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SAMMANFATTNING 
Arbetet behandlar det offentliga biträdets roll och befogenheter i hedersrelaterade 

LVU-ärenden. En presentation görs av den rättsliga reglering som påverkar och styr 

biträdets roll. Arbetet innefattar även en intervjustudie som diskuterar den praktiska 

tillämpningen av den rättsliga regleringen och synen på det offentliga biträdets roll. 

Syftet med uppsatsen är att närmare belysa, diskutera och problematisera det offent-

liga biträdets roll i dessa ärenden och de olika faktorer som biträdet har att beakta. 

För att belysa hur barns och ungas rättigheter tas tillvara i rättsprocessen beskrivs 

ett antal principer och förhållningssätt av betydelse. Samhället har ett ansvar att 

skydda barn när vårdnadshavarna inte kan tillgodose barnens behov. Skyldigheten att 

skydda barn mot övergrepp inskränker då rätten till familje- och privatliv. Barnet ska 

ges möjlighet till delaktighet och inflytande genom att principen om barnets bästa 

och rätt att komma till tals respekteras. Att ett kompetent offentligt biträde förordnas 

kan då uppfylla barnets rätt till en rättvis rättegång. Även de omständigheter som 

berättigar ett tvångsomhändertagande enligt LVU samt innebörden av hedersrelaterat 

våld och förtryck beskrivs som en bakgrund till vad det komplexa uppdraget som 

offentligt biträde kan innefatta.  

Den rättsliga regleringen kring det offentliga biträdets roll är begränsad och anger 

endast ramarna för uppdraget. Den genomförda intervjustudien ger därför en 

uppfattning om vad uppdraget kan innebära och hur praktiserande advokater ser på 

arbetet som offentligt biträde. I uppsatsens analys och diskussion konstateras att 

begränsningar i biträdets kunskaper och befogenheter utgör ett problem, samt att 

utbildning och kompetens för alla inblandade är av stor vikt för att hedersrelaterat 

våld och förtryck ska uppmärksammas utan fördomar. Det konstateras även att ett 

tydligare barnperspektiv samt en utökad samverkan mellan olika aktörer kan leda till 

att barns rättigheter bättre tillgodoses. 
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FÖRKORTNINGAR 
Barnkonventionen FN:s konvention den 20 november 1989 om barnets 

rättigheter 

EKMR Europeiska Konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna 

FB Föräldrabalk (1949:381) 

FL Förvaltningslag (1986:223) 

FPL Förvaltningsprocesslag (1971:291) 

FR Förvaltningsrätten 

HFD Högsta Förvaltningsdomstolen 

KamR Kammarrätten 

LOB Lag (1996:1620) om offentligt biträde 

LPT Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 

LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

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

RF Regeringsformen (1974:152) 

SoL Socialtjänstlag (2001:453) 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Varje år tvångsomhändertas ett stort antal barn1 enligt lagen (1990:52) om vård av 

unga [LVU] på grund av att de far illa.2 Dessa barn befinner sig i en väldigt sårbar 

situation och har då precis som vuxna rätt till en rättvis rättegång och även en 

grundläggande rätt att komma till tals. För att dessa rättigheter ska kunna tillgodoses 

är det viktigt att barnet representeras av ett offentligt biträde som tillvaratar barnets 

intressen. Sedan Sverige ratificerade FN:s konvention om barnets rättigheter 

[Barnkonventionen] 1990 har svensk rätt ständigt förändrats för att införliva ett ökat 

barnperspektiv. Ett antal reformer rörande barns rättigheter och tvångsvård har 

genomförts, vilket bland annat har lett till att principen om barnets bästa ska vara 

avgörande vid alla beslut samt att den unges inställning ska klargöras.3  

De senaste åren har flickor och pojkar som utsätts för hedersrelaterat våld och 

förtryck uppmärksammats alltmer och dess förekomst i tvångsvårdsärenden har 

diskuterats i myndighetsrapporter och handböcker. Regeringen har även beslutat om 

två handlingsplaner för våld mot kvinnor och tvångsäktenskap.4 För närvarande 

genomförs en översyn av LVU med uppdrag att bland annat analysera och belysa 

”om särskilda åtgärder behöver vidtas för att säkerställa en god och säker vård för 

barn och unga som på grund av hedersrelaterat våld och förtryck bereds vård enligt 2 

§ LVU”, samt ”barns och ungas möjlighet att i högre utsträckning komma till tals”.5 

Den hedersrelaterade problematiken utgör en relativt ”ny” typ av utsatthet och LVU 

har inte reviderats sedan den nuvarande lagen trädde i kraft 1990. Det innebär att nya 

frågor uppkommer som det offentliga biträdet behöver förhålla sig till, varför det är 

positivt att översynen ska utreda den specifika problematik som kan uppstå.  

                                                
1 Barn definieras enligt Barnkonventionens Art. 1 som varje människa under 18 år. Det gäller även i 
svensk rätt, se exempelvis 1:2 st. 3 socialtjänstlagen (2001:453) [SoL]. 
2 Se Socialstyrelsen, Barn och Unga – Insatser år 2011: Vissa insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 
och lagen med särskilda bestämmelser om unga (LVU), 2012 
för specifika uppgifter om statistik i LVU-ärenden. 
3 Se bland annat SOU 2009:68 Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU), som föreslog att 
samla alla bestämmelser i SoL och LVU som rör barn och unga i en ny lag, samt prop. 2012/13:10 
Stärkt skydd för barn och unga som bygger på betänkandet. Principerna har lagfästs i 1:2 och 11:10 
SoL samt i 1 § st. 5 och 36 § LVU. 
4 Skr. 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 
förtryck samt våld i samkönade relationer; Skr. 2009/10:229 Handlingsplan för att förebygga och 
förhindra att unga blir gifta mot sin vilja. 
5 Dir. 2012:79 Översyn av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, m.m., s. 9 f. 
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Trots diverse rättslig reglering och vägledning angående de offentliga biträdenas roll 

i LVU-ärenden finns det viss otydlighet kring vilket ansvar, vilken funktion och 

vilka befogenheter de biträden som företräder barn egentligen har. Det gäller särskilt 

i fråga om hur offentliga biträden ska agera i förhållande till barnets vilja, intresse 

och ålder. En relevant fråga är därför vilken roll och vilka befogenheter det offentliga 

biträdet har i Sverige, och då särskilt i hedersrelaterade ärenden som ställer stora och 

specifika krav på biträdets befogenheter, kunskap och kvalifikationer. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka den roll och de befogenheter som 

offentliga biträden och ställföreträdare för barn har i ärenden som rör 

omhändertaganden av barn, med särskild fokus på situationen i så kallade 

hedersrelaterade ärenden. I uppsatsen granskas både den rättsliga regleringen och hur 

denna reglering uppfattas och används av jurister som har sådana uppdrag. Den 

övergripande frågeställningen är således vilken roll och vilka befogenheter offentliga 

biträden för barn och unga har i LVU-ärenden med hedersrelaterad problematik samt 

hur den rättsliga regleringen kan fungera i praktiken? I denna övergripande 

frågeställning ingår flera delfrågor;   

– När ska ett offentligt biträde utses samt vilken roll, ansvar och befogenheter har 

biträdet i LVU-processen att företräda barnet och tillvarata barnets intressen? 

– Hur ställer sig biträdets roll och befogenhet i förhållande till vårdnadshavaren 

och till socialtjänsten? 

– Hur ska biträdet agera i förhållande till barnets vilja och ålder? 

– Hur uppfattar advokater som åtar sig uppdrag som offentliga biträden och 

ställföreträdare i sådana ärenden sitt uppdrag, sitt ansvar och sin roll? 

– Vad kan utgöra särskilda rättsliga och praktiska svårigheter i hedersrelaterade 

LVU-ärenden? 
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1.3 Metod och material 
Frågorna gällande offentliga biträdens och ställföreträdare för barns roll och 

befogenheter analyseras med hjälp av en rättsvetenskaplig metod inkluderande en 

intervjustudie i vilken advokater som tar uppdrag som offentliga biträden i LVU-

ärenden har intervjuats.6 Uppsatsen har därför två huvuddelar – en granskning av 

rättslig reglering och en intervjustudie som undersöker den rättsliga tillämpningen.  

1.3.1 Metod och material för granskning och analys av rättslig reglering 
Grunden för analysen av den rättsliga regleringen är en granskning av det som 

återfinns i rättskällorna, det vill säga lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin. 

Frågorna som analyseras sträcker sig över flera rättsområden såsom socialrätt och 

förvaltningsrätt, men även familjerätt, processrätt och folkrätt i form av reglering av 

mänskliga rättigheter. Regleringen kring offentliga biträden anger i viss mån endast 

ramar och mål. Därutöver ger uttalanden i förarbeten knapphändig vägledning och 

det finns få prejudicerande fall. Det gör sammantaget att andra typer av rättskällor än 

de traditionella, exempelvis uttalanden från Socialstyrelsen och JO samt 

underrättspraxis, används i granskningen av den rättsliga regleringen.  

1.3.2 Närmare om metod och material för intervjustudien 
För att berika analysen av den rättsliga regleringen avseende offentliga biträdens roll 

och funktion i LVU-ärenden samt för att fördjupa förståelsen för hur offentliga 

biträden arbetar i praktiken i ärenden med så kallad hederskontext, genomfördes 

kvalitativa intervjuer med fyra advokater med erfarenhet av att företräda barn och 

unga i LVU-ärenden. Ambitionen är inte att presentera kvantitativa generaliserbara 

resultat, utan snarare att nå en fördjupad förståelse för hur den rättsliga regleringen 

kan uppfattas och fungera i praktiken samt vilka eventuella problem och brister som 

kan finnas i den rättsliga regleringen.  

Inför intervjuerna hämtades inspiration från en lärobok om kvalitativa intervjuer7 

och tidigare genomförda intervjustudier inom ramen för rättsvetenskapliga arbeten.8 

Urvalet av respondenter grundades i handledares förslag på erfarna advokater att 

kontakta. De som visade intresse bokades in för ett möte. På grund av begränsad 

tillgänglighet genomfördes två intervjuer per telefon, där anteckningar fördes 

                                                
6 Se Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material och argumentation, 2 u., 
Norstedts Juridik, Vällingby, 2010, s. 36 ff, s. 42 f . 
7 Trost, J., Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, 3 u., Lund, 2005. 
8 Leviner, P., Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, Jure, Stockholm, 2011, s. 40 f.  



 
8 

löpande. Två intervjuer genomfördes på advokaternas kontor och spelades in, 

varefter de transkriberades ordagrant. Samtliga intervjuer tog ca 30 minuter.  

Om respondenterna kan sägas att samtliga i denna studie är advokater, det vill 

säga inte biträdande jurister, och de är alla verksamma i Stockholmsområdet. Tre 

respondenter är kvinnor och en är man. De har olika lång erfarenhet av att företräda 

barn och unga i LVU-ärenden och har varit advokater i mellan två och 33 år. De 

namnges inte då det inte anses tillföra något i förhållande till den analys som görs.  

Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide med två teman; 1) allmänna 

tankar kring det offentliga biträdets roll och 2) särskilt om det offentliga biträdets 

roll i hedersrelaterade LVU-ärenden. Först ställdes en mycket öppen fråga till varje 

tema varefter kompletterande och något mer detaljerade frågor följde. Dessa frågor 

hölls dock så öppna som möjligt för att få en uppfattning om advokatens synpunkter 

utan påverkan. Intervjuerna har sedan sammanställts och analyserats för att finna 

likheter, skillnader och övriga mönster i hur praktiserande offentliga biträden ser på 

uppdraget utifrån den rättsliga regleringen. Resultatet presenteras i två delar som 

hänför sig till intervjuguidens teman i bearbetad form.9 

1.4 Avgränsningar 
Genom att i frågeställningen ta upp den hedersrelaterade kontexten avgränsas 

uppsatsen från att behandla det offentliga biträdets roll i alla typer av LVU-ärenden. 

Fokus ligger därmed på de s.k. miljöfallen, där det är förhållanden i hemmet som 

ligger till grund för tvångsomhändertagande enligt 2 § LVU. Det kan finnas tillfällen 

där den unges beteende utgör grunden enligt 3 § LVU, men då det är ovanligt 

diskuteras denna möjlighet endast i analysen. Syftet med uppsatsen är inte att utreda 

förutsättningarna för omhändertagande av barn och unga enligt LVU, men det 

beskrivs övergripande som en bakgrund till ämnet. 

                                                
9 Se Leviner, P., Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, s. 42 ff samt 289 f för 
presentation av metod och material. Intervjuguiden bifogas som bilaga. 
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1.5 Disposition 
Uppsatsen är indelad i fem avsnitt. Efter detta inledningsavsnitt följer ett 

bakgrundsavsnitt där barns rättigheter i Sverige beskrivs övergripande liksom 

förutsättningar för omhändertagande enligt LVU och den specifika hedersrelaterade 

problematiken. Denna bakgrund presenteras för att förstå de principer och regler som 

offentliga biträden behöver ta hänsyn till i sitt arbete med att företräda barn. I avsnitt 

tre presenteras den specifika rättsliga regleringen för offentliga biträden och vad den 

innebär för biträdets roll och befogenheter. I avsnitt fyra presenteras intervjustudien 

som behandlar det offentliga biträdets roll i hedersrelaterade LVU-ärenden i 

praktiken. I det avslutande femte avsnittets analys och diskussion presenteras 

slutsatser och möjliga förbättringar på området. 

2. EN RÄTTSLIG BAKGRUND – REGLERING, PRINCIPER OCH 
FAKTORER SOM PÅVERKAR DET OFFENTLIGA BITRÄDETS ROLL I 
HEDERSRELATERADE LVU-ÄRENDEN 

2.1 Barns rätt till skydd 

2.1.1 Samhällets och vårdnadshavares ansvar 
Sverige har sedan ratifikationen av FN:s Barnkonvention åtagit sig att förverkliga 

konventionen i svensk rätt för att stärka barnets rättsliga ställning, vilket har gjorts 

genom ett flertal lagändringar och strategier.10 Barnkonventionen bygger på fyra 

grundläggande principer11 som förtydligar barns roll som medborgare och 

rättighetsinnehavare. Utgångspunkten är att barnets behov och önskningar behöver 

skyddas av vuxna. Vikten av att barn själva får uttrycka sin uppfattning och åsikt 

förstärks därmed och vuxnas tolkning och bedömningar blir ett viktigt inslag i 

rättsliga sammanhang.12  

Barnkonventionens art. 19 stadgar en skyldighet för samhället att vidta åtgärder 

för att skydda barn mot alla former av övergrepp. Art. 20 stadgar skyldigheten till 

alternativ omvårdnad när barnet för sitt eget bästa inte kan stanna i sin hemmiljö. 

