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ABSTRACT 
 
Social welfare law is administered by elected local authorities in all Swedish municipalities. 

Most of the decisions in client cases are delegated by the municipal social welfare committee, 

and decisions are made by the employed social workers. When children have to be taken into 

care by welfare services, and parents do not agree with such decisions and if the coercion 

have to be used, the case is then referred to the county administrative court. (Within the legal 

process, the child regardless of age, has the right to Child’s Representative (CR) when using 

the Coercive Legislation, Care of Young People Act (LVU 1990:52)). CR´s mission for 

children younger than 15 years is both to interpret and convey the child's desire and 

furthermore make their own independent assessment of what is in the best interest of the child 

in each case. Children's invisibility in the legal process has been discussed since the child 

welfare law change in 1982. Criticism has been expressed by researchers and practitioners 

regarding children under the age of 15, who lack access to justice, and tend to "disappear" in 

the LVU process. 

 

This research study examines the knowledge, related to child welfare, among the ‘Child’s 

Representative’ appointed by the 23 county administrative courts in Sweden. The study has a 

point of departure in the possible qualification criteria as specified by law, legislative history, 

and prior research experiences from practice. The study consisted of all 23 county 

administrative courts in Sweden in 2007, of which 22 responded to the questionnaire. The 

findings of this study are (a.) the skills requirements of ‘Child’s Representatives’ is too 

general and therefore not focused enough on children and young people’s welfare; (b) the 

county administrative courts do not demand any such specialized knowledge and experience 

related to children and young people’s welfare from the ‘Child's Representatives; (c) in the 

case of very young children (below 3 years old) the ‘Child’s Representative’ is not expected 

to meet with either the child or their respective carers.  

 

Other professional categories as CR´s could contribute to a change in the "dialogue" within 

the LVU-hearings. It is possible that professionals with different skills could in more obvious 

way bring up children's needs and make them more visible in the process. To make this a 

reality it is required that social workers and/or other appropriate professionals be made aware 

of the availability of these missions. Judges and lawyers in the legal arena will also have to 
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accept that the hearings will not be as "clean and legally due and proper, as you are used to”, 

as one judge put it. 

 

 

SAMMANFATTNING 

 

Barnens osynlighet i rättsprocessen har diskuterats allt sedan barnavårdslagstiftningens 

förändring 1982, då socialtjänstlagen (2001:453)(SoL) infördes och lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av barn och unga (LVU), tvångslagstiftningen som rör barn 

och unga. Kritik emot att framför allt barn yngre än 15 år som saknar talerätt tenderar 

”försvinna” i LVU-processen har i olika sammanhang konstaterats trots barnkommitténs 

arbete med förstärkning av barns perspektiv i svensk lagstiftning. Jag har i min forskning valt 

att utröna vilken kunskap om barn eller barnkompetens som efterfrågas för att företrädaren på 

ett fullgott sätt ska kunna företräda barn i svåra situationer. Utgångspunkten är de 

kompetenskrav som anges i lagar och förarbeten, vad forskare sett i sammanhanget och mina 

egna erfarenheter i tidigare forskningsstudier och praktisk verksamhet. Vad som framkommit 

är att kompetenskraven handlar om allmän lämplighet och kunskap om både barn och unga 

samt lagstiftning och rättsprocedur. Inget krav finns uttalat att företrädaren ska vara utbildad 

jurist. I en enkät ställs dessa frågor till de 23 länsrätternas företrädare i Sverige, av vilka 22 

svarat på enkäten som visar att uppdragen går till jurister och advokater. Här framkommer 

även att länsrätterna inte efterfrågar någon särskild kunskap och erfarenhet vad gäller barn 

och unga inför förordnandet av barns företrädare. Eftersom sakkunniga numera sällsynt 

förekommer vid LVU-förhandlingar borde företrädare med kunskap om barns behov och 

uttryckssätt vara en nödvändighet av rättssäkerhetsskäl. Barnkommittén berörde domstolarnas 

bristande barnkompetens redan 1997 (SOU 1997:116 sid 113). 

Slutligen finns en hög överensstämmelse i svaren från länsrätternas företrädare att barns 

offentliga biträden och ställföreträdare ej sammanträffar med de allra yngsta barnen och deras 

vårdare inför LVU-förhandling. Med min forskning vill jag peka på det faktum att kravet på 

ökad kunskap om barn och kunskap om hur man möter, samtalar med, och som företrädare 

skapar sig en egen uppfattning utifrån barnets perspektiv inte nämnvärt påverkat aktörer på 

den juridiska arenan. Trots mångårig debatt och forskningens bevis för det faktum att barns 

röst inte tydligt framkommer, har rättsväsendet inte påverkats nämnvärt. Intressant är det 

faktum att länsrätterna (numera förvaltningsrätterna) fortfarande konsekvent förordnar jurister 

och advokater som barns företrädare, trots att detta varken är lagstiftares krav eller önskemål.  
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Jurister som i sin utbildning helt saknar kunskap om barns uttryck, behov och utveckling. På 

vilket sätt kan man då öka barns möjligheter och rätt att få sin röst hörd på samma villkor som 

vårdnadshavarna? Förslaget till ny barnlagstiftning (LBU) berör endast marginellt denna fråga 

bland annat genom förslag om ändrade formuleringar i lagstiftningen, men LVU förblir 

oförändrat införd i den nya samlade barnlagen. 

Jag ser här rent hypotetiskt en möjlighet till förändring om barnets offentliga biträde och 

ställföreträdare hade annan kompetens än den nu helt förhärskande juridiska. Möten och 

samtal med barnen skulle krävas av förvaltningsdomstolarna och bli en självklar del i 

uppdraget som ställföreträdare. Det i sin tur skulle kunna påverka hela förhandlingsprocessen 

till ett större fokus på barnets röst och därmed barnets bästa. Kanske förhandlingarna skulle 

bli ”yvigare” och mer tidskrävande, men jag kan inte se att det skulle innebära en försämrad 

rättssäkerhet, vare sig för barn eller vårdnadshavare. Med förhandlingsprocessen i Norge som 

jämförelse som pågår i flera dagar, har vi kanske något att vinna på att låta LVU-

förhandlingarna framgent få ta lite längre tid för barnens skull.   
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1. Inledning  

 

Barnets bästa, barns behov och barnperspektiv är begrepp som kommit att påverka allt arbete 

med barn framför allt under de senaste decennierna. Det gäller både i verksamheter vars 

uppgift är att direkt arbeta med barn, och i verksamheter som arbetar med och möter vuxna, 

men som har att ta hänsyn till barn som finns i beroendeställning till dessa vuxna. Den sociala 

barnavården regleras juridiskt i socialtjänstlagen (2001:453) SoL. Den lagstiftning som styr 

samhällets möjligheter att ingripa med tvång, när barn misstänkt fara illa och vårdnadshavare 

och/eller den unge själv inte samtycker till behövlig vård, är lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU. Ett ingripande emot föräldrars och/eller barns vilja är 

en kraftfull intervention och ska alltid betraktas som en nödfallsåtgärd och följdenligt skall 

lagen i detta hänseende tolkas restriktivt (Lundström, 1996; prop. 1979/80:1). Debatten 

omkring LVU har pågått ända sedan dess tillkommelse, och bland annat handlat om de alltför 

höga beviskraven (Hollander, 1985). LVU har också kritiserats för att där ges utrymme för 

olika tolkningar (Socialdepartementet, 2000s.94).  

Barnavårdslagstiftningen har under senare delen av 1900-talet förändrats och 

stärkts bland annat genom att samhället fått ett ökat ansvar för barn och ungas vård och 

fostran. Samtidigt har barnets rättsliga ställning under hela 1900-talet successivt förbättrats, 

vilket både bekräftas i forskning samt utredningar, lagstiftning och dess förarbeten. En starkt 

drivande kraft till att detta skett är FN:s konvention om barnets rättigheter(Barnkonventionen) 

som ratificerades 1990 i Sverige. Ett arbete som påbörjades redan 1954 i och med 

Genévedeklarationen. Barnkommittén fick 1996 regeringens uppdrag att genomlysa all 

lagstiftning utifrån intentionerna i barnkonventionens 54 artiklar och göra en bred översyn av 

hur svensk lagstiftning och praxis förhöll sig till bestämmelserna i Barnkonventionen. 

Kommittén påbörjade sitt arbete den 28 mars 1996, och slutbetänkandet lämnades den 20 aug. 

2007 (SOU 1997:116) Barnet börjar i och med detta träda fram som individ ur ”familjens 

skugga”, och betraktas alltmera som en egen individ med egna rättigheter. Som ett led i 

implementeringen av barnkonventionen har begreppet barnets bästa införts i all svensk 

lagstiftning som berör barn. Sedan jan. 2011 har dessutom barnets rätt även skrivits in i 

Regeringsformen (RF 1:2) som stadgar ”att det allmänna ska verka för att barns rätt tas 

tillvara”. De artiklar som haft störst inverkan på lagstiftningen rörande barnen i den sociala 

barnavården är artikel 3 om barnets bästa och artikel 12 om barnets inställning (Rebecca Stern 

2004). Det finns en viktig koppling mellan dessa två artiklar som innebär att man för att 
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kunna avgöra vad som är ett barns bästa (art.3) är det väsentligt att vuxna i omgivningen, 

utredande, behandlande och dömande, har kunskap och förmåga att lyssna till och ta barnets 

åsikt och vilja (art.12) i beaktande. Därför anses det numera självklart att barnets bästa skall 

gälla i de lagar och förordningar som gäller dem, och i tillämpningen av dessa. Intressant och 

värt att notera är att Barnkonventionen även åberopas av Europadomstolen, vilket därmed bör 

leda till en positiv inverkar på kommande rättspraxis (Mattsson 2010 s.63). I föreliggande 

arbete är kopplingen till Barnkonventionen central då jag vill lyfta dessa perspektiv, barns 

bästa och barns röst, och belysa om och i så fall hur detta förverkligas i den juridiska 

processen i LVU-mål. Barnets offentliga biträde och ställföreträdare har här en viktig roll i att 

synliggöra barnet i rättsprocessen. Vilken effekt den pågående översynen av lagstiftningen 

gällande skydd och stöd för barn och unga genom Barnskyddsutredningen(SOU 2009:68) får i 

detta hänseende är ej klart i dagsläget, men en kort redovisning av tankarna i betänkandet 

redovisas nedan under 6.6.2. Vad som däremot är ett faktum är att lagen om vård av unga 

(LVU) oförändrat överförs till lagen om stöd och skydd för barn och unga (LBU).  

 

1.1. Syfte och frågeställningar                                                                                                                                                                                                                        

 

Det övergripande syftet är att belysa och problematisera den kompetens om barn som 

offentliga biträden och ställföreträdare för barn förväntas ha, dels enligt lagstiftningen och 

dels utifrån de bedömningar som görs av länsrätterna inför förordnanden av offentliga 

biträden och ställföreträdare. Domstolen har helt och fullt ansvar att göra en prövning av 

lämpligheten i varje enskilt fall. Det har skyldighet att tillse att den enskilde får kvalificerad 

hjälp genom att förordna en kompetent person till företrädare(Mattsson 2002 s.180).   

1. Vad menas med ”barnets bästa”, ”kompetens om barn” enligt lagstiftaren?  

2. Vilka anvisningar finns i lagstiftning och förarbeten, och hur följs de av domstolarna 

som har att förordna barnens offentliga biträden?  

3. Vad innebär det att ha ”särskild lämplighet för uppdraget” och vilka professioner 

bör/ska inneha denna barnkompetens?  

4. Finns någon ”kravspecifikation” hos länsrätterna på de intressenter som anmäler sitt 

intresse för uppdragen som företrädare för barn? Är jurister det enda självklara valet? 

5. Vad skiljer uppdraget till det offentliga biträdet i LVU-mål respektive uppdraget till 

särskilda företrädare, som förordnas av tingsrätten, för barn när barn misstänkts blivit 

utsatta för brott av vårdnadshavare?  
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6. Hur ser länsrätterna på vikten av fysiska möten mellan offentliga biträdet och barnet ?  

Utöver detta kommer jag i genomgången av rättsläget också presentera forskningsläget i 

Sverige samt i några europeiska länder utifrån detta barnperspektiv.   

 

1.2. Disposition 

 

Undersökningen består av två delar. För det första en textanalytisk genomgång av 

lagförarbeten med fokus på barns rättsförmåga samt begreppet barnkompetens. För det andra 

en enkätundersökning riktad till länsrätternas lagmän om vad de kräver av barns offentliga 

biträden samt hur urvalet sker vid förordnanden inför LVU-uppdrag. Dessa två 

undersökningar presenteras närmre i uppsatsens metodkapitel. Förutom ovan presenterade del 

1 Inledning, består uppsatsen av en genomgång av rättsprocessen utifrån barnets position 

respektive ombudets position. Barnets rättsförmåga och det offentliga biträdets roll, uppdrag 

och kompetens som även exemplifieras i ett aktuellt rättsfall samt studien Barnet i 

rättsprocessen och dess uppföljning. Därmed mitt fokus på det offentliga biträdets roll som 

barnets röst och en möjlig garant för att barnet synliggörs, och i och med det, öka barnets 

rättssäkerhet. Kunskapsläget beskrivs därefter utifrån betydelsen av begreppen barns bästa 

och barnperspektivet samt barn som informanter.  Finns begreppet barnkompetens och vad 

står det för? Forskningens bild tidigare och även idag visar på barnens svaga röst i 

rättsprocessen. Den visar även den konflikt, eller om man väljer att kalla det disparata 

perspektiv, som finns mellan rättslig och terapeutisk logik i möten mellan olika professioner 

på den juridiska arenan vid ärenden där barn som far illa behöver insatser emot 

vårdnadshavares vilja. Problemet med det ”rättsliga tänkandet” som med King & Trowells ord 

beskrivs hur ” the courts concentrate on issues of proved and not proved”. Ett förhållande som 

riskerar få som effekt en avvaktande hållning från socialtjänstens sida med följd att undvika 

tvångsinsatser i mesta möjliga mån. En problematik som även uppmärksammats i England 

och Norge. 
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2. Bakgrund 

 

Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) är den lagstiftning som i huvudsak används vid stöd och 

hjälp till barn och familjer och tillämpas vid alla former av stöd och placeringar i frivilliga 

former. Den frivilliga lagstiftningen SoL kompletteras av lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU, i de fall vården av barn ej kan ske på frivillig väg. LVU 

utgör således en garanti för att barn och unga som far illa kan ges behövlig vård även om 

föräldrar eller den unge själv inte samtycker. Vid den rättsprocess som följer av en ansökan 

om vård till förvaltningsrätten (tidigare länsrätten)
1
 har berörda parter rätt till ombud eller 

offentligt biträde.  Den som utses att företräda barn i LVU-mål, har som offentligt biträde och 

särskild företrädare för barnet en central roll i hur barnets bästa ska tolkas och uttryckas i 

varje enskilt fall. Denne blir uttolkare av barnets egen upplevelse och uppfattning som måste 

särskiljas ifrån övriga vuxnas åsikter och eventuella påtryckningar på barnet. En viktig 

förutsättning för uppdraget som offentligt biträde och ställföreträdare för barnen borde vara 

att denne framför allt har sammanträffat med barnen oavsett ålder. Att denne dessutom har 

intresse, förmåga och kompetens att kommunicera, dvs kan möta barnen, samtala, lyssna och 

känna in barnens situation är av vikt för att kunna skapa sig en egen uppfattning. 

Forskning och tillsyn bekräftar vad jag i min erfarenhet som praktiker inom socialt arbete och 

i mitt engagemang i rättsprocessen sedan tre decennier själv uppmärksammat, nämligen 

svårigheten att ge barnet utrymme och röst i rättsprocessen (Mattsson 2002) (Socialtjänsten 

och barnen. Länsstyrelsernas granskning av den sociala barn- och ungdomsvården 2006-2007, 

2008) (Barnets rätt och LVU, Socialstyrelsen 2009-126-182). 

 

Rättspraxis visade redan under sent 1980 och tidigt 90-tal på rådande svagheter i barnets 

rättsliga ställning. Socialstyrelsen initierade i 90-talets början ett treårigt projekt ”Barn i 

Focus” utifrån ett regeringsuppdrag med syfte att höja kompetensen och utveckla ett 

barnperspektiv i arbetet med utsatta barn. Utredningen Barnet i Rättsprocessen genomfördes 

inom ramen för projektet och i ett samarbete mellan Socialstyrelsen, Stockholms socialtjänst 

                                                 

 
1
 Domstolsverket genomförde en organisationsförändring  februari 2010 innebärande att 23 länsrätter 

sammanslogs till 12 förvaltningsrätter . Förvaltningsrätternas uppgifter är idag desamma som tidigare 

länsrätterna, med skillnad att domstolarnas geografiska områden utökats, ett faktum som kan påverka barnens 

företrädares möjligheter att besöka barnen ytterligare negativt. 
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samt Domstolsverket under 1994-95 (SoS-Rapport 1995:21).
2
 Den initierades efter en 

uppmärksammad dom i Stockholms kammarrätt 1993 där en 6-årig pojke med uppenbara 

symtom på misshandel tvingades återvända till sin hemmiljö efter kammarrättens upphävande 

av den tidigare domen i länsrätten som fastställt socialtjänstens ansökan om LVU-vård. 

Upphävandet skedde efter överklagande från vårdnadshavarna. Domen fick stor 

uppmärksamhet och väckte en rad frågor om domstolars, socialtjänstens respektive 

barnpsykiatrins skilda bedömningar av bland annat barns villkor och behov. Utredningens 

slutresultat redovisades i en slutrapport, Barnet i rättsprocessen (SoS-rapport 1995:21), och 

bland några av de slutsatser och som uppmärksammades i rapporten lyftes följande problem. 

 att den muntliga förhandlingen ibland får avgörande betydelse, oavsett hur väl underbyggd 

socialnämndens ansökan är. 

 att föräldrarnas problem tenderar att hamna i fokus i den muntliga förhandlingen. Ju längre 

förhandlingen framskrider, desto osynligare blir barnet. Inte heller i socialnämndens skriftliga 

material har barnet någon huvudroll. 

 rapporten visar dessutom på utvecklingsbehov för domstolarnas del gällande kunskap om 

barns utveckling och behov, samt konsekvenser av olika typer av omsorgssvikt. Detta för att 

de ska kunna göra riktiga värderingar av de uppgifter som kommer fram i målet om barns 

behov av skydd och vård. 

 

Rapporten gav underlag till en diskussion om hur kunskap om barn skulle kunna garanteras i 

beslutsprocessen. Frågor som möjlighet att koncentrera LVU-mål till vissa domare på samma 

sätt som sker i tingsrättens ungdomsmål och frågan om barnexpertis till domstolarna i LVU-

mål. 

 

SoS-rapporten fick som efterföljd en konferensserie under 1996 i hela landet där företrädare 

för domstolarna och socialtjänsten möttes för gemensamma diskussioner omkring rapportens 

aktualiserade frågeställningar. Jag deltog som föreläsare vid samtliga konferenser och mötte 

under denna perioden ett 1000-tal socialarbetare och domare och fick förmånen att ta del av 

deras erfarenheter och synpunkter i efterföljande seminarier och diskussioner. Den bild som 

framkon i rapporten bekräftades av domare och socialarbetare på fältet. En av de mest 

diskuterade frågorna var barnets osynlighet i LVU-processen, vilket bekräftades av flertalet. 

En annan frågeställning som lyftes fram under konferenserna var barnets offentliga biträdes 

roll, deras mycket varierande kunskap om barn, svala intresse och ibland bristande 

                                                 

 
2
 Jag var en av två utredare i Barnet i Rättsprocessen 1994-95, där samtliga länsrättsdomar i miljöfallen (LVU§2) 

som överklagats till Kammarrätten analyserades  (238 st) Dessutom gjordes en specialgranskning och 

uppföljning av 51 ärenden där länsrätt, kammarrätt eller båda instanserna avslagit sn:s ansökan om vård. 
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engagemang i LVU-målen. Att offentliga biträden för små barn inte sammanträffade med 

barnen eller deras vårdare, och att vissa företrädare för domstolarna ansåg detta som 

obehövligt var också väl känt bland deltagarna. En annan bild som bekräftades av jurister och 

advokater var att familjejuridiken, där LVU ingår, i juristkretsar hade låg status. 

Barnperspektivet har efter detta ytterligare lyfts fram och skrivits in i lagstiftningen SoL samt 

LVU, framför allt 1998, 2003 samt 2008. (Norström&Thunved, 2010)  

 

En uppföljning av Barnet i rättsprocessen har genomförts av Socialstyrelsen under 2008/2009 

som inledningsvis var avsedd att bli en del av Barnskyddsutredningens översyn av SoL samt 

LVU (Socialstyrelsen 2009-126-182). Syftet med uppföljningen var att få kunskap om någon 

positiv förändring skett när det gäller beslutsunderlag, domstolarnas bedömningar och barnets 

ställning i rättsprocessen utifrån de lagmässiga förstärkningar som skett efter 1994. Resultatet 

av denna rapport visar på hur barnens offentliga biträden och ställföreträdare fortfarande har 

en undanskymd roll i den muntliga förhandlingen och processen. Ytterligare redogörelse av 

resultatet redovisas under avsnitt 4.4.9. 

 

Genom mitt engagemang som offentligt biträde för barn och som ansvarig på länsstyrelsens 

tillsynsenhet där jag på 90-talet medverkade som expert vid LVU-förhandlingar, har jag 

kunnat iaktta problem på rättstillämpande nivå.3  Jag har därvid erfarit hur svårigheterna att 

synliggöra barnen i rättsprocessen fortfarande kvarstår utifrån ”praktisk horisont”.  

 

Den kritik som riktats emot rättssystemet gällande bristande barnkunskap/kompetens har inte 

haft samma effekt som kritiken emot socialtjänsten. Det konstaterades redan 1995 att 

juristutbildningen helt saknade inslag om barn och barns utveckling och behov. Numera finns 

på vissa utbildningsorter valbara kurser om barns rätt, men utbildning om barns utveckling, 

möten och samtal med barn saknas helt. Se avsnitt 6.6.4. 

Senaste översynen av lagen om vård av unga (LVU) genomfördes 2000 och ledde till 

förstärkning i vissa avseenden, men ej vad gäller företrädares kompetenskrav trots utredarens 

                                                 

 
3
  Jag har arbetat som chef på sociala tillsynsenheten på Länsstyrelsen Gävleborg 1991 – 2003. I tjänsten ingick 

expertmedverkan i länsrättens LVU-förhandlingar i särskilt komplicerade mål. Jag har även haft uppdrag som 

offentligt biträde och ställföreträdare för barn i LVU-mål efter förordnande av länsrätten 2002 – 2006. Under 

samma period även innehaft uppdrag som företrädare för kommuners socialtjänst vid ansökningar om tvångsvård 

enl. LVU samt LVM.  
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förslag. (prop: 2002/03:53   Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m.) LVU-utredaren 

skriver i utredningen ”Omhändertagen” (SOU 2000:77) följande: 

”Barn som är föremål för omhändertagande enligt LVU lever i en mycket pressad 

situation. De rycks upp från sin invanda miljö, flyttas från föräldrar, daghem eller skola 

och hamnar i nya okända miljöer med människor de aldrig träffat förut.” 

 

”Barnen har således oftast redan när det är dags för ett ingripande enligt LVU levt 

under otrygga förhållanden en längre tid och befinner sig i ett mycket skört tillstånd. 

Med anledning av dessa barns utsatta position måste krav kunna ställas på den som 

utses till offentligt biträde för barnet. Det är viktigt att det är en person som kan sätta 

sig in i barnets situation, som har förmåga att prata med barnet och inte bara till det och 

som kan förklara på ett för barnet begripligt sätt vad det är som händer och varför det 

händer.” 

Socialtjänsten har däremot utvecklat utredningsarbetet med barn och unga bland annat genom 

att den utvecklingsekologiska teorin fått stort genomslag inom den svenska sociala 

barnavården det senaste decenniet. I snart sagt alla kommuner tillämpas numera 

handläggnings- och dokumentationssystemet BBIC (Barns behov i centrum), som bland annat 

bidragit till förbättrad systematik i utredningsarbetet, fokuserar risk- och skyddsfaktorer samt 

skapar en konsensus kring vad som orsakar barns utsatthet (Leviner 2011 s.57). En 

bidragande orsak till detta är de omfattande utbildningsinsatserna och legitimitetskraven som 

är kopplade till genomförande av BBIC. 

 

 

 

3. Rättsprocessen 

 

I följande del beskrivs rättsprocessen i tvångslagstiftningen, LVU, som berör barn och unga.  

Barnens juridiska ställning och rättsförmåga samt processen vid ansökan om vård till 

länsrätten, numera förvaltningsrätten som är den juridiska instans som i första hand fastställer 

ansökan om vård när samtycke ej uppnås. Slutligen även hur processen framskrider när 

offentligt biträde och ställföreträdare förordnas av förvaltningsrätten efter ansökan från 

socialnämnden, samt dennes uppdrag enligt lag och förarbeten. 

 

3.1. LVU som skyddslag 

 

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) kan ses som ett 

komplement till socialtjänstlagen och en skyddslag för utsatta barn och unga. LVU har funnits 

och tillämpats sedan 1 januari 1982 vid socialtjänstreformens genomförande. Med stöd av 
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LVU kan undantag göras från socialtjänstlagens frivillighetsprincip, som alltid ska vara 

utgångspunkten, och på så sätt utgör LVU en garanti för att barn och ungdomar som far illa 

kan ges behövlig vård även om föräldrarna eller den unge själv inte samtycker. Utredningar i 

barnärenden har genomgående över tid kallats barnavårdsutredningar, men utredningar enligt 

SoL 11:2 som ger socialtjänsten större utredningsbefogenheter benämns numera 

barnskyddsutredningar, ett begrepp som även används internationellt (Child Protection). 

