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Sammanfattning 
I närmare 100 år har sociala frågor diskuterats i Sverige och i takt med att samhället 
förändras, ändras även synen på människan och samhällets normer och värderingar. 
Synen på vad som är sociala problem och vad som orsakar dem har förändrats och även 
det sociala arbetet genomgår förändringar och påverkas kontinuerligt av både lokala och 
globala processer. De sociala skillnaderna har de senaste årtiondena ökat både mellan 
och inom länder och sociala skillnader kan idag även ses mellan geografiska områden i 
städer. När en förvaltningsrätt ska avgöra frågan om ett barn ska vårdas av samhället, 
övergår det sociala arbetet till att även bli en rättslig process. Syftet i den här studien har 
varit att undersöka rättstillämpningen av 2 § LVU vid förvaltningsrätten i Luleå och 
Malmö. Genom valet av de två förvaltningsrätterna får studien med en samhällskontext 
vilket gjorde det möjligt att närmare undersöka om förändringar av samhällets normer 
och värderingar även kan ses vid beslut om beredande av vård för barn genom tvång. I 
studien undersöktes vilka rekvisit de båda förvaltningsrätterna grundat sina beslut på 
och vilka likheter som kunde ses i det fattade besluten gällande bifall eller avslag på 
socialnämndernas ansökningar om vård enligt 2 § LVU. En kvalitativ ansats med 
innehållsanalys som metod har använts för studien som omfattar 31 
förvaltningsrättsbeslut och berörde 42 barn. I studien har domskälen i 
förvaltningsrätternas beslut använts för att identifiera de rekvisit och argument som 
förvaltningsrätterna angett som grund för sina beslut. Resultatet av de i studien ingående 
42 ärendena, med 37 bifall respektive fem avslag, var jämnt fördelade mellan de båda 
förvaltningsrätterna. Av de fyra rekvisiten i 2 § LVU har de båda förvaltningsrätterna 
nämnt rekvisitet brister i omsorgen i nästan samtliga bifallna beslut. I de ansökningar 
som rätterna avslog, angavs också liknande rättsliga argument. Studiens resultat visar på 
slutsatser om att liknande fall har bedömts på liknande sätt och med liknande rättsliga 
argument av de båda förvaltningsrätterna. 
 
 
 
Nyckelord: 2 § LVU, vård av unga, tvångsvård 
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Inledning 
Vilka rättigheter har barn i Sverige idag? Vilka motsvarande skyldigheter har samhället i 
förhållande till barns rättigheter? Har Sverige en lagstiftning som kan skydda barn från 
skadliga hemmiljöer? 
 
Sverige är en demokrati där en av de viktigaste grundläggande principerna är allas likhet inför 
lagen. Det fastställs genom likhetsprincipen som återfinns i en av landets fyra grundlagar, 
Regeringsformen (RF). Likhetsprincipen innebär inte att alla beslut som fattas i domstol ska 
vara lika, utan att lika fall ska behandlas lika, det vill säga att fall där de sakliga 
förutsättningarna är lika ska bedömas på samma sätt. Allt arbete inom socialtjänsten utgår 
med stöd av socialtjänstlagen (SoL) och bygger på den enskildes frivilliga medverkan. 
Frivillighet och respekt för enskildas integritet är utgångspunkter för alla verksamheter som 
bedrivs enligt SoL. Om arbetet sker utan den enskildes samtycke efterföljs inte 
legalitetsprincipen som finns angiven i grundlag 1 kap. 1 § 2 st RF, vilket innebär att utan 
samtycke saknar socialnämnden laglig grund för att agera med stöd av SoL. För de fall där 
samtycke inte är möjligt är SoL kompletterad med två tvångsvårdslagar; Lag (1988:870) om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga i vissa fall (LVU). LVU är den lag som möjliggör för socialnämnden att agera 
om insatser på frivillig väg inte är tillräckliga för att skydda barn och unga från allvarliga 
missförhållanden enligt 1 och 4 §§ LVU. Detta kan endast ske om vissa förutsättningar är 
uppfyllda och är beskrivna i lagens 2 och 3 §§. 
 