Hänsyn ska här ”… tas till önskvärdheten av kontinuitet i ett barns uppfostran och till 

barnets etniska, religiösa, kulturella och språkliga bakgrund”. Skyldigheten att 

skydda barn kan relateras till art. 6 som stadgar rätten till liv och överlevnad, art. 34 
                                                
10 Se prop. 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barns rätt i Sverige, samt 
prop. 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. 
11 Se Barnkonventionen art. 2, art. 3, art. 6 och art. 12. 
12 Hollander, A., Att tillvarata barnets rätt och bästa – om det komplexa uppdraget att företräda barn 
i rättsliga processer, i Hollander, A., Nygren, R., Olsen, L., (red.) Barn och Rätt, Iustus förlag, 
Uppsala, 2004, [cit. Hollander, Att tillvarata barnets rätt och bästa], s. 58. 
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som stadgar skydd mot sexuellt utnyttjande samt till art. 37 som anger förbud mot 

tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 

Sammantaget ger artiklarna en rätt till försvarliga uppväxtvillkor och ett tydligt barn-

skyddsansvar för konventionsstaterna. Art. 9 anger dock att det ska säkerställas att ett 

barn inte skiljs från sina föräldrar utom då det i enlighet med lag är för barnets bästa. 

I svensk rätt regleras barnets rätt till skydd i bland annat 5:1 socialtjänstlagen 

(2001:453) [SoL], som anger socialnämndens ansvar i förhållande till barn och unga. 

Socialtjänsten, det vill säga socialnämndens förvaltning, har en skyldighet att ingripa 

när barn far illa. I första hand ska det ske på frivillig väg enligt SoL, men med stöd 

av LVU om vård inte kan ges med samtycke av vårdnadshavare och, om den unge 

fyllt 15 år, honom eller henne själv.13 Eftersom LVU är ett komplement till SoL ska 

socialtjänsten i alla åtgärder följa båda lagarna. I 11:1 SoL stadgas en 

utredningsskyldighet för socialtjänsten när förhållanden framkommer som kan 

föranleda åtgärder. Det allmännas ansvar för barn har även grundlagsfästs i 1:2 st. 5 

regeringsformen (1974:152) [RF] som stadgar att barns rätt ska tas tillvara.  

Föräldrar har som vårdnadshavare enligt 6:1 och 6:2 föräldrabalken (1949:381) 

[FB] ansvar för barnets personliga förhållanden och de ska se till att barnets behov 

tillgodoses. Vårdnadshavare har enligt 6:11 FB rätt och skyldighet att bestämma i 

frågor som rör deras barn och ska i takt med barnets stigande ålder och mognad ta 

hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Dessa rättigheter inskränks dock enligt 

11 § st. 5 LVU under den tid som vården pågår, då socialnämnden har samma ansvar 

som vårdnadshavaren för att den unges behov tillgodoses. Rätten enligt 6:11 FB 

inskränks även av att ett förordnat biträde för barn under 15 år i LVU-ärenden 

övertar vårdnadshavares ställning som legal ställföreträdare i frågor som rör ärendet. 

                                                
13 1 § LVU, se Lundgren, L., Thunved, A., Nya sociallagarna – med kommentarer (1 januari 2013, 
Zeteo), kommentaren till 1 § LVU under rubriken Samtycke. 
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2.1.2 Rätten till familje- och privatliv 
Omhändertagande av barn faller inom den europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheternas [EKMR] 

tillämpningsområde, som gäller som svensk lag sedan 1995.14 Artikel 8 stadgar 

rätten till privat- och familjeliv. Inskränkningar i denna rätt får endast ske om de 

enligt artikel 8.2 EKMR har stöd i lag och i svensk lag finns detta stöd i LVU. 

Ingripandet måste även vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle för vissa angivna 

syften, bland annat för att tillgodose personliga fri- och rättigheter, i detta fall barnets 

rättigheter. Artikeln måste beaktas även vid vidare åtgärder som faller inom LVU 

och som berör inskränkningar av privat- och familjeliv på olika sätt.15 Inskränkningar 

i rätten har i stor utsträckning bedömts falla inom staternas ”margin of appreciation” 

och i praxis har en proportionalitetsbedömning vuxit fram för att se om en relevant 

och tillräcklig grund föreligger. Av betydelse är bland annat vilka processuella 

rättigheter och skyddsåtgärder som barnet har tillgång till.16 Det har dock 

uppmärksammats att den praxis som finns från Europadomstolen gällande avvägning 

mellan rätten till privat- och familjeliv och barns rätt till skydd tenderar att anta ett 

föräldraperspektiv, då det saknas fall med barn som klaganden.17 

2.1.3 Barnets bästa och rätten att komma till tals 
I syfte att förstärka barnperspektivet har ett flertal ändringar med fokus på att stärka 

barns delaktighet och inflytande genomförts de senaste åren. Bestämmelsen att vad 

som är bäst för den unge ska vara avgörande har lagts till i lagen, samt att den unges 

inställning ska klargöras och hänsyn ska tas till den unges vilja med beaktande av 

ålder och mognad.18 SoL:s portalparagraf 1:1 anger i st. 3 att respekt för människors 

självbestämmanderätt och integritet ska prägla socialtjänstens verksamhet, och 1 § st. 

1 LVU markerar den unge som en självständig individ med egna rättigheter. 

Principen om barnets bästa, som ska vara grundläggande för socialtjänstens arbete 

med barn, kommer till uttryck i 1:2 SoL där andra stycket specifikt anger att barnets 
                                                
14 Se lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna. 
15 Se Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:15) Tillämpningen av lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga [cit. SOSFS 1997:15], s. 70, samt Lundgren, L., Thunved, 
A., Nya sociallagarna – med kommentarer, kommentaren till 1 § LVU.  
16 Mattsson, T., Barnet som subjekt och aktör – En rättslig studie om barn i familjehem, Iustus Förlag, 
Uppsala, 2006, [cit. Mattsson, Barnet som subjekt och aktör], s. 63. Rätten att inte frihetsberövas är 
även grundlagsfäst i 2:8 RF, men kan begränsas enligt särskild lag, 2:20 RF, i detta fall LVU.  
17 Se Leviner, P., Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, s. 337. 
18 Prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i vissa situationer, s. 1-2. 
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bästa ska vara avgörande för vård- eller behandlingsinsatser. Detsamma anges i 1 § 

st. 5 LVU. Bestämmelserna har ändrats för att samordna SoL och LVU och utveckla 

gällande rätt i anpassning till Barnkonventionen.19 Barnets bästa ska enligt 

konventionens art. 3 komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. 

Principen har funnits länge inom den svenska familjerätten, men konventionen tar 

skyldigheten att beakta barnets bästa till alla samhällsområden vilket stärker barnets 

ställning som rättssubjekt. Barnets bästa ska alltid beaktas vid beslutsfattande och om 

något annat intresse tillåts väga tyngre måste beslutsfattaren visa att en 

sammanvägning har gjorts i det enskilda fallet.20  

Bestämmelsen om barnets bästa i LVU är snävare än i Barnkonventionen, 

eftersom lagens syfte är att förbättra för den unge och att inga andra intressen då ska 

kunna ta över.21 Innebörden av barnets bästa preciseras inte närmare i lag utan måste 

bedömas i det enskilda fallet. I förarbeten till den reform som nyligen genomförts av 

SoL och LVU anges följande: 

… bedömningen av barnets bästa är en process med flera steg. Dels ska 
man beakta vetenskap och beprövad erfarenhet samt inhämta underlag 
från närstående och yrkespersoner som har kunskap om barnet. Dels ska 
man beakta det som barnet själv ger uttryck för i enlighet med 
barnkonventionens artikel 12. Utgångspunkten i barnets bästa är 
respekten för barnets fulla människovärde och integritet.22 

 
Inför vårdnadsreformen 1998, då principen om barnets bästa klargjordes i FB, angav 

regeringen att en alltför utförlig lagreglering av vad som utgör barnets bästa riskerar 

att flexibiliteten i det enskilda fallet går förlorad.23 Det har också uppmärksammats 

att tolkningen av barnets bästa i praktiken kan inskränka barnets rättigheter varför det 

är viktigt att utgå från det enskilda barnets premisser i specifika fall.24 

Barnets rätt att komma till tals tar sig uttryck i Barnkonventionens art. 12. Där 

stadgas att barnet ska ges möjlighet att uttrycka åsikter i frågor som rör barnet och att 

dessa åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. Det ska för 

detta ändamål finnas möjlighet att höra barnet på lämpligt sätt. I svensk rätt regleras 

barns rätt att komma till tals inom socialrätten främst i 11:10 SoL och i 36 § LVU. 
                                                
19 Se prop. 2012/13:10, s. 36 f. 
20 SOU 1997:116, Barnets bästa i främsta rummet – FN:s konvention om barnets rättigheter 
förverkligas i Sverige, s. 126-129. 
21 Prop. 2002/03:53, s. 77, samt prop. 2012/13:10, s. 36. Se även Lundgren, L., Thunved, A., Nya 
sociallagarna –  med kommentarer, kommentaren till 1 § LVU. 
22 Prop. 2012/13:10, s. 36. 
23 Prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge, s. 47, 104. 
24 Hollander, Att tillvarata barnets rätt och bästa, s. 62. 
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Dessa bestämmelser har ny lydelse sedan 1 januari 2013. I förarbetena till 

lagändringen anges att barnets åsikter kan framföras muntligt, skriftligt eller på annat 

sätt, både direkt eller genom företrädare. Det är viktigt att barnet känner sig trygg i 

miljön som åsikterna framförs i, varför det är vanligt att socialtjänsten inhämtar 

åsikter som sedan redovisas inför domstol snarare än att barnet hörs i domstol. 

Barnet har en rättighet men aldrig någon skyldighet att framföra sina åsikter. Att 

barnets inställning annars ska klarläggas så långt möjligt innebär att uppgifter kan 

hämtas in från närstående, andra företrädare för barnet eller från dokumentation av 

tidigare åsiktsyttringar.25  

Paragrafernas andra stycke anger möjligheten för ett barn som fyllt 15 år att föra 

sin egen talan, samt möjligheten att höra ett yngre barn i domstol. Hörande av barn i 

domstol ska underlåtas om det kan antas skada barnet, exempelvis om barnet försätts 

i en svår lojalitetskonflikt eller känner stort obehag. En bedömning måste göras i det 

enskilda fallet.26 Barnets åsikter ska enligt Barnkonventionen tillmätas betydelse 

utifrån ålder och mognad, där mognad innebär att barnet har förmåga att förstå och 

bedöma konsekvenserna. Det ställer krav på socialtjänstens kunskap om barns 

utveckling, behov och förmåga, för vilket det ska tas fram ett åtgärdsprogram. Den 

information som barn och unga har rätt att få utgör en viktig förutsättning för 

möjligheten att komma till tals och för den unges delaktighet. Informationen får dock 

inte vara till skada för barnet, vilket innebär att den kan begränsas med hänsyn till 

barnets bästa.27 

En viktig del av barnets rätt att komma till tals är möjligheten att företrädas av ett 

offentligt biträde, vilket stärker barnets ställning i rättsprocessen. Det offentliga 

biträdet ska enligt 36 § st. 3 LVU även förordnas som särskild ställföreträdare för ett 

processobehörigt barn under 15 år. Barnet får då möjlighet att agera oberoende av 

vårdnadshavaren och socialnämnden och ställföreträdaren kan överklaga beslut och 

vidta processhandlingar i enlighet med barnets vilja.28 Barn är alltid part i ärenden 

enligt SoL och LVU och partsbehörigheten garanterar en möjlighet till delaktighet i 

beslut rörande barnets egen person. Partsbehörigheten kan sättas i förhållande till den 

unges stigande ålder och mognad i den mån denne själv kan tillvarata sina 
                                                
25 Prop. 2012/13:10, s. 38, 135. 
26 Prop. 2012/13:10, s. 135. 
27 Prop. 2012/13:10, s. 39 med hänvisning till prop. 2006/07:129 Utveckling av den sociala barn- och 
ungdomsvården m.m. Se även Socialstyrelsen, Trygghet och säkerhet inom den sociala barn- och 
ungdomsvården – Socialstyrelsens förslag till åtgärdsprogram, 2013. 
28 Prop. 1994/95:224 Barns rätt att komma till tals, s. 46, 57. 
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rättigheter. Att barn under 15 år numera representeras av en ställföreträdare kan ses 

som en kompensation för barns bristande rättsliga handlingsförmåga. I LVU-ärenden 

är barnets talerätt begränsad eftersom det saknar initiativrätt och inte kan väcka talan 

om beredande av vård då socialnämnden har exklusiv talerätt i detta hänseende. 

Barnet har dock argumentationsrätt i ärendet och det finns möjlighet att framföra 

synpunkter i processen.29 

Om förvaltningsrätten [FR] avslår en socialnämnds ansökan om vård, kan 

beslutet anses gå den unge emot vilket innebär en klagorätt enligt 22 § 

förvaltningslagen (1986:223) [FL] och 33 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) 

[FPL] då beslutet är sådant som får överklagas enligt 16:3 SoL alternativt 41 § 

LVU.30 Den unges klagorätt har fastställts av Högsta Förvaltningsdomstolen [HFD] 

som i RÅ 2006 ref. 10 angav att förutsättningarna för klagorätt enligt 33 § FPL kan 

skilja sig åt i det enskilda fallet. I det aktuella fallet hade barnet genom sin 

ställföreträdare tillstyrkt bifall till ansökan om vård varför beslutet ansågs ha gått 

barnet emot. HFD anförde även praktiska skäl såsom att ställföreträdaren i 

överklagan kan påtala missförstånd och tillföra information till den ansökan som 

socialnämnden fått avslag på. 

2.1.4 Rätten till en rättvis rättegång 
Rätten till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid stadgas i artikel 6 EKMR. 

Rätten bygger på den kontradiktoriska principen där parterna ska ha lika goda 

möjligheter att framföra sina åsikter och utveckla talan i målet. Principen har 

grundlagsfästs i 2:11 st. 2 RF, som trots påpekanden att paragrafen ska ha en 

självständig betydelse i förhållande till konventionen inte innebär någon egentlig 

ändring i sak.31 Vikten av att denna rätt efterlevs i LVU-ärenden har 

uppmärksammats, särskilt som förhandlingsprincipen har fått allt mer inflytande i 

svensk rätt och barnet enligt principen om likställdhet i LVU-mål ska ges lika goda 

möjligheter att föra talan inför domstolen som socialnämnden. Det innebär ett krav 

på att representation ska finnas tillgänglig.32 

                                                
29 Mattsson, T., Barnet och Rättsprocessen – Rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i samband 
med beslut om tvångsvård, Juristförlaget i Lund, Lund, 2002, [cit. Mattsson, Barnet och 
Rättsprocessen] s. 168 f. 
30 Prop. 1994/95:224, s. 14, 23. Se även Mattsson, Barnet och Rättsprocessen, s. 170 f. 
31 Se Eliason, M., Holmberg, E., Isberg, M., Regner, G., Stjernquist, N., Grundlagarna – RF, SO, RO, 
(1 januari 2012, Zeteo), kommentaren till 2:11 RF. 
32 Mattsson, Barnet och Rättsprocessen, s. 167. 
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En allmän rätt att anlita ombud och biträde i förvaltningsärenden stadgas i 9 § FL 

och i 48 § FPL för förvaltningsprocessuella ärenden. I LVU-mål utgörs 

representation som nämnts av att ett offentligt biträde förordnas. Rätten till en rättvis 

rättegång innebär att barnet har rätt till ett kompetent och adekvat biträde för att 

kunna tillvarata sina rättigheter, men bristande kunskap och erfarenhet och biträdets 

begränsade befogenheter kan utgöra ett hinder för möjligheterna att tillgodose dessa 

rättigheter fullt ut. 

