skriver om att det är fler pojkar som begår brott än kvinnor. Brottslig verksamhet är 
nämligen en handling som enligt Hirdman (2001) inte anses vara ett flickaktigt beteende. 
Påtaglig risk enligt Karlsson & Petterson (2003) är definitivt inte samma sak där pojkarna 
kan se våld (utåtagerande beteende) som ett sätt att hävda sin maskulinitet bara för att de kan 
medan flickorna inte lika lätt använder våld därför att de kanske omedvetet ser sig själv som 
svaga.   

Tabell 5. Framkommer det att barnet har en negativ utveckling? 
 
 Flickor Pojkar Total (n=17) 
Missbruk av beroende-
framkallande medel 

Dom1f 
Dom3f 

Dom3p 
Dom4p 

4 

Brottslig verksamhet  Dom2p 
Dom4p 
Dom5p 

3 

Socialt nedbrytande 
beteende 

Dom1f 
Dom2f 
Dom3f 
Dom4f 
Dom5f 

Dom1p 
Dom2p 
Dom3p 
Dom4p 
Dom5p 

10 

I denna tabell är totalen missvisande eftersom ett barn kunde ha mer än ett rekvisit. 
Tabellen ovan visar om det framkommer en negativ utveckling i LVU-domarna, där det är 2 
av 5 flickor som har missbruk av beroendeframkallande medel, 0 av 5 flickor har en 
brottslig verksamhet och 5 av 5 flickor har ett socialt nedbrytande beteende.  2 av 5 pojkar 
som har missbruk av beroendeframkallande medel, 3 av 5 pojkar har en brottslig 
verksamhet och 5 av 5 pojkar har ett socialt nedbrytande beteende.   
 
Det var sammanlagt fyra domar som tog upp rekvisitet missbruk av beroendeframkallande 
medel, där några barn blev omhändertagna på grund av detta då de utsätter sin person för ett 
skadligt beteende genom missbruk. En koppling de gjorde hos flickorna var hur deras 
missbruk hörde ihop med att de mådde psykiskt dåligt, vilket gjorde att hon behövde 
behandling mot detta, medan det mer handlar om handling och konsekvens för pojkarna, där 
hans missbruk är en handling som ska få konsekvenser, de ser alltså inte lika mycket på 
anledningen bakom missbruket, bara att det sker. 
 

… X utvecklas mot en negativ identitet där missbruk och föreställningen om sig själv 
som omnipotent [har gränslös makt] stående ovan- och utanför de sociala regelverk, ingår 
som delar. [Flickan] uppvisar också tecken som tyder på en psykisk ohälsa med tydliga 
inslag av suicidala fantasier. Dom3f. 
 
[Pojken] har ett missbruk av beroendeframkallande medel i form av narkotiska preparat. 
Det har även konstaterats att X destruktiva beteende har eskalerat och avancerat under det 
senaste halvåret och fått konsekvenser genom att han bl.a. börjat missköta sitt arbete. 
Dom3p. 

 
Det var sammanlagt tre domar som tog upp rekvisitet brottslig verksamhet, där några barn 
blev omhändertagna på grund av detta då de utsätter sin person för ett skadligt beteende 
genom kriminalitet. Ingen av domarna angående flickorna hade brottslig verksamhet till 
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varför ett LVU skulle genomföras, utan det var bara pojkarna som hade en brottslig 
verksamhet där denna verksamhet var kopplad till pojkarnas umgänge eller omgivning.  
 

[Pojken] är inne i en eskalerande kriminalitet med misstankar om brott av allvarligare 
slag, nu senast grovt rån. Han umgås även i kriminella kretsar och modern har förlorat 
förmågan att sätta gränser. Dom5p. 

 
Det var sammanlagt alla tio domar som tog upp rekvisitet socialt nedbrytande beteende, där 
alla barn blev omhändertagna på grund av detta då de utsätter sin person för ett skadligt 
beteende genom att inte kunna anpassa sig till samhällets regler och normer. Det socialt 
nedbrytande beteendet såg inte likadant ut för flickorna och pojkarna, därför att i flickornas 
beteende togs även dessa anledningar med: skola, fritid, hemsituation och att rymma 
hemifrån, medan pojkarnas socialt nedbrytande beteende handlade om att de antingen hade 
ett missbruk eller en brottslig verksamhet. 
 