Under hela 2016 vårdades cirka 30 500 barn och unga i åldrarna 0–20 år någon gång under 
året av samhället enligt lagstiftningen i SoL eller LVU (Socialstyrelsen, 2017). Den första 
november 2016 vårdades cirka 21 600 barn och unga genom SoL eller LVU. Av dessa var 
cirka 15 800 barn och unga frivilligt placerade och 5 800 var antingen omedelbart 
omhändertagna eller placerade genom tvång. Vid samma tidpunkt vårdades cirka 4 500 barn, 
eller var omedelbart omhändertagna, på grund av sådana brister i hemmet som anges i 2 § 
LVU. Ytterligare cirka 250 barn och unga vårdades, eller var omedelbart omhändertagna, 
utifrån en kombination av bristande hemmiljö och den unges egna beteende enligt 2 och 3 §§ 
LVU. (Socialstyrelsen, 2017). 

Problemställning 
När är det aktuellt för ett barn att erhålla vård av samhället istället för av sina 
vårdnadshavare? Vilka är de rättsliga förutsättningarna och var går gränsen för att 
vårdnadshavare kan anses ha sådana brister i sin omsorgsförmåga att de utgör skadliga risker 
för ett barns hälsa eller utveckling? I den här studien kommer de bakomliggande rättsliga 
förutsättningarna undersökas närmare för att ta reda på i vilka situationer och på vilka grunder 
samhället anser att barn ska erhålla skydd, stöd och vård av samhället. En studie kommer 
därför att ske av den praktiska tillämpningen av 2 § LVU, utifrån en samhällskontext. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka rättstillämpningen av 2 § LVU - Lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga vid två förvaltningsrätter. 
 
1. Vilka rekvisit används som grund för förvaltningsrätternas beslut? 
 
2. Vilka likheter i domskälen för bifall kan ses mellan förvaltningsrätternas beslut gällande 
socialnämndernas ansökningar om vård enligt 2 § LVU i jämförbara fall? 
 
3. Vilka likheter i domskälen för avslag kan ses mellan förvaltningsrätternas beslut gällande 
socialnämndernas ansökningar om vård enligt 2 § LVU i jämförbara fall? 

Bakgrund 
Sociala fenomen är föränderliga och förändras i takt med att samhället förändras. Socialt 
arbete kan sägas vara en global verksamhet samtidigt som det präglas av olika historiska och 
kulturella villkor i olika länder. Normer, värderingar, synen på människan och samhället 
förändras och vi ändrar därför synen både på oss själva och andra över tid (Meeuwisse & 
Swärd, 2006). Detta leder till att det finns en ständigt pågående samhällsdebatt avseende vad 
sociala problem är och hur det sociala arbetet bör utformas. Sociala problem diskuteras i 
media, offentliga utredningar och av yrkesverksamma inom socialt arbete och den sociala 
frågans föränderlighet har varit en utsträckt diskussion som startades i Sverige redan under 
1930-talet (Meeuwisse & Swärd, 2006). 
 
Lokala och globala processer påverkar också förutsättningarna för socialt arbete och bidrar till 
att det ständigt förändras. Tre övergripande och inte sällan sammanlänkade processer är 
ekonomisering, individualisering och globalisering. Ekonomiseringen innebär att 
marknadsekonomin, där det är marknaden som styr efterfrågan och utbud, utgör ett 
överordnat naturligt system inom det sociala och politiska området vilket även får 
konsekvenser för det sociala arbetet. Exempelvis har marknadsanpassningen i Sverige 
inneburit en privatisering och utkontraktering av sociala funktioner vilket även påverkat 
villkoren för socialt arbete (Björngren Cuadra, Lalander & Righard, 2013). 
Individualiseringen handlar om att det idag tycks ligga ett starkt fokus på individen, både när 
det gäller att förstå men också för att förklara sociala problem. Vilket är en skillnad jämfört 
med den syn på sociala problem som rådde under 1960-talet, då istället sociala strukturer 
tillskrevs en stor betydelse i förståelsen av social utsatthet. Globaliseringens påverkan på det 
sociala arbetet inrymmer ekonomiska, politiska, kulturella och demografiska dimensioner 
(Björngren Cuadra m.fl., 2013). En av globaliseringens mest genomgripande uttrycksformer 
är den ökade internationella migrationen som under de senaste 50 åren både ökat i omfattning 
och förändrats i karaktär. Sociala nätverk underlättar kontakten mellan platser och människor 
i olika delar av världen och gör globaliseringen till en process i människors vardag. 
Globaliseringen innebär att situationer, fenomen och relationer ”långt borta” har relevans för 
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vår förståelse av sociala strukturer, utsatthet och socialt arbete ”här” i ett lokalt sammanhang 
(Björngren Cuadra m.fl., 2013). 
 