2.2 Omhändertaganden med stöd av LVU 

2.2.1 Förutsättningar för omhändertagande 
För att ett barn ska kunna omhändertas med stöd av LVU krävs att det föreligger 

grund för detta enligt 1, 2 och/eller 3 §§ LVU. 1 § anger att insatser i första hand ska 

ske i samförstånd med den unge och vårdnadshavare, men att vård enligt LVU kan 

bli aktuell om samtycke inte kan ges. 2§ reglerar omhändertagande i de så kallade 

miljöfallen på grund av omständigheter i hemmet, medan 3 § reglerar de fall då 

omhändertagande sker på grund av den unges eget beteende. I fall med 

hedersrelaterad kontext är det främst 2 §, de så kallade miljöfallen, som blir aktuell 

eftersom omhändertagande sker på grund av skyddsbehov från familj och släkt.33 

För att ett barn ska kunna vårdas med tvång på grund av omständigheter i 

hemmet ska fyra delar visas och prövas – 1) miljöfaktor(er) och 2) påtaglig risk (2 

§), 3) avsaknad av eller bristande samtycke och 4) barnets bästa (1 §). De 

miljöfaktorer som räknas upp i 2 § är fysisk misshandel, psykisk misshandel, 

otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet. 

Förarbetena till LVU anger att även en ringa grad av fysisk misshandel kan vara 

tillräcklig. Påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas innebär att 

konkreta omständigheter ska tala för en risk för skada med ett tydligt vårdbehov.34 

Det ska även visas att det inte finns ett tillförlitigt samtycke som gör att vården kan 

ges på frivillig väg. Att vårdnadshavarna anser att det inte föreligger något egentligt 

vårdbehov eller på något sätt villkorar den frivilliga vården kan leda till att LVU blir 

tillämplig trots lämnat samtycke, då det inte anses vara tillförlitligt eller hållbart. 

Eftersom vad som är bäst för den unge ska vara avgörande i alla beslut enligt LVU, 

                                                
33 Se intervjurespondenternas svar i avsnitt 4.3.2. 
34 Prop. 1989/90:28, Om vård i vissa fall av barn och unga, s. 61 ff, 107. 
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ska en konsekvensanalys göras huruvida vården är förenlig med barnets bästa och 

faktiskt kan hjälpa barnet.35 

Enligt 4 § LVU meddelas beslut om vård av FR efter ansökan av socialnämnden.  

Vid en akut situation kan socialnämnden enligt 6 § omedelbart omhänderta den unge, 

om det är sannolikt att vård enligt LVU behövs och det inte kan avvaktas med 

hänsyn till risken för den unges utveckling och hälsa eller för utredningen och övriga 

åtgärder.  

2.2.2 Socialtjänstens ansvar och befogenheter 
När uppgift eller anmälan om oro för barn och unga inkommer, vanligen från någon 

av de anmälningspliktiga aktörer i samhället som anges i 14:1 SoL, ska social-

nämnden enligt 11:1 SoL inleda en utredning. De som berörs ska underrättas och 

tidigare praxis och uttalanden från JO har nu lagfästs genom en ändring i 11:2 st. 3 

SoL som anger att underrättelse ska ske genast om inte särskilda skäl talar mot det.36 

Om förutsättningar för vård enligt LVU föreligger ska den unge omhändertas och 

som framgår ovan är det socialnämnden som ansöker om sådan tvångsvård och dom-

stolen som beslutar om ansökan ska bifallas eller ej.  

Under den tid som ett barn är omhändertaget med stöd av LVU är huvudregeln i 

svensk rätt att umgänge mellan den unge och vårdnadshavaren ska underlättas och 

tillgodoses. Socialnämnden beslutar dock enligt 11 § LVU om den unges förhållan-

den under vårdtiden och kan begränsa umgänget om det är nödvändigt med hänsyn 

till ändamålet med vården enligt 14 § LVU.37 Enligt samma lagrum finns det även en 

möjlighet att hemlighålla den unges vistelseort. Socialstyrelsen anger risk för miss-

handel, psykiskt skadlig behandling eller egenmäktigt bortförande som exempel på 

situationer då umgänge kan begränsas och vistelseorten kan hemlighållas.38 Social-

nämnden kan även enligt 11 § st. 4 LVU inskränka umgängesrätt och hemlighålla 

vistelseort för andra familjemedlemmar än vårdnadshavare. Beslut enligt 14 § LVU 

ska tas formellt och kan överklagas enligt 41 § vilket medför att offentligt biträde ska 

förordnas.39 Biträde ska även förordnas då socialnämnden ansöker om flyttnings-

                                                
35 Se Leviner, P., Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, s. 219 ff, samt Lundgren, L., 
Thunved, A., Nya sociallagarna – med kommentarer, kommentaren till 1 § LVU under rubriken 
Samtycke. 
36 JO 2004/05 s. 202, JO 1999/2000 s. 243, samt prop.2012/13:10, s. 133. Se även Leviner, P., 
Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, s. 195 f. 
37 Se 6:15 FB, 6:1 st. 3 SoL, 14 § LVU, samt SOSFS 1997:15, s. 70. 
38 SOSFS 1997:15, s. 76. 
39 Se SOSFS 1997:15, s. 72, 75. Övriga beslut ingår i vården av den unge och kan inte överklagas. 
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förbud efter avslutad vård enligt 24 § LVU och när nämnden prövar upphävning av 

förbudet. Syftet med flyttningsförbud är att återförena barnet med vårdnadshavare, 

men om det är orealistiskt kan överflyttning av vårdnad enligt 6:7 eller 6:8 FB bli 

aktuellt. Det sker i princip endast då vård enligt LVU beretts och återförening inte 

kan komma till stånd trots upprepade insatser.40  

2.3 Hedersrelaterat våld och förtryck ur ett rättsligt perspektiv 
Som framgår i uppsatsens inledande avsnitt fokuserar frågeställningen på det offent-

liga biträdets roll i LVU-ärenden med hedersrelaterad problematik. I detta avsnitt 

beskrivs därför den hedersrelaterade problematiken ur ett rättsligt perspektiv för att 

ge en uppfattning om vad det offentliga biträdet har att beakta i dessa ärenden. 

2.3.1 Innebörd och förekomst 
Det finns ingen enhetlig definition av vad hedersrelaterat våld och förtryck innebär, 

men det betonas överlag att det är ett fenomen som ger uttryck för en universell 

patriarkal struktur där mannen kontrollerar kvinnan och då framförallt hennes sexua-

litet. Det betonas även att det inte är kopplat till någon specifik religion eller kultur.41 

Heder relateras i sammanhanget till normer som gäller relationen mellan könen, och 

flickor som inte vill underordna sig den kollektiva könsrollsidentiteten anses skada 

familjens heder. Det drabbar främst flickor och unga kvinnor i positionen som dotter 

eller syster där familjen gör anspråk på att styra flickornas liv.42 Utmärkande för 

hedersrelaterat våld är att det är ett kollektivt utövat förtryck som sanktioneras av 

släkten. Det kan ta sig uttryck i kontroll, hot, våld och specifika företeelser såsom 

tvångsäktenskap och könsstympning.43  

                                                
40 Se 39 § LVU, samt SOSFS 1997:15, s. 89-91, 95, 117 f. 
41 Skr. 2007/08:39 s. 12f. 
42 Schlytter, A., Rätten att själv få välja, 1 u, Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 12, 24.  
43 Skr. 2007/08:39 s. 12 f. 
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Regeringskansliet definierar hedersrelaterat våld och förtryck som att ha:  

… sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. I 
hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och 
familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors 
faktiska eller påstådda beteende. Kontrollen kan sträcka sig från 
begränsningar i vardagen som rör exempelvis klädval, socialt umgänge 
och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb, giftermål och 
skilsmässa. Det är inte ovanligt att kontrollen utvecklas till hot om våld 
och våld, och ibland även dödligt våld. Pojkar samt homosexuella, 
bisexuella och personer med könsöverskridande identitet och uttryck kan 
också drabbas.44 
 

Utifrån denna uppfattning ska svenska myndigheter arbeta med att uppmärksamma 

och bekämpa förtrycket. Frågorna har uppmärksammats allteftersom medvetenheten 

om dess förekomst har ökat och det finns nu ett flertal riktlinjer för utredning och 

riskbedömningar.45 Regeringen har tagit flera initiativ till utredningar, kartläggningar 

och forskningsinsatser på området. Länsstyrelsen i Östergötland fick 2005 i uppdrag 

att stödja förebyggande projekt och sprida information och som en del i det finns en 

hemsida med information för tjänstemän och en hemsida som i samarbete med 

Rädda Barnen vänder sig till ungdomar.46 Det finns även ett antal skyddade boenden 

i landet som specifikt riktar in sig på hedersrelaterat våld och förtryck. Nyligen 

öppnade Origo i Stockholm, ett myndighetsgemensamt resurscentrum för att 

uppmärksamma problematiken.47 

Det är svårt att få en uppfattning om förekomsten av hedersrelaterat våld i 

Sverige och mer specifikt i LVU-ärenden då det inte finns någon nationell statistik. 

Diverse utredningar och kartläggningar av ungdomars uppfattningar, 

omhändertaganden och skyddade boenden har gjorts och länsstyrelserna rapporterar 

                                                
44 Regeringskansliet, Hedersrelaterat våld och förtryck, www.regeringen.se/sb/d/2593/a/156355 
[13.05.25]. 
45 Se bland annat Skr. 2007/08:39, Skr. 2009/10:229, BRÅ-rapport 2012:1 Polisens utredningar av 
hedersrelaterat våld, samt Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg, Hedersrelaterat våld 
– Handbok, 2006. 
46 Se Länsstyrelsen Östergötland, hedersrelaterat våld och förtryck, www.hedersfortryck.se 
[13.05.25], samt Länsstyrelsen Östergötland, Rädda Barnen, Dina rättigheter, www.dinarattigheter.se 
[13.05.25]. För en sammanfattning av regeringens insatser se Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet, Insatser för ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld 
och förtryck, Faktablad, januari 2007. 
47 Se Stockholms län, Origo, www.origostockholm.se, samt Origo – resurscentrum mot 
hedersrelaterat våld och förtryck – Operation Kvinnofrid, 
projektwebbar.lansstyrelsen.se/operationkvinnofrid/Sv/det-har-gor-vi/hedershus/Pages/default.aspx 
[13.05.25], för information om Origo. Se Stockholms stad, stöd vid hedersrelaterat våld, 
www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Socialtjanstforvaltningen/Stod-vid-
hedersrelaterat-vald--for-dig-mellan-16-och-25-ar/ [13.05.25], för information om det skyddade 
boendet Kruton. 
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löpande om åtgärder för att förebygga sådant våld och förtryck.48 Som en 

fingervisning kan nämnas att en kartläggning av 19 verksamheter i landet 2010 

visade att 49 personer under 18 år var placerade på skyddat boende på grund av 

hedersrelaterat våld och förtryck och en nationell enkät 2005 visade att 52 personer 

under 18 år var placerade enligt LVU på grund av hedersrelaterat våld och förtryck.49 

I en forskningsrapport från 2008 undersöktes 57 fall i Stockholms och Göteborgs FR 

utifrån kriterier för att se om hedersrelaterat våld och förtryck förekommit. Utredarna 

kom fram till att hedersrelaterad problematik hade förekommit i 18 av fallen, men 

det hade endast nämnts i socialtjänstens utredning och ansökan i tre av fallen. 

Rapporten pekade på bristande kunskap och dålig förståelse för den hedersrelaterade 

problematiken samt vikten av att utbilda socialsekreterare.50  

2.3.2 Hedersproblematik och LVU–förutsättningar för omhändertagande 
Hedersproblematiken innebär att samhället och socialtjänsten måste ta hänsyn till en 

allt vanligare ”ny” typ av utsatthet. Redan när LVU utformades diskuterades i 

förarbetena hur barn av främmande kulturellt ursprungs behov ska tillgodoses. Det 

betonades att det ska finnas möjlighet att utveckla det egna kulturarvet inom ramen 

för grundläggande normer för mänsklig samlevnad och att en annorlunda hemmiljö i 

sig inte ska berättiga ett omhändertagande.51 Det har även angivits i utredningar att 

hanteringen av hedersrelaterat våld och förtryck innebär en balansgång där det är 

viktigt att inte skapa ett ”vi och dem”, men att inte heller ge våldet ett kulturellt 

försvar.52 Det svenska samhället och dess lagar bygger på en individualistisk syn 

som betonar den enskildes rätt, medan den kollektiva gruppen i många starkt 

patriarkala samhällen går före individen. Socialstyrelsen anger att respekt för olika 

kulturella förhållningssätt dock aldrig får leda till att oacceptabla beteenden och 

företeelser accepteras.53 Den specifika hederskontexten togs upp i en översyn av 

LVU genomförd 2000, där vikten av kunskap om strukturer underströks och 

utredaren rekommenderade att konflikter bör lösas genom samtal och betonade 

                                                
48 Se bland annat Ungdomsstyrelsen, Gift mot sin vilja, Stockholm, 2009, Socialstyrelsen, Frihet och 
ansvar, Stockholm, 2007, Socialstyrelsen, Frihet och familj, Stockholm, 2007, samt Skr.2009/10:229, 
s. 12. 
49 Länsstyrelsen Östergötland rapport 2011:14, Våga göra skillnad, 2011, s. 11 ff. 
50 Schlytter, A., Linell, H., Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext – en studie av 
omhändertagna flickor, Forskningsrapport 2008:2, s. 40 f, 73 ff. 
51 Prop. 1989/90:28, s. 58. 
52 Se SOU 2006:73 Den segregerade integrationen, s. 9 ff. 
53 Socialstyrelsen, Barn och unga i socialtjänsten – utreda, planera och följa upp beslutade insatser, 
Stockholm, 2006, s. 19, samt Schlytter, A., Rätten att själv få välja, s. 102. 
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betydelsen av familjen.54 Det har uppmärksammats att ett sådant alternativt 

förhållningssätt riskerar att förordna ett slags undantagsregler, som strider mot 

likabehandlingsprincipen, för unga med invandrarbakgrund.55 

I LVU-ärenden med hedersrelaterad problematik, det vill säga när ett barn har 

omhändertagits med stöd av LVU, rör det sig ofta om psykisk misshandel vilket 

enligt förarbeten innebär ”… exempelvis att den unge utsätts för psykiskt lidande 

genom systematiska kränkningar, nedvärdering eller terrorisering”.56 Det är vanligt 

att andra familjemedlemmar än vårdnadshavarna utgör en fara, vilket kan täckas in 

av rekvisitet något annat förhållande i hemmet.57 Socialstyrelsen anser att en risk för 

att barnet förs till ursprungslandet för giftermål mot dess vilja kan täckas av 

rekvisitet. Det är då av stor vikt att beslutet om vård verkställs fort eftersom Sverige 

svårligen kan verkställa ett beslut så länge som den beslutet rör befinner sig i 

utlandet.58 En misshandel som ägt rum men inte säkert kan knytas till en 

vårdnadshavare kan istället bedömas som brister i omsorgen, vilket förtydligats av 