Hon har utvecklat ett socialt nedbrytande beteende vilket bl.a. innefattar att hon rymmer 
hemifrån, inte befinner sig i skolan på lektionstid, uttalar sig om att hon inte bryr sig om 
andra i sin närhet och att hon står över samhälleliga normer och regelverk. Dom1f. 
 
Det är således enligt förvaltningsrätten mening utrett att [pojken] utsätter sin hälsa och 
utveckling för risk genom missbruk av beroendeframkallande medel och socialt 
nedbrytande beteende och att han - för att bryta denna destruktiva utveckling - är i behov 
av vård. Dom4p. 

 
Analys av tabell 5 
Barnets bästa beskriver att inget barn skall utvecklas negativt och om så är fallet behöver 
barnet skydd och vård (Barnkonventionen). Alla barn i dessa domar utsätter sig själv för en 
negativ utveckling, vilket betyder att det skall rättas till och att det normbrytande beteendet 
skall förändras genom vård (Thunved, 2012). Varför missbruk kopplas ihop med flickornas 
mentala hälsa, varför flickorna inte ens representeras i de domar med brottslig verksamhet 
och varför alla flickor kopplas ihop med rekvisitet socialt nedbrytande beteende går att 
koppla till genusteoriernas mönster. Flickornas beteende kopplas mer ihop med hennes 
mentala hälsa, då flickorna är den som blir sjuk mentalt och pojkarna fysiskt enligt Hirdman 
(2001) könsfördelning, därför hon sett ses som en icke handlande människa som bara känner 
känslor och inte kan tänka klart om det skulle vara så att hon gjorde något fel. De vuxna 
skapar ett regelverk, i sin position som de som skapar verkligheten enligt John (2003), en 
tanke om att flickorna behöver mental vård när de går utanför samhällets regler och normer 
och pojkarna behöver vård på institutioner där deras beteende kan få tas hand om i takt med 
att de tar ansvar för sitt beteende. Connell (2002) säger att flickor och pojkar väljer dessa 
roller själv i livet, om de vill identifieras som pojke eller flicka i sitt beteende, men utifrån 
Johns (2003) teori är det inte möjligt eftersom barnen ska passa in i de vuxnas verklighet 
som de skapar och på det sättet kanske de i LVU-domar aldrig får chansen att välja själv 
vilken roll de vill ta i livet, eftersom domen pekar ut dem som en viss person och det kan 
vara så att det sedan är svårt att ta sig ur denna definition av vad de är, flicka eller pojke. 

Tabell 6. Finns det en skriven skiljaktig mening i domarna?  
 
 Domar Total (n=10) 
Ja 0 0 
Nej 10 10 
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Tabellen ovan visar om det finns en skiljaktig mening i LVU-domarna, där det är 10 av 10 
domar som skriver att de inte har en skiljaktig mening. 
 
Ingen av domarna hade en skiljaktig mening i domskälet, utan alla professionella som 
beslutade i frågan om barnet var överens om hur och varför ett LVU skulle genomföras. Det 
fanns alltså ingen skillnad mellan flickorna och pojkarna på denna punkt då alla 
professionella som skulle fatta beslutet var överens om att alla barn hade ett eget beteende 
som bröt mot samhällets normer och regler. 
 
Analys av tabell 6 
Det överstående blir intressant i relation till Johns (2003) teori om makt där hon menar att 
oberoende av hur, är det viktigt att barnen vårdas för att passa in i samhället igen, det 
samhälle som de bygger upp, där barn med annorlunda beteende inte passa in. Ett samhälle 
som är med att skapar genus i LVU-domarna i kombination med makt, där de vuxna skapar 
verkligheten (John, 2003) men de vuxna är samtidigt samhället som skapar (Connell, 2002). 
Allt hänger på att den som bedömer, de professionella (John, 2003), är ärlig, inte godtycklig 
och tolkar det barnet berättar så nära verkligheten som möjligt. 