Under de senaste decennierna har en utveckling i världen kunnat ses genom ökade sociala 
klyftor. De sociala skillnaderna har ökat både mellan länder, inom länder och inom städer. 
Det handlar om skillnader med avseende på hälsa, boende, sysselsättning, utbildning och 
inkomst. I många städer har de sociala och ekonomiska skillnaderna även sammanfallit med 
olika geografiska områden vilket gör att det talas om att städer ”glider isär” (Björngren 
Cuadra m.fl., 2013). I försök att förstå människors ojämlikhet och utsatthet måste även sociala 
strukturer, aktörskap och sociala relationer beaktas samt hur under- och överordning 
reproduceras i olika situationer och processer. Ytterligare en aspekt att beakta är medias roll 
och del till reproduktion av ojämlikhet genom problemtyngda och stereotypa beskrivningar av 
grupper av människor och områden (Björngren Cuadra m.fl., 2013) och (Meeuwisse & 
Swärd, 2006). 
 
Den rättsliga processen är mer eller mindre öppen för värderingar och medvetenheten om att 
risken för värderingar finns framgår redan i förarbetena till LVU, där det fastslås och betonas 
att tvångsomhändertagande av unga inte får vidtas utan tungt vägande skäl. Det får inte vara 
frågan om en obetydlig, avlägsen eller oklar risk utan det ska vara en klar och konkret risk för 
skada på den unges hälsa eller utveckling (Prop. 1989/90:28). I lagens förarbete anges vidare 
att det inte får göras subjektiva antaganden och att allmänna samhällsvärderingar inte heller 
får läggas till grund för ett tvångsomhändertagande. Svensson (2012) menar att lagstiftningen 
gällande LVU är vagt utformad i syfte att beslutsfattare ska ha möjlighet att ta hänsyn till 
omständigheterna i det enskilda fallet för att på så sätt uppnå ett materiellt eller 
innehållsmässigt tillfredsställande resultat i rättstillämpningen. Det innebär dock inte per 
automatik att lagstiftarens syfte med lagstiftningen uppnås och den öppna formuleringen 
möjliggör för beslutsfattaren att ta otillbörlig hänsyn, vilket öppnar upp för subjektivitet och 
även maktmissbruk (Svensson, 2012). 
 
En annan aspekt av rättssäkerhet är de riskbedömningar som ska göras inom det rättsliga 
området (Svensson, 2012). Allt fler lagregler förutsätter att en prognos görs i samband med 
beslutsfattandet. Inom socialrätten bygger bland annat LVU på att prognoser utförs. Det sker 
genom att förutsägelser anges på en individnivå om vilka konsekvenser det skulle komma att 
innebära om ett omhändertagande inte görs. Prognosen utgör en bedömning för sannolikheten 
eller risken för att en individ som är utsatt för ett visst förhållande, eller agerar på ett visst sätt, 
ska drabbas av en viss konsekvens. Den risk som anses föreligga kan ses som en bedömning 
av samspelet mellan risk- och skyddsfaktorer. Svensson (2012) menar att någon säker 
prognos aldrig kan göras och utvecklingen i det individuella fallet är föränderligt. 
Riskbedömningarna och prognoserna är svåra att göra och varierar mellan beslutsfattare. 
 
Ett omhändertagande av ett barn för beredande av vård enligt LVU föregås som regel av en 
inkommen orosanmälan till socialtjänsten. Efter en förhandsbedömning avgörs om en 
utredning om barnets situation ska inledas eller ej. Efter avslutad utredning kan det ha 
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framkommit sådana brister i hemmiljön att socialtjänsten bedömer att barnet bör beredas vård 
enligt 2 § LVU och därigenom av samhället. Socialstyrelsen (2012) skriver att antalet 
anmälningar inte bara speglar det som barnen faktiskt utsätts för utan ger även ett uttryck för 
anmälningsbenägenheten i samhället. Med benägenhet avses den toleransnivå som anmälaren 
har för de risker som barnet utsätts för, vilket Socialstyrelsen (2012) menar i sin rapport, är 
något som förändras över tid. Enligt Socialstyrelsen (2012) visar en studie att 36 % av de 
inkomna anmälningarna sorterades bort innan utredning, studien visade även en variation på 
0–83 % mellan kommunerna i landet. Vilken socialtjänst som tar emot anmälan blir därmed 
avgörande för beslut om en utredning kommer att inledas eller ej (Socialstyrelsen, 2012). 