Följdenligt antog även utredningen för översyn av barnlagstiftningen namnet 

Barnskyddsutredningen(Leviner, 2011). När LVU tillämpas innebär det inte att 

socialtjänstlagen inte längre gäller utan att båda lagarna tillämpas parallellt. Med stöd av LVU 

kan en socialnämnd ansöka hos länsrätten (förvaltningsrätten sedan febr. 2010) om att ett barn 

eller en ungdom ska omhändertas för samhällsvård. I den rättsprocess som därmed påbörjas 

avgörs om det blir tvångsvård eller inte. (Norström & Thunved, 2010). Enligt 42§ RhjL 

(rättshjälpslagen) ska rättshjälp genom offentligt biträde beviljas den som åtgärden avser, 

vilket i dessa ärenden enligt LVU är: 

 barnet eller den unge 

 den eller de föräldrar som är vårdnadshavare 

Socialnämnden anmäler hos länsrätten (numera förvaltningsrätten) behov av biträden inför 

ansökan om vård. Det ska göras oavsett om den enskilde begärt det eller inte. Den som 

beviljats biträde kan själv föreslå någon. Det behöver inte vara en jurist, men bör vara en 

person med goda kunskaper om barn och barns behov i olika åldrar. (LVU 36§) 

 

3.2. Barns juridiska ställning och rättsförmåga  

 

Vårdnadshavare har rättighet och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet som person, 

men har att ta hänsyn till barnets vilja i takt med barnets ålder och mognad. (FB 6 kap.) Alla 

fysiska personer (även barn) är partsbehöriga vilket innebär att de får vara part i rättegång, det 

vill säga, har partsställning. Talerätt är snävare än partsbehörighet och innebär att man kan 

vara part i en viss bestämd rättegång, förutsatt att man har anknytning till det rättegången rör. 

Oftast omfattar talerätten även initiativrätt, vilket innebär rätt att starta en process, 

argumentationsrätt, innebärande rätt att föra sin egen talan, samt klagorätt, som är rätt att 

överklaga. Ett omyndigt barn saknar såväl talerätt, initiativrätt, argumentationsrätt samt 

klagorätt och processbehörighet i många frågor som rör deras person, men i mål och ärenden 

enligt SoL samt LVU har alla barn partsställning enligt lagen. För talerätt enligt dessa lagar 
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krävs att barnet är15 år fyllda (SoL11kap §10 ; LVU § 36)  Att ha talerätt innebär inte med 

automatik att man är processbehörig, vilket betyder att man kan väcka talan m.m. Barn är inte 

processbehöriga varför processen förs av ställföreträdare som representerar barnet och för 

barnets talan, (RB 11 kap.1§ 2 st.) vilket bland annat är fallet i mål enligt LVU.  

När det gäller barns möjligheter att bli involverade i socialtjänstens utredningar är detta 

beroende av vårdnadshavarens rätt att besluta i frågor som rör barnet (FB 6:11). Möjlighet till 

samtal med barn utan vårdnadshavarens samtycke finns numera reglerat i SoL 11kap10§, men 

ska tillämpas restriktivt. Barns rätt att komma till tals infördes 2003 även i LVU 1§ st.6, som 

ett led i implementeringen av Barnkonventionen (Leviner, s.153). 

 

3.3. Länsrättens roll. 

 

Ett tvångsomhändertagande är en så allvarlig inskränkning av föräldrarätten att 

rättssäkerheten kräver att frågan avgörs i domstol (Europakonventionen artikel 8 p.2) 

(Mattsson, s. 49ff). Det är länsrätten som bifaller eller avslår socialnämndens ansökan om 

vård för barnet eller den unge. I länsrätten dömer en juristdomare och tre nämndemän. 

Handläggningen är som regel skriftlig i förvaltningsmål, men när det gäller LVU-mål ska 

muntlig förhandling hållas om det inte är uppenbart obehövligt (Norström&Tunved, 2010 s. 

300). Förhandlingar i länsrätt är i princip offentliga, men länsrätten kan besluta om att 

förhandlingen ska ske bakom stängda dörrar, vilket oftast sker i LVU-mål. Till förhandlingen 

kallas bland annat parterna och deras ombud eller offentliga biträden, vittnen och sakkunniga 

samt tolk, om det behovet finns. De vittnen som inkallas i LVU-mål föreslås oftast av 

vårdnadshavarna, och kan vara någon anhörig, vän eller någon professionell som känner 

barnet och familjen. Även socialtjänsten kan föreslå vittnen, vilka oftast blir professionella 

som känner barnet i sin profession, lärare, förskolepersonal, utredare från BUP m.fl. 

Möjlighet att begära medverkan av experter inom ett särskilt område som vittnen finns 

dessutom, vilka kan uttala sig generellt om ett specifikt problem. Domstolen kan även på eget 

initiativ kalla in sakkunniga, vilket är mycket sällsynt förekommande i LVU-mål, vilket 

konstaterades både i Barnet i rättsprocessen (SoS 1995:21) och den aktuella uppföljningen 

Barnets rätt och LVU, om barnet i rättsprocessen ( 2009-126-182) 

Efter förhandlingen i länsrätten hålls överläggningar där man diskuterar målet för att komma 

överens om hur man ska döma. Finns skilda meningar sker en omröstning där domare och 

nämndemän har var sin röst. I varje dom redovisas de skäl domslutet vilar på. Domstolen gör 
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en värdering av de ”bevis” som respektive part lagt fram i målet, och ställer dessa i relation 

till de lagliga grunderna. Det innebär en redovisning av vad som talar för eller emot att 

”påtaglig risk föreligger”, att ”brister i omsorgen råder” eller att ”givet samtycke garanterar 

att barnet får behövlig vård”. Om någon är missnöjd med länsrättens dom kan den skriftligen 

överklagas till kammarrätten. Överklagas inte domen inom angiven tid, vinner den laga kraft, 

dvs att den står fast. Är någon av parterna sedan missnöjd med kammarrättens dom kan 

prövningstillstånd begäras i Regeringsrätten
4
 som är sista instans.  

 

3.4. Ansökan om vård samt anmälan om behov av biträden 

 

När socialtjänsten i utredning kommer fram till att ett barn eller en ungdom behöver någon 

form av vård utanför sitt hem och att man prövat och ser att detta ej kan ske med samtycke, 

ska nämnden pröva frågan om LVU behövs för genomförande av den behövliga vården.  

Finner man att så är fallet ska nämnden fatta beslut om att ansöka om vård enligt LVU hos 

länsrätten.  Behovet av offentligt biträde bör övervägas av nämnden så fort som möjligt när 

nämnden ser att vård utanför hemmet kan blir aktuellt, dvs innan ansökan om vård är beslutad 

(Mattsson, 2002 s.268 ff).  Ett skäl till detta är att den part som ärendet angår har rätt att 

närvara vid nämndens sammanträde för att säga sin mening, och att ett offentligt biträde också 

har rätt att närvara vid sammanträdet på partens begäran. Mattsson beskriver svårigheten för 

det offentliga biträdet och ställföreträdaren att förhålla sig till det ”tudelade” uppdraget att 

både framföra barnets åsikt och samtidigt beskriva det han/hon bedömer vara det bästa för 

barnet. Hon menar att det finns en risk att barnets åsikt och uppgifter tonas ner om de inte är 

förenligt med barnets bästa. Hon lyfter fram det engelska systemet som en möjlighet med ett 

delat ansvar mellan två representanter. En advokat samt en ”Child guardian” som får var sin 

roll (ibid. s. 437).  

Inför ansökan om vård anmäler socialnämnden behov av biträden hos länsrätten enl. 39§ 

LVU, vilket ska göras oavsett om den enskilde begär det eller inte (JO 1999/2000, sid 267). 

Den som beviljas biträde kan själv föreslå någon, framför allt om det handlar om att det finns 

tidigare ansökningar där det finns biträden som den enskilde känner förtroende för 

(Norström&Tunved, 2010). Ansökan om vård kan inte göras av någon annan än 

socialnämnden. Både vårdnadshavare och barn saknar här initiativrätt, vilket innebär de inte 

                                                 

 
4
 Numera namnändrad till Högsta förvaltningsdomstolen sedan 1/1 2011. 
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har rättighet att ansöka om tvångsvård i domstol. Barnet självt kan inte heller med hjälp av sin 

ställföreträdare ansöka om vård för egen del om hon eller han önskar stöd och hjälp i det fall 

föräldrar och/eller socialnämnd inte anser detsamma. Detta förhållande har uppmärksammats 

av Leviner som skriver i fråga om föräldrars kontra barns rätt till privat- och familjeliv enligt 

Europakonv. Art.8, där det hittills ej prövats om barnets bästa  kränks i det fall utredning eller 

omhändertagande av barnet inte skett (Leviner, 2011 s.127). LVU innehåller inga särskilda 

regler om vilken kommun som är behörig att ansöka om vård, utan det är socialtjänstlagens 

bestämmelser i 2 kap. som gäller (Norström& Tunved, 2010). Socialnämnden i den kommun 

där den enskilde vistas när hjälpbehovet uppstår har befogenheter och är skyldig att vidta 

nödvändiga åtgärder, men ytterst ansvarig är vårdnadshavarens hemkommun 

(Flodström.Nilsson, 2003). 

 

3.5. Det offentliga biträdets roll, uppdrag och kompetens i LVU-mål. 

 

I följande del beskrivs barnets offentliga biträdes roll och uppdrag enligt intentionerna i vår 

lagstiftning med förarbeten. En förstärkning av företrädarskapet för barn som kommit till 

stånd under 90-talet. Enligt vanliga förvaltningsprocessuella regler företräder 

vårdnadshavaren barnet med stöd av FB:s bestämmelser så länge barnet är omyndigt, dvs till 

dess barnet fyllt 18 år. I 36§ LVU har den ålder till vilken förälder ensamt företräder barnet 

sänkts från 18 till 15 år. Sedan barnet fyllt 15 år har således barnet rätt att själv föra talan i 

mål och ärenden enligt LVU, medan föräldern/vårdnadshavaren däremot är part i dessa mål 

till dess den unge fyllt 18 år.  

 

 

3.5.1. Att vara barnets röst i processen 

 

Barnets offentliga biträde och ställföreträdares viktigaste roll är att stärka rättssäkerheten för 

den enskilde, alltså barnet. Vad uppgifterna specifikt är, finns inte reglerat eller specificerat i 

lag. Förarbeten anger som den huvudsakliga uppgiften att vara barnets språkrör i processen 

och därigenom stärka barnets rättsliga ställning, men även att ha en kurativ och stödjande 

funktion (Hollander,2004 s.57). Dessutom har biträdet möjlighet att ta initiativ till ytterligare 

utredningar så att en tillräcklig utredningsstandard uppnås för att tillvarata barnets rätt (Prop. 

1994/95:224, s.24) (Mattsson,2002 sid 182). För att kunna fullgöra den senare uppgiften, har 

det stor betydelse när förordnandet sker. Om det som vanligast förekommande sker först i 
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samband med att LVU-ansökan inges till länsrätten minskar den möjligheten betydligt. 

Socialstyrelsen har påtalat att förordnande skall övervägas så snart som socialtjänsten anser 

att vård utanför hemmet kan komma på fråga. En viktig uppgift för det offentliga biträdet är 

att ge barnet (parten) det stöd och den hjälp som behövs för att utredningen ska bli så bra som 

möjligt, vilket bör ske redan under utredningsstadiet (SOSFS: 1997:15 s. 98 -101). Uppgiften 

att bevaka barnets rätt att överklaga är också viktig. 

Kaldal beskriver uppgiften att bevaka barnets intresse som part som tredelad:  

1. Att förmedla barnets inställning i målet,  

2. Att bevaka barnets rätt att överklaga, samt  

3. Att bevaka att en tillräcklig utredningsstandard uppnås i målet, vilket även inkluderar 

funktionen som barnets språkrör. (Kaldal, 2010, s.155) 

 

3.5.2. Förordnande av offentligt biträde samt ställföreträdare 

 

Av lagens förarbeten (Prop. 1979/80:1) framgår att det är domstolen som beslutar vem som 

ska förordnas för uppdraget som offentligt biträde, och därmed får socialnämnden inte själv 

förordna, utan anmäla detta behov genom en ansökan hos länsrätten (39 § 3st. LVU). I 

samband med att den nya rättshjälpslagen trädde i kraft 1997 överfördes regleringen av rätten 

till offentligt biträde till den materiella lagstiftningen, dvs. i dessa ärenden Lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU 1990:52). Vissa bestämmelser regleras i lagen 

(1996:1620) om offentligt biträde, som föreskriver att:  

3§) Offentligt biträde förordnas efter ansökan eller när det annars finns anledning till 

det. Ansökan kan göras av den som biträde skall förordnas för eller av någon annan 

som får föra talan i målet eller ärendet. Ansökan skall ges in till den myndighet som 

handlägger målet eller ärendet. Myndighet som inte själv får förordna offentligt biträde 

skall överlämna ansökan med ett eget yttrande till behörig myndighet. 

4§) Förordnas offentligt biträde betalar staten kostnader för biträdet samt för utredning 

som är skäligen påkallad för att ta tillvara huvudmannens rätt, om utredningen inte kan 

erhållas genom den domstol eller myndighet som handlägger målet eller ärendet. Den 

som har medverkat vid utredning som anges i första stycket har rätt till ersättning av 

allmänna medel enligt föreskrifter som regeringen meddelar. 

6§) Offentligt biträde beslutar om att sådan utredning som avses i 4§ första stycket skall 

utföras. 

 

I 39 § LVU framgår i vilka mål som offentliga biträden kan förordnas, vilket överensstämmer 

i sak med 41 § gamla rättshjälpslagen där detta reglerades tidigare. Förordnande av offentligt 

biträde kan ske i mål eller ärenden angående beredande av vård enl. 1 och 2 §§ LVU samt 1 

och 3 §§ LVU. Vid omedelbart omhändertagande enl. 6 §LVU samt upphörande av vård enl. 

21§ LVU. Förordnanden kan även ske vid beslut om flyttningsförbud enl. 24 § LVU eller 
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upphörande av detsamma enl. 26 § samt vid överklaganden av placeringsbeslut enl. 41 §LVU. 

Ett offentligt biträde ska kunna förordnas så snart fråga uppkommer i socialnämnden att 

tillämpningen av LVU kan bli aktuell. Förordnandet kan som tidigare betonats (3.5.1) med 

fördel ske innan ansökan lämnas in till rätten vilket även socialstyrelsen påpekat, men i 

praktiken utses oftast först när utredningen är avslutad och beslutet om att ansöka om LVU är 

fattat. Enligt Leviner (2011 s.156) kan ordalydelsen i bestämmelserna ”att det offentliga 

biträdet och ställföreträdaren har som uppgift att företräda barnet i LVU-prövningen”, i sig 

orsaka förordnanden i detta sena skede (SOSFS 1997:15). Ytterligare en orsak kan vara 

farhågor från socialnämndernas sida att ett tidigt förordnande skulle kunna uppfattas som en 

konfliktåtgärd av vårdnadshavarna. Detta skulle i sin tur kunna motverka ett gott samarbete 

med dem, vilket är centralt för samförståndslösningar som ska vara den primära 

målsättningen. 

 

3.5.3.  Ställföreträdaren barnets ”språkrör”, en förstärkning av barnets röst 

 

I § 36 LVU 2 st. har införts regler om att barn kan få ytterligare ställföreträdare när de är 

under 15 år, en förstärkning som kom till stånd under 1990-talet. Barnet har därmed ett eget 

”språkrör” genom det offentliga biträdet som också är barnets ställföreträdare.  I realiteten 

innebär det idag att offentliga biträden för barn under 15 år regelmässigt även förordnas till 

ställföreträdare, dvs samma person med två uppdrag. Barnet får härmed en självständig 

ställning gentemot vårdnadshavaren i vissa mål enligt LVU. Barnet kan härigenom överklaga 

domstolens avgörande och vidta andra processhandlingar genom sin företrädare (Norström & 

Thunved, 2010). Motiveringen till att barnets offentliga biträde också är barnets ”språkrör” är 

att det i mål om tvångsomhändertaganden ofta finns motstridiga intressen mellan barn och 

föräldrar. Det är därför rimligt att barn har möjlighet att kunna agera oberoende av 

vårdnadshavare och socialnämnd och själva kunna överklaga beslut, vilket framgår av 

följande citat: 

Ställföreträdaren ska tillvarata barnets intresse. Han bör alltså framföra de synpunkter 

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

barnet, bör han med beaktande av barnets önskemål hävda den uppfattning som han 

anser bäst tjänar barnets intresse. Om barnet så önskar, ska han t.ex. se till att beslut och 

domar blir överklagade. Ställföreträdaren är samtidigt barnets offentliga biträde och ska 

i den egenskapen ta tillvara barnets bästa i olika hänseenden. Han ska bl.a. fungera som 

barnets rådgivare, bevaka att nödvändig utredning angående barnets person, nödvändiga 

utlåtanden m.m. inhämtas. (Prop. 1994/95:224 s.57) 
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Här betonas vikten av att barnets ”språkrör” agerar aktivt i sin roll som företrädare. Det 

innebär en förstärkning av barnets bästa genom att denne förutom uppgiften att ta tillvara 

barnets intresse och framföra de synpunkter och de önskemål som barnet har, även är skyldig 

att med beaktande av barnets önskemål hävda den uppfattning som han/hon som barnets 

ställföreträdare anser är bäst för barnet (Schiratzki,  2005).  Här är det både rimligt och av vikt 

att ställföreträdaren sammanträffar med barnet oavsett ålder för att kunna göra sig en 

uppfattning om barnets upplevelse och vilja. I föreliggande forskningsarbete framkommer hur 

man från länsrätterna (förvaltningsrätterna) inte efterfrågar, och framför allt inte kräver att 

barnens ställföreträdare sammanträffar och samtalar med barn yngre än 6 år eller deras 

vårdare (Flodström Enquist, 2012). Problemet är enligt Kaldal, att det varken finns uttalanden 

i lag, förarbeten, praxis eller bindande föreskrifter eller prejudikat gällande att barnsamtal ska 

genomföras, eller hur de ska utföras, i förvaltningsrättsliga mål. HD har däremot gjort 

uttalanden i brottmål där barns uppgifter utgjort en central del av bevisningen. Kritik som i 

detta hänseende riktats emot socialtjänsten och deras utredningar har inte på samma sätt 

riktats emot domstolarna, vilket är intressant. ( Kaldal, 2010 s. 159) 

 

3.5.4.  Exempel på ett ombud och ställföreträdare som kämpade för barnen 

 

En intressant dom kom 2006, där Regeringsrätten prövade barns rätt att överklaga en 

länsrättsdom om ansökan om vård med stöd av §2 LVU som ej fastställdes.  Ställföreträdaren 

hävdade att det bästa för barnen (födda -03 och-05) var en placering av dem enligt LVU. 

Barnen överklagade således genom sin ställföreträdare advokaten BK till kammarrätten (KR) 

och yrkade att de skulle beredas vård jml LVU. KR gjorde följande bedömning : 

Ett barn saknar initiativrätt och kan icke väcka talan om att bli ställd under vård. 

Uppräkningen under § 41 LVU av vilka beslut av socialnämnden som får överklagas 

hos länsrätten är avsedd att vara uttömmande. Vare sig den unge eller dennes föräldrar 

kan överklaga ett beslut av nämnden att inte ansöka om vård. Det är således enbart 

socialnämnden som kan ta initiativ till att barn bereds vård eller omedelbart skall 

omhändertas. Eftersom barnen AA och BB inte kan ansöka om tvångsvård beträffande 

sig själva, kan de inte heller via sin ställföreträdare genom överklagande föra talan med 

yrkande om att sådan vård skall ges. Överklagandet skall därför avisas.  

 

Advokaten BK begärde prövningstillstånd i egenskap av ställföreträdare för barnen AA och 

BB, KR:s beslut och yrkade att RegR skulle upphäva beslutet och återförvisa målet till KR för 

fortsatt handläggning med hänvisning till att i § 41 LVU anges vilka av socialnämndens 

beslut som får överklagas. I målet var dock inte fråga om överklagande av nämndsbeslut utan 

av en dom. Regeringsrätten anförde bl.a. följande (RÅ 2006 ref.10) : 
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Huruvida ett avgörande gått någon emot för bedömas från fall till fall med beaktande av 

det intresse som den beslutet berörde kan anses ha i saken. I ett mål av det aktuella 

slaget kan barnet antingen motsätta sig eller önska sig ett omhändertagande. Alltefter 

beslutets innebörd kan barnet med hänsyn till sin egen inställning bli klagoberättigad. I 

det aktuella målet har barnen genom sin ställföreträdare tillstyrkt bifall till nämndens 

ansökan om att de skulle beredas vård med stöd av 2 § LVU, vilket medför att 

länsrättens dom varigenom ansökningarna avslagits kommit att gå dem emot. Till följd 

härav är förutsättningarna i 33 § 2 st FPL uppfyllda och barnen således i princip 

klagoberättigade. 

En socialnämnd anses ha en exklusiv rätt att ansöka om beredande av vård av barn med 

stöd av LVU. Det finns skäl för att ett barn också skall kunna överklaga en dom som 

innebär avslag på nämndens ansökan. En ställföreträdare, som anser att barnet löper en 

påtaglig risk att skadas i hemmet, kan med hänsyn till vad länsrätten fäst avseende vid i 

sin domsmotivering se sig nödsagad att påtala eventuella missförstånd, betona vissa 

omständigheter eller tillföra ytterligare information. På så sätt kan ställföreträdaren 

komma att utforma barnets talan som ett viktigt komplement till nämndens. För ett barn 

kan det dessutom vara av vikt att ha egen talerätt. Om nämnden skulle avstå från att 

fullfölja talan eller om nämndens talan skulle avvisas på grund av för sent anfört 

överklagande. 

 

Regeringsrätten fann alltså att det fanns både stöd i lag och praktiska skäl för att tillerkänna 

barnen klagorätt i fråga om länsrättens dom och återförvisade målet till KR för prövning i sak. 

Domens betydelse i praxis är omdiskuterad bland jurister, men den är onekligen intressant och 

ett gott exempel på en ställföreträdare som ”kämpar” för barnen. Leviner saknar prövning i 

Europadomstolen i fall där myndigheter underlåter att ingripa med stöd av LVU, om det kan 

anses kränka barns rätt enligt artikel 8. Det skulle då prövas om barnet har rätt till 

omhändertagande för att få ett liv i enlighet med barnets bästa. Hon menar att en sådan 

prövning skulle kunna leda till ett mera uttalat barnperspektiv i Europadomstolen (Leviner, 

2010 s. 90) 

 

4. Kunskapsläget 

 

Nedan beskrivs forskares och offentliga utredares syn på begreppen barnets bästa samt 

barnperspektivet. I vilken mån begreppet barnkompetens finns inom fältet socialt arbete och 

juridik, och vad det i så fall innebär. 

 

4.1. Vad betyder barnets bästa ? 

 

Barnens bästa är en central och vägledande princip i Barnkonventionen, det finns en 

skyldighet för myndigheter att anlägga ett barnperspektiv (Leviner, 2011 s. 100 ff). Vad som 
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är ett barns bästa är inte entydigt utan variabelt i tid, kulturellt och socialt. Det är individuellt 

från ett barn till ett annat beroende på barnets ålder, familjeförhållande och personliga 

förutsättningar. Kunskapen om barns behov och utveckling ökar ständigt genom forskning 

och praktik vilket gör att det vi vet idag kanske inte är det sanna i morgon. Teorier skiljer sig 

åt och ger inte heller svar på alla frågor, men detta till trots så måste de som arbetar för och 

med barn i det sociala arbetets praktik och i aktuella och många gånger akuta lägen, bedöma, 

ta ställning och agera. Det är inte möjligt, och inte heller lämpligt, att fastställa kriterier eller 

rangordna barns behov i graderad angelägenhetsordning (Prop. 1989/90:107, s.31 ). Varje 

specifikt barns situation och förutsättningar måste bedömas var för sig, vilket bland annat 

betyder att för syskon i samma familj kan varje barn ha helt olika behov och varje enskilt 

barns bästa variera. Socialstyrelsen anger i sin handbok som gäller särskilt för handläggning i 

barnärenden: 

I förarbeten betonas hur viktigt det är att socialnämnder och domstolar inte använder 

begreppet barnens bästa slentrianmässigt. I övrigt ger inte lagens förarbeten någon 

vägledning om hur principen ska tillämpas. Det bästa underlaget för att bedöma barnets 

bästa får man genom att kombinera det man vet om barn genom forskning och 

erfarenhet (det objektiva perspektivet) och det man får genom att lyssna på barnet (det 

subjektiva perspektivet). Barn kan inte avgöra sitt eget bästa men socialtjänsten kan inte 

heller avgöra barnets bästa – i et problematiskt sammanhang – utan att ta reda på vem 

det enskilda barnet är och hur hen eller hon ser på sin egen situation. (SOSFS  2008:4) 

 

Centralt är dock att den bästa kunskapskällan för vad som är bra för ett barn, är barnet självt, 

och att ansvaret för att utröna/uttolka denna kunskap ligger hos vuxna i barnets omgivning. 

Huvudansvaret ligger här naturligtvis i första hand hos föräldrar och vårdnadshavare vilket 

tydligt fastslås i FB 6 kap. Stadgandet om barnets bästa tillkom 2006 i FB 6 kap. 2a§ och 

lyder: 

Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad boende och umgänge. 

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid 

risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet 

olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och 

god kontakt med båda föräldrarna. 

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. 

Lag(2006:458) 

 

Barnskyddsutredningens övervägande och förslag är att det i LBU införs en bestämmelse som 

anger att vad som är bäst för barnet ska vara avgörande vid alla beslut enligt lagen. (SOU 

2009:68). Det förtydligas vad som framgår av lagens förarbeten, att det inte finns några andra 

intressen som skulle kunna ha samma tyngd vid bedömningen av vilka åtgärder som ska 

vidtas. Enligt lagen ska den unges bästa vara avgörande. 
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4.2.  Barnperspektivet, från idé till tolkningsram och metodologiskt 

begrepp. 

 

Begreppet barnperspektiv används idag i många olika sammanhang – barnforskning, 

barnpolitik, i samhällsplanering och inom olika verksamheter som arbetar med barn. Att ha ett 

barnperspektiv är idag självklart och få ifrågasätter vad begreppet inrymmer och har för 

egentlig innebörd, om det gäller barn som grupp eller varje individuellt barn för sig. 