Tabell 7. Har barnet fått komma till tals? 
 
 Flickor Pojkar Total (n=10) 
Ja 5 4 9 
Nej 0 1 1 

Tabellen ovan visar om barnet fått komma till tals i LVU-domarna, där det är 5 av 5 flickor 
och 4 av 5 pojkar som har kommit till tals medan 1 av 5 pojkar inte fått komma till tals. 

 
Alla barn förutom ett fick komma till tals i domarna, eftersom de har fått säga sin åsikt om 
vad socialtjänsten lagt fram för utredningsmaterial. Citaten under är exempel på detta: 
 

Skadegörelsen bestod i att hon kastade sten på ett fönster som dock inte gick sönder, men 
hon vet inte varför hon gjorde det eller när det hände. Dom4f. 
 
I övrigt anser [pojken] att hans avsikt inte har varit att ägna sig åt brott utan de anmälda 
brotten ska mer betraktas som busstreck i ungdomligt oförstånd. Dom2p. 

 
Ett barn fick inte komma till tals i sin dom, detta var på grund av att barnet hade en 
funktionsnedsättning och var under 15 år gammal, och har på så sätt inte fått påverka 
domen.  
 
Hur mycket barnets röst betydde i förhållande till vad det blev för beslut kan ses på tre olika 
sätt. Det första: om barnets röst fått betydelse för att ändra beslutet, från till exempel att vara 
inlåst till att få behandling hemma eller tvärt om. Det andra: om barnets röst fått betydelse 
för att ge barnet ett lindrigare beslut. Det tredje: att barnets röst inte haft någon betydelse 
alls. I ingen av domarna bidrog barnets röst med att helt ändra socialnämndens förslag till 
behandling, utan några domar handlade om att barnets röst bidragit till att de fått bifall till ett 
LVU på grund av en punkt istället för flera, deras röst bidrog alltså lindrande. Även om jag 
tidigare beskrev att domstolen framförallt fattar ett beslut utifrån den information om barnet 
som lagts fram av vuxna och professionella i sammanhanget, vilket stämmer, betyder det 
inte att barnets röst är helt utan betydelse då barnen kan understryka punkter som de 
professionella kan komma att undersöka mer grundligt och då komma fram med ny fakta. 
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[Flickan] uttrycker att hon inte har använt narkotika och att hon aldrig skulle göra detta 
därför att det är äckligt. Dom2f. 
 
Vissa av de brottsanmälningar som omnämnts i utredningen är felaktiga. X har 
exempelvis inte begått skadegörelse, narkotikabrott eller klotter. Dom2p.  

 
I två domar hade barnets röst inte någon betydelse för domen, den ena var den LVU-dom 
med barnet som hade en funktionsnedsättning och det andra barnet närvarade inte i 
processen och visade inget större intresse. 
 

Kan inte snacka. Säg bara att jag sköter min skola och ångrar det jag gjorde. Det gjorde 
jag när jag var liten. Dom4p. 

 
Flickorna får beskriva deras situation utförligt och mycket fokus läggs på dem som personer, 
hur de känner, tycker och tänker kring den information som framförts av socialnämnden. 
Vårdnadshavarna får även de stort utrymme att uttrycka sig angående sitt barn, där de 
utförligt beskriver flickorna som person och varför hon agerar på ett eller annat sätt och på 
så vis blir inte socialnämndens beskrivning av flickorna lång och utförlig. Utan 
socialnämnden lägger istället fokus på att argumentera varför flickorna skall omhändertas av 
LVU. Det pågår också ett tydligt samarbete mellan nämnden och vårdnadshavarna i domen 
om flickorna. 
 

Det är mellan X:s vårdnadshavare och nämnden ostridigt att såväl förhållandena i 
hemmet som [flickans] eget beteende är LVU-grundande. Dom5f. 
 