Begreppsförklaringar 

Ansvar för barnet, barnets behov och barnets rättigheter 
I Sverige har både vårdnadshavare och samhälle ett ansvar om att se till att varje barns behov 
tillgodoses. Med begreppet “barns behov” avses i den här studien vad vuxna personer anser 
att alla barns behov består av, medan “barnets intresse” används som benämning för vad 
barnet själv har uttryckt eller kan antas uttrycka som sin egna önskan, inställning eller vilja. 
Med “Barns rätt och rättigheter” menas i studien de benämningar som finns reglerade och 
beskrivna i officiella dokument exempelvis lag, barnkonventionen och Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd som myndigheter och rättsväsende har att förhålla sig till. 

Vårdnadshavares ansvar för barnet 
Vårdnadshavares ansvar för att tillgodose barns behov är främst reglerat i Föräldrabalkens 
(FB) sjätte kapitel. I det 6 kap. 1 § FB fastställs följande: “Barn har rätt till omvårdnad, 
trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och 
får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling”. Vidare i 2 § FB 
skrivs att den som har vårdnaden om barnet har ansvar för barnets personliga förhållanden, 
vårdnadshavaren ska se till att behoven som anges i 1 § tillgodoses samt att barnet får den 
tillsyn som behövs utifrån barnets ålder, tills dess det fyllt 18 år. Vårdnadshavare har även 
enligt 6 kap. 2 § FB ansvar att “bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och 
utbildning”. 

Samhällets ansvar för barnet 
Utöver vårdnadshavarens ansvar finns även ett samhällsansvar via SoL att dels tillgodose 
barns behov genom komplement- och ersättningsinsatser när vårdnadshavare inte kan 
uppfylla sina skyldigheter enligt FB, dels ett ansvar att skydda barn från missförhållanden i 
sina hemmiljöer. När vårdnadshavares omsorg om barn inte är tillräcklig eller brister, ska 
samhällets kompletterande eller ersättande insatser i första hand ske i samförstånd med barn 
som fyllt 15 år eller dennes vårdnadshavare enligt SoL. Socialtjänstens verksamhet ska enligt 
1 kap. 1 § SoL bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet, men om 
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behövlig vård inte kan ges med samtycke enligt SoL finns förutsättningarna för vård genom 
tvång reglerat i LVU. 
 
I Sverige är det de kommunala socialnämnderna som enligt 5 kap. 1 § SoL har det 
samhälleliga ansvaret för att verka för att barn växer upp under trygga och goda förhållanden 
och socialnämndernas arbete för barns gynnsamma utveckling ska ske i nära samarbete med 
hemmen. Socialnämnden ska bedriva en uppsökande verksamhet och arbeta förebyggande för 
att förhindra att barn far illa enligt 5 kap 1 § 3 p SoL och ska även samverka med andra 
samhällsorgan, organisationer och andra som berörs i frågor som rör barn som far illa enligt 5 
kap. 1 a § SoL. Socialnämnden ska även ta emot anmälningar från andra verksamheter som 
har anmälningsplikt om de får kännedom om, eller misstänker att ett barn far illa enligt 14 
kap. 1 § SoL. Sedan 2013 är det även lagstadgat i 14 kap. 1 c § SoL att alla och en var som får 
kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden. Om en 
anmälan kommer till socialnämndens kännedom, med information om att ett barn utsatts för 
något som föranleder en insats från socialnämnden, är det lagstadgat att en utredning ska 
inledas utan dröjsmål enligt 11 kap. 1 § SoL sedan 2013.  
 
För att skilja ett barn från sina vårdnadshavare och istället vårda ett barn eller ungdom genom 
samhällets försorg, krävs att ett grundligt och stegvis utfört arbete är gjort av socialtjänsten, 
vilket regleras i bland annat SoL och LVU. Utöver de båda författningarna finns 
Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS), numera Gemensamma författningssamlingen 
avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS), med 
föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifterna är bindande regler för socialtjänstens arbete och 
de allmänna råden är rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas.  
 