RÅ 1996 ref. 91 där föräldrarna inte kunde förklara de uppkomna skadorna.59  

Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU är vanligt förekommande i 

hedersrelaterade fall då det ofta rör sig om unga som efter lång tids utsatthet från 

familjen väljer att berätta om vad som pågår och det blir nödvändigt att agera snabbt 

för att skydda den unge i en akut situation.60 Att en eventuell utredning i sig utgör en 

risk för den unge kan ligga till grund för ett omedelbart omhändertagande. Även den 

unges behov av att socialnämnden inskränker umgänge eller hemlighåller 

vistelseorten kan utgöra grund för tvångsvård, fastän samtycke till frivillig vård 

föreligger.61 Socialstyrelsen betonar att eftersom unga våldsutsatta kvinnor under 18 

år utreds inom ramen för en barnavårdsutredning med målet att barn och förälder ska 

ha en fungerande relation, bör stor försiktighet iakttas i ärenden med hedersrelaterad 

problematik. Kontakt med familjen kan innebära stora risker samtidigt som familjen 

                                                
54 Se SOU 2000:77 Omhändertagen – samhällets ansvar för utsatta barn och unga, s. 186 f. 
55 Schlytter, A., Rätten att själv få välja, s.67. 
56 Prop. 1989/90:28, s. 107. 
57 Prop. 1989/90:28, s. 108. 
58 SOSFS 1997:15 s. 30 f. 
59 Se vidare om detta fall i Leviner, P., Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, s. 225. 
60 Se intervjurespondenternas svar i avsnitt 4.3.2. 
61 Socialstyrelsen, Våld – handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som 
bevittnat våld, Stockholm, 2011, s. 72, samt SOSFS 1997:15, s. 70. 
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ofta är en viktig del av den unges liv varför en utförlig bedömning av den unges 

bäste är särskilt nödvändig.62 

En fråga som aktualiseras i hedersrelaterade LVU-ärenden är val av placering. 

Huvudregeln är att vården ska utformas så att den främjar kontakt med hemmiljön 

och att närhetsprincipen ska respekteras, såväl geografisk närhet som kulturell och 

språklig.63 Det anses vara av vikt att barn som kommer från hem med olika kultur 

och religion får hjälp med att studera hemspråk, utöva religion och upprätthålla 

särskilda traditioner och mycket talar för att det underlättar om familjehemmet är 

från samma kultur.64 Vårdnadshavarens grundläggande värderingar i frågor såsom 

människosyn och religion bör respekteras så långt möjligt i socialnämndens 

utformning av vården då barnet annars riskerar att hamna i en kulturkonflikt. Det kan 

dock vara befogat att åsidosätta vårdnadshavarnas inställning om det är deras 

grundläggande värderingar som ligger till grund för vården. Närhetsprincipen kan då 

frångås om det är för barnets bästa och vårdintresse och Socialstyrelsen anger som 

exempel barnets behov av umgängesbegränsning eller hemlighållande av 

vistelseort.65 Barnets behov av skydd bör gå före vårdnadshavarens vilja varför det 

bör finnas utrymme att i enlighet med Barnkonventionen, SoL och LVU beakta 

barnets vilja i förhållande till dess ålder och mognad.66  

Ett problem som uppmärksammats är att socialtjänstens arbete utifrån en 

familjeorienterad modell kan leda till att föräldrarna ges tolkningsföreträde. Det kan 

bli problematiskt då socialtjänsten ofta inte gör någonting utan att ha pratat med 

vårdnadshavarna, vilket riskerar att kränka barnets vilja.67 Denna problematik 

illustreras i det så kallade Sara-fallet, där en konflikt förelåg mellan flickans önskan 

att placeras i en svensk familj och vårdnadshavarnas önskan att placera henne hos 

släktingar i ursprungskulturen. Flickan var först placerad i ett svenskt hem, flyttades 

sedan till släktingar och så småningom tillbaka till mamman utan att dennes 

hemförhållanden var fullständigt utredda. När ett omhändertagande åter blev aktuellt 

placerades flickan i den svenska familjen, men tilläts tillbringa tid hos mamman och 

                                                
62 Socialstyrelsen, Våld – handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som 
bevittnat våld, s.71 f. 
63 Prop. 1996/97:124, Ändring i socialtjänstlagen, s. 113 f.  
64 SOU 2000:77, s. 188, Socialstyrelsen, Barn och unga i socialtjänsten – utreda, planera och följa 
upp beslutade insatser, s. 19. 
65 SOSFS 1997:15, s. 59 f. 
66 Se Schiratzki, J., Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige: en rättvetenskaplig undersökning, 2 u., 
Iustus, Uppsala, 2005, s. 173 ff. 
67 Schlytter, A., Rätten att själv få välja, s. 97 f. 
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utsattes då för hot av sina kusiner som några dagar senare mördade henne.68 Fallet 

illustrerar svårigheterna i att ta hänsyn till kultur och familj när grunden för 

omhändertagande bottnar i att det finns hedersnormer inom familjen.  

Som framgår aktualiseras särskilda frågeställningar i hedersrelaterade ärenden. 

Dessa rör ofta frågan om hur barns vilja och bästa ska relateras till vårdnadshavarens 

intresse. Det blir då särskilt viktigt att de offentliga biträdena i den här typen av 

ärenden besitter kunskap om problematiken och att hänsyn tas till eventuella 

önskemål om biträdet, för att möjligheten att tillvarata den unges rättigheter ska 

kunna tillgodoses.   

3. OFFENTLIGA BITRÄDENS ROLL OCH BEFOGENHETER – DEN 
RÄTTSLIGA REGLERINGEN  

3.1 Förordnanden av offentliga biträden 

3.1.1 Förutsättningar för förordnande 
Offentligt biträde förordnas i LVU-ärenden av FR enligt 39 § st. 3 LVU. En jurist 

eller advokat från en juristfirma eller advokatbyrå, som är intresserad av att ta 

uppdrag som offentligt biträde, anmäler det till FR. När det blir aktuellt förordnar 

rätten någon som anmält sig, om inte den unge eller vårdnadshavaren har någon egen 

preferens och namnger en specifik jurist. Själva förordnandet följer sedan lagen 

(1996:1620) om offentligt biträde [LOB].69 Rätten till biträde infördes redan i 1973 

års rättshjälpslag i syfte att öka rättssäkerheten och stärka förtroendet för 

socialvården.70 Bestämmelserna för offentliga biträden i LVU-ärenden regleras sedan 

1997 direkt i materiell lagstiftning, det vill säga i LVU. Det finns dock vissa 

gemensamma bestämmelser, reglerade i LOB, för bland annat vem som får 

förordnas, biträdenas ersättning och regler för överklagande.71  

Föreligger förutsättningar för vård enligt LVU, ska ett offentligt biträde enligt 39 

§ st. 1 förordnas för den som åtgärden avser samt för dennes vårdnadshavare om det 

inte kan antas att behov saknas. Det föreligger därmed en presumtion för att biträde 

ska förordnas. Behovet ska prövas i det enskilda fallet och det ska tydligt framgå av 

                                                
68 JO 1998/99 s. 286. Se även Schiratzki, J., Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige: en 
rättsvetenskaplig undersökning, s. 171 f. 
69 Förvaltningsrätten i Stockholm, Offentligt biträde, 
www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se/Navigation/Amnesnavigation/Forvaltningsratt/Sa-
avgors-malet/Sa-avgors-malet/Offentligt-bitrade/ [13.05.25]. 
70 Prop. 1972:132 Förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen m.m., s. 176. 
71 Prop. 1996/97:9 Om rättshjälp, innefattande förslag om offentligt biträde, s. 180-182. 
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omständigheterna att behov saknas för att det inte ska förordnas ett biträde.72 

Offentliga biträden ska enligt 3 § LOB förordnas efter ansökan av den som biträde 

ska förordnas för eller annan som har talerätt i målet, eller när det annars finns 

anledning. Ansökan ska ges in till handläggande myndighet, men eftersom 1 § st. 2 

LOB anger att lagen är subsidiär till annan särskild lag och det i 39 § st. 3 LVU 

föreskrivs att FR förordnar biträde ska socialnämnden överlämna ansökan till 

domstolen med eget yttrande. Denna ska vidarebefordras utan dröjsmål och innehålla 

uppgifter om sakfrågans beskaffenhet och en bedömning av biträdesbehovet.73 

Förordningen (1997:405) om offentligt biträde reglerar vidare att handläggande 

myndighet eller domstol ska begära in yttrande om det inte bifogats och inte är 

uppenbart obehövligt.  

Som omständighet där offentligt biträde ska förordnas har angetts fall där muntlig 

förhandling ska hållas, vilket enligt 35 § LVU i mål om beredande av vård ska göras 

om det inte är uppenbart obehövligt. I ett fall rörande vård enligt lagen (1991:1128) 

om psykiatrisk tvångsvård [LPT] underströk JO vikten av det offentliga biträdets 

funktion att tolka och lägga fram klientens ståndpunkt då denne inte har förmåga att 

själv tillvarata sin rätt.74 Barn och unga i LVU-ärenden befinner sig ofta i samma 

situation varför JO:s uttalande torde gälla även dessa mål. Finns det inga motstridiga 

intressen mellan den unge och dennes vårdnadshavare, förordnas ett gemensamt 

biträde för dem enligt 39 § st. 2 LVU. I fall där omhändertagandet beror på 

omständigheter i enlighet med miljöfallen, anses det regelmässigt föreligga 

motstridiga intressen varför separata biträden ska utses.75 

3.1.2 Tidpunkt för förordnade och biträdets kompetens 
När offentligt biträde infördes vid tvångsvårdsomhändertaganden angavs 

möjligheten att bidra till en fullständig utredning och skapa ett förtroendefullt 

samarbete med den enskilde parten såsom anledningar att förordna ett biträde på ett 

tidigt stadium.76 I praktiken har det visat sig att det är först när socialnämnden 

beslutat om omedelbart omhändertagande alternativt att ansöka om vård enligt LVU 

                                                
72 Prop. 1979/80:1 Om socialtjänsten, s. 630. Se även RÅ 2002 not.120 som understryker vikten av att 
ta ställning till behovet av offentligt biträde.  
73 Se Lundgren, L., Thunved, A., Nya sociallagarna – med kommentarer, kommentaren till 39 § LVU. 
74 JO 1999/2000 s. 180. Se även Lundgren, L., Thunved, A., Nya sociallagarna – med kommentarer, 
kommentaren till 35 § LVU. 
75 Prop. 1979/80:1, s. 630. Se även Hollander, Att tillvarata barnets rätt och bästa, s. 69. 
76 Prop. 1972:132 s. 74. Se även prop. 1979/80:1, s. 513. 
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som förordnanden sker.77 En fördröjning av förordnande av offentligt biträde innebär 

att barnet företräds av sin vårdnadshavare som ställföreträdare i en utredning där det 

är familjesituationen som utreds, vilket kan leda till en ofullständig utredning. Det är 

dock oklart vilka befogenheter en ställföreträdare har även om den skulle förordnas 

under utredning, exempelvis huruvida denne skulle kunna påtala och medge 

samtycke till utredningsåtgärder oberoende av vårdnadshavarens vilja.78 

Gällande vem som får förordnas som biträde hänvisar 5 § LOB till 26 § rätts-

hjälpslagen (1996:1619), vilken anger advokat, biträdande jurist vid advokatbyrå 

eller någon annan lämplig för uppdraget. Den rättssökande får föreslå någon lämplig 

som då ska förordnas om inte särskilda skäl talar emot. Det har diskuterats huruvida 

kraven på biträdena borde skärpas och i utredningen till den nya rättshjälpslagen och 

LOB föreslogs ett krav på att endast advokat eller biträdande jurist skulle kunna för-

ordnas för att garantera kvalificerad juridisk hjälp. Det ansågs dock vara för ingri-

pande och utestängande och regeringen valde att inte skärpa kraven. Istället angavs 

att de som förordnar biträde ska göra en kvalifikationsprövning i det enskilda fallet.79 

I praktiken förordnas i princip endast jurister när det gäller vård enligt LVU.80  

Som jämförelse kan konstateras att det i brottmål där vårdnadshavare misstänks 

för brott mot barn eller inte kan skydda barnet mot brott, förordnas en särskild 

företrädare för barnet enligt lag (1999:997) om särskild företrädare för barn. 5 § 

reglerar vem som får förordnas och anger samma formella krav som för offentligt 

biträde, med det tillägget att det måste ställas särskilda krav på företrädarens 

personliga egenskaper och lämplighet att företräda barn. Företrädaren ska enligt 

förarbeten ha god förmåga att sätta sig in i barnets situation, lyssna till och tala med 

barnet och vinna barnets och dess omgivnings förtroende. Förarbetena anger även att 

det är viktigt att företrädaren står fri från polis och åklagare och att det om lämpligt 

ska förordnas samma person som företrädare och offentligt biträde vid behov.81  

                                                
77 Hollander, Att tillvarata barnets rätt och bästa, s. 70. Se även JO 1982/83 s. 188, samt JO 
1999/2000 s. 264 för uttalanden om när biträde bör utses. 
78 Leviner, P., Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, s. 117. Se även Kaldal, A., 
Parallella processer: en rättsvetenskaplig studie av riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål, Jure 
Förlag AB, Stockholm, 2010, [cit. Kaldal, Parallella processer] s. 162, samt JO 2006/07 s. 212. 
79 Prop. 1996/97:9, s. 155 f. Se även SOU 2000:77 s. 219 f, som föreslog skärpta krav vid förordnade 
av biträde i LVU-ärenden.  
80 Se Socialstyrelsen, Barnets rätt och LVU – om barnet i rättsprocessen, Stockholm, 2009, s. 42, 
samt Hollander, Att tillvarata barnets rätt och bästa, s. 70. 
81 Prop. 1998/99:133 Särskild företrädare för barn, s. 33 f, 44 f.  
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3.2 Offentliga biträdens roll och befogenhet 
Offentliga biträden har olika roll beroende på om barnet fyllt 15 år eller ej. Om den 

unge har fyllt 15 år är denne processbehörig, vilket innebär att biträdet ska fungera 

som ett stöd samt framföra den unges åsikter och inställning. Den unges talerätt 

regleras i 36 § LVU. Om den unge är under 15 år, är det offentliga biträdet enligt 36 

§ st. 3 LVU utan särskilt förordnande även den unges ställföreträdare om biträdet 

inte samtidigt bistår vårdnadshavaren. Bestämmelsen infördes för att stärka barnets 

ställning i rättsprocessen, eftersom barnets vårdnadshavare förut agerade som 

ställföreträdare fram tills att den unge fyllde 15 år. Det ansågs olämpligt då LVU-

ärenden ofta beror på brister i hemförhållanden och det är föräldrarna som åsidosatt 

sina skyldigheter som vårdnadshavare enligt FB. Det offentliga biträdet kombinerar 

då uppgiften att ge råd och stöd till barnet med att företräda barnet och framföra dess 

synpunkter och önskemål.82 HFD fastställde i HFD 2011 ref. 78 att vårdnadshavare 

saknar behörighet att företräda sitt barn då offentliga biträden agerar som 

ställföreträdare. Barnets rätt till goda uppväxtförhållanden ställs mot föräldrars 

intresse av att ha sina barn hos sig, varför det anses olämpligt att vårdnadshavare ska 

kunna företräda barnet.  