Pojkarnas beskrivningar av sin situation är kort och koncist och mycket fokus läggs på vad 
de gjort och inte gjort. De uttrycker inte att de tänker i domarna utan de förklarar mer hur 
situationen ser ut och det får räcka. Vårdnadshavarna tar inte stor plats, om det inte handlar 
om pojken med funktionsnedsättningen, utan de berättar kort hur pojkarna är och hur de 
beter sig. Socialnämnden tar istället fram mycket fakta om pojkarna som de måste förhålla 
sig till, från många olika källor. Samarbetet mellan vårdnadshavarna och socialnämnden är 
inte tydlig, utan det står mer hur socialnämnden vill att vårdnadshavarna skall jobba med 
pojkarna. 
 

Båda föräldrarna ska kunna stödja X fullt ut att ta emot stöd som socialtjänsten kan 
erbjuda. Dom4p. 

 
Skillnaden mellan flickorna och pojkar är då att flickorna mer utförligt får beskriva sin 
person och varför de gjort som de gjort, medan pojkarna mer måste försvara sig mot all 
denna information som lagts fram om dem. Flickorna har sedan vårdnadshavarnas stöd och 
deras utförliga förklaring och beskrivning, vilket inte pojkarna har i samma utsträckning. 
Socialnämnden samarbetar sedan inte med pojkarnas vårdnadshavare såsom de gör med 
flickornas. 
 
Analys av tabell 7 
Barnets röst är en viktig del av barnets bästa, där barnet skall få uttrycka sin åsikt i alla 
frågor som berör dem, med hänsyn till ålder och mognad (Barnkonventionen), då de har en 
rätt att få hävda sina rättigheter och att få uttrycka sig (Schiratzki, 2002). BK menar att alla 
barn skall ha möjlighet att berätta om sin egen verklighet och det är inte förrän detta är gjort 
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som det går att bedöma vad som är bäst för det enskilda barnet (Barnkonventionen). Detta 
har alla barn i domarna fått göra i samband med att de fått ta emot information angående 
utredningen, något som BK anser vara viktigt då barnen ska få ta del av info berörande 
barnet (Barnkonventionen). Barnen har i domarna fått ta emot information som de har 
reagerat på genom att komma till uttryck, antingen genom citat eller genom en 
ställföreträdare. Det barn som sedan inte fick komma till tals fick inte göra detta på grund av 
barnets ålder och mognad, då barnet var under 15 år och hade en funktionsnedsättning. De 
vuxna kan i enlighet med John (2003) ta beslutet att detta barn inte kunde definieras som 
moget och gammalt nog att få komma till tals.  
 
Barnets röst är i domarna inte starkt nog att förändra en dom, för det mesta barnet kan göra 
är möjligtvis att ändra lite på processen till ett beslutfattande, då det kan få de professionella 
att vrida fokus till olika punkter de tar upp. Ställföreträdarna har i alla domar fått fram 
barnets åsikter, vilja och inställningar, vilket är en av deras uppgifter enligt Mattsson (2002), 
därför att i domarna har citat och utsagor framförts angående barnet. Genom att barnet här 
kommit till uttryck är en del av barnets bästa inkluderat enligt vad Gustavsson (2011) menar 
att barnets bästa är, rent principiellt, sedan vilka bedömningar, tolkningar och beslut som 
tagits utifrån barnens utsagor är de vuxnas makt att definiera enligt det John (2003) menar 
att makt är.  
 