I “Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn och unga” 
(SOSFS 2014:6) från juni 2014 ges rekommendationer till socialnämnden vid arbete som rör 
barn och unga enligt SoL. För att stärka rättssäkerheten för de barn och familjer som kommer 
i kontakt med socialtjänsten har Socialstyrelsen (2015) upprättat en handbok ” Utreda barn 
och unga - handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen” som ett komplement 
till de allmänna råden enligt SOSFS (2014:6). Utöver detta finns även föreskrifter och 
allmänna råd gällande dokumentationen under handläggning av ärenden som gäller enskilda, 
genomförande och uppföljning av beslutade insatser som även ska användas i samband med 
förhandsbedömning och vid omedelbara skyddsbedömningar enligt SoL i SOSFS (2014:5) 
med kompletteringar som ses i HSLF-FS (2016:89). Socialstyrelsen (2018) har även tagit 
fram Barns behov i centrum (BBiC) som är arbetsmetod anpassad efter socialtjänstens 
regelverk och är särskilt framtaget för socialtjänstens myndighetsutövning. Det är också den 
metod som idag används av de flesta kommuner i samband med barnskyddsutredningar och 
enligt Socialstyrelsen har idag flertalet av Sveriges kommuner licens att använda 
arbetsmetoden när de utreder barn- och ungdomsärenden (Socialstyrelsen, 2014). 
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Det svenska rättssystemets uppbyggnad 
Rättssystemet anger hur vårt samhälle bör vara uppbyggt och fungera, ett slags normativt 
ideal, innehållande rättsregler i olika författningar som tillsammans bildar ett 
sammanhängande system. I och med att det sällan går att upprätthålla rättsreglerna fullt ut är 
det av vikt att staten har möjlighet att begränsa skador som uppkommer på grund av att 
reglerna inte efterlevs och därför finns myndigheter som arbetar för att trygga de enskilda 
medborgarnas rättstrygghet och rättssäkerhet i samhället. Myndigheterna har i sin tur regler 
för sin interna organisation för upprätthållande av rättssäkerhet (Staaf & Zanderin, 2015). 
 
Förvaltningsrätten är en del av den rättsliga disciplinen offentlig rätt. Den offentliga rätten 
reglerar de offentliga institutionernas verksamhet på statlig och kommunal nivå. I offentlig 
rätt ingår förutom förvaltningsrätt även statsrätt och skatterätt. Förvaltningsrätten som rättslig 
disciplin är indelad i underdiscipliner som exempelvis socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt 
(Staaf & Zanderin, 2015). 

Förvaltningsrätterna 
I Sverige finns totalt 12 förvaltningsrätter fördelade över landet. Den nordligaste 
förvaltningsrätten är belägen i Luleå med cirka 70 medarbetare som tar emot LVU 
ansökningar från samtliga 14 kommuner i Norrbottens län (www.domstol.se). Längst i söder 
är det Malmö förvaltningsrätt som tar emot Skånes 33 kommuners ansökningar om LVU med 
cirka 400 medarbetare och 300 nämndemän. Förvaltningsrättens sammansättning kan variera 
beroende på vilket typ av mål som ska behandlas. När en myndighet ansöker om en 
tvångsåtgärd mot en enskild person, som vid ärenden enligt LVU, kallas dessa mål för 
ansökningsmål. I de flesta fall är det en juristdomare och tre nämndemän som tillsammans 
avgör ansökningsmålet. Nämndemän är så kallade lekmän, vilket innebär att de inte är 
juridiskt utbildade, de är politiskt invalda representanter som utses av landstingsfullmäktige 
och utses på fyra år i taget (www.domstol.se). I mars 2016 var nämndemannakårens 
medelålder 57,2 år. I förvaltningsrätten i Luleå var medelåldern 56,5 år och vid 
förvaltningsrätten i Malmö var medelåldern 59,4 år. Könsfördelningen var 51% kvinnor och 
49% män vid samtliga domstolar i hela landet (www.blinamndeman.se). 
 