Det offentliga biträdets roll i kombination med uppdraget som ställföreträdare 

kan sammanfattas i att inbegripa tre uppgifter – att bevaka barnets intressen som part, 

att verka som barnets språkrör i processen och att innefatta en kurativ funktion. 

Uppgiften att bevaka barnets intresse kan även det delas upp i tre delar – att förmedla 

barnets inställning i målet, att bevaka barnets rätt att överklaga och att se till att 

utredningen i målet uppnår en tillräcklig standard. I förhållande till detta ska hänsyn 

tas till barnets självbestämmande i takt med dess ålder och mognad. Biträdets 

medgivande eller bestridande av socialnämndens ansökan om vård är inte bindande 

för rätten, men den inställning som avges för barnet påverkar barnets rätt att 

överklaga domen.83 För att kunna fullgöra sin uppgift att tillvarata barnets bästa, har 

det konstaterats att det offentliga biträdet har rätt att närvara vid socialnämndens 

sammanträden då beslut tas angående ansökan om vård enligt LVU. Det finns dock 

ingen rätt för biträdet att närvara vid nämndens överläggning inför beslut och inte 

heller under möten som inte specifikt avhandlar frågor rörande ärendet.84 

                                                
82 Prop. 1994/95:224, s. 23 f, 44 ff. 
83 Kaldal, Parallella rättsprocesser, s. 155 f. Se även RÅ 2006 ref. 10.  
84 JO 1983/84 s. 180, samt JO 2004/05 s. 257. Se även Socialstyrelsen, Barn och unga i socialtjänsten 
– utreda, planera och följa upp beslutade insatser s. 151. 



 
26 

För att tillvarata den unges rätt får ett offentligt biträde enligt LOB besluta om viss 

skäligen påkallad utredning som inte kan fås genom handläggande domstols eller 

myndighets försorg. Det är främst mindre utredning som avses och om det råder 

tvekan om vilken utredning domstolen kommer att ta in alternativt om mer 

omfattande utredning blir aktuell bör biträdet vända sig till domstolen.85 Biträdets 

agerande i samband med inhämtande av utredning får betydelse när ersättningen ska 

bestämmas, då onödig eller alltför dyrbar utredning kan läggas biträdet till last om 

denne anses ha varit försumlig. 5 § LOB hänvisar till rättshjälpslagen, vars 27 § 

tillämpas vid fastställande av ersättning. Biträdet har rätt till skälig ersättning för 

arbete, tidsspillan och utlägg och den ska bestämmas med utgångspunkt i rimlig 

tidsåtgång i förhållande till uppdraget enligt en fastställd timkostnadsnorm. Det 

yrkade beloppet kan sättas ned om domstolen anser att det inte är rimligt och det 

finns även möjlighet att beakta omständigheter i det enskilda fallet som höjer eller 

sänker arvodet.86 Frågan tas frekvent upp i domstol och såväl FR som KamR och 

HFD har i ett flertal ärenden ansett den yrkade tidsåtgången vara orimlig varför den 

beviljade ersättningen har nedsatts.87 

3.3 Summering - biträdets roll i förhållande till barnets bästa i 
hedersrelaterade LVU-ärenden 
Som framgår av beskrivningen ovan ska det offentliga biträdet tillvarata barnets 

bästa och ge råd och stöd i olika hänseenden. I uppgiften ingår som nämnts även att 

bevaka att nödvändig utredning i fråga om barnets skyddsbehov och lämpliga 

insatser inhämtas, såsom utlåtanden från psykologer och läkare. För en ungdom som 

fyllt 15 år innebär uppgiften som biträde att framföra den unges inställning. Om 

barnet är under 15 år, är biträdet även dennes ställföreträdare och ska därmed 

tillvarata barnets intresse och framföra synpunkter och önskemål. Om 

ställföreträdarens uppfattning skiljer sig från barnets, får han eller hon hävda den 

uppfattning som bäst anses tjäna barnets intresse och barnets önskemål bör då 

beaktas.88 Socialstyrelsen anger som vägledning att barnets vilja bör vara styrande 

för ställföreträdarens agerande med stigande ålder och om bedömningen skiljer sig 

                                                
85 4, 6 §§ LOB, samt prop. 1996/97:9, s. 227. 
86 Prop. 1996/96:9, s. 217 f.  
87 Se exempelvis Kammarrätten i Göteborgs dom den 3 juli 2008, mål nr 2120-08, samt Kammarrätten 
i Jönköpings dom den 22 december 2006, mål nr 3355-06. 
88 Prop. 1994/95:224, s. 57. 
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bör det motiveras väl ju äldre barnet är. Det offentliga biträdet har inte befogenhet att 

självständigt vidta rättshandlingar för den unge utan att först inhämta en fullmakt.89  

LVU ger samhället och socialtjänsten möjligheter att ingripa och erbjuda skydd 

när barn far illa, men med det kommer även ett stort ansvar. När förutsättningar för 

vård enligt LVU föreligger, är det viktigt för både rättssäkerheten och förtroendet för 

socialtjänsten att den unges rättigheter respekteras och får möjlighet att komma till 

tals. Ovan har redogjorts för den reglering som behöver iakttas när LVU blir aktuell 

och ett offentligt biträde ska förordnas. I den fortsatta framställningen redogörs för 

hur praktiserande advokater ser på dessa regler och hur de påverkar det offentliga 

biträdets roll och bör tillämpas i LVU-ärenden med hedersrelaterad problematik. 

4. OFFENTLIGA BITRÄDENS ROLL OCH BEFOGENHETER – DEN 
RÄTTSLIGA PRAKTIKEN 

4.1 Intervjustudie – inledning 
Som framgår i uppsatsens inledande avsnitt har inom ramen för uppsatsens 

frågeställning en intervjustudie genomförts. Fyra advokater med erfarenhet av att 

företräda barn i hedersrelaterade LVU-ärenden intervjuades i syfte att belysa hur den 

rättsliga regleringen kan uppfattas och tillämpas i praktiken. De fyra intervjuade 

advokaterna presenteras i framställningen som respondent 1, 2, 3 och 4. De är inte 

närmare identifierade då det inte anses vara relevant för resultatet, men deras svar 

delas upp då det finns ett värde i att kunna se vem som har sagt vad. Samtliga 

intervjuade advokater tar uppdrag där de företräder såväl vårdnadshavare som barn. 

Då denna uppsats behandlar uppdraget som biträde för barn och unga med särskilt 

fokus på hedersrelaterade ärenden tydliggjordes detta vid intervjuns inledning. 

Advokaterna talade i viss mån även om uppdraget som företrädare för 

vårdnadshavare. Detta behandlas dock endast som jämförande underlag i 

diskussionen i avsnitt fem.  
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4.2 Övergripande om det offentliga biträdets roll i LVU-ärenden 

4.2.1 Bedömning av barnets bästa i förhållande till vilja och ålder 
”Man framför ju självklart det som barnet har sagt, det som barnet vill, 
men ändå så lägger jag ju till min egen bedömning i slutet.”90 

 

Gällande rollen som biträde för barn och unga underströk respondenterna vikten av 

att skilja mellan personer under och över 15 år. Samtliga angav att biträdets uppgift 

för ungdomar över 15 år endast innefattar att utifrån den unges egen vilja tillvarata 

den unges intresse. Att företräda en ungdom över 15 jämfördes av respondent 1 och 

2 med att företräda en förälder där uppdraget innebär att ge råd i den juridiska 

processen och lyssna på vad de själva tycker, men även en indirekt kurativ roll. 

Vikten av att uppfattas som en företrädare som bistår med hjälp att föra fram talan 

underströks. Respondent 3 diskuterade vikten av att tala med den unge och ge råd 

och stöd om vad man anser är bra för dem och vad de ska göra, även om man i 

slutändan måste argumentera för deras vilja och sak. Det jämfördes med att företräda 

någon äldre som offentlig försvarare, där uppdraget mer består i att förklara rättsläget 

och sedan göra som klienten vill. 

När det gäller att företräda barn under 15 år beskrev respondent 1 rollen som 

tyngre eftersom biträdet även fungerar som ställföreträdare där domstolen ofta 

lyssnar på och beaktar dennes åsikt. Det är därmed viktigt att agera opartiskt utifrån 

barnets intresse och barnets bästa, att vara fri gentemot socialtjänst och 

vårdnadshavare och endast vara lojal mot barnet. I jämförelse med andra mål där 

uppgiften är att föra fram klientens synpunkt beskrev respondenten uppdraget som 

biträde och ställföreträdare för barn som det enda där man får föra fram sin egen 

analys utifrån sunt förnuft och erfarenhet. Barnets vilja såsom den framkommit under 

möte och utredning ska framföras, men sedan är biträdet tydlig med sin egen åsikt 

och lägger till en egen bedömning i slutet av den muntliga förhandlingen. 

Respondent 2 diskuterade vikten av att bedöma vad som är bäst för barnet ifråga 

såsom ”blir det ett LVU, innebär det att det kommer gå bra för det här barnet? […] är 

det bäst att separera de här barnen från föräldrarna, eller är det bäst att sätta in 

resurserna på att hjälpa hela familjen?”. Respondenten uttryckte även att denne ”… 

tycker det där är jättesvårt, att företräda barn”. 
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Gällande hänsyn till barnets vilja och mognad när det närmar sig 15 år underströk 

respondent 4 vikten av att väga in det enskilda barnets mognadsgrad och insikt om 

sin situation. Om biträdet då går på barnets linje och är tydlig gentemot domstolen 

om varför brukar det accepteras. Respondent 3 betonade det stora ansvar som man 

har i rollen som biträde för barn och unga människor oavsett ålder. Vikten av att ta 

hänsyn till ålder beskrevs som att ”… man får på något sätt respektera vad de säger 

ju äldre de blir, även om jag kan gå tvärtemot dem ändå. Men jag tror att jag tar mer i 

beaktande vad de säger och vad de vill”.  

4.2.2 Tidpunkt för förordnande 
“Men när man sen kommer fram till den del där man har beslutat att nu 
måste vi göra ett ingripande, eller överväger, då tycker jag att det finns 
anledning att förordna ett offentligt biträde.”91 
 

Respondenterna angav att ett offentligt biträde bör utses så tidigt som möjligt. 

Respondent 4 påpekade att det i Stockholmsområdet i princip alltid förordnas ett 

biträde för barnet samtidigt som för föräldrarna och uppgav att det endast är i 

sällsynta fall som personen i sitt uppdrag som biträde närvarar vid 

nämndsammanträden. Denne förhåller sig relativt passiv fram till dess att 

utredningen färdigställts och kommuniceras till parterna. Då de flesta LVU-ärenden 

börjar med ett omedelbart omhändertagande, uppgav respondent 1 att ett förordnande 

sker så fort socialnämnden skickar in underställan till FR för prövning. Att förordna 

biträde så fort socialnämnden tar beslutet angavs mest göra en kurativ skillnad och 

det uppfattades inte som ett problem att det kan dröja någon dag innan klienten 

träffar biträdet. En part kan under utredning begära att få ett offentligt biträde om 

inte socialnämnden ansöker om det, men det sker enligt respondent 1 sällan för en 

ungdom i utredningsstadiet och då är det främst för omhändertaganden på grund av 

den unges beteende.  

Tidpunkten för förordnande kan skilja sig åt eftersom många inledda utredningar 

inte leder någonvart, men respondent 2 och 3 betonade vikten av att utse ett biträde 

när socialnämnden beslutat om, eller överväger, ingripande. Respondent 3 påpekade 

att socialtjänsten överlag utser biträde när omedelbart omhändertagande sker eller 

när det anses behövas under utredningen och att det ofta uppfattas som positivt från 

socialtjänstens sida eftersom kontakten med föräldrarna och barnen gällande vissa 
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frågor då kan läggas på det offentliga biträdet. Respondenten diskuterade utifrån sin 

erfarenhet av att företräda barn jämfört med föräldrar hur barnets biträde inte alltid 

riktigt har hela bilden då den enda uppfattningen om föräldrarna är vad som 

framkommer i socialtjänstens utredning och vad de säger i rätten. Biträdet träffar 

barnet kanske en gång och samtalar för att få en uppfattning och möjligen även med 

familjehemsföräldrar eller de som arbetar på ett jourhem. I övrigt är det utredningen 

som ligger till grund för bedömningen. Respondent 3 föreslog en större acceptans för 

deltagande under utredningen, kanske att alla biträden har ett möte med utredarna 

och träffar föräldrarna på ett tidigare stadium för att få en helhetsbild. Den 

begränsade ersättningen angavs dock som ett hinder, ”… man får helt enkelt inte 

betalt för det”. Respondenten berättade hur FR är känd för att skära i 

kostnadsräkningar och ofta anger att det inte varit nödvändigt att träffa barnet två 

gånger utan att en gång borde räcka. Detta jämfördes med att företräda en vuxen som 

offentlig försvarare där ersättning ofta ges för ett flertal möten. 

4.2.3 Befogenheter och förhållningssätt gentemot socialtjänst och 
utredning 

”Nu tycker jag många gånger att det har blivit att biträdena gör det lite 
lätt för sig. Man ringer och pratar med folk. Och sen talar man om för 
domstolen vad vederbörande har sagt till mig.”92 
 

Samtliga respondenter ansåg att utredningen ska läsas kritiskt och ifrågasättas och att 

allt som socialförvaltningen säger inte ska accepteras. Respondent 4 betonade hur det 

är biträdets skyldighet att vara kritisk mot socialförvaltningens utredning då de har 

tillgång till material och resurser och i princip ensamrätt till utredningen. Biträdet för 

barnet har endast tillgång till vårdnadshavarens uppfattning i den mån det framgår av 

utredningen. Respondenten ansåg att socialtjänsten inte alltid är objektiva eller har 

skickliga analyser, varför biträdet som företrädare för barnet är skyldigt att objektivt 

ta reda på vad som har hänt. Kompletterande utredning bör därför tas in. Behovet av 

mer objektivitet hos socialsekreterarna lyftes fram som en viktig aspekt av kritiken 

mot socialförvaltningen. Respondent 1 betonade i sin tur hur förhållningssättet till 

utredningen varierar i enskilda fall. Socialnämnden har bevisbördan och en 

skyldighet att bevisa att de juridiska grunderna är uppfyllda. Som företrädare för 

barnet ska biträdet läsa utredningen och bedöma huruvida denne håller med om 
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förutsättningarna för vård och om något är oklart kan man ringa till 

socialförvaltningen, kontrollera referenssamtal och eventuellt begära in utredning. 