Både flickorna och pojkarna har i domarna fått komma till tals, även om sättet de kommit till 
tals på har varit olika. Att till exempel flickornas domar är längre och mer informativa skulle 
enligt genusteorin ha att göra med flickornas ställning som det som inte är normen, och det 
som inte är normen måste alltid förklaras tydligare för att kunna förstås. Flickorna är de som 
bryter mot normen mest, normen som enligt Hirdman (2001) är pojkarna, genom att de 
agerar ut och beter sig på ett sätt som inte är kvinnligt, därför behövs kanske också det 
beskrivna närmare samarbetet mellan vårdnadshavare och socialtjänsten för att flickan skall 
komma tillbaka till det icke normbrytande beteendet, de ska fostras. Eftersom att flickorna 
får mer plats att uttrycka sig, i relation till pojkarna, betyder det att de kan få mer tillfälle till 
att bli definierade och på så sätt möjlighet att få mer väldefinierad makt riktad mot sig. De 
professionella får mer information att utgå ifrån när det ska definiera flickornas situation i 
enlighet med John (2003), vilket kan betyda att definitionen av dem blir mer korrekt. 
Flickorna får försvara, uttrycka och argumentera sin situation mer, kanske för att de 
professionella i enlighet med Hirdman (2001) vill ha tillräckligt med information om barnet 
så de kan fostra flickorna på rätt sätt. Detta kan anses vara motsägelsefullt då det enligt 
genusteorierna är mannen som har makten, men då flickorna anses vara mindre ansvariga för 
sina handlingar, eftersom hon beskrivs som passiv och irrationell, blir hennes underordning 
här en fördel, eftersom att de professionella då vill ha mer information om flickornas 
situation för att kunna förklara deras handlingar och möjligtvis som Hirdman (2001) 
uttrycker fostra henne och hennes föräldrar. 

6. Slutsats 
Barnets bästa i denna studie är utifrån tidigare forskning att barnet skall vara i centrum för 
att få det skydd och den omvårdnad som barnet behöver. Barnet skall skyddas från sitt eget 
beteende om detta anses som riskfyllt, därför att barnets bästa är att barnet inte har en 
negativ utveckling, och för att komma fram till om barnet utsätter sig för risk behöver barnet 
få komma till tals i alla situationer som rör barnet själv, med hänsyn till barnets ålder och 
mognad. De ska få säga sin åsikt, och förklara sin inställning, till det som de vuxna uttrycker 
angående barnet och barnets situation. Det handlar om rättigheter, rätten att få uttrycka sig, 
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att få leva och att få utvecklas (Schiratzki, 2002; Thunved, 2012; Barnkonventionen; 
Mattsson, 2002; Gustavsson, 2011). 
 
Syftet med denna studie var då att förtydliga barnets bästa som begrepp genom att studera 
hur begreppet kommer till uttryck i LVU-domar som handlar om barnets eget beteende 
utifrån genus. Detta har undersökts och resultatet visar att barnets bästa kommer till uttryck i 
alla domar oberoende av kön, därför att alla domar har visat att barnet varit i centrum genom 
att hela domarna utgått från att förklara barnet och barnets situation. Mellan flickor och 
pojkar skiljer sig det hur de är i centrum, därför att flickornas situation beskrivs utifrån 
henne, hennes närmiljö och andra i relation till henne och hur de påverkar henne, medan 
pojkarna mer beskrivs utifrån sitt eget handlande. Detta är genomgående i hela analysen där 
flickan inte anses vara ansvarig för sina handlingar och pojkarna hela tiden måste stå till 
svars för de handlingar de utfört. Flickorna ska skyddas, behandlas och fostras, medan 
pojkarna ska inse sina felaktiga beslut. 
 
Vad som är en risk och negativ utveckling blir olika mellan flickorna och pojkarna också 
eftersom flickornas risker och utveckling mer kopplas ihop med hur hon mår i sig själv, 
eftersom hon inte är förmögen att utföra handlingar och ta egna beslut, medan pojkarnas 
risker kopplas till vad de utför för handlingar, att de är så pass aktiva att de utför handlingar 
som sätter dem själv och andra i en svår situation oberoende av situation art. Hur barnen 
sedan fått uttrycka sig och motta information om hur de professionella ser på deras situation 
ser inte heller det likadant ut för flickor och pojkar då flickan får större utrymme att uttrycka 
sig, det vill säga mer utrymme att förklara sin situation, vilket kan påverka de professionella 
när de skall definiera vad barnen behöver utifrån barnets bästa, medan pojkarna inte får 
samma möjlighet att bli definierad. Samhället, som i denna uppsats betyder de som 
beslutade kring barnen, fick sedan mycket makt att definiera barnen och barnens situation, 
de höll även genus vid liv genom att inte bortse från detta mönster. 
 