Förvaltningsrätten behandlar hur olika statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter ska 
handlägga ärenden inom respektive verksamhetsområde. Förvaltningsdomstolarna prövar 
överklaganden av statliga och kommunala myndigheters beslut. Förvaltningsrätterna utgör 
första instans och därefter är det möjligt att överklaga till kammarrätten. För överklagan till 
kammarrätt behövs inget prövningstillstånd för LVU ärenden, vilket innebär att alla ärenden 
som en socialnämnd eller enskild är missnöjd med, kan överklagas. Högsta instans är sedan 
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), för en prövning där krävs prövningstillstånd, vilket 
innebär att kammarrätten i praktiken är högsta instans i det allra flesta LVU ärenden. För att 
HFD ska ge prövningstillstånd krävs att ärendet anses ha ett prejudicerande värde, det vill 
säga att beslut som är taget i HFD ska ge domstolarna ledning för hur andra liknande ärenden 
ska bedömas fortsättningsvis (www.domstol.se). 
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Ärenden i förvaltningsrätten bedrivs vanligtvis som ett enpartsförfarande vilket innebär att 
den enskilde inte har någon motpart utan står ensam inför myndigheten. Myndigheten har 
dock att beakta det allmännas intresse gentemot den enskilde och det åligger myndigheten att 
objektivt och opartiskt tillämpa gällande lag. I vissa ärenden föreligger ett tvåpartsförfarande 
vilket innebär att en myndighet kan föra talan, mot en enskild, inför en annan myndighet. 
Detta tvåpartsförfarande förekommer bland annat i ärenden om tvångsomhändertagande av en 
enskild i LVU-mål. I ett LVU mål intar socialnämnden partsställning och väcker talan hos 
förvaltningsrätten genom en ansökan och den enskilde blir då socialnämndens motpart i målet 
(Zetterström, 2011). Om det anses behövligt förordnas ett gemensamt offentligt biträde enligt 
39 § LVU både för den unge och vårdnadshavare, om det inte finns motstridiga intressen dem 
emellan. Om förvaltningsrätten förordnar ett offentligt biträde är denna juridiska hjälp 
kostnadsfri (www.domstol.se). 

Tidigare forskning 
När det gäller tidigare forskning som avser rättsprocessen enligt 1 och 2 §§ LVU är det främst 
tre namn som återkommer och det är Pernilla Leviner, Anna Kaldal och Titti Mattsson. De 
har alla tre skrivit om barns rätt i förhållande till gällande lagstiftning utifrån tre olika 
perspektiv. Leviners avhandling (2011) “Rättsliga dilemman i socialtjänstens 
barnskyddsarbete” tar upp barns rätt till skydd vid missförhållanden i hemmet och i 
avhandlingen redovisas ett antal dilemman i arbetet med att säkerställa barns rätt till skydd 
och stöd, när de utsatts för brott eller annan utsatthet i sin hemmiljö. Kaldals (2010) 
avhandling ”Parallella processer-studie i riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål” 
handlar om riskbedömningsfrågor i vårdnads- och LVU-mål. Hon tar upp frågan om barn får 
det skydd från våld och övergrepp, som inte ges av straffprocessen via Brottsbalken (BrB), 
genom domstolens bedömningar av framtida risk för barnet som sker vid vårdnads- och LVU- 
mål. Mattsson (2015) har i artikeln “Barnrättsperspektivet i LVU-sammanhang” beskrivit ett 
antal grundläggande aspekter som enligt hennes mening bör ingå i ett barnrättsperspektiv 
inom ramen för tvångsvård. 

Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete  
Leviner (2011) skriver i sin avhandling att det i den rättsliga regleringen finns en rad 
dilemman och att det i rättsregleringen ges en mycket begränsad vägledning för socialtjänsten 
hur barns rätt till skydd ska balanseras med enskildas rätt till privat- och familjeliv. Leviner 
menar att detta innebär att socialtjänsten har svårt att fullgöra sitt barnskyddsansvar och att 
socialtjänstens dubbla roll kan vara problematisk då det blir en balansgång mellan enskildas 
rätt till skydd för privat- och familjeliv och barns rätt till skydd. Hon efterlyser även en 
tydligare uppdelning mellan frivillighet och tvång i rättsregleringen. 
 
Leviner menar också att barns rättsliga handlingsförmåga och därmed möjligheter till att själv 
kunna söka stöd och hjälp, eller klaga på socialtjänstbeslut idag är ytterst begränsade och är 
beroende av hur socialtjänsten tillämpar tillgängliga verktyg och befogenheter. Enligt Leviner 
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(2011) kan barn inte kräva att bli hörda, delaktiga eller att beslut ska fattas utifrån deras bästa 
och det är först vid en ansökan om tvångsåtgärd, som barn kan företrädas av en oberoende 
företrädare.  
 