Respondent 2 förklarade hur biträdena ofta säger i rätten att de pratat med någon 

och tydliggjorde vikten av att personen ifråga istället borde höras i domstol så att 

kontrollfrågor kan ställas. Har biträdet pratat med socialsekreterare, BUP, läkare 

eller liknande, bör de kallas till rätten. Angående utredningen uppgav respondenten 

att ”… är man biträde för barnen så ska man ju åter kritiskt granska den. Man kan 

exempelvis själv ta kontakt med uppgiftslämnare och lyssna, stämmer det överens 

eller har de tolkat fel? Har de några ytterligare synpunkter?” Respondent 3 framhöll 

att ytterligare bevisning oförhindrat kan åberopas när något bör kompletteras. 

Däremot betonade både respondent 2 och 3 hur en egen utredning kan innebära 

diverse kostnader varför FR:s synpunkter bör inhämtas innan något påbörjas.  

Det faktum att biträdet får socialtjänstens utredning ganska sent, ibland bara 

några dagar innan förhandlingen, innebär att det vid den tiden inte är så mycket att 

göra åt dess innehåll. Utredarna är dock närvarande i rätten, och respondent 3 

betonade att ” då kan man ju fråga, varför har ni inte gjort det här, varför står det på 

det här sättet. Och det gör man ju, det är ju väldigt mycket ens jobb, att gå igenom 

utredningen innan. Man har ju rätt att ställa frågor till alla, både socialtjänsten och 

mamma och pappa och utredare, biträde för den andre”. Respondenten tydliggjorde 

att biträdets roll och befogenhet är att agera i barnets intresse och inte vara passiv 

och vänta till den muntliga förhandlingen. Som exempel på ett alternativt och mer 

aktivt förhållningssätt angavs att meddela socialtjänsten om biträdet anser att barnen 

bör hämtas under utredningen alternativt om man får reda på något under uppdragets 

gång som socialtjänsten bör agera på.  

4.2.4 Kraven på de offentliga biträdena 
”Jag tycker det är konstigt att man inte har mer psykologi, prata med 
barn, allt det här.”93  
 

Respondent 2, 3 och 4 uttalade sig angående kraven på vem som kan förordnas som 

offentligt biträde och överlag var samtliga förvånade över att det inte ställs större 

krav. Respondent 4 angav att det på visst sätt kan vara bra att det inte ställs alltför 

specifika krav då det generellt krävs sunt förnuft. Respondenten påpekade dock att 

det möjligen vore bra med högre krav på biträdets kunskaper om barn då det utanför 
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Stockholmsregionen inte är lika vanligt att ställföreträdaren träffar barnet ifråga. Det 

vore oacceptabelt i Stockholm där kravet är att ställföreträdaren ”ska träffa barnet så 

fort det kan prata”. Respondent 4 angav också att man endast kan hoppas att 

domstolen ställer höga krav och utser de bästa biträdena. Uppdraget som biträde 

beskrevs även som att en jurist eller advokat inte företräder barn direkt utan till 

exempel börjar med lagen (1988:87) om vård av missbrukare i vissa fall [LVM], 

sedan LVU för föräldrar, sedan möjligen LPT och först därefter LVU för barn.  

Respondent 2 och 3 betonade att de aldrig träffat på något biträde utan juridisk 

bakgrund. Respondent 2 förklarade det som en väldigt laddad och dramatisk situation 

att fråntas sina barn och att barnet då skulle företrädas av en ung biträdande jurist 

med begränsad livserfarenhet ter sig märkligt. Möjligen borde det ställas högre 

formella krav, men respondenten menade att ett biträde inte nödvändigtvis blir bättre 

för att det är en advokat utan att det handlar om erfarenhet som endast går att få 

genom uppdrag som offentligt biträde.  

Respondent 3 berättade hur en tingsrätt några veckor tidigare hade ringt för att 

förordna en särskild företrädare för barn i brottmål och då endast ville ha en advokat 

eller någon som gått en speciell kurs på området, och hur det har börjat ställas mer 

sådana krav från domstolens sida. Efter mitt påpekande att lagen om särskild 

företrädare för barn ställer krav på särskild kunskap och erfarenhet svarade 

respondenten att det inte har följts tidigare, att jurister som inte har gått någon kurs 

och även civilrätts- eller affärsjurister som varken har erfarenhet eller intresse av 

frågorna har förordnats. Både respondent 2 och 3 påpekade dock att FR har bra koll 

på de biträden som förordnas och vänder sig till de med större erfarenhet när ärendet 

rör en viss problematik, särskilt när det gäller biträden och företrädare för barnen.   

4.2.5 Barn och unga i domstol 
Åsikterna varierade något gällande biträdets inställning till att den unge närvarar i 

domstol. Respondent 4 angav att barnen inte alltid kallas till förhandlingarna och att 

biträdet då får gå in och se till att de får komma. En del ungdomar vill vara med, de 

har en åsikt och vill bli hörda. Det är då viktigt med omdöme hos biträdet så att det 

inte uppstår risk för att ungdomen hamnar i en kränkande situation. De övriga 

respondenterna var i princip av uppfattningen att barn inte ska vara i domstol. 

Respondent 1 angav att denne konsekvent uppger att barnet inte ska komma till 

rätten när FR frågar vad biträdet anser. Om barnet själv vill komma framför biträdet 
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det, anför skälen och talar om sin egen åsikt. Respondent 2 betonade vikten av att det 

offentliga biträdet pratar med barnet och framför den information som barnet har, då 

barn under 15 år inte ska närvara i domstol. Respondent 4 angav att barn aldrig ska 

vara i domstol, inte ens när de är över 15 år.  

Respondent 2 tog upp dilemmat som kan uppstå när ett barn fyller 15 mellan det 

att ärendet tas upp i FR och KamR och huruvida ett offentligt biträde som har gått 

emot barnets vilja och talat om sin ståndpunkt i FR att barnet bör omhändertas kan 

fortsätta företräda barnet. Kan barnet då lita på biträdet och ha fortsatt förtroende? 

Respondenten upplevde det som att domstolen inte ser det som ett problem, men att 

advokaten för att följa god advokatsed bör avgå. Som en lösning angavs att 

advokaten i FR kan be om att inte avge något eget ställningstagande, vilket ofta 

godtas. Respondent 3 hade inte varit med om situationen, men såg det inte som 

självklart att avsäga sig uppdraget. När barnet är under 15 år skulle denne hantera 

ärendet som barnets ställföreträdare och när det fyllt 15 fortsätta att driva sin tes och 

försöka skapa förtroende men i slutändan gå på barnets vilja. Det faktum att det är 

två instanser kan tala för att biträdet inte behöver avgå, i vart fall inte om relationen 

till den unge är bra och det finns förtroende trots att dess vilja gåtts emot.  

4.3 Specifikt om hedersrelaterad problematik i LVU-ärenden 
 ”Men hon var över 15 så hon fick åka hem till sina föräldrar. Men hon 
hade ju blivit så fruktansvärt misshandlad så att hon, där blev det ett 
LVU tillbaka igen. Där fick man ju verkligen bevisat det på något sätt att 
de inte riktigt kan ta beslut utifrån sitt eget bästa.”94  

4.3.1 Förekomst  
Vad gäller hur vanligt det är med hedersrelaterad problematik i LVU-ärenden 

varierade svaren något. Respondent 4 angav att det är svårt att säga men att de är i 

klar minoritet och att det oftast rör sig om flickor i puberteten i varierande ålder. 

Respondenten underströk även här vikten av att vara kritisk mot socialtjänstens 

utredning, att de ”går ofta igång på det här”, det vill säga den hedersrelaterade 

problematiken, och att ”det kan bli ganska ovetenskapligt”. Precis som i ”vanliga” 

LVU-ärenden måste biträdet vara kritiskt mot vilken situation som föreligger, men 

självklart är det många ärenden där problematiken är verklig. Respondent 1 angav att 

det förekommer i stor utsträckning, men påkallade försiktighet med att kategorisera 

ärendena då en stor procentsats av LVU-ärenden har med utländska medborgare att 
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göra men inte nödvändigtvis med heder. Respondent 2 angav att det händer då och 

då och att denne haft ett flertal ärenden under sin långa period som aktiv advokat. 

Åldern uppgavs som egentligen i alla lägen 15 och över, eftersom att ”det är ju ofta 

där det börjar att bränna, att man planerar gifte och såna saker”. Respondent 3 

uppskattade att denne haft cirka 10 ärenden under en sjuårsperiod och att det rör sig 

om flickor i tonåren. Överlag har de varit över 15 år, möjligtvis någon 13-14-åring. 

Även denna respondent underströk vikten av att skilja på utländsk härkomst och våld 

och hedersrelaterat våld, och tog upp att det säkert förekommer att pojkar är utsatta 

men att advokaten endast biträtt flickor. 

4.3.2 Socialtjänstens uppmärksammande av problematiken 
Samtliga respondenter var överens om att i stort sett alla hedersrelaterade LVU-

ärenden börjar med ett omedelbart omhändertagande. Respondent 2 uppgav även att 

socialförvaltningen är medvetna om problematiken och hanterar ärendet utifrån det 

när ett barn exempelvis kommer från skolan och uppger sig inte vilja åka hem ”… 

och framför att jag är rädd att bli flyttad utomlands eller vad det nu kan vara”. Då får 

de enligt respondent 3 direkt skydd genom ett omedelbart omhändertagande och den 

hedersrelaterade problematiken är uppmärksammad när biträdet kommer in i 

processen eftersom ansökan bygger på skyddsbehovet. Respondenten underströk hur 

dåligt dessa barn och unga mår. De har ofta varit utsatta i flera år och inte kunnat 

vända sig till någon och när de väl gör det drar en stor process igång där de måste ge 

upp hela sina liv. Försiktighet med att dra alla över en kam betonades, men många av 

de här ärendena uppgavs se väldigt lika ut där flickorna lever skyddat med släkt och 

vänner som har liknande syn på heder. När de berättar för socialtjänsten förlorar de 

alla. Processen blir speciell då föräldrarna ofta är ”… supersynkade i sina versioner 

om vad som har hänt. Och säger att den här flickan bara ljuger och hon vill gå ut, 

vara ute sent på kvällarna, köpa kläder, och det får hon inte och därför är hon nu arg 

på föräldrarna och gör såhär.” Ofta har föräldrarna släkt och vänner som vittnar om 

hur bra föräldrar de är och hur flickan ljuger och hon står alldeles ensam. 

Respondenten uppgav hur både socialtjänst och domstol i dessa fall lyssnar på de 

unga och har förståelse och jämförde det med andra mål med sådan massiv bevisning 

som föräldrarna här kommer med. Det påpekades att socialtjänsten inte i något 

ärende har tagit föräldrarnas parti och att det märks att socialtjänsten går utbildningar 

och har specialanpassade riskbedömningar för den här typen av ärenden. De är ofta 
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förenade med brottmål och då utses det offentliga biträdet som företrädare även där, 

vilket underlättar för den unge som då endast behöver ha kontakt med en advokat. 

Flickorna har oftast en kontaktperson på socialtjänsten men i övrigt ingen att prata 

med, varför det blir mycket samtal som inte har direkt juridisk karaktär.  

Respondent 1 underströk att arbetet som offentligt biträde inte innebär att ”gå in 

och vara psykolog” utan att som jurist ”stå mellan barnet och domstolen”, stötta 

barnet och möjligen tala med socialtjänsten men att det sedan är socialtjänstens 

uppgift att sköta arbetet med vårdplanen. Ett problem som uppmärksammades var att 

dessa flickor som ofta talar ingen eller dålig svenska placeras i svenska familjer, 

varför det är av stor vikt att socialtjänsten försöker hitta fler familjehem eller 

jourhem med samma bakgrund som den unge. Att placeras i en miljö där flickan inte 

alls känner sig hemma kan resultera i att hon tar tillbaka allting och går tillbaka till 

sin familj, varpå det finns en risk att familjen ”… många gånger stänger dörren till 

omvärlden och tystar flickorna”. 

4.3.3 Grunder för omhändertagande 
Respondent 4 förklarade att denne upplever att domstolen ”förväntar sig att det 

offentliga biträdet för barnet håller sig extremt objektivt” och är fritt att framföra allt 

som de som biträden ser, vilket blir mest intressant i gränsförhållanden mellan 

grunderna eget beteende och brister i omsorg. Ofta ligger grunden i brister i 

omsorgen men kan tippa över i eget beteende med åldern. Grunden har stor betydelse 

för den fortsatta vården eftersom vårdplanen ska följa beslutet. I hedersrelaterade 

LVU-ärenden uppgav respondenten att grunden i princip ligger i miljöfallen, men att 

det kan bli eget beteende om flickorna är väldigt självdestruktiva och att det även kan 

bli ett omhändertagande på båda grunderna. Respondent 2 anmärkte att även om 

flickornas beteende övergår till att vara destruktivt, är grunden för att ansöka om 

LVU att de behöver hjälp och skydd från sin familj varför det ändå bör bli miljöfall.  

Respondent 2 diskuterade svårigheterna i att omhänderta ett barn över 15 år med 

grund i miljöfallen, men påpekade att det har hänt när föräldrar utövat våld mot 

barnen. Det kan bli problematiskt eftersom att man ”… naturligtvis kan fråga sig, 

vad händer om barnet ändå som 15-åring vill åka hem till mamma och pappa? Det 

går ju inte att låsa in ett barn på ett LVU-hem, alltså ett § 12-hem på brister i 

omsorgen”. Då kan varken det offentliga biträdet, socialtjänsten eller domstolen göra 

något. Respondent 3 diskuterade problematiken i att flickorna till en början är väldigt 
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rädda, men att de sedan börjar längta hem och inte kan göra en riktig riskbedömning. 

Plötsligt börjar flickan ta tillbaka allting och säga att hon överdrev. Som exempel 

angavs ett ärende där flickan var över 15 år och tog tillbaka allt hon sagt och fick åka 

hem, men blev så misshandlad att ett omedelbart omhändertagande blev aktuellt. I ett 

annat mål tog flickan tillbaka allt och biträdet var tvunget att säga att hon ljugit trots 

att ingen egentligen trodde på det.  