Perspektiv som varierar från individ till individ beroende på barnets ålder och utveckling samt 

kulturella och sociala förhållanden. Begreppet står att finna i utredningar och vetenskapliga 

artiklar från början på 1990-talet och har även här en koppling till barnkonventionens 

ratificerande i vårt land. I utredningen om barnombudsman (SOU 1991:70) sägs följande: 

Barn och ungdomar saknar självbestämmande och rösträtt. De har svårt att tydliggöra 

sina intressen och behov. Dessa förhållanden gör att barnperspektivet på samhället idag 

är otillräckligt belyst. Barnens intressen i samhällslivet får ofta träda tillbaka för de 

vuxnas intressen (a.a.s.23). 

 

Ovan citerade utredning ledde till att myndigheten Barnombudsmannen (BO) bildades 1 jan. 

1993. BO angav som ett av sina viktiga mål i sin första verksamhetsbeskrivning:” Att  göra 

barn- och ungdomsperspektivet känt och omdebatterat som begrepp och synsätt på olika 

samhällsfrågor” (BO 1994). En parlamentarisk kommitté tillsattes som en följd av 

ratificeringen av barnkonventionen (Barnkomittén) med uppgift att göra en bred översyn 

svensk lagstiftning utifrån konventionens intentioner. Enligt barnkommittén kan 

barnkonventionen sägas utgöra ”vår tids samhälleliga barnperspektiv” som uttryck för 

”världssamfundets kollektiva syn på barn och ungdomar” (SOU 1997:116 s.138) 

Sammanfattningsvis använder vi begreppet barnperspektiv i betydelsen att vuxna ser barnet, 

strävar efter att förstå det och vidtar åtgärder som de bedömer vara till barnets bästa. I detta 

ingår att lyssna till barnet och respektera det som individ med egna rättigheter och 

uppfattningar.(ibid.s.139) 

 

Den därpå följande strategin för förverkligande av barnkonventionen (prop. 1997/98:182) 

vände sig till regering, riksdag, myndigheter, kommuner och landsting och ledde till att en 

barnpolitik formulerades, som ett eget politikområde. (Reg.skrivelse 1999/2000:137) 

Begreppet barnperspektiv kom därefter parallellt med det politiska skeendet även att användas 

som tolkningsram och metodologiskt begrepp i forskningssammanhang. Det fanns nu ett 
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gemensamt intresse både hos forskare, politiker samt statliga myndigheter att ge barnfrågorna 

ett större utrymme samt att utveckla metoder för att ta tillvara barns perspektiv. Vad som 

emellertid hänt under 2000-talet är att kritiska röster höjts från forskarhåll vilket bidrar till en 

problematisering och kritisk granskning av begreppet. Barndomsforskarna Bengt Sandin och 

Gunilla Halldén (2003) diskuterar barndomens förändring och konsekvenserna av upptäckten 

av barns kompetens. De menar att det kompetenta barnet uppfinns och hittas som en 

samarbetspartner till de professionella och dess kvaliteter romantiseras. Parallellt med 

beskrivningen av barn som etiskt och moraliskt föredömliga, omvärderas också beskrivningen 

av barnens särart. I lagstiftningen betonas barnets kompetens alltmer, och likheten med 

vuxnas rättigheter (ibid.s.16). Sandin och Halldén vill här varna för att vi glömmer de barn 

som av olika skäl inte kan hävda sina intressen och sin förmåga av åldersmässiga eller andra 

skäl. Våra yngsta barn eller barn med funktionsnedsättningar. Detta synsätt kan t.o.m. skapa 

särskilda svårigheter för dessa barn. 

 

4.3. Barn som informanter och vuxnas förmåga till ett barnperspektiv 

 

Barndomssociologin, en ny inriktning för forskningen om barn och barndom kom under 1990-

talets början. Den innebar ett nytt paradigm med ett synsätt på barn som kompetenta aktörer 

och medskapare i sin egen utveckling och socialisation. Elisabet Näsman en av forskarna 

inom barndomssociologin har under många år forskat på området barns möjlighet att komma 

till tals och vuxenvärldens svårighet att tolka och förstå barn ur olika aspekter. Hon beskriver 

svårigheten för vuxna att inta ett barnperspektiv innebärande barnets eget perspektiv eftersom 

den vuxnes tolkning färgas av en vuxens förståelseramar. Även om förmågan till rolltagande, 

dvs förmågan att sätta sig in i en annans position (barnets) och se världen utifrån den 

positionen, är en grundläggande mänsklig förmåga, så går detta inte genomföra fullt ut. Hon 

beskriver vikten av att vända sig till barn och ge barnen möjlighet att uttala sig och påverka 

sin situation och på så sätt bryta vuxenvärldens ”schablontänkande”. Vuxna kan ofta förvånas 

över vad barn visar sig veta och kunna när de blir tillfrågade(Näsman, 2003). 

 

 

 



P a g e  | 25 

 

 

4.4. Barnkompetens – inom sjukvårdens område. 

 

Begreppet barnkompetens används framför allt inom hälso- och sjukvården. Något som 

kanske har sin förklaring i att man där möter barn och föräldrar från livets begynnelse och har 

en nära kontakt under barnens första levnadsår. Det finns en samlad definition på vad 

barnkompetens innebär inom hälso- och sjukvården, hämtad ur ”Åtgärder för att stärka 

barnkompetensen i hälso- och sjukvården” (S97/6801/S) 2001 

 Den formella kompetens som en viss grundutbildning och även viss specialiserad 

vidareutbildning ger. 

 Den förtrogenhetskompetens som daglig kontakt med barn och deras anhöriga ger, 

samt 

 Kompetensen att kunna kommunicera med barnen och deras anhöriga 

 

Professor Claes Sundelin beskriver barnkompetensens centrala ingredienser i punktform vid 

en föreläsning vid svenska pedodontiföreningens årsmöte 2004 på följande sätt. 

Barnkompetens är att äga,  

 Kunskap om barn och ungdomars sociala, psykologiska och kroppsliga utveckling. 

 Praktisk erfarenhet av barn. Speciell träning i att bemöta barn och föräldrar. Fallenhet 

för denna uppgift. 

 Kunskaper om risk- och skyddsfaktorer av betydelse för hälsoproblem inom det egna 

ämnesområdet. 

 Pedagogisk kompetens och strategi. Varför gör dom inte som vi säger ? 

 Specifika kunskaper och färdigheter. 

 

4.5. Resultat av forskning inom socialtjänstens område. 

 

Nedan beskrivs forskning omkring barnets rätt och röst inom socialjuridiken och det sociala 

arbetets fält. 

 

4.5.1.  Allmänt om forskning rörande barns röst i rättsprocessen. 

 

Forskning och debatt om socialt arbete med barn har framför allt behandlat socialtjänstens 

utredningsmetoder, arbetsmetoder och behandlingsinsatser i familjer eller vid placeringar och 

i mindre utsträckning den rättsliga processen. Forskning om företrädarskap i samband med 

tvångsinsatser från samhällets sida gentemot enskilda behandlar framför allt företrädarskap 

för vuxna. När det gäller tvångsvård av barn har forskningen i huvudsak fokuserat föräldrar 

och vårdnadshavares möjlighet att få sin röst hörd i den rättsliga processen. Detta trots att 
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ifrågasättandet under senaste årtiondet gällt barnets osynlighet i processerna och gör så 

fortfarande. Barnskyddsutredningens uppdrag (S 2007:14) är ett uttryck för detta 

ifrågasättande, med särskilt uppdrag att genomföra en översyn av SoL för att förstärka barnets 

rätt. En utredning som resulterade i betänkandet Lag om stöd och skydd för barn och unga 

(LBU) (SOU 2009:68 sid 396) ett förslag till en förändring genom en samlad barnlagstiftning. 

En sammanslagning av bestämmelserna gällande stöd för barn i SoL samt hela 

skyddslagstiftningen LVU. Lagförslagen i sig medför endast marginella förstärkningar och 

utredningen lämnar helt översynen av LVU för eventuellt genomförande senare. Detta innebär 

att frågan om Barnets ställföreträdare i LVU § 36 i dagsläget ej är föremål för omarbetande 

eller nya ställningstaganden. 

 

De forskare som berört barnens rätt i tvångslagstiftningen specifikt är framför allt Anna 

Hollander samt Titti Mattsson och Lina Ponnert. Dessutom Anna Kaldal och Pernilla Leviner, 

samtliga verksamma i Sverige. Lagstiftningen i norden och framför allt Norge är mera 

jämförbar än exempelvis engelsk lagstiftning, och därför har jag valt Turid Vogt Grinde i 

Norge som berört frågan liksom Christiansen och Anderssen som skriver om socialarbetarens 

dilemma i dessa ärenden.  King och Pipers forskning i England är intressant för att de skrivit 

om den sociala bedömningen på den juridiska arenan. 

  

4.5.2. Omhändertagande av barn, en jämförelse BvL och SoL 

 

Hollander granskade 1985 de lagliga och sociala grunderna för omhändertaganden av barn i 

miljöfallen. Hon jämförde 1960 års Barnavårdslag samt Socialtjänstlagen 1982 och 

handläggningen av 352 ärenden från olika år (1974, 1977 och 1982) samt olika nivåer inom 

förvaltningsdomstolarna. Hon fann att förvaltningsdomstolarna gjorde likartade bedömningar 

och att det dessutom fanns en stor överensstämmelse över tid. Den skillnad som förmärktes 

var att domstolarna i den tidigare undersökningsperioden motiverade domsluten enbart med 

lagstiftningens formuleringar, medan särskilt den högre instanserna under senare åren på ett 

mer genomtänkt sätt argumenterade informativt i domskälen. Intressant var även att Hollander 

inte fann något som tydde på juristers och socialarbetares olika värderingar i barnavårdsmål. 

Hon såg hur en ökad användning av muntliga förhandlingar med offentliga biträden som 

medförde en ökad rättssäkerhet för den enskilde samtidigt visade en ökad tendens till oenighet 

mellan domstolen och socialnämnden. Hollander ansåg redan vid denna tidpunkt att både barn 

och föräldrar borde tilldelas ett offentligt biträde redan på utredningsstadiet för att öka 
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möjligheten till en mångfasetterad bild av barnets förhållanden och alternativa 

problemlösningar. Hon menade dock att LVU svårligen kan detaljregleras gällande tidpunkten 

när barn ska omhändertas eftersom den måste kunna tillgodose barns skyddsbehov, men att 

kraven på saklighet och allsidighet vid omhändertaganden borde tydliggöras(Hollander,1985). 

 

4.5.3.  Den terapeutiska rätten – olika perspektiv i tvångsmål 

 

Tvångsvårdsmål där den enskildes vårdbehov sätts i centrum kallas terapeutisk rätt. Här måste 

den juridiska professionen ta hänsyn till medicinska, psykologiska och sociala aspekter som 

därefter vägs in i domstolens avgöranden (Jacobsson,  2006). 

Jacobsson beskriver hur det offentliga biträdets roll i länsrättsförhandlingar vid tvångsmål 

skiftar både under samma förhandling och mellan olika måltyper. Hon urskiljer tre 

betydelsefulla aspekter på hur offentliga biträdets uppdrag kan definieras. Som ”försvarare” 

och vinna målet, som ”språkrör” för att ge röst åt klienten och som ”terapeut” för att verka för 

klientens bästa. Hon menar att den försvarande rollen underordnas de övriga två beror bland 

annat på att det kan vara svårt för biträdet att kunna kritiskt analysera myndighetens 

utredning. I rollen som språkrör framförs den enskildes synpunkter även om det i ett juridiskt 

sammanhang kan vara negativt för den enskilde. Som terapeut agerar biträden då de för 

resonemang före och under förhandlingen kring behandlingens fördelar och det riskerar att 

förskjuta fokus från det rättsliga avgörandet. Det kan då finnas risk att den enskilde lider 

rättsförluster om biträdet väjer från den försvarande rollen. Mot detta talar den terapeutiska 

rättens synsätt, att en mer traditionell process leder till att klienten lider mer skada av själva 

processen och att man dessutom riskerar att skada relationen mellan behandlare och klient. 

Jacobsson välkomnar en mer renodlad rollfördelning och att det inte behöver vara negativt för 

klienten utan tvärtom viktigt för den enskildes rättssäkerhet om konflikten förtydligas och att 

diskussionen om grunderna för ett tvångsingripande kan blir klargörande (Jacobsson, 2006). 

 

4.5.4. Terapeuten som motpart samt terapeutisk kontra rättslig logik 

 

Jacobsson har vidare visat i sin forskning om muntliga förhandlingar i mål om tvångsvård 

(LVU, LVM samt LPT) hur socialsekreterare och psykiatrer agerar, vad som sägs och hur 

man argumenterar med hjälp av olika tolkningsrepertoarer (Jacobsson, 2006). Centralt för 

dem blir att argumentera för omständigheter som visar att barnet eller den vuxne är i behov av 
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tvångsvård. Hon beskriver i sin forskning hur den offentliga parten (socialtjänst/psykiatrin) 

använder sig av de angivna rekvisiten i respektive tvångslag, och hur man lyckas visa att och 

på vilket sätt rekvisiten var uppfyllda. I jämförelse mellan dessa tre lagområden visar det sig 

att i LVU-förhandlingarna nämns rekvisiten betydligt oftare (i tolv av tretton förhandlingar) 

än i LVM och LPT-förhandlingar. Hon tolkar att detta kan bero på att socialnämnderna i 

LVU-målen ofta företräds av jurister som har en rättslig logik. 

Frånvaron av ”rekvisitorienterad repertoar” kan även förklaras med att offentliga parter 

(socialarbetare/psykiatrer) i dessa typer av mål inte betraktar sig som åklagare utan 

eftersträvar istället att förhandlingen ska föras med en human samtalston. Socialsekreterare 

och psykiatrer framhåller i intervjuer att de försöker tona ner motsättningarna och önskar att 

de enskilda parterna inte ska uppleva domstolsförhandlingarna som obehagliga och 

påfrestande. Något förvånande så upplever de inte heller någon rollkonflikt mellan att vara 

terapeut och behandlare och rollen som ”åklagare” i den muntliga förhandlingen. Gemensamt 

för de som representerar den terapeutiska logiken, är att de drivs av viljan att ge de barn och 

vuxna det handlar om, vård och hjälp och förhoppningsvis ett bättre liv. Även om de 

dessutom har lagar och regler att förhålla sig till. Advokater och domare verkar däremot inom 

en rättslig (juridisk) institutionell logik som gör att de har att ta hänsyn till, rättsregler, normer 

och värderingar som omgärdar den juridiska professionen. De har att bevaka att dessa rättsliga 

regler efterföljs (Jacobsson, 2006). 

 

 
4.5.5.  Paradoxen att avgöra barns välfärd i domstol, engelsk forskning. 

 

Michael King och Judith Trowell (1992) skriver om svårigheten att inom den juridiska ramen 

klara bedömningar av föräldrars kapacitet och barns förmågor och utvecklingspotential. När 

domstolar fokuserar vad som går att bevisa och inte bevisa, som sker i brottmål, kan lagen 

bäras upp av den goda viljan hos domare, jurister och jury. Men däremot i mål där avgörandet 

handlar bedömningar om barns framtida utveckling och om föräldrars personligheter, 

förmågor, motivation och kapacitet så behövs så mycket mer. De kallar detta för ”paradoxen i 

att avgöra barns välfärd i domstol”. Citat: 

”The more the legal system takes on itself the burden of protecting children and promoting their 

interests, therefore, the less able it is to act swiftly to resolve conflicts and provide certainty. If 

courts were actually able to offer the environment for long-term problem-solving and resources to 

help children and families in difficulties, there would be less of a problem. Unfortunately, in 

Anglo-Saxon countries which operate upon av adversarial system of justice this is not possible. 

Courts are there to make decisions on specific, isolated issues. Furthermore, despite all the 
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trappings of welfarism – the specialist lawyers, the social workers, the mental helth experts and 

the guardians ad item
5
 –when it comes to the crucial decision-making, the courts often revert to 

type and concentrate on issues of “proved” and “not proved”. As we shall see from some of the 

cases discussed, complex issues concerning disturbed and damaged children may, once they enter 

the legal arena, so easily be transformed into the simple question of whether the abuse did or did 

not take place. And the outcome for the child depends much more upon the answer to that 

question than upon a careful analysis of that child´s needs.”(King and Trowell, 1992) 

 

4.5.6. Mellan Klient och rättssystem. Tvångsvård av barn och unga ur 

socialsekreterares perspektiv.  

 

Lina Ponnert ansluter sig till King/Piper som anser att det finns risk att 

barnavårdsutredningarna ”infiltreras” av det rättsliga tänkandet och anpassar sina 

bedömningar efter detta. Hon beskriver hur socialsekreterarna i arbetet med barn så långt det 

är möjligt undviker tvångsvård. Processen upplevs traumatisk när barn och föräldrar behöver 

skiljas åt. Att avgöra när tvångsvård är tillämplig och en lämplig åtgärd är förenat med 

osäkerhet hos socialsekreterarna. Denna osäkerhet måste omvandlas till en moralisk 

övertygelse som erhålls genom ledning och stöd i arbetsgrupp, men även förenas med 

övertygelsen om att tillräckliga rättsliga bevis finns för att en tvångsprocess skall kunna starta. 

Denna osäkerhet eller avvaktan kan ibland leda till att bevis kan ”inväntas” som stöder den 

egna övertygelsen (Ponnert, 2007). Liknande erfarenheter hos socialarbetare beskriver 

Christiansen & Anderssen (2010) utifrån forskning om socialarbetares arbetssituation i Norge. 

 

4.5.7.  Barnet och rättsprocessen bekräftar barnens ”svaga röst”. 

 

Titti Mattssons forskning handlar om barnets rättsliga status och hur LVU lever upp till 

kraven på rättssäkerhet, integritetsskydd samt en gradvis ökad autonomi för barnen. Hon 

jämför även den svenska lagstiftningen med den i Norge och England. En del i avhandlingen 

bygger på 390 domslut från fyra länsrätter där en av slutsatserna är att hon finner att kravet på 

rättssäkerhet kan kollidera med kravet på barnets integritetsskydd och rätt till autonomi. Hon 

pekar särskilt på det inbyggda dilemmat för barnets offentliga biträde som när barnet är under 

15 år (och ej processbehörigt) skall representera och tolka barnets behov och dess egna 

intressen och önskemål. Mattsson bekräftar tidigare forskning som visat att barnets röst inte 

                                                 

 
5
 Gardian ad item är en möjlighet till stödpersoner som finns i det Engelska rättssystemet.  
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kommer fram och beaktas tillräckligt i rättsprocessen. Hon har även mera ingående beskrivit 

lagstiftarens tanke om vikten av att barnets biträde och ställföreträdare är en person med 

särskild lämplighet och inte enbart en juridiskt kunnig person med processuell erfarenhet 

(Mattsson, 2002 ).      

 

4.5.8. Barnet i rättsprocessen från 1994 som visar barnens rättsosäkerhet. 

 

En studie genomfördes 1994 av samtliga LVU-mål gällande miljöfall i kammarrätterna 1993 

(SoS Rapport 1995:21). Studien visar att barnen tenderar ”försvinna” alltmer ju längre 

processen framskrider. Föräldrarna dominerar på den juridiska arenan under den muntliga 

förhandlingen. Barnens offentliga biträde har ofta en undanskymd roll. Socialtjänstens 

företrädare agerar svagt och förlitar sig på det skriftliga underlaget. Offentliga biträden som 

agerar oskickligt och med ointresse för det barn som företräds var kritik som framkom under 

efterföljande dialogkonferenser som genomfördes i hela landet som uppföljning av SoS-

Rapporten. Avsaknaden av barnkunskap i juristutbildningarna berördes likaså. Sakkunskap 

om barn och barns behov i muntliga förhandlingarna efterfrågades eftersom utredningen 

visade på att detta skedde i mycket få fall. Efter intervjuer med förvaltningsdomare i fråga om 

ökad specialkompetens i domstolarna genom att koncentrera målen till vissa domare (på 

samma sätt som i ungdomsmål) avvisas på grund av att LVU-mål betraktas så komplicerade 

och tunga att domarna av det skälet anser det av vikt att målen fördelas på alla rotlar.  

En annan intressant kunskap som framkom vid den särskilda länsrättsstudien, var den 

påfallande disparata bifallsprocenten mellan jämförda fyra länsrätter. Jämförelsen gällde 

samtliga ansökningar om LVU-vård i miljöfallen (§2 LVU ) i huvudsak barn under 12 år, och 

bifallsprocenten var för länsrätten Stockholm 80 %, Gävleborg 77%, Jönköping 97% och 

Norrbotten endast 50%. Ett intressant ”fynd” med tanke på Hollanders beskrivning av 

förhållandena 1985 med hög samstämmighet mellan olika förvaltningsdomstolar (SoS-

Rapport 1995:21). 
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4.5.9. 15 år efter Barnet i rättsprocessen -  Jurister möter sällan de små barnen, och 

över 80% av LVU-ansökningarna inleds med akuta ingripanden. 

 

En uppföljning av Barnet i rättsprocessen (1994), genomfördes 2008 av socialstyrelsen 

(”Barnets rätt och LVU”)som visar sig bekräfta farhågorna att barnets osynlighet i 

rättsprocessen inte förändrats nämnvärt på 15 år (SoS 2009-126-182). Bland annat visar den 

att barnens offentliga biträden enbart är jurister, och att det är sällsynt att de sammanträffar 

med de yngre barnen.  Den visar även att en stor andel av ansökningarna om LVU-vård idag 

inleds med omedelbart omhändertagande (§6 LVU), vilket kan tyda på en avvaktan i det 

längsta med ansökan om LVU-vård. Något som tidigare även bekräftats i Lina Ponnerts 

forskning (Ponnert, 2007). 

I den fördjupningsstudie som genomförts i de 35 granskade kammarrättsmålen i Barnets rätt 

och LVU framkommer att samtliga offentliga biträden som förordnats i de undersökta målen 

är jurister. Ungdomar som är processbehöriga tycks få ett gott stöd med personlig kontakt och 

telefonkontakt, och de får även hjälp att förbereda sig inför den muntliga förhandlingen. 

Däremot visar stödet till de yngre barnen en mer splittrad bild. Vid granskningen av 

kammarrättsakterna som bland annat innehåller de offentliga biträdenas skriftliga inlagor, 

kostnadsräkningar samt protokoll från den muntliga förhandlingen, framkommer att en del av 

barnen inte alls träffade sitt offentliga biträde. Endast enstaka exempel finns på jurister som 

träffat barnet en eller ett par gånger, och som i den muntliga förhandlingen framför både 

barnets syn på sin situation och sin egen åsikt om vad som är barnets bästa. Ställföreträdarens 

(för barn under 15 år) benägenhet att personligen träffa sin ”klient” ökar alltså med barnets 

ålder. Endast ett barn i åldersgruppen 0-3 år  har fått ett personligt möte med sin företrädare. 

Barnet som var 1 år besöktes i jourhemmet och ställföreträdaren som därutöver inte tog några 

andra kontakter utgick i den muntliga förhandlingen från vad han sett och upplevt. I 

åldersgruppen  4 – 9 år har hälften av barnen haft kontakt med sin företrädare. I ett fall som 

beskrivs konstaterar rätten att det finns ”konkreta och allvarliga brister” och ett omfattande 

hjälp- och stödbehov, som dock enligt rätten kan tillgodoses genom frivilliga insatser. 

Socialnämndens utredning i målet var händelsebaserad och redogjorde inte för barnens behov 

och konsekvenserna av det bristfälliga föräldraskapet. Barnens offentliga biträde som inte 

träffat barnen avstyrker vård, och kammarrätten konstaterar att risk för skada inte är styrkt och 

därmed att det inte är styrkt att missförhållandena medför ”påtaglig risk”(Socialstyrelsen 

2009-126-182 sid. 40). 
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Utredningen ”Barnets rätt och LVU” visar på ett fortsättningsvis ”svagt” agerande från 

barnens offentliga biträdens sida i många fall, vilket innebär att barnets språkrör inte förändrat 

sin kunskap om barn ej heller sin roll. Utredaren har även noterat kostnadsräkningar som för 

barnens biträdes del är betydligt lägre än föräldrarnas ombud, vilket är en allmän kunskap 

även sedan tidigare. 

Fördjupningsstudien som även avsåg kvalitetsstudier av socialtjänstens utredningar inför 

ansökan om LVU, visar däremot en förbättrad kvalitet på socialtjänstens utredningar och 

underlag. 

En jämförelse gjordes gällande andel bifall till ansökan om vård, mellan samma fyra länsrätter 

som vid studien 1993, vilket visar på att en fortsatt varierande bifallsprocent mellan 

länsrätterna kvarstod om än med mindre skillnad. De valda länsrätterna är desamma som vid 

förra studien och det är Norrbottens länsrätt som även i denna studie avviker mest. Vad som 

därutöver var uppseendeväckande var den stora andelen LVU-ärenden som inleddes med ett 

omedelbart omhändertagande §6 LVU. En frekvens som ökat sedan förra undersökningen. 

Vid så stor andel som 81- 83 % av samtliga LVU-ansökningar (§2;§3 LVU) hade i tre av de 

fyra studerade länsrätterna målen inletts med ett omedelbart omhändertagande. Anledningen 

till detta problematiseras inte i rapporten, men kan ändå ses som ett tecken på att 

socialtjänsten avvaktar med ansökan om vård i det längsta. Det kan innebära särskilt stora 

påfrestningar för barnen. Att jämföras med King&Trowell samt Christansen (4.5.5). som 

berör samma problematik. Ytterligare ett problem ur barnens synvinkel kan vara det faktum 

att domstolarnas anlitande av sakkunniga minskat ytterligare jämfört vid förra studien 1993, 

och är väldigt sällsynt förekommande idag (Socialstyrelsen 2009-126-182).  

 

4.5.10.  Studien ”Synlig men ändock osynlig” visar betydelsen av offentliga biträdets 

agerande. 