Leviner menar även att både barn och föräldrar bör företrädas av kvalificerade juridiska 
biträden tidigare i processen, redan under utredningsfasen, vid ärenden som gäller barns 
behov av stöd och skydd. Hon skriver i sin avhandling att om barn och vårdnadshavare skulle 
företrädas av kvalificerade juridiska biträden redan under utredningsfasen, skulle 
utredningarna kunna genomföras med ett större fokus på att nå innehållsmässiga riktiga 
beslut, istället för som idag- med en strävan efter samförstånd - vilket skulle öka 
förutsättningarna för mer allsidiga utredningar. Hon menar att det bör ställas lika höga krav på 
fullgoda utredningar vid beslut om att inte inleda insatser, som när det beslutas om insatser 
genom tvångsåtgärder (Leviner 2011). 

Parallella processer - studie i riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål 
Kaldals (2010) avhandling tar upp de processrättsliga svårigheterna som kommer med 
problematiken av att balansera föräldrarätten enligt FB med den rättsliga ambitionen i 
lagstiftningen om att uppfylla barns rätt till skydd då den inte regleras via straffrätten i BrB. 
Den huvudsakliga skillnaden, enligt Kaldal, är att det i straffprocessen ska prövas om en 
gärningsman har begått ett visst brott, i historiskt perspektiv, och i LVU ska den eventuella 
framtida risken för skada bedömas. Kaldal (2010) menar att syftet med riskbedömningen vid 
LVU ärenden är att det är det enskilda barnets situation och perspektiv som ska beaktas och 
utifrån kunskap om barns behov och utveckling, ska riskbedömningen leda till att det aktuella 
barnet får just det skydd som det behöver, vilket även utgör själva riskbedömningens kärna. 
 
Kaldal (2010) menar att LVU och FB:s öppna formuleringar, utan tydliga definitioner för risk 
och skada, visserligen ger flexibilitet men innebär att bedömningen till stor del läggs på den 
enskilde utredaren och rättstillämparen, vilket även ger utrymme för subjektiva värderingar 
vid utredningar och beslutsfattande. Enligt Kaldal råder det en kunskapsmässig osäkerhet 
kring var gränsen går mellan vad som är ett dåligt föräldraskap och vad som är skadligt för 
barn. Detta menar hon leder till att frågan om vad som är skadligt för barn, istället för att vara 
kunskapsbaserad, blir kulturell och moralisk. Hon menar vidare att de enda områden, där det 
råder enighet om säkra samband mellan barnets miljö idag och en framtida negativ utveckling 
med allvarliga konsekvenser för barnet, är vid allvarliga förhållanden i form av sexuella 
övergrepp, allvarlig misshandel och allvarlig vanvård samt vid psykisk försummelse. Det 
innebär att den öppna definitionen av vad som utgör en tillräckligt allvarlig miljö och därför 
utgör en risk för skadliga konsekvenser för ett barn, är överlämnat till andra än lagstiftaren att 
avgöra. 
 
Vid riskbedömningar i LVU mål finns enligt Kaldal två teman för bevisning, där 
bakgrundsfakta med miljöfaktorer (miljörekvisitet) är det ena och prognosfakta 
(riskrekvisitet) är det andra. De höga beviskraven på bakgrundsfakta, där alla relevanta 
förhållanden i barnets miljö ska vara utredda och redovisas i en utredning, har sin koppling 
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både till rätten till familjeliv och grundtanken om frivillighet, vilket hon menar även bekräftas 
av rättspraxis. Riskrekvisitet om påtaglig risk innebär enligt rättspraxis, att det inte får handla 
om en allmän eller låg risk utan det ska finnas konkreta skaderisker som innebär att barnet 
även har ett tydligt vårdbehov. De konkreta skaderiskerna måste vara kunskapsbaserade 
riskfaktorer och en individuell riskbedömning ska även vara utförd. Kaldal menar vidare att 
begreppet påtaglig risk är ett högt ställt risknivåkrav som i praktiken innebär att det endast 
kan uppfyllas i fall där det rör sig om att ett barn kan erhålla en säker skada, vilket 
sammanfaller med de fall som är svårast att utreda och bevisa. Kaldal (2010) anser att ett 
möjligt sätt att hantera svårigheterna med att identifiera vilka barn som är i fara och därför är i 
behov av samhällets skydd, är att i lagen tydliggöra vilka situationer som barn ska skyddas 
ifrån. 