4.3.4 Hotbild och säkerhetsåtgärder 
I fall med hedersrelaterad kontext finns det ofta en allvarlig hotbild gentemot den 

unge. Respondent 4 förklarade hur det, beroende på hotbilden, finns möjlighet att 

den unge själv inte behöver komma till domstolen. Det finns även möjlighet att 

anordna medhörning, där den unge inte behöver vara i samma rättssal och kan få stöd 

av familjehem eller jourhem som finns med utan att synas. Det är viktigt att 

socialförvaltningen tänker på problematiken i det enskilda fallet och inte skriver ut 

adressen där flickan bor i ansökan, och respondenten angav som exempel att ett 

skyddat boende i Stockholm röjts i en ansökan. I dessa fall hemlighålls vistelseorten i 

princip alltid, vilket kan bli problematiskt om flickorna har tillgång till 

mobiltelefoner och Internet och inte inser säkerhetsrisken. Respondent 3 betonade att 

processen är speciell då flickorna ofta placeras på ett skyddat boende på grund av 

den höga hotbilden. Biträdet har en stor roll gentemot FR i att uppmärksamma 

hotbilden och ordna så att det finns vakter om den unge ska komma till domstolen, 

eller se till att det finns alternativa möjligheter att höra henne per telefon eller via 

medhörning. Ofta är stora delar av släkten involverade och ringer dagligen till 

socialtjänsten och är ute och letar aktivt efter flickan, vilket blir väldigt stressande för 

de som bor på ett skyddat boende. Om de är över 15 år, vilket de är i de flesta fallen, 

ska de få information om allt som händer i utredningen. Där kan biträdet spela en 

stor roll i hur informationen förmedlas. 
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5. DISKUSSION OCH ANALYS 
I denna avslutande del diskuteras och problematiseras de olika moment som 

presenteras i avsnitten om rättslig reglering och praktik. Syftet är att belysa de frågor 

som uppkommer, med avsikt att besvara uppsatsens övergripande frågeställning 

gällande det offentliga biträdets roll och befogenheter i LVU-ärenden med 

hedersrelaterad problematik. Analysen tar sin utgångspunkt i barns rätt till skydd och 

rätt till en rättvis rättegång inkluderande rätt till biträde och delaktighet. De specifika 

frågorna gällande offentliga biträden i hedersrelaterade LVU-ärenden kommer därför 

att diskuteras utifrån biträdenas ansvar och möjligheter att bedöma och tillvarata 

barnets bästa och rätt att komma till tals, beaktat i förhållande till varandra. 

5.1 Förordnande av offentligt biträde  
Tidpunkten för förordnande av offentligt biträde är oklar och trots att förarbeten 

pekar på vikten av att ha ett biträde under utredningen förordnas de i praktiken först 

när socialnämnden ansöker om vård eller när barnet redan är omedelbart 

omhändertaget. Socialstyrelsen anser att nämnden bör överväga ett förordnande så 

fort det finns en möjlighet att vård utanför hemmet kan komma att behövas, så länge 

det inte står klart att vården kan genomföras enligt SoL.95 Men så blir alltså inte fallet 

i praktiken, vilket uppmärksammas och bekräftas av de intervjuade respondenterna. 

De uppmärksammade att det kan bli praktiskt svårt för ett biträde att vidta åtgärder 

när förordnandet sker i ett senare skede. En respondent framförde att ett tidigare 

förordnande nog mest skulle göra en kurativ skillnad. Det är dock viktigt att inte 

underskatta denna funktion eftersom de unga ofta inte har någon annan att prata med. 

I en annan intervju framkom att det kan bli samtal utan rent juridisk karaktär, vilka 

bidrar till ett bättre förtroende mellan biträdet och klienten. Det kan förbättra den 

unges rätt att komma till tals då uppgifter som kommer fram kan förstärka 

uppfattningen om den unges åsikter och när detta förmedlas till socialtjänst och 

domstol därmed underlätta bedömningen av barnets bästa. Det framkom även att 

många av de hedersrelaterade omhändertagandena sker omedelbart och det är då 

viktigt att biträdet och eventuellt ställföreträdaren förordnas så fort som möjligt. Det 

vore önskvärt om behov anmäls så fort beslut tas om omhändertagande, även om det 

i praktiken snarare görs när underställan sedan ges in till FR.  

                                                
95 SOSFS 1997:15 s. 110.  
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I hedersrelaterade LVU-ärenden anser föräldrarna ofta att det inte föreligger något 

vårdbehov varför ett tillförlitligt samtycke är svårt att få och behövliga insatser inte 

kan ges på frivillig väg. Att ett biträde då förordnas redan under utredning, måhända 

i dess slutskede, ger barn och unga en starkare ställning gentemot vårdnadshavarna 

och en bättre möjlighet att tillvarata sin rätt. Biträdet kan ge råd och stöd och den 

unge har då större chans att få sin vilja hörd av socialtjänsten. Eftersom utredningen 

sedan utgör beslutsunderlag för domstolen är det av största vikt att den unga har fått 

alla möjligheter att komma till tals.  

De möjligheter för biträdet att i egenskap av ställföreträdare, som har diskuterats 

kort i avsnitt 3.1.2, under utredningen kunna samtycka till åtgärder som 

vårdnadshavaren motsätter sig skulle kunna leda till att domstolen ges ett bättre 

beslutsunderlag för att bedöma barnets bästa. Även ett processbehörigt barn kan tjäna 

på att ha ett offentligt biträde under utredningen då det i viss mån minskar det 

faktiska beroendeförhållande som finns till vårdnadshavaren. Det är handläggarens 

uppgift att informera den unge om rätten till biträde och att anmäla behov. Ett 

argument till varför det inte har gjorts under utredning är för att inte skapa eller 

förstärka en konfliktsituation, vilket snarare anlägger ett föräldraperspektiv än ett 

barnperspektiv.96  

Det är även tänkbart att möjligheten att företrädas av ett biträde inte bara borde 

aktualiseras tidigare i dessa fall, utan att den kanske borde kvarstå längre i vissa 

frågor som rör vårdens innehåll. Värt att nämna är att de säkerhetsåtgärder som 

regleras i 14 § LVU, som ofta aktualiseras i hedersrelaterade ärenden, trots att de kan 

överklagas enligt 41 § st. 1 p. 3 LVU inte omfattas av rätten till offentligt biträde 

enligt 39 § LVU. Den unges rätt till biträde i dessa frågor skulle kunna bidra till att 

dennes vilja tas på större allvar.97 Det offentliga biträdet kan då bli en slags garant 

för att socialtjänsten utnyttjar de befogenheter som finns tillgängliga. Biträdet har 

sedan ett ansvar för att få den unge att förstå innebörden av säkerhetsåtgärder och hur 

olika former av kontakt kan innebära en risk. Detta ställer dock krav på kunskap hos 

biträdena om den hedersrelaterade problematiken.  

                                                
96 Leviner, P., Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, s. 117. 
97 Jämför JO 1998/99 s. 286, det så kallade Sara-fallet.  
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5.2 Biträdets befogenheter 
Vad gäller biträdets befogenheter i förhållande till barnets ålder är lagen tydlig. När 

den unge har fyllt 15 år ska biträdet ge råd och stöd men det är ungdomens egen vilja 

som styr. Den skarpa gränsdragningen kan bli problematisk i hedersrelaterade LVU-

ärenden, då det oftast handlar om flickor i åldern 13-18 år. Som nämnts ovan innebär 

det svårigheter att omhänderta unga enligt 2 § LVU när de är över 15 år eftersom det 

inte går att tvinga den unge till vård om denne ändrar sig. Under intervjuerna 

jämfördes rollen som biträde för ett barn över med 15 år med att företräda föräldrar. 

Den inställningen kan vara problematisk eftersom en 15-18-åring med stor 

sannolikhet behöver mer råd och stöd än en förälder och det innebär ett större ansvar 

att företräda den unge. Det påpekades av en respondent som betonade vikten av att 

skapa förtroende. Biträdet såg ett ansvar i att gentemot den unge driva sin tes om vad 

som är bäst för denne och försöka få den unge att inse detta.  

Det har i offentliga utredningar angående barnets rätt att komma till tals 

diskuterats huruvida åldern för processbehörighet borde sänkas till 12 år.98 Förslagen 

har inte antagits men därefter har reglerna angående biträde, såsom presenterats 

ovan, ändrats så att ett barn under 15 år har en annan ställföreträdare än sin egen 

vårdnadshavare i frågor som rör LVU-ärendet, vilket stärker barnets ställning. 

Åldern för processbehörighet är problematisk i dessa ärenden då det är uppenbart att 

ungdomar i utsatta situationer själva kan ha svårt att bedöma vad som är bäst. 

Diskussionen huruvida åldern borde sänkas respektive höjas är för komplex för 

denna uppsats, men det är värt att belysa hur 15-årsgränsen skapar problem i ärenden 

där barnets vilja går emot barnets bästa. Det är möjligt att en höjd åldersgräns i 

kombination med bättre tillgång till utbildade och specialiserade biträden skulle vara 

bättre i hedersrelaterade ärenden men för att inte strida mot likabehandlingsprincipen 

skulle ändringen behöva vara genomgående i LVU-ärenden, vilket möjligen vore 

ineffektivt. Kanske vore det bättre med en flexibel åldersgräns som beror mer på 

barnets mognad än att den unge ska ha uppnått en specifik ålder. Det har påpekats att 

möjligheten för en ställföreträdare att överklaga FR:s avslag på socialnämndens 

ansökan om vård kanske kan bryta socialnämndens dominans i bedömningen av 

                                                
98 Se prop. 1994/95:224, s. 26, 44. 
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barnets bästa och öka intresset för biträdena att inta en mer aktiv roll och faktiskt 

visa hur ställföreträdaren representerar barnet och tolkar dess information.99  

Det är av stor vikt att barnets rätt att komma till tals iakttas för att barnets intresse 

ska kunna tillvaratas på ett riktigt sätt i LVU-ärendet. Det offentliga biträdet spelar 

en större roll i ärenden gällande processobehöriga barn, men även i ärenden där den 

unge fyllt 15 år och är processbehörigt kan biträdets råd och stöd vara avgörande för 

att den unges intresse ska tillgodoses. En mycket viktig uppgift är att tillse att den 

unge får tillgång till all relevant information och att den unges inställning klargörs.  

5.3 Begränsande faktorer i biträdets arbete 
Som framgått tidigare i denna uppsats finns det vissa begränsningar i biträdets 

möjligheter att tillvarata barnets rättigheter. Ett exempel på en praktisk begränsning 

är att reglerna kring byte av biträde är strikta och i princip endast får ske om det 

föreligger djupa motsättningar mellan biträde och klient. Det innebär att ett biträde 

med bristande förtroende från den unge måste fortsätta med uppdraget. Att underlätta 

byte av biträde skulle i ett sådant läge kunna öka möjligheten för den unge att 

komma till tals och därmed stärka rättssäkerheten. Att förtroende är av största vikt i 

dessa ärenden underströks av flera intervjurespondenter som diskuterade 

svårigheterna i att omhänderta unga över 15 år på grund av miljöfallen. Eftersom det 

inte går att tvinga dem att stanna på ett skyddat boende är det extra viktigt att biträdet 

når fram och hjälper den unge att inse säkerhetsrisker, varvid förtroende är en högst 

relevant faktor.  

Som nämnts ovan utgör socialtjänstens utredning beslutsunderlag för domstolen i 

LVU-ärenden. I doktrin har påpekats att utredningen ofta godtas av de offentliga 

biträdena, något som kan vara problematiskt då det även har riktats kritik mot 

socialtjänsten och bristande utredningar.100 Flertalet intervjurespondenter underströk 

vikten av att läsa utredningen kritiskt, vilket kan tala för en ökad medvetenhet hos 

biträdena. Brister i utredningen kan leda till att en vårdansökan avslås trots att 

förutsättningar för vård föreligger alternativt att vård bereds på bristfälliga grunder, 

vilket kränker både barns och föräldrars rätt.101 En advokat efterfrågade större 

objektivitet hos socialsekreterare och det har i doktrin påpekats att det hos vissa 
                                                
99 Hollander, A., Rättsfallskommentar – RÅ 2006 ref.10 – Barns talerätt i mål om vård enligt lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), FT 2006 s. 365. 
100 Se Hollander, Att tillvarata barnets rätt och bästa s. 71, samt Mattsson, Barnet och 
Rättsprocessen, s. 269 f.  
101 Leviner, P., Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, s. 180.  
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socialsekreterare föreligger en ogrundad uppfattning om att flickor med utländsk 

bakgrund skulle ”hantera” vården sämre.102 Denna uppfattning påverkar självklart 

biträdenas arbete, sett till den betydelse som socialtjänstens utredning har för den 

kommande processen. Eftersom vårdplanen grundas på det beslut som tas utifrån 

utredningen är det viktigt att biträdet gör rätten uppmärksam på eventuella brister 

som behöver åtgärdas och ser till att den unges inställning klart framkommer. En 

intervjurespondent föreslog större deltagande av biträdena under utredning och att 

biträdet även träffar vårdnadshavarna för att få en bättre helhetsbild, något som inte 

görs idag på grund av att kostnader för detta inte täcks.  

Hur biträdena förhåller sig till utredningen och vilka åtgärder som vidtas för att 

komplettera denna kan kopplas till den begränsade ersättning som utgår för 

uppdraget. Det gör att biträdena inte alltid kan engagera sig i önskvärd utsträckning, 

vilket begränsar möjligheten att få en fullständig bild av situationen och även den 

unges rätt att komma till tals och rätt till en rättvis rättegång. I en intervju betonades 

att FR ofta skär i kostnadsräkningar och att det överlag anses räcka med att träffa 

barnet en gång, vilket kan visa på att dessa ärenden inte anses tillräckligt 

prioriterade. Det skulle även kunna innebära att det finns ett problem hos 

domstolarna som inte förstår vad som krävs för att tillvarata barnets rätt. Det är dock 

tveksamt om reglerna kring ersättning till och byte av biträde kommer att ändras. För 

tillfället pågår en utredning om möjligheter att minska utgifterna för poster som 

omfattas av samma anslag som offentliga biträden, framförallt för offentliga 

försvarare och målsägandebiträden, vilket inte talar för någon möjlighet att vara mer 

aktiv i utrednings- och domstolsförfarandet.103 

5.4 Krav på offentliga biträden 
I utredningen angående Sveriges anpassning till Barnkonventionen betonas hur det är 

av största vikt att personer som i sitt yrke har att göra bedömningar med 

utgångspunkt i barnets bästa besitter tillräckliga kunskaper om barns behov. 

Otillräcklig kunskap uppges vara den största risken för att problem ska uppstå i 

tolkning och praktisk tillämpning av de lagar och principer som rör barn.104 Idag, 

sexton år senare, är kunskapsfrågan och de krav som ställs på offentliga biträden 

fortfarande aktuell. Frågan har förekommit i flera utredningar sedan dess men förslag 

                                                
102 Schlytter, A., Rätten att själv få välja, s. 98.  
103 Dir. 2013:12 En översyn av statens utgifter för vissa rättsliga biträden. 
104 SOU 1997:116 s. 164 f. 
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på skärpt lagstiftning har avfärdats. Med hänsyn till att biträdena ska tillvarata 

barnets rätt till en rättvis rättegång, rätten att komma till tals och barnets bästa, är det 

viktigt att de är kompetenta och har tillräcklig kunskap om vad dessa begrepp 

innebär. Biträdet spelar en viktig roll i att hjälpa den unge att förmedla situationen. 