 

Här avhandlas två rättsfall ur barnens synvinkel och perspektiv, där föräldrarna har 

intellektuella funktionshinder. Det finns även ett jämförande perspektiv med ett tredje 

rättsfall, nämligen ärendet ”barnen Olsson” från 1981 (som slutligen behandlades i 

Europadomstolen) som jämförs med ”barnen Karlsson” från 1997. Titeln syftar på det som 

blir synligt, nämligen barnens osynlighet i dessa fall som samtliga handlade om vilken 

omsorgsförmåga föräldrar bedöms inneha, som har en intellektuell funktionsnedsättning, då 

benämnd utvecklingsstörning. I båda fallen från 1997 handlar det om barn från 0-7år, en 
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ensam tvååring i familjen N, och 4 barn från 6 mån. till 7 år i familjen K. De tre yngre barnen 

placerades i var sitt familjehem pga att de vart och ett av dem hade så stora behov och svåra 

skador, medan det äldsta barnet fick flytta hem till föräldrarna igen. I båda ärendena var 

familjerna kända sedan första barnets födelse och omfattande insatser hade funnits tidvis. 

Barnens offentliga biträdes roll beskrivs enligt följande i resp. ärende. 

Familjen N med en ensam 2-åring: 

Ombudet har tagit ställning för modern och agerar som ett andra ombud för modern. 

Han bygger sitt ställningstagande på föreliggande läkarintyg (friskintyg) på barnet, som 

han menar visar att modern tillgodoser barnets behov. Han har inte träffat barnet ej 

heller talat med den personal som vårdat barnet. Han har däremot talat med modern. I 

kammarrätten beskrivs inget annat uttalande från barnets offentliga biträde än att han 

bestrider ändring i länsrättens dom. 

 

Familjen K med fyra barn varav tre är placerade i familjehem och äldsta barnet kvar i 

hemmet: 

Ombudet håller en fast linje genom hela processen och visar engagemang vid begäran 

om prövningstillstånd till regeringsrätten där han åberopar Barnkonventionen. Som 

barnets ställföreträdare har han dock en blygsam roll under processens gång. Han stöder 

sig på socialtjänstens utredning och träffade exempelvis barnet först efter påtryckningar 

från socialtjänsten och i ett senare skede av processen. 

 

I båda dessa fall fastställdes ej LVU och barnen (ett barn i varje familj) blev kvar, resp. 

flyttade tillbaka till familjen. Familjen N (ensam mor med 2-åring) avflyttade kort därefter 

från kommunen, som gjorde anmälan till inflyttningskommunen. Sedermera placerades även 

dessa barn (i båda fallen) pga fortsatta stora svårigheter. I slutdiskussionen beskrivs med ett 

20-årigt perspektiv, och jämförande av motiveringar i domslut, hur en förskjutning kan 

skönjas i tolkningen av LVU som skyddslagstiftning till en mera tillåtande inställning där 

barn i viss mån kan tillåtas fara illa under samhällets kontroll med kompensatoriska insatser 

från socialtjänsten (Flodström Nilsson & Knutsen, 2003 e-bok, E-lib). 

 

4.6. Viss nordisk forskning 

 

I följande avsnitt kommer forskares erfarenheter från vårt nordiska grannland Norge gällande 

barns rätt och röst i Barnevernloven. Där förstärkningen med ”Fylkesnämnder” haft som 

grundidé att kombinera den juridiska kompetensen med barnkunskap och 

lekmannasynpunkter. Avslutningsvis redovisas en jämförande barnavårdsstatistik i norden. 
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4.6.1. Talsperson, barns språkrör i Lov om barnevernstjenster i Norge.   

 

Norge har, liksom England, en särskild barnavårdslag som trädde i kraft 1993 

(Barnevernloven). I och med lagändringen infördes fylkesnämnder, en sorts länsnämnder där 

alla beslut om vård utanför hemmet fattas för att stärka parternas rättssäkerhet. Nämnderna är 

statliga och administreras av fylkesmannen vars motsvarighet är länsstyrelsen och 

lanshövdingen i Sverige. Nämnden består av en jurist, två sakkunniga ledamöter ( psykolog, 

sosionom, psykiater) samt två lekmän. Idén är att juridisk kompetens skall kombineras med 

barnkunskap och lekmannasynpunkter. Beslut i länsnämnderna kan överklagas (ankes) i 

vanlig domstol (by- och herresrett). Nämnden kan enligt mönster från England utse ett 

ombud, s.k. ”talsperson”, för barnet som ska ha erfarenhet av arbete med barn och fungera 

som barnets språkrör och dessutom göra en värdering av ärendet. Det har visat sig att det är 

sällsynt att talspersoner utses då länsnämnderna utgår ifrån att barnevernet (socialtjänsten) för 

barnets talan. Både föräldrar och barnevernet representeras av advokat. Både använder sig 

oftast av vittnen som kan konkretisera situationer och förhållanden. Oftast använder man sig 

även av sakkunniga som har utrett familjens relationer, samspel och eventuellt kan beskriva 

eller ge diagnoser och göra prognostiska uttalanden. Dessa sakkunniga blir ofta inkallade som 

vittnen som förhörs av parternas advokater och fylkesnämnden. Denna process tar tid och 

genomsnittstid för förhandlingsmöten i fylkesnämnderna är 10 – 12 timmar vanligtvis fördelat 

på två dagar i de tyngre barnavårdsmålen. Att jämföra med förhandlingar i LVU-mål i Sverige 

som oftast har en tidsram på 2-5 timmar beroende på antal ombud och företrädare (jurister) 

och parter samt eventuella vittnesmål.  

 

Normalt fortsätter föräldrarna att vara barnets vårdnadshavare även om ansvaret för den 

dagliga omsorgen övertas av barnevernet, på samma sätt som i Sverige. Däremot kan 

länsnämnderna besluta om adoption emot föräldrarnas vilja när det inte är troligt att 

föräldrarna inom överskådlig tid kommer att kunna ge barnet tillräcklig vård och omsorg. 

Frågor som aktualiserats i Norge är bland annat olika aktörers kompetens och vem som är 

mest ”sakkunnig” av dessa tre . Länsnämndernas sakkunniga ledamöter, de sakkunniga 

anlitade av barnevernet (oftast psykologer), eller socialarbetarna. Trots att det bara finns en 

jurist i länsnämnderna, upplever företrädare för socialtjänsten i Norge att den juridiska 

kompetensen värderas högre och att förhandlingarna genomförs på juridiska premisser. 
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Turid Vogt Grinde som är erkänd forskare emeritus i barn och rätt, tillhör de som varit 

kritiska till detta. Hon uttalar sig enligt följande: 

”Jag är trött på att socialarbetare så lätt sätts längst ned på rangskalan, samtidigt som de har störst 

ansvar, sämst betalt och gärna är de som blir hängda om något blir galet. Jag känner mig inte bara 

moraliskt upprörd utan också bekymrad över att barnevernets insatser håller på att glida över från 

hjälpinsatser och problem-lösning, till en skev rättssäkerhet med tonvikt på hänsynen till 

föräldrarna.” (Ur tidskriften Norges Barnevern 1/97) 

 

 

4.6.2. Aktuell forskning om socialarbetares dilemma i Norge. 

 

Christiansen & Anderssen (2010) beskriver i en aktuell artikel ”From concerned to 

convinced…” hur socialarbetare i Norge beskriver sitt dilemma i det sociala arbetet med barn 

som lever i utsatthet. Hur de ibland inväntar att en slutgiltig ” trigger factor appears” efter en 

lång tids stödjande processer i familjer där barn lever i svårigheter och utsatthet. Att jämföra 

med Ponnerts forskning i Sverige (Ponnert, 2007) samt den uppföljande studien av Barnet i 

rättsprocessen 2009 som visade på hög andel omedelbara omhändertaganden vid LVU-

ansökningarna. Forskarna lyfter i resultaten fram svårigheten för ” The street-lewel 

bureaucrats ” i dessa svåra uppdrag och vikten av att erkänna den motsägelsefulla position 

som socialarbetare har och som arbetar inom i fältet socialt arbete med barn och unga 

(Christiansen & Anderssen, 2010).  

 

4.6.3.  Jämförande barnavårdsstatistik mellan våra nordiska grannländer. Likheter i 

lagstiftningen, men skillnader i tillämpning och praxis. 

 

Från 1974 har en samlad statistik förts över dygnsplaceringar av barn och unga i våra nordiska 

länder genom Nordisk sosialstatistikkomité (NOSOSKO). Antal dygnsplaceringar är både 

nationellt och internationellt en viktig indikator i barnavårdens statistik. Vid 1980-talets 

början upptäcktes stora skillnader i antal dygnsplaceringar utanför hemmet mellan våra fem 

nordiska länder, vilket väckte uppmärksamhet och bekymmer. Extremerna var Norge med 

minst antal och 3,1 barn o unga  /1000 ( i åldern 0-18år) medan Danmark hade 12,2 barn o 

unga /1000 placerade utom hemmet. Sverige hade 10,0 barn o unga/1000 placerade. Detta 

ledde till Nordiska ministerrådets projekt ”Samfunnets respektive familjens ansvar for barna” 

1983 – 1988 (Grinde, 1985, 1989). Projektet innehöll kartläggning av lagstiftning gällande 

barnavården, organisatoriska förhållanden, data om barnavårdens klienter och åtgärder. Det 

visade även på utvecklingstendenser och barns levnadsvillkor. Man fann stora likheter i 
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lagstiftningens kriterier för åtgärder, men skillnader i tillämpning och praxis. Åtgärderna 

styrdes både av praktiska möjligheter, men även handläggarnas värderingar som i sin tur 

påverkades av nationella normer och värderingar inför olika problem. Centralt var hur man 

”nationsvis” betonade hänsynen till föräldrarna och ”privatlivets helgd” respektive samhällets 

ansvar för barnens väl och ve och skillnaden i acceptans för nödvändigheten av att använda 

tvång för att skydda barn vid omsorgssvikt. Många forskare världen över har arbetat med 

frågan hur generationers erfarenheter förs vidare till nästa generation. Begrepp som används i 

detta sammanhang är bland annat ”the human aggregate”(Moos 1976) och ”blueprints” 

(Garbarino & Eckenrode, 1997).  

 

Ett nytt jämförande projekt initierades en tid efter norges införande av Barnevernloven 1993, 

för att fortsätta och följa upp sambanden mellan ”nasjonale normer och verdier i barnevernet 

og praktiske konsekvenser av ulike vurderinger for barn i risiko og deres familjer”. Intresset 

från forskarnas sida var bland annat hur långt man i respektive land kan gå med hjälpåtgärder 

för att kompensera föräldrars omsorgssvikt innan det blir nödvändigt att ge barnet en annan 

omsorgssituation. Varierar ländernas ”tröskel” för ingripande åtgärder? Alla fem nordiska 

länder deltog i förarbetet för projektet, men det uppstod problem med den nationella 

finansieringen, vilket 2001 ledde till att både Sverige och Finland lämnade projektet. 

Danmark, Island och Norge genomförde forsknings-projektet ”Nordisk barnevern - terskelen 

for barneverntiltak og beslutningsprosessen ved bruk av tvang” (Grinde, 2004). Resultatet 

visar fortsatta skiljaktigheter i bedömningarna vad gäller tröskeln när barn behöver placeras 

utanför hemmet. Barnkonventionens inflytande syns i samtliga tre kvarvarande länders 

lagstiftning vad gäller hänsynen till barnets bästa. Däremot finns skillnader i lagarnas 

tillämpning i resp. land. Barnens rätt att komma till tals och få sin röst hörd är fortfarande 

mest framträdande i norsk lagstiftning och tillämpning. Processen med den överförda 

beslutsprocessen till fylkesnämnderna i tvångsmål 1993 hade en ökad  rättssäkerhet som 

grund. Norge har så många små kommuner och de tyngsta barnavårdsmålen är sällsynta, så 

små kommuner fick därvid alltför liten erfarenhet. Antal mål som lämnades in från 

kommunerna ökade med 26% från 1993 till 2001, men ärendemängden varierade även stort 

mellan fylkesnämnderna. Att jämföra med studien Barnet i rättsprocessen där liknande 

variationer mellan länsrätterna finns i Sverige. En förklaring som beskrivs i nordiska studien 

är att kommunerna i Norge väntar i det längsta med ansökan till dess de känner sig ”säkra” att 

ansökan går igenom. Skäl till detta är både arbetsmässiga då processen tar mycket tid och 
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kraft, men även av hänsyn till föräldrarna då ”en fylkesnemndssak gjör noe med 

foreldrerne”(Grinde, 2004). 

  

5.  Teori och metod 

 

I teori- och metodkapitlet redovisas de teoretiska utgångspunkter och metodologiska 

perspektiv som är relevanta för uppsatsen. Vilken betydelse annan forskning har för mitt 

arbete samt hur min egen förförståelse kan ha påverkat mitt arbete. Därefter redovisas 

enkätstudiens utformning och genomförande. I kapitlet förs även en validitets- och 

reliabilitetsdiskussion som berör styrkor och svagheter i valda metoder.  Kapitlet avslutas med 

etiskt övervägande samt avgränsningar. 

 

5.1. Metodologiska perspektiv 

 

En klassisk vetenskapsteoretisk fråga är huruvida forskaren som objektiv betraktare kan anse 

sig kunna fånga och beskriva den sanna bilden av verkligheten, eller om det sanna verkliga är 

en bild som skapas och ses genom forskarens ögon och därigenom alltid är en subjektiv 

tolkning av verkligheten. Positivisterna söker efter den objektiva kunskapen, medan 

konstruktivisterna anser att det inte finns någon egentlig sann kunskap. Den enkät som ligger 

till grund för mitt arbete ger en bild som beskriver länsrätternas inställning i mina 

frågeställningar som respektive lagman tolkat dem. Min tolkning av lämnade svar görs utifrån 

vad som faktiskt skrivits och dessutom tolkning och förståelse av vad som ligger bakom deras 

svarsformuleringar och kommentarer eller i vissa fall utelämnade svar. Inom 

samhällsvetenskaplig tradition finns en riktning som brukar kallas för kritisk realism. Den 

betonar vikten av att finna bakomliggande mekanismer som är upphov till eventuella 

statistiska samband. (Sohlberg, 2002).   

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

rättsdogmatiska och den rättssociologiska. Inom den rättsdogmatiska metoden studeras 

gällande rätt ur ett strikt juridiskt perspektiv (Hollander & Borgström, 2005). Den utgår från 

att rätten avgör tillämpningen i det enskilda fallet. Det är även intressant att kunna med 

utgångspunkt från förarbeten och tolkning av dessa placera arbetet i ett samhälleligt eller 

rättssociologiskt sammanhang, då det rättssociologiska perspektivet också intresserar sig för 

utomrättsliga faktorer av betydelse för tillämpningen (Hydén, 2002,s,15). Rättssociologin har 
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som uppgift att beskriva och analysera rättsordningen i samhället ur ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv. På så sätt fokuserar rättssociologin på att ge ett externt perspektiv där man 

analyserar vilken social eller samhällelig betydelse som rättsreglerna har (Hollander 

m.fl.,2005 s. 137). Vad är det som styr valet av företrädare för barn när förarbeten ger 

utrymme för andra val än vad som sker idag. Exempel, vilken effekt det kan ha för barnen om 

dess företrädare samtalar med dem inför förhandling. Med en kombination av olika strategier 

såsom rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga metoder kan man eventuellt ge en mer 

nyanserad analys av ett skeende. Här kan även en metodtriangulering vara aktuell med tanke 

på att även barnperspektivet är av betydelse i analysen ( Larsson,  2009 s.87 ff). 

 

5.2. Forskningens betydelse för att utröna barnperspektivet i 

rättsprocessen 

 

I föreliggande arbete är kopplingen till barnkonventionen central för att lyfta barnens 

perspektiv och belysa om och i så fall hur detta förverkligas i den juridiska processen i LVU-

mål.  Jag har försökt finna evidens och kunskap i tidigare forskning samt utredningar som 

klargör barnets position i den juridiska processen där deras framtid många gånger avgörs. För 

undersökningen är det centralt att finna förståelse för och förtydliganden av de 

styrkepositioner som råder på den juridiska arenan i den förvaltningsrättsliga processen när 

det handlar om barn och unga i utsatthet och deras vårdnadshavare. Ytterst handlar det om 

barnets rättssäkerhet. Det som varit en utmaning i undersökningen är att försöka förstå vad 

som styr valet av företrädare för barn och unga i samband med att LVU-ansökan från 

socialnämnderna aktualiserats.  Ett försök att utröna i vilken mån det finns en klar och tydlig 

avsikt bland lagmännen som ansvariga för förordnandeprocessen att finna kompetenta 

företrädare för barnen i rättsprocessen. Utgångspunkten har varit att i lagstiftning och 

förarbeten söka efter formuleringar som visar på viljeinriktningar eller krav på vad som kan 

anses vara nödvändig eller önskvärd kompetens för att bli förordnad till detta för barnens 

rättssäkerhet så viktiga uppdrag.  Svaren samt kommentarerna från länsrätterna kompletteras i 

slutdiskussionen med de ”röster” som valts ut som representativa för berörda professioner vid 

studien samt utbildningsserien efter Barnet i rättsprocessen 1997/98. 
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5.3. Begreppet barnkompetens eller särskild kunskap om barn 

 

För att finna uttryck för vad kunskap om barn innebär och vad som menas med 

barnkompetens hos professionella utövare inom socialrättsliga området, har skrivningar om 

detta sökts både i förarbeten och offentliga utredningar. Vid internetsökningar på begreppet 

barnkompetens hittas få träffar som känns relevanta för min forskning. Många träffar handlar 

av förklarliga skäl om barnkonventionen och dess implementering i samhällets olika 

verksamheter och yrkesgrupper utan att i direkta formuleringar beskriva vad barnkompetens 

innebär. Begreppet finns inom barndomssociologin och används i viss utsträckning inom 

hälso- och sjukvården. Det finns även ett antal riksdagsmotioner från enskilda riksdagsmän 

och grupper från samarbetande partier som efterlyser ett utökat krav bland annat på 

rättsväsendet och domare, på kunskap och kompetens om barn särskilt när det gäller processer 

rörande vårdnad och umgänge enligt FB. 

 

5.4. Urval och genomförande  

 

För att på bästa möjliga sätt erhålla kunskap om länsrätternas inställning till barnens biträdes 

kunskap och kompetens och vilka eventuella krav och förväntningar som finns från 

domstolarnas sida valdes en kvantitativ enkätstudie. Det hade varit en alternativ möjlighet att 

genomföra enkätstudien i ett urval av länsrätterna och komplettera med enstaka intervjuer 

med domare, men valet föll på en totalundersökning. Ett säkert sätt att få en total bild från 

hela landet att i vissa frågeställningar jämföra med resultatet från båda studierna av Barnet i 

rättsprocessen samt annan forskning. En enkät med möjlighet till egna kommentarer, 

utformades med 12 frågor till länsrätternas chefer och lagmän. Frågorna utformades i dialog 

med en rådman på kammarrätten i Sundsvall. Därefter testades enkätfrågorna ytterligare av 

lagmannen för länsrätten i Falun med lång erfarenhet som ordförande i LVU-mål bland annat 

i egenskap av tidigare rådman på länsrätten i Gävle.  

Enkätens slutliga utformning blev 11 frågor utformade både med fasta svarsalternativ och 

med möjlighet till egna kompletterande svar. Den 12:e frågan utformades som en avslutande 

essäfråga.  (Bilaga 1) Enkäten skickades ut till samtliga 23 länsrätter och svar erhölls från 22 

av dessa. Den länsrätt som ej svarade angav som skäl en stor arbetsbörda som ej gav utrymme 

till ifyllande av enkäter. Av de 22 svarande länsrätterna hade enkäten huvudsakligen besvarats 

av lagmän och i somliga större länsrätter (ex. Stockholm) hade den cirkulerat mellan samtliga 
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rotlar för att ett samstämmigt svar skulle kunna lämnas. Insamlade enkätsvar har under våren 

2007 matats in i statistik-programmet SPSS ( Statistical Package for the Social Sciences ) med 

möjlighet att enkelt hitta det som är väsentligt i tabeller och resultat och för att korrekt kunna 

tolka och förstå resultatet av enkätsvaren. Antalet länsrätter har som tidigare nämnts halverats 

i en organisatorisk sammanslagning från och med 15/2 2010 och kallas numera 

förvaltningsdomstolen   och ortens namn där den är stationerad. I resultatredovisning samt 

analys och diskussion används genomgående länsrätten som benämning på 

förvaltningsdomstolen. 

 

5.5. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

 

Med validitet menas om studien mäter det den avser mäta och om den använda metoden 

fungerar utifrån det syfte jag har med studien. Något som kan vara problematiskt vid 

intervjustudier är intervjuarens eventuella påverkan på informanterna, vilket inte är fallet vid 

kvanitativ metod i form av enkäter som i denna studie. Jag menar att validiteten dessutom är 

hög i denna enkätstudie eftersom ansvariga chefer och lagmän på 22 av 23 länsrätter besvarat 

enkäten. Enkätsvaren hade kunnat kompletteras med intervjuer med lagmän för att förtydliga 

och utveckla svaren, men i stället för det använder jag mig av ”rösterna” från efterföljande 

konferensserie samt utbildningskonferens gällande LVU för förvaltningsdomstolarna. 

Reliabilitet handlar om i vilken mån resultaten i studien kan anses tillförlitliga. Skulle en 

annan studie komma fram till samma resultat. Frågorna är få och genomarbetade av jurister 

vid förvaltningsdomstolarna för att minimera risk för missförstånd. Dessutom har fria 

svarsalternativ funnits och möjlighet till kommentarer i slutfrågan. Med generaliserbarhet 

menas om resultatet av denna studie kan anses gälla även i andra liknande situationer eller 

över tid. Med enkätens enkelhet i utformningen och den höga svarsfrekvensen ger en bild av 

att frågorna upplevdes intressanta och angelägna. Det innebär även att enkäten är möjlig att 

upprepa vid andra uppföljande studier. Svagheten med enkäten är att inte kunna föra en dialog 

omkring exempelvis vad lagmännen mera explicit menar med lämplig resp. olämplig för 

uppdragen i svaren. 
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5.6. Förförståelse 

  

Min förförståelse påverkar naturligtvis mitt val av ämne eftersom det är ett område där jag 

under många år varit engagerad och har en egen yrkeserfarenhet från den förvaltningsrättsliga 

processen vid LVU-mål. Jag har i min tidiga yrkeskarriär arbetat med utredningar av barn 

som farit illa och även själv medverkat till placeringar av barn och unga enligt 

Barnavårdslagen fram till 1982 och senare enligt LVU. Både i tillsynsrollen på länsstyrelsen 

och under samma period vid medverkan som länsrättens ”expert” i barn- och ungdomsmål har 

jag läst otaliga utredningar och mött många företrädare för barn vid muntliga förhandlingar. 

Utifrån denna mångåriga erfarenhet är det svårt att vara helt neutral i denna engagerande 

fråga. Det går inte förneka att det i någon mån kan påverka min tolkning av enkätsvaren. Det 

kan även ses positivt och som en fördel vid dialogen med rådman och lagman vid utformandet 

av enkäten att jag varit väl insatt i den juridiska processen. 

 

5.7. Etiskt övervägande och avgränsningar 

 

Etiska överväganden är gjorda i de fallbeskrivningar jag använt mig av genom avidentifiering. 

Forskningen har avgränsats så till vida att den endast avser det offentliga biträdets roll i LVU-

mål som förordnas av länsrätten (numera förvaltningsrätten) efter ansökan från 

socialnämnden. Studien inriktas på barn under 15 år eftersom barn äldre än 15 år har egen 

talerätt, och barnets offentliga biträde i dessa fall inte samtidigt är ställföreträdare, vilket 

förhållandet är för yngre barn.  
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6. Resultat 1. Lagstiftningens krav 

 
I denna del besvaras frågorna: Vad menas med ”barnets bästa”, ”kompetens om barn” enligt 

lagstiftaren? Vilka anvisningar finns på lagstiftande nivå och hur följs dem av domstolarna 

som har att förordna barnens offentliga biträden? Vad innebär det att ha ”särskild lämplighet 

för uppdraget” och vem bör/ska inneha denna barnkompetens?  

 

6.1.  Barnets bästa varierar i olika lagstiftningar, och därmed tolkningen 

 

Rättsvetenskapliga forskare har diskuterat principen om barnets bästa och dess betydelse i 

svensk rätt. Det gäller generellt inom både socialrätt, familjerätt processrätt och 

utlänningsrätt. Konsensus råder om att det kvarstår en stor osäkerhet omkring hur barnets 

bästa ska bedömas och även om vilken vikt och betydelse barns bästa har/bör ha i domstolars 

och myndigheters konkreta verksamhet (Leviner, 2011 s. 104). Barnets bästa och barnets rätt 

är dock ett grundläggande begrepp i lagstiftningen om barn enligt Schiratzki. Hon menar att 

barnets bästa måste betraktas som en tolkningsprincip som kan legitimera undantag från en 

given rättsregel. Barnets bästa är således både en tolkningsprincip och en norm som kräver 

tolkning (Schiratzki,  2002 s.34). Barnkomittén anser som beskrivits inledningsvis att barnets 

bästa ska tolkas med utgångspunkt i dels det objektiva perspektivet vilket innebär vad man 

generellt vet om barn i forskning och beprövad erfarenhet. Dels i det subjektiva perspektivet 

som innebär att lyssna på barnet självt och ta hänsyn till dess synpunkter i beslutsfattandet. 

Det bästa underlaget för att bedöma vad som är barnets bästa får man genom att kombinera 

dessa två perspektiv (SOSFS 2008:4). De frågor som uppkommer utifrån Barnkomittés 

förslag handlar om dels vilken kunskap beslutsfattare ska besitta för att kunna bedöma 

forskningsresultat som inte alltid är entydiga. Dessutom väcker även det subjektiva 

perspektivet frågor som exempelvis barnets påverkan av vuxna i omgivningen pga känslor av 

skuld, rädsla eller ansvarskänslor. Vilka möjligheter har barnet att bilda sig en ”egen” 

uppfattning om vad som är det bästa för honom/henne i en många gånger kaotisk situation. 