Det kan sedan även ha varit skillnader i hur flickorna och pojkarna framställdes i domarna 
med anledning av hur de själv anser sig vara. Om pojkarna mer relaterar till utåtagerande 
beteende och tycker att det behövs för att höja sin status kan det vara troligare att de 
använder sig av det beteendet då de har en anledning. Flickorna kanske identifierar sig mer 
som ett offer, svag och inte handlingskraftig, och därför kan detta vara anledning nog till att 
flickorna inte agerade ut.  
 
Mina slutsatser är följande 

• Begreppet barnets bästa kommer till utryck i domarna på följande sätt genom att barnet skall 
vara i centrum i domen, då barnet och barnet situation tydligt redogörs för. Barnet skall 
skyddas och vårdas från sitt eget beteende eller omgivningens påverkan, då de utsätter sig 
för en påtaglig risk genom att de bryter mot samhällets normer och regler och får en negativ 
utveckling. Barnet skall även få uttrycka sig om allt som rör deras egen person genom att de 
kommer till tals med hjälp av en ställföreträdare eller genom citat. 

• Barnets bästa kan se olika ut för flickor och pojkar, detta för att de som beslutar i frågorna 
rörande barnen kan utgå ifrån olika föreställningar om flickor och pojkar. Föreställningar om 
flickorna kan vara att hon är en person i relation till andra och andra är i relation till henne 
och påverkar hennes beteende, medan föreställningarna om pojkarna kan vara att de utför 
handlingar som de ska stå till svars för. 

• Flickorna kan ha mer utrymme att uttrycka sin åsikt och får därför en bättre chans att bli 
definierad korrekt av de professionella angående vad de anser vara barnets bästa.  
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• Begreppet barnets bästa i sig gör inte någon skillnad mellan flickor och pojkar, därför att den 
tidigare forskningen om barnets bästa inte uttrycker sig i genus, men de kan vara så att de 
professionella som i praktiken ska definierar barnets bästa i LVU-domar kan göra detta 
utifrån samhällets normer och regler som är färgade av genus. 

• Begreppet barnets bästa kan utläsas från domarna och begreppet blir på så sätt konkret och 
definierbart, men det kan dock vara ett begrepp som lätt färgas av samhällets normer och 
värderingar. 

7. Diskussion 
Syftet med denna studie är att förtydliga barnets bästa som begrepp genom att studera hur 
begreppet kommer till uttryck med fokus på genus i LVU-domar, från Stockholms 
Förvaltningsrätts, med fokus på 3 § - barnets eget beteende. 
 

• Kommer barnets bästa till uttryck i LVU-domar?  
• Hur kommer barnets bästa till uttryck i LVU-domar? 
• Är det någon skillnad på hur barnets bästa kommer till uttryck i flickors domar respektive 

pojkars domar?  
 
Angående barnets bästa har jag använt mig av den tidigare forskningen för att definiera vad 
som kan ingå i begreppet och i denna studie har jag sedan med hjälp av genus förtydligat 
begreppet ytterligare. Barnets bästa skulle dock kunna ses på ett annat sätt utifrån vad 
författaren bestämmer sig för att lägga in i begreppet. Det går till exempel att mer fokusera 
på barnets bästa i lagen eller hur människor i vardagen definierar begreppet.  
 
Att barnets bästa sedan kan se olika ut för flickor och pojkar är något jag kommit fram till 
genom att de professionella uttrycker sig olika angående barnen, det kan alltså finnas en 
föreställning om vad flickor ska vara och göra och samma sak för pojkarna. Denna 
föreställning behöver dock inte vara den jag kom fram till i denna studie att flickorna kan 
vara en person i relation till andra och andra är i relation till henne och påverkar hennes 
beteende, medan föreställningarna om pojkarna kan vara att de utför handlingar som de ska 
stå till svars för. Utan en annan föreställning skulle kunna studeras och läggas fram som en 
tydligare anledning till varför flickor och pojkar kan dömas olika i LVU-domar.  
 