Det är inte ovanligt att den unge även är målsägande i ett brottmål och om 

biträdet är förordnat som ställföreträdare i LVU-ärendet ska det om lämpligt 

förordnas även som särskild företrädare för barnet i brottmålet. För särskilda 

företrädare finns, som beskrivits ovan, ett lagstadgat krav på särskilda kunskaper och 

erfarenheter av att företräda barn. Varför samma krav inte ställs på offentliga 

biträden och ställföreträdare kan ifrågasättas. Att ställa samma krav skulle visa att 

barns rättigheter tas på allvar. Det skulle antagligen leda till att endast de med 

intresse av att företräda barn skaffar sig kunskapen, vilket ger mer kompetenta 

biträden. Detta är särskilt viktigt då det under intervjuerna underströks att 

domstolarna i hög grad lyssnar på biträdena.  

Ett par intervjurespondenter angav att FR har bra koll på vem de förordnar som 

biträde i LVU-ärenden. Det faktum att FR både förordnar biträden och sedan dömer i 

målet kan bli problematiskt då ett förordnat biträde möjligen inte fullt ut vågar 

kritisera socialnämnden och domstolen, vilket riskerar leda till att ett begränsat antal 

jurister förordnas som biträden. Det ställs allt större krav på socialsekreterares 

kunskaper om barn och utbildningar och vägledningar förespråkas, vilket är positivt i 

utredningsarbetet med att tillvarata barnets rätt.105 Därför är det förvånande att 

anspråk på bättre kompetens hos offentliga biträden ideligen avfärdas i offentliga 

utredningar. Nämnvärt är att Åklagarmyndigheten har riktlinjer för hur särskilda 

företrädare i hedersrelaterade brottmål bör förordnas där behovet av en kunnig 

företrädare med erfarenhet av barn och den specifika problematiken betonas.106  

De intervjuade advokaterna anser överlag att barn inte ska vara i domstol. Viktigt 

att påpeka är att det ställer stora krav på att biträdet ser till att de verkligen får 

komma till tals. Barnets rätt anses uppfylld genom att biträdet pratar med det och 

sedan närvarar, varvid det är viktigt att biträdet skiljer på sin egen uppfattning om 

den unges förmedlade information och vad som är bäst för den unge, och på att 

framföra det som barnet förmedlat.107 Biträdet bör påtala om det föreligger 

                                                
105 Se bland annat prop.1996/97:124, s. 100, prop.2012/13:10, s. 32, samt prop.2006/07:129. 
106 Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg, Hedersrelaterat våld – Handbok, s. 24 f. 
107 Se Kaldal, Parallella processer, s. 22, 158 f.  
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ytterligare skäl, exempelvis en allvarlig hotbild eller om den unge har uttryckt rädsla 

för att möta sin familj, till att den unge inte bör närvara vid den muntliga 

förhandlingen. Barnets rätt till en rättvis rättegång kan inte anses uppfylld om barnet 

inte representeras av ett offentligt biträde med adekvata kunskaper. Uppdraget 

innebär att tillvarata barnets partsrättigheter och tillgodose rättssäkerhetskrav om 

likabehandling, förutsebarhet och kontrollerbarhet.108 Det kan dock ifrågasättas om 

parterna, det vill säga den unge, vårdnadshavare och socialtjänst, verkligen är att se 

som jämbördiga då socialtjänsten har en större kännedom om situationen och biträdet 

har en begränsad möjlighet att träffa barnet och bedöma situationen. 

5.5 Specifika frågor gällande biträdets roll i hedersrelaterade LVU-
ärenden 
Som nämnts ovan anses det svårt och problematiskt att omhänderta ungdomar över 

15 år med grund i miljöfallen eftersom det, vilket påpekades under en intervju, inte 

går att låsa in och hindra dem från att åka hem. Att socialtjänsten, domstolen och 

biträdena då står handfallna och inte kan göra något är ett problem som är tydligt i 

hedersrelaterade LVU-ärenden då de oftast berör unga mellan 15 och år som 

omhändertas med grund i 2 § LVU. En ungdom som fyllt 15 år har talerätt i ärendet. 

Om den unge väljer att ändra sin berättelse och säga att tidigare uppgifter varit 

osanna, måste biträdet i domstolen göra som den unge vill och säga att denne ljugit.  

Detta är en svårlöst begränsning för biträdet med gällande reglering. Svårigheterna 

med att representera unga på gränsen till 15 år i den här typen av fall visar sig även i 

det dilemma som diskuterades i ett par intervjuer, när den unge fyller 15 år mellan 

förhandlingarna i de olika instanserna och biträdet inte har någon befogenhet att 

ingripa ifall den unge ändrar sig.  

En advokat angav att flickor i hedersrelaterade fall ibland omhändertas med 

grund i 3 § LVU då den utsatta situationen tar sig uttryck i destruktivt beteende. 

Flickors destruktiva beteende är ofta skadligt introvert snarare än utåtagerande, något 

som riskerar att ansökan om vård avslås då det anses utgöra psykiska besvär och inte 

omfattas av LVU. Det innebär att dessa flickor riskerar att stå helt utan skydd.109 

Biträdet kan där spela en roll i att påpeka för socialtjänsten och domstolen att 

situationen har grund i hemförhållandena varför omhändertagande borde ske enligt 2 

§. I dessa fall är det även viktigt att biträdet uppmärksammar att målet för vården inte 
                                                
108 Se Mattsson, Barnet och Rättsprocessen, s. 189. 
109 Schlytter, A., Rätten att själv få välja, s. 69. 
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alltid bör vara återförening och umgänge under vårdtiden, utan att vad som är bäst 

för flickan ska prioriteras på ett tydligare sätt. En majoritet av intervjurespondenterna 

ansåg att socialtjänsten är väl medveten om problematiken och ansöker på grund av 

skyddsbehov från familjen i dessa ärenden. Det är tänkbart att en förbättring har 

skett, jämfört med den undersökning som nämnts ovan angående förekomsten av 

hedersrelaterad problematik i LVU-ärenden i Göteborgs respektive Stockholms FR. 

Där framkom att socialtjänsten sällan tycktes kategorisera ärenden som 

hedersärenden trots att de innefattade hedersproblematik, samt att socialsekreterarnas 

kunskap om problematiken var bristfällig.110 Den ökade uppmärksamheten har 

möjligen lett till bättre förståelse och kunskap hos socialtjänsten, vilket 

förhoppningsvis också kan underlätta biträdenas arbete då vetskapen om 

problematiken redan finns i utredningen.  

Offentliga biträden har inga befogenheter att påverka var barnet placeras, men det 

är viktigt att den unge får komma till tals och att biträdet för fram dennes inställning 

och åsikter som i hög grad ska tas hänsyn till. Biträdet bör påtala för socialtjänsten 

att viljan bör vara styrande i dessa fall och att det kan vara viktigt med samma kultur, 

men även att hänsyn inte ska tas till vårdnadshavarnas önskan över den unges. 

Särskild försiktighet bör iakttas med släktplaceringar och där bör hänsyn verkligen 

tas till den unges inställning då det kan ge en indikation på hur det ligger till. En 

bedömning av barnets bästa måste göras i det enskilda fallet och socialtjänsten och 

biträdet bör inte gå endast på vägledningar och riktlinjer för hur kulturell bakgrund 

ska beaktas då det riskerar att leda till att den unge utsätts för samma typ av förtryck. 

En av intervjurespondenterna påpekade att biträdet bör ligga på socialtjänsten 

angående behovet av familjehemsplaceringar med samma kulturella bakgrund så att 

risken för att flickan vantrivs och återvänder hem minskar.  

En advokat underströk det positiva i att förordnas som både offentligt biträde och 

särskild företrädare för den unge, då alla kontakter går genom en och samma person. 

Eftersom många samtal angavs vara av icke-juridisk karaktär är det viktigt med rätt 

kunskaper hos biträdet för att skapa förtroende och få fram relevant information. 

Biträdet spelar även en stor roll i att få den unge att inse allvaret i situationen och att 

uppmärksamma domstolen på vilken hotbild som föreligger. Vikten av kunskap kan 

illustreras av det faktum att även erfarna advokater anser det vara svårt att företräda 
                                                
110 Schlytter, A., Linell, H., Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext – en studie av 
omhändertagna flickor, Forskningsrapport 2008:2. 
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barn. Advokater har dock etiska regler från Advokatsamfundet att följa samt ett 

principalansvar för biträdande jurister på advokatbyrå.111 Det skulle därför kunna 

tänkas att andra, även jurister på en juristfirma, inte skulle kunna förordnas som 

biträde då denne inte står under något sådant ansvar. 

5.6 Slutord 
Syftet med denna uppsats är att närmare belysa, diskutera och problematisera det 

offentliga biträdet för barn och ungas roll och befogenheter i LVU-ärenden med 

hedersrelaterad problematik. Det kan konstateras att hanteringen av ärenden som 

innefattar anspråk på olika kulturella värderingar alltid innebär en balansgång mellan 

att misstänkliggöra någon på grund av kulturell tillhörighet och en risk för 

kulturrelativism där oacceptabla beteenden tillskrivs ett kulturellt försvar. Utbildning 

och kompetens för alla inblandade är därför av största vikt för att hedersrelaterat våld 

och förtryck ska uppmärksammas utan fördomar. Det är viktigt att specifik kunskap, 

samt en klarhet i vad uppdraget innebär, sprids och omfattar alla jurister och 

advokater som företräder barn och unga i LVU-ärenden. Det faktum att de unga ofta 

även behöver skydd från släktingar utöver vårdnadshavarna, innebär ett större 

skyddsbehov med utökade säkerhetsåtgärder och anpassade boenden. Det finns ett 

antal skyddade boenden i Sverige som är specialiserade på hedersrelaterat våld och 

även organisationer som arbetar specifikt med dessa frågor. En större samverkan 

mellan socialtjänst, skyddade boenden och offentliga biträden skulle kunna leda till 

en ökad kompetens runt denna komplexa problematik.  

För närvarande pågår, som nämnts ovan i inledningen, en översyn av LVU. 

Enligt direktiven ska utredningen uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck 

och bland annat utreda huruvida särskilda åtgärder behöver vidtas i dessa fall. I 

uppdraget ingår även att analysera möjliga förbättringar av samverkan mellan olika 

myndigheter och aktörer i samband med tvångsomhändertagande enligt LVU.112 

Möjligtvis kan en bättre samverkan mellan myndigheter och övriga aktörer leda till 

att den kritik mot socialtjänsten som framförts av de intervjuade advokaterna kan 

minskas. Det pågår även en översyn av barnets rättigheter i Sverige. Syftet är att 

kartlägga hur tillämpningen av lagar överensstämmer med barnets rättigheter enligt 

Barnkonventionen, samt att utreda för- och nackdelar med att inkorporera 

                                                
111 Se Advokatsamfundet, Advokatetik, www.advokatsamfundet.se/advokatetik/ [13.05.25], samt prop. 
1996/97:9, s. 155. 
112 Dir. 2012:79 Översyn av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, m.m. 



 
46 

Barnkonventionen i svensk rätt.113 Förhoppningsvis kan dessa båda utredningar bidra 

till en förändrad och förstärkt syn på barn och unga som bärare av rättigheter i behov 

av stöd och skydd. Tydligare lagar i kombination med starkare fokus på 

barnperspektivet i tillämpningen kan bidra till att barns rättigheter tas tillvara på ett 

adekvat sätt, även i hedersrelaterade ärenden. Det är min förhoppning att även 

offentliga biträdens viktiga roll lyfts i dessa utredningar.  

Trots betoningen på ett ökat barnperspektiv inom socialtjänst och 

domstolsväsende vittnar undersökningar om att stor vikt tenderar att läggas på 

föräldrars rättigheter och önskemål. Vårdnadshavarna ges ofta tolkningsföreträde och 

socialtjänsten är tveksam till att vidta åtgärder utan att vårdnadshavarna tillfrågas.114 

Det offentliga biträdet kan därför spela en stor roll i att verka för att barnperspektivet 

tillvaratas i ökad utsträckning och i att tillgodose barns och ungas rättigheter. Att 

företräda barn innebär en balansgång mellan att ta hänsyn till barn och deras 

föräldrar. Sveriges internationella åtaganden och nationella lagändringar gör klart att 

barnperspektivet ska dominera och att barnets bästa och rätt att komma till tals ska 

bedömas i förhållande till varandra. Samhällets syn på barn och unga i övrigt 

påverkar biträdets agerande, varför det är positivt att lagar som reglerar barns 

levnadsförhållanden kontinuerligt utreds. För att dessa utredningar ska få genomslag 

är det dock viktigt att de offentliga biträdena ges möjlighet att utföra sina uppdrag 

fullt ut, varför ovan diskuterade svårigheter med ersättning, befogenheter och 

kunskap utgör ett problem. Det är av största vikt att det offentliga biträdet har en klar 

roll i dessa situationer och kan erbjuda stöd i enlighet med lagen och den unges 

behov i det enskilda fallet, för att den unges rätt till en rättvis rättegång och rätt att 

komma till tals ska tillgodoses.  

                                                
113 Dir. 2013:35 Översyn av barnets rättigheter i svensk rätt. 
114 Schlytter, A., Rätten att själv få välja, s. 97 ff. 
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BILAGA – INTERVJUGUIDE  
TEMA 1 – Allmänna tankar kring det offentliga biträdets roll 
 
Hur tänker du kring syftet med uppdraget som offentligt biträde för barn i LVU-
ärenden och mål? 
 
Att eventuellt fråga särskilt om: 
När anser du att ett biträde bör utses? Skiljer sig tidpunkten åt i olika fall och i så fall 
på vilket sätt? 
Hur ska ett offentligt biträde enligt din mening i enlighet med lag agera i förhållande 
till barnets vilja och ålder? 
Vilka befogenheter har biträdet att företräda barnet? Hur ställer sig dessa i 
förhållande till vårdnadshavaren och möjligen även till socialtjänsten? 
Hur ställer du dig i merparten av dina uppdrag som offentligt biträde till 
socialnämndens bedömning av den unges situation? Upplever du det som vanligt 
förekommande att ifrågasätta socialnämndens utredning av den unges situation? 
Vilken typ av situationer anser du berättiga att begära in ytterligare utredning enlig 4 
och 6 §§ lagen (1996:1620) om offentligt biträde? 
Vad anser du om de krav som ställs på det offentliga biträdet enligt lag? 
 
TEMA 2 – Hedersrelaterad problematik i LVU-ärenden 
 
Hur uppfattar du att ärenden med hedersrelaterad problematik bör hanteras i 
enlighet med uppdraget som offentligt biträde? 
 
Att eventuellt fråga särskilt om: 
I vilken utsträckning upplever du att hedersrelaterad problematik förekommer i 
LVU-ärenden? Hur kan ett offentligt biträde agera för att uppmärksamma denna 
problematik? 
Finns det några specifika funktioner att speciellt iaktta i ärenden med hedersrelaterad 
problematik? 
Flertalet omhändertaganden för vård av unga över 15 år sker enligt 3 § LVU på 
grund av den unges eget beteende. Tror du att detta kan ha en påverkan på biträdets 
roll för unga över 15 år som vårdas enligt 2 § LVU på grund av hemmiljön och i så 
fall vilken? 
Vilken åldersgrupp upplever du att den här typen av problematik till största del 
förekommer i? 