Hollander menar till och med att tolkningen av barnets bästa endast kan påverkas om vuxna i 

det enskilda ärendet tar hänsyn till vad barnet uttrycker och vill. Av det skälet kan det 

ifrågasättas i vilken mån barns situation i realiteten egentligen stärkts efter införandet av 

Barnets bästa i lagstiftningen (Hollander, 2005 s. 44-50)  
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I propositionen Vårdnad, boende och umgänge (1997/98:7) förordar regeringen stick i stäv 

med barnkommittén att det subjektiva, dvs barnets egen vilja som en ”fristående 

omständighet” ska kunna vara avgörande för domstolens ställningstagande. Det anförs 

dessutom som närmast omöjligt att objektivt fastslå vad som är bäst för barnet vilket innebär 

ett avståndstagande från det objektiva perspektivet. Här menas att det slutligen blir 

domstolens, resp. socialnämndens uppfattning, antaganden och bedömningar som blir 

avgörande. Europadomstolen har å sin sida slagit fast att både det objektiva och det subjektiva 

barnets bästa måste beaktas vid avgöranden i samband med upphävande av förälders rätt till 

umgänge med barn. Motiveringen är att detta är förutsättningen för förälderns rättigheter 

enligt art. 8 Europakonventionen, om rätt till respekt för familje- och privatlivet inte ska 

kränkas. Domstolen har däremot inte i något fall ansett att omhändertaganden av barn som 

prövats i sig varit ett brott mot konventionen, utan att Sverige ansetts kränka föräldrarnas rätt i 

beslut och handläggning under vårdtiden. Det har exempelvis gällt placering på långt avstånd 

från vårdnadshavare (fallet Olsson), samt ej tidsbegränsat flyttningsförbud (fallet Eriksson).  

Utlänningslagen har ännu en tolkning av barnets bästa. Där hänvisas till barnkommitténs 

betänkande vid utformningen av portalparagrafen. De grundläggande behov som ska beaktas 

vid tolkningen av barnets bästa i utlänningslagen är: 

 

 Barnets behov av omvårdnad och skydd för att kunna överleva och utvecklas  

 Respekten för barnets integritet.  

 Ett stabilt och varaktigt förhållande till båda föräldrarna.  

 

Här finns en skillnad i förhållande till LVU som betonar barnets självständighet i förhållande 

till vårdnadshavarna. (Schiratzki, 2005) 

 

6.2. Förstärkt barnperspektiv i LVU först 2003. 

 

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga har inte tidigare innehållit någon särskild 

skrivning om barnets bästa eftersom tvångslagstiftningen utgår från socialtjänstlagen där den 

förstärkta skrivningen om barnperspektivet tillkom 1998. 

Regeringen uttalade sig på följande sätt i propositionen: 

 
Utgångspunkten i barnperspektivet är respekten för barnets fulla människovärde och 

integritet. Alla människor – stora och små- har lika värde. Barn är inte bihang till 

föräldrarna eller passiva mottagare av föräldrapåverkan. Barn är inte miniatyrupplagor 

av vuxna utan unika individer med egna behov. Det handlar om att försöka ta reda på 

hur barn uppfattar och upplever sin situation och eventuella förändringar. Det räcker 
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alltså inte med att göra något som man som vuxen anser vara till barnets bästa. 

Barnperspektivet innefattar ett visst mått av empati, inlevelse och förmåga att 

identifiera sig med barnets situation. (Prop. 1996/97:124) 

 

Förstärkningen i LVU tillkom 2003 på grund av att rättsutvecklingen fortsättningsvis visat på 

problemet att barnens intressen och behov tenderat hamna i bakgrunden och föräldrarna och 

deras situation i större utsträckning hamnat i fokus, inte minst i LVU-mål. Formuleringen i 

LVU 1§ blev därmed förstärkt med tillägget ”Vid beslut enligt denna lag skall vad som är bäst 

för den unge vara avgörande”.(Prop. 2002/03:53) 

 

6.3. Förändring i synsättet hos de som tillämpar lagen behövs 

 

Citat ur LVU-utredningen ”Omhändertagen” (SOU 2000:77, s. 94.) 

 

”Förutsättningarna för ingripande i 2 och 3 §§ LVU stämmer väl överens med 

barnkonventionen. Det går emellertid inte att komma ifrån att det är enskilda människor 

som tolkar lagen utifrån bland annat egna värderingar. Detta förhållande ställer stora 

krav på lagstiftaren som har att så preciserat som möjligt vägleda lagtolkaren så att 

intentionerna med lagen stämmer överens med sättet på vilken den tillämpas. 

Anledningen till att LVU inte alltid uppnått sitt syfte som skyddslag för barnen beror 

enligt min mening på att lagen har lästs och tolkats utifrån ett föräldraperspektiv. Detta i 

sin tur kan har sin grund i Europakonventionens fokusering på familjen i första hand. 

Med barnkonventionens utgångspunkt är det i stället det enskilda barnets rättigheter och 

behov som skall sättas i centrum.” 

Jag har under utredningens gång inte kunnat finna att förutsättningarna för ingripanden 

enligt lagen skall göras är för snäva och skulle behöva utvidgas. Att barnet inte 

synliggörs i utredningar och rättsliga beslut botas inte främst genom de rättsliga 

förutsättningarna för ingripanden ändras. Det är snarare en fråga om att förändra 

synsättet hos dem som tillämpar lagen. Därför behövs det uttryckliga bestämmelser som 

kan förändra synen på barnet från att ha varit en del av sina föräldrar till att ha ett eget 

värde. Sådana bestämmelser kommer enligt min åsikt att leda till att lagens 

förutsättningar för ingripande tillämpas på ett annorlunda sätt.” 

 

Detta resonemang bl.a ledde till ändringarna i 1a§ LVU om att barnets bästa skall vara 

avgörande vid alla beslut enligt LVU, samt barnets rätt att komma till tals i 1b§ LVU.   

 

6.4. Vikten av att barnets offentliga biträde samtalar med barnen 

 

Barnkommittén har i sitt betänkande betonat att artikel 12 i Barnkonv. innebär en absolut 

rättighet för barnet att bli hörd. Kommittén betonar även att det är av stor betydelse att domare 
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och tjänstemän inom domstolar respektive myndigheter har relevant kompetens för att kunna 

förstå och värdera barnets vilja.  Barnkommittén uttalar: 

 

Det är ofta en grannlaga uppgift för tjänstemän att i familjerättsliga och sociala mål och 

ärenden bedöma särskilt ett yngre barns vilja och det är av olika skäl inte alltid lätt att 

bedöma om barnets verkliga vilja kommer till uttryck. Det krävs ofta tillgång till 

expertis för att utröna särskilt de yngre barnens vilja…..osv. 

 

Kommittén betonar här att barnens rätt kan vara mycket komplex och att det i mångt och 

mycket ligger utanför den rättsliga kontexten (Leviner, 2011 s.107). 

Centralt i uppdraget som offentligt biträde och ställföreträdare för barnen borde självklart vara 

i första hand att man framför allt träffar barnen oavsett ålder, eftersom det är dem man ska 

företräda. Att man dessutom har intresse och förmåga att kommunicera, dvs möta barnen, 

samtala, lyssna och uppleva barnens situation är av vikt för att kunna skapa sig en egen 

uppfattning. Inte enbart bedöma barnens situation och behov samt önskemål utifrån 

socialtjänstens utredningar och andras utsagor. Barnens förstärkta rätt till information är i 

första hand en uppgift för socialtjänsten men bör även tillhöra det offentliga biträdets roll. 

 LVU-utredaren skriver i utredningen ”Omhändertagen” (SOU 2000:77) följande: 

 

”Barn som är föremål för omhändertagande enligt LVU lever i en mycket pressad 

situation. De rycks upp från sin invanda miljö, flyttas från föräldrar, daghem eller skola 

och hamnar i nya okända miljöer med människor de aldrig träffat förut.” 

”Barnen har således oftast redan när det är dags för ett ingripande enligt LVU levt 

under otrygga förhållanden en längre tid och befinner sig i ett mycket skört tillstånd. 

Med anledning av dessa barns utsatta position måste krav kunna ställas på den som 

utses till offentligt biträde för barnet. Det är viktigt att det är en person som kan sätta 

sig in i barnets situation, som har förmåga att prata med barnet och inte bara till det och 

som kan förklara på ett för barnet begripligt sätt vad det är som händer och varför det 

händer.” 

  

6.5. Möjlig förstärkning av barns synlighet i rättsprocessen 

 

I följande beskrivs olika diskussioner om hur barnens synlighet i rättsprocessen kan förstärkas 

och förändras. Vad lagarna och dess med förarbeten ger för möjligheter, och vad som skulle 

kunna förstärkas eller förändras med en utvecklad tillämpning av redan gällande lag. 
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6.5.1. Sakkunniga vid LVU-förhandlingar i domstolarna sällsynt förekommande idag.  

 

Enligt förvaltningsprocesslagen (1971:291) 24§ får rätterna anlita sakkunniga eller begära in 

yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd. Det är relativt sällsynt att länsrätt och kammarrätt 

på eget initiativ förordnar särskilda sakkunniga. Under 1970-80talet anlitade 

förvaltningsdomstolarna länsstyrelsernas socialkonsulenter som oberoende expertis i LVU-

mål på så sätt att de deltog i den muntliga förhandlingen, men ej i domstolens överläggning 

och beslut. Detta förfaringssätt minskade under 90-talet bland annat beroende på att 

socialkonsulenterna ej prioriterade dessa uppdrag av tidsskäl och har numera upphört helt. 

Beträffande s.k. ”sakkunniga vittnen”, vilket var av parterna begärda vittnen som utifrån sin 

professionella kunskap kände barnet/familjen, förekom i 17% av samtliga LVU-mål i 

kammarrätten det året. Sakkunniga som kallas in på rättens initiativ konstaterades redan 1993 

som sällsynt förekommande (SOU 1995:24). På samma sätt konstaterades hur vittnesmålen 

fick tydlig inverkan under de muntliga förhandlingarna. De var till övervägande del begärda 

av vårdnadshavarna och vittnade därmed till vårdnadshavarnas fördel. Dessa förhållanden 

bekräftas i den aktuella uppföljningen av Barnet i rättsprocessen  2009 i granskningen av 

utvalda mål i Kammarätterna (KR), där det konstateras att KR inte i något av de granskade 

målen förordat sakkunniga. I c:a en tredjedel av de granskade målen hade vittnen medverkat i 

den muntliga förhandlingen och till övervägande del till vårdnadshavarnas fördel. 

Vittnesmålen fick ofta stort utrymme i domen. Utredaren konstaterar att det tycks som om 

vittnen, oavsett om de var föräldrar eller andra släktingar eller professionella som psykolog 

eller läkare, hade stor påverkan på rätten.  Följande beskrivning finns av ett mål: 

 

I ett mål tycks en lärares utsaga ha varit av stor vikt för utfallet. Ett barn i 

mellanskoleåldern utsattes enligt nämnden för misshandel av en förälder. Läraren ”fann 

det märkligt” att föräldern skulle ha misshandlat barnet. Barnets ställföreträdare 

tillstyrkte LVU och barnet uttryckte sin bestämda vilja att inte flytta hem. KR fann 

barnets uppgifter om misshandeln svårbedömda och förundersökningen hos 

polismyndigheten var ännu inte avslutad. Rätten ansåg att socialtjänsten bidragit till att 

fördjupa förtroendeklyftan mellan barn och förälder. Vårdnadshavarens överklagande 

bifölls och rätten skrev att det fick komma an på nämnden att medverka till att 

överbrygga den klyfta som uppstått så att barnet skulle kunna flytta hem. 

(Socialstyrelsen 2009-126-182) 
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6.5.2. Ökad kompetens genom koncentration av LVU-mål till utvalda domare, samt 

fler förordnanden av sakkunniga, är enligt LVU-utredaren en möjlig väg. 

 

Det är ett positivt faktum utifrån tillsynsrapporter att barns vilja under senare år kommer till 

uttryck i allt större utsträckning i socialnämndernas utredningar. Detta avspeglas inte i samma 

utsträckning i domstolsavgöranden, särskilt inte i högsta instans. Enligt Kaldal går det inte att 

återfinna mål där barnets vilja fått betydelse (Kaldal, 2010 s.299). Hur kan man då påverka 

barnens synlighet i domstolsprocessen? Ett sätt att öka domstolarnas kompetens i mål som 

gäller barn och familjer skulle kunna vara att koncentrera målen till vissa domare på samma 

sätt som införts i 25§ lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, 

när det gäller handläggning av ungdomsmål i tingsrätt och hovrätt. Mål emot den som inte 

fyllt tjugoett år skall, om det inte finns några hinder, handläggas av lagfarna domare särskilt 

lämpade för uppgiften med avseende på intresse och fallenhet för arbete med unga 

lagöverträdare. Det gäller även nämndemän som anlitas för tjänstgöring i dessa mål. Från och 

med den 1 juli 2000 ska det i mål enligt LPT och LRV förordnas en sakkunnig, om det inte är 

uppenbart obehövligt. Användandet av sakkunniga i LVU-mål förekommer i allt mindre 

utsträckning i våra förvaltningsrätter, vilket senast konstaterades i Socialstyrelsens rapport 

(2009) Se 6.5.1. Leviner finner i sin aktuella forskning dessutom att det är mycket ovanligt att 

sakkunniga anlitas i barnskyddsutredningar. Hon konstaterar även att det inte finns någon 

studie kring vare sig hörande av vittnen eller anlitande av sakkunniga i LVU-processen, och 

att det troligen även är ovanligt med sakkunniga i domstolsprövningarna i dessa ärenden 

(Leviner, 2011 s.151).  

En förstärkning av barnets ställning i rättsprocessen föreslogs av LVU-utredningen kunna ske 

genom en komplettering i 35 § LVU med möjlighet för länsrätt och kammarrätt att höra 

lämpliga sakkunniga vid muntlig förhandling. Utredaren föreslog även att ett antal fasta 

sakkunniga skulle förordnas för att underlätta för domstolarna. Så blev ej fallet (LVU-utr s. 

109 f.f. ). Utredaren lyfte ett flertal frågor om förstärkning av barnens synlighet, däribland 

frågan om krav på särskild barnkompetens hos företrädare för barn i rättsprocessen. 

 

”Jag har under utredningens gång inte kunnat finna att förutsättningarna för ingripanden 

enligt lagen skall göras är för snäva och skulle behöva utvidgas. Att barnet inte 

synliggörs i utredningar och rättsliga beslut botas inte främst genom de rättsliga 

förutsättningarna för ingripanden ändras. Det är snarare en fråga om att förändra 

synsättet hos dem som tillämpar lagen.”  (LVU-utredningen ”Omhändertagen” SOU 

2000:77, s. 94) 
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Utredningen diskuterade även förutsättningen att koncentrera barnärenden till särskilda 

domstolar, alternativt att använda sig av särskilda sakkunniga. Inget av dessa förslag fanns 

kvar efter remissomgång och behandling i lagrådet, när propositionens formuleringar inför 

lagändringarna slutligen fastlades. Anna Singer går längre än så. Hon påpekar det irrationella i 

att vi har olika domstolar (allmän resp. förvaltningsdomstol) som prövar likartade 

förhållanden som berör barns sociala förhållanden. Exempelvis att frågan om 

omhändertaganden för placering enligt LVU och vid ev. senare vårdnadsöverflyttning i 

samma ärende prövas i olika domstolar (Singer, m.fl. 2004). 

 

6.5.3. Sverige det enda land i Norden som saknar särskild sakkunskap om barn i första 

beslutande instans. 

 

Samtliga nordiska grannländer har medverkande personer med specialkunskap om barn i 

första rättsliga instansen. Danmark, Norge och Finland har barnsakkunniga som oftast är 

psykologer eller erfarna socialsekreterare. Island har två barnsakkunniga i Barnskyddsnämden 

som består av fem ledamöter. Det skall eftersträvas enligt isländsk rätt att alla fem 

medlemmarna har specialkunskaper om barn. I praktiken sitter ofta lärare och präster i 

nämnden. Även hos överprövningsmyndigheterna eftersträvas barnkompetens. I Norge krävs 

det formellt sett inte barnkompetens, men domarna är ofta barnsakkunniga och speciellt 

utnämnda sakkunniga anlitas i stor omfattning (SOU 2000:77 Tabell sid112). 

 

 

6.5.4. Barnkommitténs och Barnombudsmannens (BO) kritik emot rättsväsendet 

gällande barnkompetens 

 

Redan 1997 framförde Barnkommittén i sina överväganden i 14 kap. om Barns behov av 

särskilt skydd, med hänvisning till studien Barnet i Rättsprocessen, vikten av att ställa högre 

krav på domstolens kompetens och förmåga att hantera LVU- mål ur ett barnperspektiv (SOU 

1997:116 s. 411 ff). BO har vid flera tillfällen påtalat behovet av specialisering för domare i 

mål som rör barn. Synpunkter har lämnats i ett remissyttrande till Domstolsverket och 

Sveriges Domareförbund. Där påtalas att en specialisering för domare i mål som rör barn är 

nödvändig, eftersom det krävs mer än en generell kunskap om barn och om hur man samtalar 
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med barn. Det rättssystem vi har idag är inte utformat utifrån ett barns förutsättningar (BO 

Årsrapport 2004). 

 

6.5.5. Om informationsskyldighet till barn i SoL och LVU, samt ny bestämmelse om 

rätt att samtala med barn utan föräldrars samtycke. 

 

Från 1 april 2008 infördes i 5§SoL andra stycket en tydlig regel som ger barn rätt till 

information vid utredning, insatser samt uppföljning av socialtjänsten.  

 

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

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

beaktande av dess ålder och mognad”. 

 

Informationsskyldigheten är även införd i 1§ LVU. Det har tidigare inte funnits utformade 

tydliga bestämmelser varken i SoL eller LVU som garanterat att barn fått löpande information 

när deras förhållanden utreds. Ej heller vid val av insatser eller uppföljningar. Att barnets 

åsikt skulle beskrivas och beaktas har funnits tidigare. Detta har troligen i de flesta fall 

fungerat när det gäller äldre barn, men för att det inte ska råda någon tvekan om barns rätt till 

relevant information i samband med utredning har tydliga regler om detta införts. Det krävs 

stor lyhördhet från den som skall informera barnet och det är angeläget att informationen ges 

på ett lämpligt sätt och vid lämpligt tillfälle.  Den som ska informera barnet behöver ha 

förmåga att lyssna och förstå barnet och förmåga att kunna leva sig in i hans eller hennes 

situation.  Informationen måste särskilt anpassas till varje barn (Nordström, Thunved 2010).  

Efter många års utredande har en bestämmelse om rätten för socialtjänsten att samtala med 

barn utan föräldrars samtycke införts i SoL 11 kap.10§, avseende utredningar till barns skydd 

(prop. 2009/10:192). Socialtjänsten får i och med detta rätt att höra/samtala med yngre barn 

utan föräldrars närvaro. Däremot måste de vara informerade om att så sker. Denna lagändring 

visar ytterligare på lagstiftarens syn på vikten av att samtala med utsatta barn och unga, inte 

minst barn under 15 år. 

 

6.5.6. Europakonventionens krav på information till barn och ett fall som beskriver 

problemet med hur företrädarens tidspress drabbar barnet . 

 

Enligt Europarådskonventionen om utövande av barns rättigheter (Art. 10) är den som 

förordnas som ombud/ställföreträdare för ett barn skyldig att förmedla all relevant information 
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till barnet. Informera om möjliga konsekvenser av egna önskemål och beslut samt förmedla 

barnets åsikter till socialnämnd och domstol. Hur realiseras detta i LVU-mål i Sverige? 

Tidspress för ombud samt företrädare är en vanlig syn i samband med LVU-förhandlingar. 

Vid en av mina senaste erfarenheter i ett LVU-mål i länsrätt hösten 2008, där jag företrädde 

kommunen vid ansökan om LVU för en 12-åring, hade det offentliga biträdet ringt 12-åringen 

och kort informerat sig om hans åsikt i ett mobilsamtal till hemmet när modern lyssnade. 

Länsrätten fastställde ej kommunens ansökan vilket därefter kammarrätten gjorde efter 

överklagande och bland annat komplettering av socialnämndens utredning samt 

expertvittnesmål från BUP på socialnämndens begäran. Nämnda offentliga biträde är ofta 

anlitad och känd som intresserad och kunnig i LVU-mål, men uppgav tidsskäl att hon inte 

hunnit träffa barnet personligen i detta mål. Detta noterades utan ifrågasättande från 

länsrättens sida vid förhandlingen.  

 

6.6. Vem kan anses lämplig för uppdrag att företräda barn i 

rättsprocessen? 

 

Nedan beskrivs vad som kan anses vara en obefintlig kravspecifikation vad gäller lämplig 

kompetens för att företräda barn i rättsprocessen i LVU-mål. Från allmän formulering att det 

här är företrädarens eget ansvar att inhämta den kunskap man anser sig behöva, till kravet på 

särskilda företrädare för barn (1999:997) där regeringen bland annat uttalar att det måste 

ställas stora krav på förmågan att sätta sig in i barnets situation, och kunna kommunicera med 

barnet och vinna barnets förtroende. Barnskyddsutredningens förslag till ny sammanslagen 

barnlagstiftning ger ingen öppning i frågan (SOU 2009:68)). 

 

6.6.1. Särskilda krav på barnets offentliga biträde i LVU-mål finns inte idag. 

 

I prop. 1994/95:224 om barns rätt att komma till tals diskuteras denna fråga. Regeringen 

gjorde här den bedömningen att det ej var nödvändigt med särskilda kunskaper om barn hos 

ett offentligt biträde enligt följande: 

  

”Den särskilda sakkunskap om barn som i regel är nödvändig får biträdet inhämta, i den 

mån han eller hon inte själv besitter den genom erfarenhet eller särskilda kunskaper, 

genom utredningar, experthjälp e.d.”  
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Här förutsätts att det offentliga biträdet själv kan bedöma sin egen kompetens och i mån den 

brister själv införskaffa eventuell behövlig nödvändig kunskap. I utredningen om rättshjälp i 

förvaltningsärenden från 1970-talet vars uppgift var att se över behovet av offentliga biträden 

bland annat i barnavårdsmål, kom man fram till att det inte borde ställas krav på att det 

offentliga biträdet hade juridiska kvalifikationer. Väsentligt var däremot att hitta en lämplig 

person för uppdragen att företräda barn ( Mattsson, 2002). Med ”allmän lämplighet” avsåg 

departementschefen dels med god kännedom om, och erfarenhet av barnavårdslagstiftningen, 

dels en person som utvalts med beaktande av parternas eventuella önskemål (Prop. 1972:132, 

s.191). Departementschefen preciserade vilka yrkesgrupper som kunde vara aktuella för 

uppdragen som barnens offentliga biträden:  

 

”Jag tänker då närmast på socionomer samt andra välutbildade och erfarna 

socialarbetare. Det bör som utredningen framhåller inte komma i fråga att till 

offentligt biträde förordna personal vid den handläggande myndigheten. 

Tillgången till andra lämpliga offentliga biträden än advokater eller biträdande 

jurister på advokatbyråer torde därför vara begränsad. I många fall bör det 

emellertid anligt min mening vara möjligt att som offentligt biträde anlita 

exempelvis kuratorer vid offentliga institutioner eller enskilda företag” ( Prop. 

1972:132, s. 191.) 
 

 

Utredningen om barnets rätt förespråkade sedermera att även socialt verksamma personer som 

verkade eller hade verkat inom skolväsendet, sjukvården eller i organisationer med inriktning 

mot barn och ungdom skulle kunna rekryteras som offentliga biträden för barn (SOU 1987:7. 

s.120). I Rättshjälpsutredningen avhandlades möjligheten till ”uppskärpning” av kravprofilen 

på uppdragen som offentliga biträden, där förslaget slutligen innebar att uppdraget skulle 

förbehållas advokater och biträdande jurister på advokatbyråer(SOU 1995:81). Avsikten var 

att uppnå kvalificerad juridisk hjälp till den enskilde. Remissinstanserna kritiserade förslaget i 

stor omfattning. Svårigheter sågs i förfarandet att uppställa krav på formell kompetens på så 

sätt att detta samtidigt skulle kunna utesluta kompetenta och lämpliga personer. Man befarade 

även att det skulle kunna få som följd en begränsad tillgång på lämpliga personer. Beslutet 

blev att lägga ansvaret för denna bedömning på domstolarna (Prop. 1996/97:9 s. 155-156).  

Att de som förordnar biträden gör en ”verklig prövning” av biträdets kvalifikationer. Detta 

måste tolkas så att domstolarna har det allomfattande ansvaret att göra en verklig prövning i 

varje enskilt fall. Det kan då inte anses vara enligt intentionerna i lagens förarbeten att följa 

turordningslistor eller ringa in den som för tillfället är tillgänglig eller lättast att få tag på. I 
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vilket fall så bör inte förordnanden av offentligt biträde och ställföreträdare för barn ske 

rutinmässigt utan bedömning av lämplighet i varje enskilt fall (Mattsson, 2002). 

 

LVU-utredaren föreslog att kravprofil skulle finnas på den som med stöd av LVU skulle 

förordnas till offentligt biträde för barn, med följande motivering.  

 

”För att förbättra barnets förutsättningar att få sina rättigheter respekterade föreslår jag 

att det ska krävas att den som förordnas till offentligt biträde för barnet bland annat har 

förmåga att kommunicera med barnet även om det är litet. Möjligheterna att tillvarata 

barnets rättigheter när det är aktuellt med åtgärder enligt LVU skulle härigenom 

stärkas” (SOU 2000:77s. 114-117 ). 

 

Den som förordnas till offentligt biträde för ett barn under 15 år och som inte samtidigt är 

förordnad som biträde för vårdnadshavaren, är även barnets ställföreträdare (36§ LVU). Som 

ställföreträdare ska man ta tillvara barnets intresse och framföra de synpunkter och de 

önskemål som barnet har, men denne är även skyldig att med beaktande av barnets önskemål 

hävda den uppfattning som han/hon anser är bäst för barnet. För att kunna sätta sig in i barnets 

situation och bedöma barnets bästa borde det krävas att barnets företrädare har träffat barnet 

oavsett ålder. Detta är emellertid inte fallet idag.  

 

6.6.2. Införande av ny barnlagstiftning LBU (Lag om stöd och skydd för barn och 

unga (SOU 2009:68 sid 396), vad kan förväntas av förstärkt rätt för barn? 