Flickorna i domarna fick mer makt än pojkarna i domarna, vilket kan tyda på att de i sin 
underordnade ställning inte behöver ta lika mycket ansvar för sitt beteende och att de får 
större utrymme att uttrycka sin åsikt. Sedan vad som innebär med att ha större utrymme och 
att få uttrycks in åsikt kan skilja sig mellan olika domar. I denna studie betydde dessa 
begrepp att makten hamnade hos flickan eftersom de vuxna gav henne mer utrymme och en 
mer passiv och irrationell ställning i förhållande till pojkarna, men det kan även betyda att de 
pojkar som undersöktes var extra aktiva och handlade mycket mer än vad pojkar i andra 
domar gör, vilket vinklar studien åt ett specifikt håll. 
 
Begreppet barnets bästa i sig gör sedan ingen skillnad mellan flickor och pojkar utan det kan 
vara de professionella som genom sin makt att definiera skapar vad som är kvinnligt och 
manligt utifrån bestämda mönster. Om ett annat perspektiv använts istället, för att undersöka 
de professionellas definition av barnets bästa hade ett annat resultat kunnat komma fram, 
vilket kan betyda att barnets bästa är ett begrepp som behöver göras mer konkret och 
definierbart och att professionellas egna åsikter, bedömningar, värderingar och normer skall 
ha så liten påverkan på definitionen av vad barnets bästa är som begrepp. 
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Makt och genus valdes som teorier för att analysera och förtydliga begreppet barnets bästa 
genom att undersöka skillnaderna och likheterna mellan flickor och pojkar och hur de 
professionella i sin maktposition i LVU-domar väljer att definiera verkligheten. Makt är ett 
stort begrepp som innehåller många olika teorier och en mängd forskning, jag valde dock att 
analysera resultatet utifrån detta fenomen teorin om makt kan höra ihop med genus på ett bra 
sätt. Det är de vuxna i detta fall som har makten när det gäller både barnet i 
definitionsprocessen (där barnets skall definieras som någon som har en påtaglig risk på 
grund av till exempel missbruk) och vad som är typiskt kvinnligt och manligt i en LVU-dom 
och vilka egenskaper som tillskrivs dem. Barnets bästa kommer att kunna förtydligas med 
hjälp av dessa teorier, men begreppet skulle även kunna beskrivas genom att använda en 
annan teori och metod. En teori som till exempel är kopplad till den rättsdogmatiska 
metoden, som används flitigt inom juridiken, skulle kunnat ha givit ett bättre resultat, men 
det var inte tanken att undersöka barnets bästa i förhållande till juridiken. Utan Tanken med 
denna studie var att undersöka barnets bästa som begrepp och förtydliga detta utifrån en 
samhällsvetenskaplig teori och använda sig av genus för att kunna se om barnets bästa som 
begrepp är genus neutralt i sin empiriska betydelse eller inte. 

6.1 Metoddiskussion 
Det material jag använde mig av, LVU-domar, kan variera mycket beroende på vilken 
situation eller om det är en flicka eller pojke som domen handlar om. Domarna blir en 
komprimerad syn av verkligheten, där jag som ska utläsa något från domarna inte kan veta 
bakgrunden till vissa påståenden och argument. De är en sekundärkälla där både det som 
barnet, föräldrarna och de professionella uttryckt sig om kommer i till mig i andra hand 
vilket bidrar till en svårighet när jag skall uttrycka mig om vad de egentligen sagt. Detta på 
grund av att den information som skrivits ner i domen har tagits in av den som skrev domen, 
tolkats för att sedan antecknas. Det finns alltså en tolkningsprocess, som jag som skall tolka 
i andra hand inte har varit med och sett, därför vet jag inte om det som verkligen står är det 
som sagts. Förvaltningsrättens domar såg heller inte likadana ut i utformningen, då vissa 
domar hade knappt någon bakgrund alls, medan andra domar hade långa utlägg. Det samma 
gällde den skriftliga utredningen, den muntliga förhandlingen och domskälet, vilket gjorde 
att det inte tog ut like mycket information från varje LVU-dom när jag bearbetade 
materialet.  
 