 

Barnskyddsutredningen fick i uppdrag dec. 2007 att göra en genomgripande översyn av 

lagstiftningen SoL och LVU med avseende på barnens behov av skydd och stöd för att lämna 

förslag till nödvändiga förändringar. Utredningen utmynnade i ett förslag 2009 till samlad 

barnlagstiftning där bestämmelserna till stöd och skydd för barn och unga i SoL och LVU 

sammanförs i en särskild lag. Skälet att skapa en ny samlad barnlagstiftning var att skapa ett 

tydligare barnperspektiv, samt att lyfta fram komplexiteten i barn- och ungdomsvården och 

behovet av kompetenshöjning.  Barnskyddsutredningen avhandlar inte frågan om barnens 

företrädare i rättsprocessen, och någon översyn av LVU har utredningen inte hunnit med. 

Därför föreslås samtliga bestämmelser i lagen om vård av unga (LVU) förbli oförändrade, och 

att utan någon översyn föras över till LBU. I och med detta har inte heller frågan om barnets 

företrädare berörts av utredningen, vilket skulle kunnat avhandlas i avsnittet om ökade 
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kompetenskrav för de professioner som arbetar med utsatta barn. När det gäller 

rättssäkerhetskrav och integritetsskydd lyfter utredningen fram följande: 

 

”Integritetsskyddet ska säkerställas genom att barnet får möjlighet att delta själv, eller 

genom en representant. Det innefattar rätten till information, rätten att få lämna 

information och rätten att få styra vem som får ta del av information om barnet.” (SOU 

2009:68 s. 203).  

 

Denna skrivning bör rimligen tolkas som att det även avser barnens juridiska ombud och 

ställföreträdare. Utredningen ”friskriver sig” i samband med skrivning om öppna insatser utan 

samtycke till följd av ungas beteende (mellantvång) på följande sätt, att – ”Förändring av 

nuvarande regler kan behöva övervägas inom ramen för en eventuell framtida översyn av 

bestämmelserna om tvångsvård”.  Lagförslaget (LBU) innehåller ett fyrtiotal 

förändringar/kompletteringar av tidigare bestämmelser som sammantaget har följande syfte 

(Leviner 2011): 

1. Att ge barns bästa och barns egna uppfattningar ökad betydelse. 

2. Att betona samhällets gemensamma ansvar för barn som far illa, 

3. Att förbättra kvalité och rättssäkerhet i socialtjöänstens arbete med nämnda barn, samt 

4. Arbeta för en höjning av kompetenskraven. 

 

Lagen om stöd och skydd för barn och unga (SOU 2009:68 sid 396) (LBU) föreslogs  träda i 

kraft tidigast den 1 juli 2011, men propositionsskrivandet pågår fortfarande. Lagens ikraft-

trädande kommer någon gång under mandatperioden, allt enligt socialdepartementet.  

 

6.6.3.  Särskilda krav ställs däremot på särskilda företrädare för barn. 

 

En lag om särskild företrädare för barn trädde i kraft 1 jan. 2000 (1999:997) med syfte att ta 

tillvara barnens rätt när en vårdnadshavare eller någon som vårdnadshavaren står i ett nära 

förhållande till misstänks för brott mot barnet. Förutsättningarna för detta kräver att ett brott 

som föranleder fängelse har begåtts emot ett barn under 18 år samt att den misstänkte är 

vårdnadshavaren. Den särskilde företrädaren, som förordnas av tingsrätten efter ansökan från 

åklagare, har som uppgift att tillvarata barnets rätt under förundersökning och rättegång. 

Denne ska bevaka och beakta barnets intressen, stödja barnet under utredning och vara den 

underåriges ställföreträdare i rättsliga frågor som gäller brottmålet även om barnet är 

omhändertaget enligt LVU. Till särskild företrädare får förordnas, advokat, biträdande jurist 

vid advokatbyrå eller någon annan som är lämplig för uppgiften.   
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Lagen syftar till att förbättra förutsättningarna för att utreda brottsmisstankar, men syftar även 

till att förebygga fortsatta övergrepp mot barnet. Enligt 5§ nämnda lag stadgas att:  

 

Till särskild företrädare får förordnas en advokat, en biträdande jurist på advokatbyrå 

eller någon som annars är lämplig för uppdraget.  

 

I lagens förarbeten utvecklas dessa krav vidare.  

 

Det krävs förmåga att utöva uppdraget så att barnets bästa sätts i främsta rummet och – 

i den mån som förutsättningar finns för det – att hänsyn tas till barnets egen vilja. 

Regeringen understryker att det måste ställas stora krav på förmågan att sätta sig in i 

barnets situation, och kunna kommunicera med barnet och vinna barnets förtroende. 

Man måste kunna hantera en känslig situation och komplexa intressekonflikter. Den 

som utses bör ha stor integritet, kunna vinna förtroende både hos personal på daghem, 

skola, socialtjänst samt vårdnadshavarna. Denne bör även ha erfarenheter av 

förundersökning och rättegång i brottmål. Regeringen anser det lämpligt att 

personkretsen för uppdraget som särskild företrädare huvudsakligen är densamma som 

för offentliga biträden. Om det är aktuellt med ett offentligt biträde i en process enligt 

LVU bör i möjlig mån en samordning ske. Förutsatt att en person uppfyller krav på 

lämplighet för bägge uppdragen bör han eller hon utses i båda fallen. (Prop. 

1998/99:133 avsnitt 6.5) 

 

I samband med att lagen infördes uppdrog Regeringen till Brottsoffermyndigheten att 

genomföra utbildningar av de särskilda företrädarna. Utbildningsinsatser genomfördes i form 

av ett antal tvådagarsseminarium under år 2000. Seminarierna innehöll kunskap om barns 

utsatthet, bemötande och förhör med traumatiserade barn, m.m. 

 

 
6.6.4.  Juristutbildningen erbjuder ingen särskild kunskap om barn och ungdomar? 

 

Idag finns juristutbildning vid sju universitet och högskolor i vårt land. Av de 4,5 år eller 9 

terminer som juristutbildningen består av, ägnas vanligtvis endast nio lektionstimmar åt den 

sociala lagstiftningen innebärande SoL, LVU, LVM och LSS (Föreläsning Alexius Borgström 

okt.-09). Utbildningen har under de tre sista terminerna valbara kurser där det kan finnas 

enstaka kurser rörande barnrätt. Umeå universitet var den utbildning som under 90-talet var 

först i landet att ge kursen ”Barnets rättsliga ställning” på dåvarande 10 p. Kursen innefattade 

inte någon kunskap om barn och ungdomars psykiska eller sociala utveckling och behov.  

Borgström och Hollander beskriver problemet med juristutbildningarna där man ofta 

problematiserar rättsvetenskapliga metodfrågor utifrån abstrakt rättsfilosofiska 

utgångspunkter.  De menar att det kan bidra till att minska juriststudenters motiv att 
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införskaffa kunskap om vad som påverkar maktförhållanden i det omgivande samhället, och 

därmed riskeras en minskad kunskap om samhället utanför juridiken. Jurister kan därmed 

känna sig obekväma med att hantera rättsregler vars tillämpning förutsätter en kunskap och 

kännedom om hur sociala problem samt behov definieras och tolkas (Hollander&Alexius 

Borgström, 2009). 

 

6.7.  Röster från de efterföljande konferenserna ”i Barnet i rättsprocessens 

spår” – olika professioners erfarenheter och syn på frågan om barnens 

osynlighet. 

 

Den efterföljande konferensserien, ”i Barnet i Rättssprocessens spår”, betod av nio 

konferenser i olika delar av landet under 1996 med Domstolsverket och Socialstyrelsen som 

ansvariga arrangörer. Som utredare och konstruktör av konferensserien, som hade formen av 

en arena för kunskapsspridning och dialog, var jag delaktig vid samtliga konferenser och 

seminarier där socialtjänstens utredare och chefer samt domare och jurister vid LR och KR 

var inbjudna. Året därpå 1997 genomförde Domstolsverket en seminarieserie för domare vid 

landets förvaltningsdomstolar gällande LVU-lagstiftningen, med föreläsningar varvat med 

diskussionsseminarier utifrån scenarios vid förhandlingar. Även vid dessa dagar hade jag 

förmånen att medverka som föreläsare och seminarieledare. ( ”Barnet i rättsprocessen” LVU-

supplement i Socionomen nr 2.1998). En redovisning i ett kursivt avsnitt 9.7, visar ett 

”axplock” av röster från fältet som sammanställdes i efterhand och återfinns i diskussionen. 

Det är blandade synpunkter och reflektioner från jurister, socialarbetare och domare som jag 

mötte under dessa nio utbildningstillfällen.  

Kan dessa åsikter ha sin aktualitet idag 10 år senare?  Ja, jag anser dem fortfarande relevanta 

då LVU-lagstiftningen endast marginellt förändrats genom förstärkningen 2003, framför allt 

vad gäller formuleringar omkring barnets bästa. Barnets offentliga biträdes roll är fortfarande 

oförändrad. Rättsprocessen har inte förändrats i någon för barnet positiv riktning. 

Länsstyrelsernas socialkonsulenters medverkan som experter vid LVU-mål har helt upphört 

och att förvaltningsrättens upptagningsområden är idag betydligt större än tidigare. Dessutom 

ändrar den aktuella översynen av lagstiftningen för barn, med förslag till samlad barnlag, inte 

på något sätt detta förhållande i och med att LVU, enligt utredningens förslag, oförändrad 

införs i LBU. 
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7. Resultat 2.  Enkätundersökningen - redovisning. 

 

Enkäten, som i sin helhet bifogas i bilaga, skickades med följebrev ut till samtliga 23 

länsrätter i Sverige 2007 och av dessa besvarade 22. Påminnelse skickades ut vid ett tillfälle. 

Enkäten besvarades av länsrätternas lagmän. En lagman på en länsrätt svarade att det ej fanns 

tid att besvara enkäten. LVU-målen är endast en liten del av länsrätternas verksamhet vars 

huvudsakliga lagområden handlar om skatterätt och socialförsäkringsrätt. Sammantaget 

hanteras c:a 400 olika måltyper som man som jurist och domare i länsrätten har att hålla sig  

ajour med. Länsrätten (numera förvaltningsrätterna)  är organiserad i avdelningar/rotlar  

mellan vilka inkommande mål lottas ut, vilket även sker med ansökningar om LVU. I  

resultatdelen används genomgående benämningen länsrätten eftersom enkäten genomfördes i  

den organisationen. Resultatet redovisas med utgångspunkt från varje enskild fråga i 

nummerföljd.   

 

Fråga 1: 

Den person som förordnas som offentligt biträde för barn skall uppfylla lämplighetskraven 

enligt rättshjälpslagen. Efterfrågas särskild kunskap och/eller erfarenhet av familjemål när 

det offentliga biträdet som föreslagits är jurist/advokat ? 

 

Svar fråga 1:  

Av 22 svarande länsrätter anger 18 att de ej efterfrågar särskild kunskap och/eller erfarenhet 

av familjemål. Fyra svarar att detta efterfrågas. Kompletterande kommentarer från två av 

dessa länsrätter är att man i ena fallet uppger personkännedom och att man ofta känner till den 

kompetens vederbörande offentliga biträde har och därför ej behöver efterfråga kompetensen. 

I det andra fallet hänvisar man till fråga två och viktiga kriterier vid val av offentligt biträde. 

Intressant är att de fyra som anger att kompetensen efterfrågas inte på något sätt anger hur den 

efterfrågas. Dessutom avviker de inte i följdfrågorna vilka kriterier som anses viktiga vid val 

av företrädare, dvs de anser i lika stor utsträckning som övriga som inte efterfrågar 

kompetensen, vikten av juridisk kompetens samt domstolens tidigare erfarenhet av 

företrädaren. Lagmannen på en mindre länsrätt påpekar särskilt att så gott som samtliga 

advokater och jurister på mindre orter är beredda att ta alla juridiska uppdrag. 



P a g e  | 57 

 

 

Länsrätternas företrädare svarar med stor majoritet att någon särskild kompetens vad gäller 

kunskap om familjemål ej efterfrågas. Här finns en stor samstämmighet bland domstolarna  

som visar att den dominerande  uppfattningen bland lagmännen är att den som åtar sig ett 

uppdrag även har den erfarenhet som krävs, och om man inte har det så får man möjlighet att 

visa om så är fallet. Det finns en samstämmighet att frågan befinner sig i den ”juridiska 

sfären” på så sätt att det framför allt handlar om hur man klarar det processrättsliga 

förfarandet och bidrar till att förhandlingen skrider framåt på bästa möjliga sätt. Det finns inte 

någon dialog eller något resonemang om annan kompetens är den rent juridiska och 

processrättsliga.  

 

 

Fråga 2: 

Vad betyder ”lämplighetsformuleringen” i rättshjälpslagen på er länsrätt ? Vilka kriterier 

vägs in vid val och förordnanden av lämpliga företrädare för barn i LVU-mål? 

1. Företrädarens juridiska kompetens 

2. Företrädarens erfarenhet av LVU-mål 

3. Företrädarens processuella erfarenhet 

4. Domstolens tidigare erfarenhet av företrädaren 

5. Annat kriterium 

 

Svar fråga 2 

Här anger 21 länsrätter att den juridiska kompetensen (1) är viktig och samma antal anger att 

domstolens tidigare erfarenhet av företrädaren (4) var lika viktig. Därefter kommer 

företrädarens erfarenhet av LVU-mål (2) som 19 länsrätter anser viktigt. Den processuella 

erfarenheten anger 14 länsrätter som viktigt och 6 mindre viktig.  En länsrätt har lämnat flera 

svar med motivering att länsrättens olika rotlar inte gör på samma sätt och därför även viktar 

alla fyra kriterier olika. Tyngdpunkten ligger på de tre första kriterierna. När det gäller det fria 

svarsalternativet annat kriterium som vägs in, har två länsrätter svarat, den ena angav närheten 

till barnet i ett fall och svårighet med tillgång till företrädare i ett annat. En länsrätt angav 

företrädarens lämplighet att företräda barn, vilket är en starkare betoning på barnkompetens 

än enbart erfarenhet av LVU-mål. 

Samstämmigt anses den juridiska kompetensen samt domstolens tidigare erfarenhet av 

företrädaren som mest central och betydelsefull. Därefter erfarenheten från LVU-mål, medan 

den processuella erfarenheten är något mer nedtonad i betydelse.  
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Endast från två länsrätter beskriver lagmännen särskilda kriterier som visar på ett medvetet 

ställningstagande som handlar om barnen och barnens särskilda behov.  I det ena fallet nämns 

närheten till barnet av vikt, som kan förklaras med att den lagmannen anser att det är viktigt 

att barnets företrädare ges möjlighet att sammanträffa med barnet och därför bör sökas i 

barnets närområde. Den andra svarande lagmannen betonar vikten av att den som företräder 

barnet är lämplig för detta. Någon beskrivning i särskilda kommentarer om vad man avsåg 

med särskild lämplighet eller hur man försäkrar sig om den lämpligheten framgår inte.  

 

Fråga 3: 

Förekommer andra kompetenser än jurister bland de offentliga biträden som förordnas på er 

länsrätt? Denna fråga kompletteras vid svar ja med fråga om professionerna socionom eller 

andra beteendevetare förekommer och i så fall i vilken utsträckning. 

 

Svar fråga 3 

Med en stor överensstämmelse visar svaren att länsrätterna utan undantag förordnar jurister 

till offentliga biträden för barn. Endast en länsrätt (länsrätten i Gävleborg) svarar att en 

socionom anlitats, men att det är mindre vanligt. Samtliga övriga länsrätter förordnar 

undantagslöst advokater och jurister som barnens företrädare.  

Ingen av lagmännen på övriga 21 länsrätter kommenterar något om andra professioner, 

socionomer eller andra beteendevetare. Det kan tolkas på olika sätt. Kan vara både att det är 

överraskande och inte relevant utifrån vad som alltid förevarit eller att man inte känner till att 

detta är möjligt. Kan även bero på att det inte finns behov då intresserade jurister och 

advokater täcker behovet och turordningslistan innehåller tillräckligt många intresserade. 

Eller kanske mest troligt att det inte funnits någon person med annan profession som anmält 

intresse av uppdragen i de övriga 21 länsrätterna.  
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Fråga 4: 

Hur ofta förekommer det att offentliga biträdet/ställföreträdaren för barnet träffar och 

samtalar med det, eller i det fall barnet är mycket litet, den som vårdar barnet? 

Svarsalternativen grupperas i fem åldersgrupper från 0 – 2 år upp till 12- 14 år 

 

Svar fråga 4 

Tabell  1.  Hur ofta offentliga biträdet sammanträffar med barnen 

 barn 0-2 år barn 3 –5 år barn 6-8 år barn 9-11 år barn12–14 
år 

Ej känt 5 5 4 2 2 

Aldrig 2 1 - - - 

Sällsynt 8 7 3 - - 

Ofta 7 9 15 20 20 

Total 22 22 22 22 22 
 

För yngsta gruppen barn 0-2 år uppger övervägande andelen (15 LR) att offentliga biträden 

sällsynt eller aldrig sammanträffar med barnet eller dess vårdare och av dessa svarar fem att 

de inte vet om så sker. Här finns ingen tydlig skiljelinje mellan stor eller liten länsrätt. Endast 

sju länsrätter uppger att deras företrädare ofta träffar de yngsta barnen eller dess vårdare. För 

gruppen 3 – 5 år är det något mera frekvent, men fortfarande endast nio länsrätter som uppger 

att det förekommer ofta. Av de fem länsrätter som svarar att de ej vet i vilken utsträckning 

offentliga biträdet träffar barnen beskriver två av dem att de ej känner till detta i något fall.  

Tre länsrätter anger att de ej känner till om företrädaren träffar barn  yngre än 6 år.  I det fall 

svaret ”vet ej” är frekvent över alla åldrar kan det betyda att informationen inte efterfrågats av 

den aktuella domstolen ej heller noterats som en för barnets rättssäkerhet viktig fråga. Två 

länsrätter har svarat ”vet ej” överlag och anger även att man inte vet detta beträffande någon 

åldersgrupp medan de å andra sidan anser att sammanträffandet är viktigt i alla åldersgrupper, 

även de allra yngsta (tabell 2.) Denna uppriktighet från dessa två länsrätter kan tolkas som ett 

realistiskt och ärligt svar utifrån att möten med barnen inte krävs, efterfrågas eller 

dokumenteras särskilt och därför inte kan besvaras på något tillförlitligt sätt. 
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Fråga 5: 

Hur viktigt anser ni på er länsrätt det är att det offentliga biträdet träffar och samtalar med 

barnet eller, i det fall barnet är mycket litet, den som vårdar barnet? 

 

Svar fråga 5 

Tabell 2.   Vikten av att det offentliga biträdet träffar barnet/vårdaren 

 barn 0-2 år barn 3–5 år barn 6-8 år barn 9-11 år barn12–14 
år 

Inte viktigt alls 1 1 - - - 

Mindre viktigt 8 6 3 - - 

Viktigt 12 14 19 22 22 

Inget svar 1 1 - - - 

Total 22 22 22 22 22 

 
 

Även i denna fråga finns en tydlig skiljelinje mellan barn yngre än 6 år och de äldre barnen, 

där sju länsrätter anser att det är mindre viktigt eller inte viktigt alls att sammanträffandet sker 

mellan barnen yngre än 6 år och dess offentliga biträde och ställföreträdare. En länsrätt 

beskriver särskilt här att det finns helt disparata uppfattningar mellan rotlarna inom samma 

länsrätt om vikten av sammanträffande med barn under 6 år där vissa anser att det är viktigt 

och vissa inte viktigt alls. Här är det sammantaget fler länsrätter som anser att det viktigt att 

sammanträffandet sker oavsett barnets ålder, än vad som i realiteten sker. Tolv länsrätter anser 

att det är viktigt att sammanträffa med de allra yngsta barnen 0-2 år och ytterligare två (14 

LR) anser det viktigt att träffa barn 3 – 5 år gamla.  En kraftig ökning sker här avseende barn 

mellan 6 – 8 år där 19 länsrätter anser mötet viktigt, till att från 9 år och upp till 15 år stor 

enighet finns och alla 22 samstämmigt anser att sammanträffandet med barnen är viktigt. 

Resultatet av svaren visar och kan tolkas så att ledande lagmän/rådmän på länsrätterna anser 

att det är viktigare att dessa möten kom till stånd än vad som i realiteten sker ute på rotlarna.  
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Fråga 6: 

Enligt 1973-års rättshjälpslag bör offentligt biträde i LVU-mål förordnas på ett tidigt stadium 

för att kunna göra viktiga insatser både gentemot socialnämnden och parterna. 

 

Svar fråga 6 

Frågan var tvådelad för att få fram hur tidigt behovet av offentligt biträde meddelas och hur 

vanligt det är med förordnanden innan ansökan om vård lämnats in. 

Av 22 svarande länsrätter anger 15 att det är vanligt att behov av offentligt biträde i LVU-mål 

anmäls innan ansökan om vård inkommer, och i 19 fall uppges att det är vanligt att 

förordnanden sker innan ansökan lämnas in. Det innebär att fler förordnanden sker i förväg än 

behov av företrädare som har anmälts tidigare än ansökan inkommit. En positiv förändring att 

notera som ökar rättssäkerheten för de enskilda parterna inkluderande barnen. Detta säger 

inget om i vilken mån de offentliga biträdena för barnen verkligen tar initiativ och kontakter 

för att sätta sig in i barnens situation inför kommande förhandlingar. Däremot kan tidiga 

förordnanden bidraga till att även skickliga företrädare kan komma i fråga även som 

företrädare för barn, med tanke på kommentar från en länsrätt under fråga 10, att de 

skickligaste juristerna ofta är upptagna. 

 

Fråga 7: 

Frågan handlar om, ifall socialnämnd eller barnet självt föreslår offentligt biträde, i vilken 

mån i dessa fall länsrätten följer deras önskemål. Om socialnämnden motiverar förslagen. 

Fråga ställs även om i vilken mån länsrätterna  följer dessa önskemål, och om inte, varför 

man inte gör det. 

 

Svar fråga 7  

Av tjugo länsrätter som uppger att det förekommer i viss mån eller är vanligt med önskemål 

om offentliga biträden från socialnämnderna så anger hälften (10 LR) länsrätter att 

socialnämnderna även lämnar motiv varför visst biträde önskas. Fem länsrätter anger att det är 

vanligt med förslag på offentliga biträden för barn i LVU-mål från socialnämnderna. Femton 

anger att det är mindre vanligt och två länsrätter anger att det inte förekommer alls. Barns 

önskemål om offentliga biträden är ovanliga, men två länsrätter anger att det förekommer (LR 

Dalarna och Stockholm) som även betonar att det endast hänt någon enstaka gång. 
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Följande särskilda förtydligande kommentarer till denna fråga citeras ordagrant: 

”Länsrätten anser att det är olämpligt att socialnämnden föreslår någon som nämnden tycker 

samarbetar bra med dem. Ifall socialnämnden framför föräldrarnas önskemål så följer vi 

vanligtvis detta.”.  

”Har inte följts vid enstaka fall när biträdet föreslagits även av vårdnadshavarna”  

”LR följer socialnämndens önskemål om det är motiverat”  

”LR följer socialnämndens önskemål om det är praktisk möjligt”  

”Om offentliga biträdet förekommit tidigare för samma barn omnämns detta” (som därmed 

inte sade att det innebar förordnad av nämnda biträde, men som man kan förmoda blev fallet) 

 

 

Fråga 8: 

Finns intern turordningslista på lämpliga offentliga biträden, och hur ofta uppdateras den ? 

 

Svar fråga 8 

Av 21 svarande länsrätter anger nio att de har en intern turordningslista som uppdateras 

halvårsvis på en länsrätt, årsvis på sex länsrätter och ingen uppdatering alls vid två länsrätter. 

De nio länsrätter som hade turordningslista anger att de ofta utgår ifrån den. Turordningslistor 

används både vid små och stora länsrätter och det betonas av en länsrätt att det inte finns 

någon bedömning i denna listning utan den endast innehåller namn på jurister och advokater 

som anmält intresse för familjemål. Övriga 11 länsrätter uppger ingen listning av lämpliga 

offentliga biträden. Listan på intresserade är alltså inget värderingsinstrument utan ett internt 

arbetsmaterial/underlag som underlättar ”rundringning” i samband med att behov av 

företrädare för barn uppstår. 

 

Fråga 9: 

Vem förordnar självständigt ? 

Frågan ställs för att tydliggöra på vilken nivå urval, bedömning av barnens företrädare ligger 

och därefter beslut. Beslut bör/ska tas av myndighetschef (lagman) och skall ej delegeras. 

Svaret på denna fråga är intressant utifrån att den som förordnar även är den som bedömer 

och tar ställning till kompetensfrågan 
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Svar fråga 9 

Av 22 svarande länsrätter uppger 16 att det är lagmannen som ansvarar för förordnanden av 

barnens offentliga biträden och ställföreträdare. Fem angav notarier eller domstolssekreterare. 

Förtydligande från en lagman – ”Domare beslutar om biträde skall förordnas. Sekreterare 

avgör normalt vem som skall förordnas”. Två andra kommentarer från lagmän ”Förordnande 

av biträden i LVU-mål får inte delegeras”, och  ”Det finns inte något lagligt stöd för att låta 

domstolssekreterare förordna självständigt.” Här ser vi en variation på proceduren omkring 

förordnandet. Om avsikten enligt lagstiftaren är att den beslutande även ska värdera 

uppdragstagarens lämplighet för uppdragen förefaller denna variation intressant. Förhållandet 

kan mycket troligt vara sådant att domstolssekreteraren är den som bäst känner till de jurister 

och advokater som förekommer och därmed även gör en egen värdering av företrädarnas 

lämplighet. Det är inget som framgår av svaren. Ytterligare en kommentar från Kronoberg till 

denna fråga samt fråga 10 citeras: ”Det finns inte något lagligt stöd för att låta 

domstolssekreterare självständigt förordna off.bitr. i LVU-mål (se länsrättsinstruktionen och 

förordn. 2001:989 om försöksverksamh. med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt) 

Målen är många gånger till sin natur brådskande och det kan vara svårt att förordna den 

advokat som  står ”i tur”, eftersom han eller hon är engagerade i andra domstolar.” 

 

Fråga 10: 

Hur går förordnande processen till när den enskilde inte har egna önskemål ? 

1. Enligt turordningslista. 

2. Den som är ”lättast” att få tag på 

3. Utifrån sn:s önskemål 

4. Den som visat särskilt intresse 

5. Den som visat särskild skicklighet 

6. Annan orsak 

 

Här anges sex alternativ som används och i vilken omfattning det sker – från ofta 

förekommande till aldrig. 

 

Svar fråga 10 

Den övervägande mest frekventa variabeln i urvalsprocessen är (5) företrädarens skicklighet 

där 17 länsrätter anger detta som en viktig utgångspunkt vid valet. Två svarar sällsynt och 

ytterligare två aldrig förekommande.  Därefter kommer (2) lättillgängligheten, som anges av 

13 länsrätter, vilket innebär att de företrädare som man lätt och snabbt får kontakt med i större 

utsträckning får uppdrag. Nio länsrätter anger (4)företrädarens särskilda intresse för LVU-mål 

som betydande för valet, medan det för fyra är en sällsynt förekommande orsak och för 
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ytterligare fyra ett aldrig förekommande skäl. De nio länsrätter som har (1) turordningslista 

anger att de ofta utgår ifrån den, som tidigare beskrivits endast är en intresseanmälan och inte 

på något sätt beskriver personernas kompetens eller lämplighet. Socialtjänstens önskemål (3) 

är ej särskilt styrande då fem länsrätter anger detta som ofta förekommande skäl och åtta 

anger detta som sällsynt förekommande skäl. En intressant kommentar från en länsrätt är att 

”den som visar stor skicklighet oftast är upptagen och därför inte tillgänglig”. Detta kan tolkas 

på två sätt, antingen att barn inte har tillgång till skickliga företrädare eller att tidsfristerna gör 

att de mest anlitade företrädarna är uppbokade lång tid framöver i andra typer av mål och 

därför inte är tillgängliga. 

Eftersom företrädarnas skicklighet är den mest frekventa variabeln vid förordnanden 

samtidigt som i svaren under fråga 2, den juridiska kompetensen värderas högst liksom 

processerfarenheten samt erfarenheten av LVU-mål i nämnd ordning, kan detta inte tolkas på 

annat sätt än att den juridiska och processuella kompetensen och erfarenheten sammantaget 

värderas högst vid förordnanden av företrädare för barn. Att lättillgängligheten av intresserade 

företrädare för domstolen har en framträdande plats och anses viktigt kan delvis sin förklaras 

av de snäva tidsgränser domstolarna måste förhålla sig till, men får ej ske på bekostnad av 

lämplighet, kunskap och kompetens. Det kan inte vara en ursäkt för att andra kompetenser än 

jurister aldrig efterfrågas. 

 

Detta innebär att den tydliga skrivningen i prop. (1996/97:9s.155-156) efter 

Rättshjälpsutredningens förslag 1995 där ansvaret för lämplighetsbedömningen läggs på 

domstolarna på så sätt att de som förordnar biträden gör en ”verklig prövning” av biträdets 

kvalifikationer, inte på något sätt stämmer överens med verklighetens förordnandeprocedurer. 

 

Fråga 11: 

Förekommer det någon intern kollegial diskussion/dialog om barns offentliga biträdens 

lämplighet/olämplighet för uppdragen exempelvis bland domarna ? 

Följdfråga vid ja är om detta får någon effekt på fortsatta uppdrag. 

 

Svar fråga 11 

En överväldigande samstämmighet, 21 av 22 svarande länsrätter anger att en intern diskussion 

förs om biträdens lämplighet/olämplighet. Endast en länsrätt anger att det inte finns någon 

intern diskussion i lämplighetsfrågan. 
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Svagheten i en enkätundersökning är att vi här inte närmare kan ange vad vi menar med 

lämplighet resp. olämplighet för uppdragen annat än de kriterier som anges i fråga 2. 

Eftersom den juridiska kompetensen är den mest efterfrågade där liksom domstolens tidigare 

erfarenhet av företrädaren så visar det att den juridiska kompetensen är den mest centrala. 

Kriteriet erfarenhet av LVU-mål kan även den avse enbart den processuella och lagmässiga 

erfarenheten, särskilt när man ser andelen länsrätter som nedprioriterar (eller anser dem 

onödiga) möten och samtal med yngre barn.  

I kommentarerna som lämnats av 17 lagmän framkommer ett engagemang i lämplighetsfrågan 

på så sätt att man inte ger förnyat förtroende till jurister som betecknas olämpliga. Vad denna 

olämplighet kan bestå i framkommer inte från någon lagman. Kanske ett mått på hur mycket 

som behövs för att man ska avvisa företrädare är kommentaren att om många har negativa 

erfarenheter så minskar uppdragen – men de upphör inte. Positivt är Stockholms ”rutin” att 

först pröva intresserade för LVU-mål i andra måltyper och ifall de visar skicklighet så 

förordnas de i LVU-mål senare. 

”Vissa biträden anses särskilt lämpliga som får uppdrag att företräda barnet”. (Jönköping) 

”Olämpliga biträden förordnas inte”.(Halland) 

”Har förekommit att något biträde bedömts som olämpligt (ej specifikt i mål ang. barn utan 

totalt sett) och då förordnas den personen endast om part begär det.”(Karlstad) 

”Troligen ej någon större effekt”.(Dalarna) 

” Vissa jurister är inte lämpliga att vara företrädare för mindre barn. Svårt att se barnets 

behov. Vi försöker välja den lämpligaste”.(Härnösand) 

”Olämpligt biträde får inte uppdrag”.(Gävle) 

”Kan medföra att viss person inte längre förordnas för t.ex. mindre barn”.(Uppsala) 

”Den som visat sig mer lämpad och som verkar ”bra” för barnen har lättare att förordnas 

som ställföreträdare och offentligt biträde åt barn”.(Västerås) 

”Nej, egentligen inte eftersom vi har så få möjliga biträden att välja bland”.(Gotland) 

”Jurister som vill bli förordnade som offentligt biträde anmäler sitt intresse. Om en domare 

testar ett ”nytt” biträde och detta visar sig vara lämpligt, ökar benägenheten att ge nya 

uppdrag”. (Örebro) 

”Olämpliga jurister får inte uppdrag. Lämpliga ges mera uppdrag”.(Mariestad 

”Ingen generell diskussion, enbart om något exceptionellt inträffat”.(Umeå) 

”Om det offentliga biträdet för barnet inte uppfyller kraven på lämplighet för uppdraget 

undviker vi att förordna vederbörande fortsättningsvis”.(Östersund) 
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”Om någon uppvisat oskicklighet eller visat sig vara olämplig av annan anledning kan detta 

leda till att man undviker att förordna personen”.(Linköping) 

”Om många har negativa erfarenheter händer det att biträdet får färre uppdrag”.(Göteborg) 

”Ja, skickliga biträden får nya uppdrag. Nya intresserade prövas först i andra måltyper och 

om de är skickliga får de även LVU-uppdrag”.(Stockholm) 

”Den interna diskussionen kan ha betydelse om någon bedöms vara olämplig”.(Skåne) 

 

Fråga 12: Essäfråga  

Har ni på er länsrätt andra synpunkter eller erfarenheter av intresse för studien om vad som 

fungerar bra/inte fungerar vad gäller företrädarskap för barn? 

 

Svar fråga 12 som var efterfrågan av synpunkter och goda förslag. 

Endast 6 av 23 länsrätters lagmän har egna kommentarer i frågan. Att så få lagmän lämnat 

särskilda synpunkter i frågan om barns företrädare kan tolkas så att man är nöjd med hur 

denna målgrupp hanteras. Alternativt kan de uteblivna kommentarerna tolkas som att 

målgruppen är en mindre intressant målgrupp bland lagmännen och/eller att frågan om 

barnkompetens inte finns på agendan.  

 

De sex svarande har samtliga ett ”tänk” omkring barn och barns rättssäkerhet och berör frågan 

om barnkompetens på ett positivt sätt. Begreppet barnperspektiv används och barnets 

osynlighet i muntliga förhandlingen bekräftas även i denna fråga. Intressant och positivt är 

kommentaren från Uppsala där lagmannen reflekterar över att ett flertal engagerade 

företrädare som träffar barnet och dess vårdare, hur de tillför målet och därmed förhandlingen 

väsentlig information. Yngre jurister, och framför allt kvinnor som framhålls från Västerås, 

visar större intresse och kompetens omkring barn vilket kan förklaras med att de själva 

befinner sig i ”småbarnsperioden” i livet och lever med barn och därmed även har lättare att ta 

kontakt med barn. Eftersom juristutbildningarna numera domineras av kvinnor skulle det med 

den slutsatsen att de har ”lättare att se barn” kunna vara positivt. En lagman från Härnösand 

kommenterar att rättens ordförande har ett ansvar att lyfta fram barnen i den muntliga 

förhandlingen, vilket också det är positivt. I Mariestad har man noterat att byte av företrädare 

är vanligare när det gäller vårdnadshavare än barn, vilket kan betyda att en vårdnadshavare 

själv kan uttrycka sitt missnöje medan de flesta barnen framför allt i miljömålen (yngre än 15 

år) inte har den insikten ej heller någon reell möjlighet att påverka valet av företrädare alt. 

avvisandet av en oskicklig företrädare. 
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Följande kommentarer i denna fråga citeras ordagrant: 

” Flertalet av de biträden vi förordnar för yngre barn tar sitt uppdrag på största allvar och 

träffar såväl barn som vårdare. Ofta tillförs utredningen i ett mål väsentlig information ” 

(Uppsala) 

” Fler tycker att kvinnor rent generellt fungerat bättre som biträde för de mindre barnen. 

Dock är urvalet inte så stort att man kan dra någon ”genusslutsats”. (Västerås) 

” Byte av biträde är vanligare när det gäller vårdnadshavare än för barn”.(Mariestad) 

”Offentliga biträden har i regel för liten kunskap om barns behov. Det blir mycket tyckande. 

Det finns dock vissa offentliga biträden som har ett barnperspektiv och det är dessa som 

också träffar barnet. Yngre jurister med egna barn är oftast bättre än äldre manliga jurister. 

Över huvudtaget så är det lätt att barnet ”glöms bort” vid den muntliga förhandlingen både 

av socialnämnden och barnets företrädare. En viktig uppgift för rättens ordförande är att 

lyfta fram barnet i processen” (Härnösand) 

Det är viktigt att hitta företrädare som är både kunniga och intresserade av uppdragen” 

(Gävle) 

”Borde satsas mer på särskild fortbildning för biträdande jurister och advokater om LVU” 

(Jönköping) 

 

 

 

 

 

**************************************************************** 
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8. Sammanfattande analys   

 

8.1. Vad menas med ”barnkompetens” enligt lagstiftaren och finns någon 

kravspecifikation från länsrätternas sida gentemot de intressenter som 

anmäler sitt intresse för uppdrag att företräda barn i LVU-mål ?  

 

Enligt uppsatsens rättsdogmatiska undersökning framgår det att lagstiftaren i propositionen 

Barns rätt att komma till tals, inte ställer något särskilt krav på kunskap om barn, eller som det 

formuleras: ”Den särskilda kunskap om barn som i regel är nödvändiga får biträdet inhämta, i 

den mån han eller hon inte själv besitter den…”(prop. 1994/95:224). I och med att reglerna 

om att barn under 15 år kunde få ytterligare ställföreträdare, § 36 LVU 2 st., innebar det en 

förstärkning. Barnet har därmed ett eget ”språkrör” Där betonas vikten av att ställföreträdaren 

agerar aktivt i sin roll och ta tillvara barnets bästa i olika hänseenden, fungera som barnets 

rådgivare samt bevaka att nödvändig utredning samt nödvändiga utlåtanden inhämtas, 

angående barnets person (Prop. 1994/95:224 s.57) Att det sedan uttryckligen står i lagens 

förarbeten att juridiska kvalifikationer inte ska krävas har mindre betydelse. Utredningen om 

barns rätt förespråkade socialt verksamma personer mm med inriktning mot barn och ungdom 

skulle kunna rekryteras som offentliga biträden för barn (SOU 1987:7). 

Länsrätternas besked i frågan genom enkätsvaren är tydliga när det gäller efterfrågan om 

särskild kompetens om familjemål, där LVU-målen ingår, då samtliga 22 svarande uppger att 

man ej efterfrågar särskild kunskap och/eller erfarenhet av familjemål. Vid frågan om hur 

man tolkar ”lämplighetsformuleringen” och vilka kriterier som vägs in inför förordnanden så 

klarnar inställningen ytterligare. Den juridiska kompetensen och domstolens tidigare 

erfarenhet av företrädaren anses viktigast av 21 länsrätter. På tredje plats angavs erfarenheten 

av LVU-mål som viktigt av 19 länsrätter. En länsrätt angav närhet till barnet som viktigt och 

endast en länsrätt angav i fritt svarsalternativ lämpligheten att företräda barn.  

Rättssociologiskt bekräftar enkätstudien att domstolarna inte efterfrågar kompetens gällande 

barn i något annat hänseende än den juridiska och processrättsliga. Detta bekräftas även i 

uppföljningen 2009 där samtliga offentliga biträden och ställföreträdare var jurister eller 

advokater. (SoS 2009-126-182) Det finns få för att inte säga inga tecken alls i svaren från 

länsrätterna som tyder på att begreppet barnkompetens, eller någon annan kunskap om barn 

än den juridiska, är levande och aktuellt i någon intern dialog. I de fria kommentarerna till 

frågan den interna diskussionen om olämpliga biträden kan ett barnperspektiv skönjas. Här 

används ord som ”svårighet att se barns behov” i en kommentar och i en annan att den som 
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verkar ”bra” för barnen lättare förordnas. I essäfrågan om synpunkter på företrädarskapet har 

sex lagmän svarat med ett ”tänk” omkring barn och barns rättssäkerhet. En lagman använder 

både begreppet ”barns behov” och ”barnperspektiv” i sin kommentar och anser att offentliga 

biträden för barn i regel har för liten kunskap om barns behov. 

Rättssociologiskt kan det tolkas att här är det av vikt att ställföreträdaren sammanträffar med 

barnet oavsett ålder för att kunna göra sig en uppfattning om barnets upplevelse och vilja. 

Företrädaren ska även själv uttrycka sin egen inställning till barnets bästa. Sammanträffande 

med barnet kan anses vara underförstått som en förutsättning eftersom ställföreträdaren bland 

annat har möjlighet att kräva komplettering i det fall en utredning brister när det gäller 

redovisning av barnets inställning. Domstolen kan då efter krav från företrädaren och med 

stöd av sin allmänna utredningsskyldighet exempelvis kräva att en utredning kompletteras 

med barnens åsikt. 

 

Den definition av barnkompetens som beskrivs i hälso- och sjukvårdens ”Åtgärder för att 

stärka barnkompetensen” innehåller en central ingrediens nämligen kompetensen att kunna 

kommunicera med barnen och deras anhöriga (S97/6801S 2001). På samma sätt beskrivs 

kravet på denna förmåga i lag och förarbeten beträffande särskild företrädare för barn. Vikten 

av att kunna kommunicera med barnet och vinna barnets förtroende m.m. 

Barndomssociologerna betonar vuxnas ansvar att vända sig till barn och ge dem möjlighet att 

uttala sig eller visa sin vilja för att kunna påverka sin situation. De betonar att barn har större 

kompetens än vad vi vuxna ser och förstår. (Näsman 2004 ) 

 

8.2. Vad innebär det att ha ”särskild lämplighet för uppdraget” och vilka 

professioner bör förordnas som företrädare för barn i LVU-mål?  

 

Utifrån rättsdogmatiken förväntas länsrätterna enligt lagstiftning och förarbeten, göra en egen 

prövning inför varje förordnande. Enkätsvaren från länsrätterna visar med en överväldigande 

samstämmighet att endast jurister och advokater anlitas som företrädare för barn i LVU-mål 

och att någon kravspecifikation om särskild kunskap om barn inte finns på någon länsrätt. 

Flertalet länsrätter anser att de som anlitas har ett eget ansvar att klara det uppdrag man 

anmäler sitt intresse till. Somliga hänvisar till att företrädare är kända sedan tidigare och 

intresserade för uppdragen och att de därmed uppfyller kraven. Det innebär att någon annan 

lämplig person inte kommer på fråga eftersom jurister och advokater finns att tillgå och att 
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den juridiska kompetensen och den processuella erfarenheten värderas mest vid valet av 

företrädare. Kriteriet erfarenhet av LVU-mål som var det tredje mest använda kriteriet verkar 

även det avse den processuella erfarenheten. Endast en länsrätt angav socionom, men att det 

är mindre vanligt förekommande. Ingen annan lagman kommenterar överhuvudtaget något 

om andra professioner som företrädare. Någon prövning inför varje förordnande är sällsynt 

förekommande, vilket innebär att flertalet länsrätter ej följer de uttalade krav om särskild 

prövning i varje enskilt fall, som lagstiftare anger i lag och förarbeten. Vid tiden för Barnet i 

rättsprocessen och de efterföljande konferenserna framkom i diskussioner att det fanns 

kunskap bland dåvarande lagmän och rådmän om att kravprofilen i lagstiftarens mening på 

barnens företrädare ej var enbart jurist, men att det inte var intressant ej heller önskvärt från 

domstolarnas sida med företrädare med mera ”social” kompetens och specifik kunskap om 

barn och barns behov.  

För att ”bryta ny mark” för annan kompetens än enbart den juridiska/processuella inom detta 

område krävs troligen en tydligare markering från lagstiftarna. Man skulle kunna säga att 

barnkommittén förbisåg detta vid översynen av vår svenska lagstiftningen utifrån barnets 

bästa. En betydligt klarare skrivning finns däremot när det gäller särskilda företrädare för 

barn, men i vilken mån det förekommer andra än jurister och advokater i dessa mål får följas 

upp i annan forskning.    

I och med detta överlämnas det helt till socialtjänsten att svara för att barnets situation blir 

allsidigt belyst och framför allt att lagens kriterier om barnens behov av skydd inför ett 

eventuellt omhändertagande är uppfyllda. Detta trots att både domstolen och barnets 

offentliga biträde har en skyldighet att bidra till klargörande och förtydligade om det är 

behövligt. Visserligen har den offentliga parten ett stort ansvar när det gäller utredningen och 

att visa/bevisa i frågan, men enligt den s.k. officialprincipen i Förvaltningsprocesslagen (FPL 

8§) är det domstolen som har det yttersta ansvaret för att målet blir tillfredsställande utrett.  

 

8.3. Hur ofta sker möten med barnen, och hur ser länsrätterna på vikten av 

fysiska möten mellan offentliga biträdet och barnet ?  

 

Utifrån rättsdogmatiken finns inga krav formulerade om att företrädaren måste sammanträffa 

med det barn som man företräder. Det förstärkta barnperspektivet i LVU 1a§ om att barnets 

bästa ska vara avgörande och i LVU 1b§ om barnets rätt att komma till tals från 2003 tillkom 

på grund av att barnens intresse och behov visat sig hamna i bakgrunden i förhållande till 
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föräldrarnas situation framför allt i LVU-mål. Ett känt faktum som visats i forskning under 

90-talet och framåt (Mattsson, 2002) m.fl. LVU-utredaren skriver att det är de enskilda 

lagtolkarnas ansvar att barn hamnar i skymundan i processen (SOU 2000:77).  Hennes tydliga 

skrivning om att lagens formulering inte är problemet enligt följande: ”Att barnet inte 

synliggörs i utredningar och rättsliga beslut botas inte främst genom de rättsliga 

förutsättningarna förändras, utan det är en fråga om att förändra synsättet hos dem som 

tillämpar lagen” ger en tydlig fingervisning både till domstolarnas ansvariga jurister och andra 

professioner. Möten mellan barn och dess företrädare som inte kommer till stånd är ett 

bekymmer liksom företrädare som inte är engagerade. Ur rättssociologisk synvinkel kan 

frågan ställas hur dessa förstärkta barnperspektiv ska kunna realiseras om inte någon 

förändring sker inom den rättsliga processen via ett större engagemang från företrädarens 

sida. En möjlighet skulle här kunna vara att inbjuda andra professioner som offentliga 

biträden och ställföreträdare för barn. En konkurrenssituation från andra professioner skulle 

kunna sätta ljuset på frågan. Uppenbart är att det inte är särskilt vanligt att frågan ställs till det 

offentliga biträdet och ställföreträdaren om han/hon träffat barnet, ej heller att det ifrågasätts 

om så inte sker. I de praktiska redovisade fall där jag medverkat och möten ej skett har detta 

ej kommenterats av domstolen. Redovisade kostnadsräkningar visar om möten med barn 

förekommit. Ett intressant faktum som framkom vid uppföljningen av Barnet i rättsprocessen, 

den disparata konstadsbilden mellan vårdnadshavares och barnets offentliga biträdes 

kostnadsräkningar. Ett sedan tidigare väl känt faktum som kan bli föremål för vidare 

forskning. Fem länsrätter saknade kännedom om företrädare träffat barn yngre än 6 år och 

dess vårdare. Länsrätternas svar visar hur de yngsta barnen och dess vårdare sällsynt eller 

aldrig möter sina företrädare trots det förstärkta barnperspektivet i LVU. 

 

Enkäten visar däremot att länsrätternas har en något positivare syn på vikten av möten med 

barn än vad som i realiteten sker. 12 länsrätter anser att det är viktigt att möta de yngsta 

barnen och dess vårdare. En tydlig skiljelinje går här mellan 6 och 9 år. När det gäller barn 

äldre än nio år anser samtliga svarande att det är viktigt att möta och samtala med barnen. 
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8.4.  Förordnandeprocessen och kraven på lämplighetsprövning av barnens 

företrädare . Vilka anvisningar finns i lagstiftning och förarbeten, och 

hur följs de av domstolarna ?  

 

Rättsdogmatiskt sett så finns tydliga regler omkring förordnandeprocessen sedan 

rättshjälpsutredningen fått lämna sitt förslag till ”uppskärpning” av kravprofilen på uppdragen 

som de föreslog skulle förbehållas advokater och biträdande jurister. Förslaget ansågs 

medföra en risk att utesluta kompetenta och lämpliga personer från uppdragen. Domstolarna 

har därefter fått ett uttalat ansvar att göra en ”verklig prövning” av biträdets kvalifikationer i 

varje enskilt fall. (Prop.1996/97:9 s. 155-156) När man ser på enkätsvaren så verkar inte 

förhållandena likvärdiga eller rättssäkra ute bland länsrätterna i landet. Många använder 

interna turordningslistor till hjälp vid rundringning till jurister för uppdrag. Här syntes ingen 

skillnad på stora och små länsrätter och det betonades att turordningslistan inte innehöll någon 

bedömning utan endast var namn på intresserade advokater och jurister. Enskilda lagmän 

kommenterar även att det inte finns lagligt stöd för delegation av förordnande till ex.vis 

domstolssekreterare (länsrättsinstruktionen, förordn. 2001:989). Andra kommentarer handlar 

om problemet att snabbt få fram lämpliga företrädare med kort varsel, varför listan är till 

hjälp. Rättshjälpsutredningens tanke på risk för uteslutande av andra kompetenser svarar inte 

emot verkligheten eftersom dessa andra kompetenser ändå aldrig blir aktuella av något skäl. 

De kommer aldrig till användning eftersom de aldrig blir aktualiserade på någon lista. Skälet 

till att enbart jurister/advokater anlitas är ej kommenterat i någon enkätsvar. Däremot kommer 

dessa skäl till uttryck i kommentarer från konferenserna efter Barnet i rättsprocessen och 

Domstolsverkets LVU-utbildningar 1997/98 som redovisas under diskussion nedan avsnitt 9 . 

 

8.5.  Vad skiljer uppdraget till det offentliga biträdet i LVU-mål respektive 

uppdraget som särskild företrädare för barn?  

 

En lag om särskild företrädare för barn trädde i kraft 1 jan. 2000. (1999:997) med syfte att ta 

tillvara barnens rätt när en vårdnadshavare eller någon som vårdnadshavaren står i ett nära 

förhållande till misstänks för brott mot barnet. Denna förordnas av tingsrätten efter ansökan 

från åklagare. Huvudsakligt uppdrag är att bevaka barnets intressen, stödja barnet under 

utredning och vara barnets ställföreträdare i rättsliga frågor som gäller brottmålet. Uppdraget 

kan gå till advokat, biträdande jurist eller någon som annars är lämplig för uppdraget. Så långt 
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kan man säga att det inte skiljer på tänkbara möjliga uppdragstagare vid LVU-mål. Däremot 

kommer de utvecklade kraven i lagens förarbeten där man verkligen lyfter barnets rätt och 

röst samt vikten av att vara en lämplig person med rätt kompetens där vikten av att kunna 

kommunicera med barnet och vinna barnets förtroende betonas. Man måste kunna hantera 

känsliga situationer och komplexa intressekonflikter mm. Regeringen anser det lämpligt att 

personkretsen för uppdraget som särskild företrädare huvudsakligen är densamma som för 

offentliga biträden. Samordningen bör dessutom ske om en LVU-process blir aktuell(Prop. 

1998/99:133 avsn 6.5) Huruvida några andra professioner fått möjligheten att fungera som 

särskild företrädare hittills är för mig okänt, men är en intressant fråga och bör bli föremål för 

vidare forskning och uppföljning. Här finns en uppenbar risk att enbart jurister/advokater 

anlitats och att andra professioner ej kommit att bli aktuella pga att uppdragen ej blivit kända 

utanför juristkretsar.  

 

8.6. Barnperspektiv, i förordnandeprocess och LVU-process ? Finns det ? 

 

Sammanfattningsvis utmynnar min forskning i ett konstaterande att det fortfarande kvarstår en 

svårighet att göra de yngre barnets synliga i LVU-processen från dess begynnande i 

utredningsskedet, till dess slutskede och förhandlingen i förvaltningsdomstolen.Lagstiftningen 

har justerats vid olika tidpunkter med enstaka formuleringar med mål, en förstärkning av 

”barns bästa” samt ”barnets röst” med Barnkonventionen som utgångspunkt, vilket innebär en 

rättsdogmatisk skärpning av barnens rättssäkerhet. Vad som därefter gör att dessa 

lagförstärkningar ej fått någon nämnvärd effekt i realiteten kan bero på ett flertal sinsemellan 

oberoende orsaker.  