Möjligheten att kunna ställa frågor om det som stod fanns inte heller på grund av att 
domarna bara utgjorde text och det fanns ingen professionell person i koppling till domen 
som kunde förtydliga texten för mig. Innehållsanalysen är en metod för att studera texter, 
vilket gjorde att jag uteslöts från den process runt barnet som låg till grund för den skriftliga 
LVU-domen. Argument och intryck från den fysiska platsen där domen skedde förbisågs på 
grund av valet av metod och på så vis kan jag ha missat viktigt information som skulle ha 
bidragit till en tydligare beskrivning av varför begreppet barnets bästa tolkades som det 
gjordes.  
 
Min tolkning av materialet är dock bara en tolkning av många, eftersom jag utgår från mig 
själv och den information jag har om barnets bästa för att leta efter material i domarna, 
medan någon annan person skulle kunna bestämma sig för att leta efter något annat och få 
ett annat resultat. Detta har jag dock tänkt på eftersom jag operationaliserat mina begrepp 
och beskrev hur jag undersökt materialet med analysmetoden och vad jag fått fram. Allt 
detta bidrar till att det blir en transparens, att andra kan se vad jag gjort, vilket ger andra 
forskare en möjlighet att återskapa en studie på likande sätt, eller bara för att ganska det jag 
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gjort. Analysen utfördes på samma sätt i alla domar och den analysmetod jag fick fram 
grundade jag på inledningen och den tidigare forskningen samt min valda metod. En annan 
metod och analysmetod hade dock kunnat bidra till ett tydligare resultat, där till exempel 
kvalitativa intervjuer hade kunnat vara ett bättre sätt för att få fram vad de professionella 
egentligen tycker om genus i koppling till begreppet barnets bästa. Informationen hade då 
även kommit från en förstahandskälla, vilket den inte gjorde i LVU-domarna, och på så vis 
hade resultatet kunnat bli bättre. En kvantitativ enkätstudie hade även den kunnat förtydliga 
barnets bästa som begrepp tydligt utifrån att professionella personer svarar på frågor 
angående genus i koppling till barnets bästa. 
 
Resultatet kan sedan ha färgats av min tanke om att vara objektiv, där jag försökt vara så 
observant som möjligt på vad materialet uttrycker och om det kunde finnas några variationer 
som skilde sig i en dom till en annan. Begreppet barnets bästa skulle först tas fram i den 
tidigare forskningen där jag medvetet eller omedveten kan ha vinklat begreppet till att bli det 
jag ville att det skulle vara och sedan fortsatt med detta genom resten av studien. Det samma 
gäller begreppen genus och makt, där det är mycket möjligt att jag i min position har vinklat 
begreppen för att få fram ett visst resultat och en analys som passade till det som jag ville få 
fram. Slutsatserna kan på så vis antingen vara slutsatser som grundat sig på det jag fått fram 
i studien eller på det jag ville få fram i studien. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Fortsatta studier skulle kunna fokusera på att ytterligare förtydliga begreppet barnets bästa, 
inte bara genom att använda sig av LVU-domar, utan även genom att göra kvalitativa och 
kvantitativa studier ute i praktiken. Dessa studier skulle då kunna fokusera på att undersöka 
vad de professionella har att säga om genus i koppling till begreppet barnets bästa antingen 
genom intervjuer eller enkäter. Genus skulle även kunna kopplas till andra begrepp i LVU-
domarna och inte bara barnets bästa. Flickor och pojkar skulle också kunna undersökas mer 
ingående, där skillnader och likheter i hela processen skulle kunna undersökas. Är det till 
exempel någon skillnad på hur de professionella möter en flicka eller en pojke, eller ser det 
likadant ut? Hur uttrycker de sig när de talar om flickorna och pojkar i LVU-processen 
utanför den skriftliga LVU-domen? Hur ser utredningen ut?  Hade domarna dömts lika om 
det inte hade framkommit om det var en flicka eller pojke, eller hade det varit samma 
resultat? 
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