LVU-utredarens konstaterande har citerats tidigare i uppsatsen, där hon fastslår att 

lagstiftningen ej är problemet utan hur den tillämpas.  Det mest påtagliga beviset för detta är 

den mycket disparata och vid vissa länsrätter obefintliga kompetensprövningen av barnens 

företrädare inför förordnanden vid LVU-mål. Hälften av länsrätten tillämpade en 

turordningslista, stick i stäv med det som förordas i lagstiftningen, medan övriga ej beskrev 

något annat  tydligt övervägande om företrädarens kompetens. Inte vid någon länsrätt fanns 

någon särskild efterfrågan om särskild barnkompetens, ej heller om möten med barnen 

förekommit inför förhandlingarna. De yngsta barnen, som även är de mest sårbara och helt 

saknar möjlighet till eget agerande saknade härigenom helt kontakt med sina offentliga 

biträden, som dessutom genom uppdragen som särskilda företrädare har att avge ett eget 



P a g e  | 74 

 

 

ställningstagande. Ett agerande som ej skulle accepteras av vuxna klienter, ej heller av en 

domstol när det gäller vuxna målsägare.  

 

Frågan om de disparata konstnadsräkningarna mellan vårdnadshavarnas ombud och barnens 

biträden som inte visar på ett barnperspektiv, är ett känt faktum som inte beforskats ännu, som 

även det tyder på ett obefintligt barnperspektiv. Här skulle ett krav från domstolarna på 

sammanträffande med de yngsta barnen kunna ge en viss effekt. Med idén från lagmannen i 

Göteborg som tillämpade kostnadsavdrag för uteblivna möten med barnet. Den skulle kunna 

bidra till att jurister som inte är engagerade undviker att ta dessa mål om kravet på möte och 

samtal med barnen blir självklara och efterfrågade vid förhandlingen. 

 

Frågan om barnperspektiv i LVU-målen kan även bland annat ses utifrån ett rättssociologiskt 

perspektiv i ljuset av frågan om det tredelade perspektivet inom terapeutisk rätt -  hänsynen 

till medicinska, psykologiska och sociala aspekter (Jacobsson,  2006). Jacobsson ser fördelar i 

att rollfördelningen renodlas. Varför får inga andra professioner uppdrag som offentliga 

biträden för barn när det inte finns uttalade krav att denna ska vara jurist ? Med en öppenhet 

från domstolarna att våga inbjuda och till och med uppmana andra professioner som 

lagstiftaren tidigare välkomnat, skulle öka barnkompetensen i processen och framför allt ett 

närmande till de allra yngsta barnen. LVU-förhandlingarna kanske inte skulle bli lika smidiga 

och ”effektiva”, men å andra sidan skulle barnens ”ansikten” förmodligen bli tydligare liksom 

barnets röst. 

Slutligen ser jag även en olycklig tendens som bekräftats i annan forskning och i mitt arbete 

som tyder på ytterligare ett försämrat barnperspektiv i LVU-målen. Det är tendensen att 

socialtjänsten avvaktar i det längsta med ansökan om tvångsvård för att ”slippa förlora” i en 

LVU-process. Enligt uppföljningen av Barnet i rättsprocessen inleddes 80% av ansökningarna 

om LVU 2008, med ett omedelbart ingripande enl. §6 LVU. Vad gör detta med barnen? Vem 

kan anklagas för att denna utveckling framkommit? 
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9. Diskussion  

 

9.1. Varför ställs inte frågan om barnkompetens? 

 

Att frågan om särskild kunskap och erfarenhet inte efterfrågas av rätten stämmer till 

eftertanke. En länsrätt svarar ”i princip ja” på frågan om kompetens efterfrågas och tydliggör 

därefter att eftersom man i regel känner till vederbörande så efterfrågar man inte dennes 

kompetens. Vad att ”känna till” innebär framkommer inte på annat sätt än i samma länsrätts 

svar på följdfrågan där de anser att den juridiska kompetensen, erfarenheten av LVU-mål 

samt den processuella erfarenheten väger tyngst. Man kan ställa sig frågan om det här finns 

ett hänsynstagande till uppdragstagare att inte ifrågasätta deras erfarenhet och kunskap i dessa 

mål? Är det kränkande att efterfråga erfarenhet och kunskap om den målgrupp man ska göra 

sig för tolk för, särskilt när de (barnen) inte har någon möjlighet att påverka valet. Barnen har 

ingen reell påverkansmöjlighet när det gäller valet av offentligt biträde, inte ens i de fall de är 

över 15 år och har talerätt (Mattsson, 2002). De flesta yngre barnen är med all säkerhet 

medvetna om att deras situation är svår och påfrestande (Näsman 2003), men omedvetna om 

att de har en ”talesperson”. Förhoppningsvis har de fått kännedom och information om 

utredningen av socialtjänsten, särskilt numera sedan detta krav infogats i lagen 2008(SoL 5 §).  

De ska även ha givits tillfälle uttrycka sin åsikt och mening, men det är inte givet att barn 

yngre än 12 år är medvetna om att det förekommer en rättslig process eller vad 

”socialtanternas” besök och ingripande i deras liv får för konsekvenser. De yngsta barnens 

möjlighet till delaktighet och förståelse är i det närmaste obefintlig och därför är 

företrädarskapet för dem ytterst viktigt. Att företrädaren har ett intresse av området, kunskap 

om barns behov och uttryckssätt särskilt eftersom det handlar om barn som ofta under lång tid 

levt under påfrestande och för dem pressade situationer. Dessa barn borde ha en självklar rätt 

till företrädare som kan sätta sig in i deras situation, har förmåga att prata med dem och 

förklara för dem på ett begripligt sätt vad som händer och varför det händer (SOU 2000:77 ). 

9.2. Varför inget intresse av ”annan kompetens” i länsrätterna (numera 

förvaltningsrätterna) ? 

 

Den diskussion som fanns vid tiden för Barnet i rättsprocessen (1993–97) beskriver att det 

fanns en kunskap bland lagmän och rådmän om att kravprofilen i lagstiftarens mening på 

barnens företrädare ej var enbart jurist, men att det inte var intressant ej heller önskvärt från 
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domstolarnas sida med företrädare med mera ”social/terapeutisk” kompetens. Det handlade 

delvis om att det fanns tillräckligt antal jurister för uppdragen, men även att det blev ”renare 

och smidigare förhandlingar” om företrädaren för barnen hade juridisk och processuell 

kompetens. Detta framkommer även i Grindes forskning där hon beskriver upplevelsen av 

”barnmålen” i Norge, att den juridiska kompetensen och kunskapen upplevs ha en högre 

status och större inflytande i rättsprocessen och därmed en värdefullare kompetens. King & 

Trowell i England problematiserar detta utifrån att rättsprocessen framför allt fokuserar frågor 

som om företeelser (övergrepp) hänt eller inte hänt och inte ifall föräldrarnas omsorgsförmåga 

är otillräcklig på kort eller lång sikt.  

M Jacobsson problematiserar i sin forskning omkring tvångsvårdsmål som även kallas den 

”terapeutiska rätten” där det offentliga biträdet agerar utifrån tre aspekter. Som ”försvarare” 

för att vinna målet, som ”språkrör” för att ge röst åt klienten och som ”terapeut” för att verka 

för klientens bästa. Det är kanske inte helt enkelt att överföra dessa aspekter/dilemman till 

LVU-målen, men dessa aspekter finns även där, dessutom med komplikationen att barnet är 

än mer utelämnat än den vuxne till den juridiska professionen och dess kunskap eller 

okunskap om barnets förhållanden. Man kan även ställa sig frågan om det är en medveten 

ovilja från domstolarnas sida att inte erbjuda andra professioner dessa uppdrag. Kan det bero 

på misstroende gentemot andra kompetenser, hur de kan komma att påverka förhandlingarna, 

eller kanske till och med ett värnande om den egna juridiska professionen. 

Jag ser här rent hypotetiskt en möjlighet till förändring i rätt riktning om barnets offentliga 

biträde hade annan kompetens än den nu helt förhärskande juridiska, vilket skulle kunna 

påverka hela förhandlingsprocessen med ett större fokus på barnets röst (språkrör) och barnets 

bästa (terapeut). Kanske förhandlingarna skulle bli ”yvigare” och mer tidskrävande, men jag 

kan inte se att det skulle innebära en försämrad rättssäkerhet, varken för barn eller 

vårdnadshavare. Med förhandlingsprocessen i Norge som jämförelse som pågår i flera dagar, 

har vi kanske något att vinna på att låta LVU-förhandlingarna ta lite mera tid för barnens 

skull.   

9.3. Att möta eller inte möta barnen – länsrätternas ”åldersgräns”. 

 

En ”magisk gräns” när man lämpligast kan samtala och möta barnen i LVU-processerna 

verkar gå vid 6-årsåldern. Efter att barnen fyllt sex år kan man från rättsväsendets och 

juristernas sida samtala/förhöra barnen. Om detta verkar råda en stor enighet utan närmare 

särskild förklaring. Det kan möjligen förklaras med att barnen i förskoleåldern har en 
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språkkompetens och att man därmed kan kommunicera direkt med dem. Enkäten visar en 

tydlig tendens att barn yngre än 6 år i realiteten i stor utsträckning helt saknar företrädare 

eftersom det offentliga biträdet och ställföreträdaren för dem inte har en realistisk möjlighet 

att skapa sig en egen bild och uppfattning om barnet/barnen om ett möte aldrig skett.  I 

uppdraget som ställföreträdare ligger kravet att denne förutom att förmedla barnets åsikt även 

skall skapa sig en egen uppfattning om vad som är bäst för barnet och framföra det. På 15 

länsrätter och förmodligen vid flertalet där förekommande LVU-förhandlingar har 

företrädaren inte träffat de minsta barnet/barnen. Det innebär att  inställningen fortfarande 

finns att små barn inte är möjliga att möta, samtala med eller ”förhöra”, varken med dem eller 

deras vårdare. Detta är en förlegad inställning till barns förmåga att uttrycka sig och förmedla 

information som inte förändrats nämnvärt sedan 1993 trots förstärkt skrivning i lagstiftningen 

om barnets röst och rätt samt utbildning för domstolarna i LVU-processen 1997/98. Dessutom 

finns den som vårdar barnet som en viktig förmedlare av hur barnets upplevelse av situationen 

kommit till uttryck även om barnet helt saknar ord eller tydliga uttryckssätt.   

Här finns en intressant diskrepans i materialet mellan vad länsrätten anser om vikten av att 

möte sker med de minsta barnen och vad som i realiteten sker. Fler ansåg att möten var 

viktiga än vad som förekom vilket kan tyda på att lagmännen har andra ambitioner än somliga 

rådmän. Det kan även betyda att frågan om vikten av företrädarnas möten med de små barnen 

verkligen kommer till stånd i realiteten ”inte finns”, inte diskuteras och därmed inte heller 

finns på dagordningen. Med tanke på att fem angav att de inte hade kännedom om i vilken 

mån möten med barnen kommit till stånd, samtidigt som tre av dem ansåg detta vara viktigt. 

Man måste då fråga sig av vilken anledning inte dessa möten efterfrågas eller ”krävs” från 

LR:s sida. Så var däremot fallet i Göteborgs länsrätt enligt lagmannens uttalande i samband 

med LVU-utbildningen 1997-1998 som jag redovisat tidigare, där han förespråkade och sade 

sig tillämpa kontnadsavdrag för det offentliga biträde för barn som inte sammanträffade med 

barnet.  

Resultatet kan här vid en positiv tolkning tyda på en förändrad syn hos länsrätternas jurister 

emot att möten även med de minsta barnen är nödvändiga även om de inte kommer till stånd. 

Vid en mindre positiv tolkning framstår det som om uppfattningen bland jurister och domare 

som framkom vid utredningen Barnet i Rättsprocessen 1995 och de efterföljande 

konferenserna fortfarande finns kvar efter 15 år. Att det ej är nödvändigt att ställföreträdaren 

träffar de allra yngsta barnen. Detta visar beklagligt nog, men med önskvärd tydlighet att 

rättssäkerheten för de yngsta barnen inte fungerar tillfredsställande trots lagstiftarens 

intentioner. 
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Ett annat mått på barns företrädares möjlighet till och rättsinstansernas acceptans för möten 

och samtal med barn är de kostnadsräkningar som presenteras efter varje förhandling och som 

även alltid redovisas i dom. Undantagslöst är vårdnadshavarnas kostnadsräkningar betydligt 

högre och ibland mångdubbelt högre, ett faktum som jag aldrig har hört ifrågasättas i något 

annat sammanhang. Ett faktum som borde vara föremål för uppföljning och analys. 

 

9.4. Valet av ”den goda företrädaren” 

 

I min praktiska erfarenhet har jag upplevt att socialtjänsten gärna föreslår offentliga biträden 

för barn som det har erfarenhet av som engagerade och kunniga i LVU-mål. Sådana som läser 

in sig på utredning, sammanträffar med barnen och har ett eget ställningstagande. 

Länsrätterna behöver inte ta hänsyn till dessa förslag utan förordnar efter eget 

ställningstagande var tydligt i enkätsvaren. Men ett exempel på en engagerad företrädare är 

advokaten BK i reg.rättsfallet under avsnitt 3.5.4 Man önskar sig inte den företrädare som 

knappt går få kontakt med, som inte är påläst och kommer till förhandlingen någon minut 

innan förhandling och som inte kontaktat barnet inför förhandlingen. I enkäten framkommer 

en tveksamhet från vissa länsrätter att förordna företrädare på socialnämndens önskemål med 

motivering i ett fall att man anser det olämpligt att förordna någon som socialnämnden 

samarbetar bra med. Samma länsrätt säger å andra sidan att om socialnämnden framför 

föräldrarnas önskemål om biträde så följer man vanligtvis detta. Att en sådan skillnad görs 

mellan barn och vårdnadshavare förefaller som en avsaknad av ett barnperspektiv och att 

länsrätten mera värnar om vårdnadshavarens rättssäkerhet. En av de positiva kommentarerna 

gällande lämplighet är uttrycker att ”den som verkar bra för barnen har lättare att förordnas 

som ställföreträdare och offentligt biträde för barn”. 

 

9.5. Den interna dialogen 

 

En intern diskussion verkar finnas inom länsrätterna. Hur den sker och effekten av denna är 

svårbedömd. Varje domare är självständig och behöver inte följa en kollegas avrådan. Flera 

kommenterar att ex.vis ”den som agerar olämpligt förordnas endast om part begär det” , eller 

den att ”olämpliga biträden får inte uppdrag” beskriver att det finns en ”icke nedskriven” 
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kunskap om lämpliga och olämpliga företrädare. Kanske en företeelse som lättare kan fungera 

på mindre länsrätter. Ett särskilt problem kan finnas på mindre orter med få jurister att välja 

på. Här har ändå inte någon av de minsta länsrätterna som kommenterat bristen på jurister, 

använt möjligheten till att vidga gruppen möjliga företrädare till andra professioner. 

Nackdelen med enkäten är att jag inte kan avgöra vad som varje svarande menar med att vara 

ett olämpligt ombud. Mitt antagande är att det handlar om agerandet under förhandlingen av 

processrättslig karaktär. Länsrätternas sammanslagning till idag 12 förvaltningsrätter (f.o.m. 

15 febr.2010) innebär ingen förändring i arbetssätt eller rutiner. 

 

9.6. Arenorna 

 

För att inte föra diskussionen för långt utan stanna vid den möjliga förståelsen mellan 

socialarbetaren och advokaten/juristen har vi här en tillräcklig komplicerad bild av 

socialarbetaren på juridikens arena, vilket det handlar om när ansökan om tvångsvård blir 

aktuell. Socialarbetaren med det terapeutiska språket och därmed sociala bedömningarna som 

i sin utredning försöker anpassa eller översätt det sociala/terapeutiska språket till det 

juridiskt/lagtekniska språket inom juridikens område, detta för att ”passa in i” de kriterier som 

ligger till grund för exempelvis ansökan om vård.  Jmf. King/Troell och Vogt Grindes 

forskning som beskriver socialarbetarnas känsla av att behöva anpassa sig till juridikens språk 

och krav.  

Så har vi det omvända förhållandet, juristen på terapeutens/ socialarbetarens arena, som inte 

är debatterat på samma sätt är. Hur barnets offentliga biträde och ställföreträdare, i de flesta 

fall en jurist eller advokat, har uppdraget att fungera som uttolkare av socialnämndens 

beskrivning av barnets utsatthet och den från socialtjänstens sida visade påtagliga risken. Här 

har det offentliga biträdet en dubbel utmaning. Först att tolka utredaren/utredningens 

beskrivning av barnets utsatthet i den sociala verkligheten, detta för förståelse av barnets 

situation och ev. skyddsaspekt. Därefter att kunna sätta sig in i barnets situation, tolka barnets 

utsaga och barnets egen berättelse, alt. barnets vårdares beskrivning av barnet. Hur detta kan 

genomföras utan att man som företrädare träffar barnet/barnen är för mig helt obegripligt. 

Svårigheten blir inte mindre om företrädaren saknar kunskap om barn, barns utveckling och 

grundläggande behov.  
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9.7. Aktuell forskning om företrädares bristande kunskap om barn saknas, 

liksom orsak till att andra professioner ej förekommer som företrädare. 

 

Min genomgång av svensk forskning visar att endast Titti Mattson lyft frågan om 

företrädarnas bristande kunskap om barn i sin forskning (Mattsson 2004). Hon berör 

däremot ej frågan om andra möjliga professioner. Vad beträffande orsaken till att 

förvaltningsrätterna numera utan undantag förordnar jurister eller advokater som ombud 

och ställföreträdare för barn, finner jag inte i något forskningssammanhang. En orsak kan 

vara att forskningen på den socialjuridiska arenan i de flesta fall bedrivs av jurister och att 

det förhållandet av detta skäl är en ”ickefråga”. Min förhoppning är att de förhållanden 

som jag belyst i min forskning väcker intresse, särskilt när det gång på gång konstateras att 

barnens osynlighet i rättsprocessen kvarstår alla lagförstärkningar till trots. 

 

9.8. Samlade synpunkter från efterföljande samrådskonferenserna ”Barnet i 

rättsprocessen” socialarbetare, jurister samt domare i 

förvaltningsrätterna. 

 

Hur synliggöra barnen i rättsprocessen? 

Samtliga deltagare oavsett profession var överens om att huvudansvaret för att synliggöra 

barnen ligger på socialtjänsten och barnets biträde. Socialarbetare ansåg att föräldrarna och 

deras ombud får alltför stort inflytande i hela den rättsliga processen, och att det då är svårt 

att hålla barnen i fokus. Socialsekreterare poängterade risken att jurister och nämndemän 

som inte träffat barnen lättare identifierar sig med föräldrarna som är synliga i rättssalen. 

Jurister som hade uppdrag som barnens biträden ansåg att det inte var nödvändigt att 

samtala med (ordvalet förhöra användes) små barn. Det kunde ibland vara svårt att komma i 

kontakt med barnen om de exempelvis är placerade eller att tidspressen kan göra att man inte 

hinner träffa dem. 

Barnets offentliga biträde 

De offentliga biträden som deltog i konferenserna var jurister och advokater som var mycket 

engagerade och kunniga. Det framkom dock en viss kritik mot somliga kollegor. Kunskapen 

om barn varierar liksom engagemanget. Att LVU-mål inte ses som högstatusmål i 

juristkretsar bekräftades endast av en del. Socialarbetarna hade mycket varierande 

erfarenhet av barnens offentliga biträden. Somliga beskrev helt ointresserade ombud som inte 

var insatta i ärendet och knappt yttrade sig vid den muntliga förhandlingen. Andra upplevde 

flertalet biträden engagerade och hyfsat insatta. Två advokater berättade att de ibland efter 
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avkunnad dom träffade barnen för att samtala med dem och förklara vad beslutet skulle 

innebära. Ett förfarande som lovordades av socialtjänsten, men inte av domstolarna, som inte 

gärna godkände kostnaderna för detta efterarbete i detta nämnda fall. 

Domstolarnas inställning varierar 

En länsrätt avslog detta år en ansökan om ombud för ett nyfött barn med motivering att det 

var obehövligt med tanke på barnets ålder. Även i andra länsrätter framkom tveksamheter 

inför att förordna biträden till så små barn.  

Flertalet lagmän och rådmän var tveksamma till fråga om fasta sakkunniga i LVU-mål. 

Anledningen uppgavs vara att ”trenden” i domstolsväsendet varit den motsatta, det vill säga 

att man frångår fasta sakkunniga. Speciallottning förekom i vissa domstolar(en informell 

ordning)vilket innebar att vissa domare fick huvudparten av LVU-målen och därmed 

tillägnade sig större erfarenhet av dessa mål. Lagmannen vid Göteborgs kammarrätt beskrev 

hur de tillämpar kostnadsavdrag för biträden som inte träffar barnen, å andra sidan. 

 

9.9. Samsyn mellan olika professioner saknas 

 

Utgångspunkten vid diskussionen om skapandet av samsyn vad gäller barn som far illa samt 

barns bästa och barns behov är FN.s konvention om barnets rättigheter och de lagmässiga 

utgångspunkterna står att finna i bestämmelserna i FB:s 6 kap.1§, SoL samt LVU.  

Den komplikation som snart infinner sig diskussioner och samtal mellan professioner är 

avsaknaden av ett enhetligt språkbruk, något som Barnkommittén liksom LVU-utredaren tar 

upp och även regeringen skriver i prop.:2002/03:53, Stärkt skydd för barn…”. Enhetlighet i 

språkbruk om vad barn kan utsättas för kan ge bättre förutsättningar för olika yrkesgrupper 

och professionella som möter barn i utsatthet att kunna kommunicera utan att misstro och 

missförstå varandra. Förskole- och skolpersonal, socialarbetare, medicinsk personal, poliser, 

psykologer och jurister och andra som möter dessa barn ska på ett för varandra begripligt sätt 

ska kunna beskriva under vilket förhållande ett barn lever och hur dessa barns hälsa och 

utveckling riskerar allvarligt skadas.” Vad är försummelse av barn och i vilken ålder. Är 

försummelsen större när en tvååring lämnas ensam när mamma springer till affären för att 

handla mat alternativt när hon stänger dörren till sovrummet för att sälja sexuella tjänster, än 

om barnet är 10 år och i samma situation. Liknande händelsebaserade beskrivningar kan 

uppfattas helt olika beroende på kunskap barns utveckling och behov. Utifrån ett 

barnperspektiv är strävan emot ett enhetligt språkbruk synnerligen angeläget skriver 
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regeringen i nämnda proposition där man av det skälet exemplifierar och citerar Kommittén 

mot barnmisshandels beskrivningar (uppräkningar) av svåra situationer där barn riskerar fara 

illa. Detta med tanke att det kan tjäna som verktyg vid bedömningar ex.vis när anmälan till 

socialtjänsten övervägs. 

 

9.10. Samstämmighet mellan förvaltningsdomstolarna och socialtjänsten 

minskat. 

 

Samstämmigheten och förståelsen mellan socialarbetaren (terapeuten) och domaren i 

förvaltningsdomstolen varierar enligt studierna i Barnet i rättsprocessen och den aktuella 

uppföljningen av denna. En bild som förändrats från Hollanders studie 1985 där hon såg en 

hög samstämmighet mellan förvaltningsdomstolarna och socialnämnderna. Andelen bifall till 

ansökningarna i miljöfallen är generellt lägre än i ärenden som handlar om eget beteende, ett 

förhållande som bestått över tid. Variationen mellan länsrätternas bifallsprocent var hög och 

varierade stort 1993, en olikhet som fortfarande kvarstår om än inte lika markant. Orsaken till 

detta är svårbedömt. Anledningen kan vara både dåliga underlag från sökande kommuners 

socialtjänst, att nämnden ansökt innan situationen varit akut, men kan likaväl vara ett mått på 

länsrättens snäva tolkning av skyddslagen i det fall när bifallsprocenten endast är 50 – 60%. 

Att socialtjänsten väntar i det längsta innan ansökan inlämnas eftersom man vill vara 

övertygad om att LVU fastställs är ett känt faktum. En tolkning av ett förmodat 

förhållningssätt som konstateras även i den norska forskningen (Grinde)som förklaring på den 

höga bifallsfrekvensen  vid ”tvangsvedtak” i fylkesnemnderna. Det kan även bekräftas av att 

så stor andel av de inkommande ansökningarna om LVU-vård till länsrätterna inleds med 

omedelbart omhändetagande. 

Detta förhållande uppmärksammas även i uppföljningen Barnens rätt och LVU, en oroande 

tendens som bekräftats är dessutom att den sedan tidigare höga andelen ansökningar som 

inledds med ett omedelbart omhändertagande (§6 LVU) finns kvar med en viss ökning under 

15 års tid .  Vid tre av fyra länsrätter inleddes c:a 80% av samtliga mål (både miljö och 

beteende) med ett omedelbart omhändertagande. (SoS 2009-126-182 sid.30) Ett oroande 

tecken som även bekräftas som ett problem i vårt grannland av den aktuella forskningen 

Christiansen & Anderssen (2010) i Norge. Oron för att socialarbetare efter en lång tids stöd i 

familjer med barn som lever i utsatthet, inväntar att ”trigger factor appears” .  
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Till sist vill jag med detta slutcitat citera min egen kommentar om ett dilemma och slutsats i 

e-boken ” Synlig men ändock osynlig”(Flodström,Nilsson&Knutsen 2003), som även citerats 

i LVU-utredningen (SOU 2000:77 sid. 93).  

”I vissa ärenden där barnets skador elimineras tack vare tidiga insatser av professionell 

personal kan denna förebyggande insats bli en del i föräldrarnas problem att inte kunna visa 

vad han/hon klarar av utan insatser/stöd. Det förebyggande arbetet och professionella stödet 

kan bli (upplevas som) en press på föräldern och ett ”onaturligt” inslag i vardagen. I den 

rättsliga processen kan detta få till följd att det som var tänkt som en stödinsats för familjen 

omöjliggör ett senare nödvändigt omhändertagande. Det som på kort sikt var avsett som 

skydd för barnet blir indirekt ett hinder att hjälpa barnet att få sina grundläggande behov 

tillgodosedda på lång sikt.” 

 

 

  ********************************* 
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11. B I L A G A 

 

11.1.   Enkäten till länsrätterna  

 

   



P a g e  | 88 

 

 



P a g e  | 89 

 

 



P a g e  | 90 

 

 

 