Barnrättsperspektivet i LVU-sammanhang 
Bakgrunden till Mattssons (2015) artikel är regeringens direktiv till “Utredningen om 
tvångsvård för barn och unga” (dir. 2012:79) i vilken hon blivit ombedd att tillföra olika 
perspektiv på frågor om barns rättigheter vid tvångsvård. Hon har i sin artikel ställt upp ett 
antal frågeställningar där två av dem är: “Vad innebär, allmänt sett, ett stärkt barnperspektiv? 
och “Vad kan, övergripande och principiellt uttryckt, ett stärkt barnrättsperspektiv i 
tvångsvården innebära?” (Mattsson, 2015, sid. 2). Enligt Mattsson bör barnkonventionen inte 
ensam utgöra grunden för ett barnrättsperspektiv vid samhällsvård då det även finns andra 
grundläggande rättsliga krav såsom rättssäkerhetskravet och proportionalitetsprincipen att 
beakta vid ett eventuellt införande av barnkonventionen som svensk lag. 
Mattsson tar även upp frågan om vad barnrättsperspektivets rättsreglering bör utgöras av, då 
begreppet rättighetslag även vanligen har en motsvarighet i en skyldighetslag. En 
offentligrättslig rättighetslag reglerar vilka rättigheter den enskilde har rätt att kräva av det 
allmänna och en motsvarande skyldighetslag anger myndigheters skyldigheter och 
befogenheter gentemot enskilda individer. De båda typerna av lagar omgärdas av krav på 
rättssäkerhet och då med särskilt högt uppställda rättssäkerhetskrav vid myndigheters 
ingripande mot enskilda genom tvång. Mattsson skriver vidare att det redan idag finns ett 
visst barnskyddsperspektiv genom de rättighetsinslag som finns i LVU och att det exempelvis 
visas genom att ett barn, utifrån sin parts- och processbehörighet, kan delta i rättsliga 
processer antingen själva, genom ett offentligt biträde eller en ställföreträdare (Mattsson, 
2015).  
 
Mattsson menar vidare att kombinationen av den ändrade samhällssynen på barn som aktörer 
och subjekt tillsammans med lagändringar och rättspraxis har medfört att socialtjänsten 
successivt har ändrat sitt arbete från att arbeta med stöd till hela familjen till att arbeta mer 
utifrån barns behov och intressen. Ett fortsatt förändringsarbete av LVU i riktning mot att 
vara en rättighetslag, tillsammans med en tydligare gränsdragning mellan SoL och LVU, 
skulle innebära en lägre risk för att barn hamnar mellan stolar och skulle genom förändringar i 
LVU även kunna täcka upp för situationer då barn är verkligt behov av skydd, stöd och vård 
(Mattsson, 2015).  
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Rättsliga utgångspunkter  
För att erhålla en förståelse för de förutsättningar som krävs för att ett barn ska kunna 
bedömas vara i behov av samhällsvård genom tvång, kommer det i detta avsnitt att redovisas 
en översikt av de rättsliga utgångspunkterna och processerna som krävs för att samhället ska 
kunna bereda barn vård med stöd av lag.  

En förälders eller vårdnadshavares våld eller övergrepp mot barn enligt BrB innebär inte med 
någon automatik, en begränsning i förälderns rätt till en framtida kontakt med barnet (Kaldal, 
2010). Föräldrarätten kan endast begränsas genom stöd i FB eller genom att barnet 
tvångsomhändertas enligt bestämmelserna i LVU. Det innebär att om ett barn utsatts för 
någon form av våld eller övergrepp kan barnet endast skyddas genom laga stöd i någon av de 
två lagarna. I både LVU och FB regleras att det ska göras en rättslig prövning av barnets 
behov av skydd och vård samt om det föreligger någon framtida risk för att barnet kommer att 
fara illa i sin hemmiljö. Begränsningar av föräldrarätten i form av att inte ha kontakt med sina 
barn anses vara en mycket ingripande åtgärd och rätten till familjeliv för både barn och vuxna 
är reglerat i artikel 8 i ”Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna” och är svensk lag sedan 1995 (SFS 1994:1219). 
Rättsordningens uppgift är därför att balansera föräldrars rätt till kontakt med sina barn med 
barnets rätt till att växa upp under trygga förhållanden utan risk för att utsättas för våld eller 
andra övergrepp, vilket regleras i FN:s barnkonvention, FB och LVU (Kaldal, 2010). 

Av de tre första av de 54 artiklarna i FN:s konvention om barnets rättigheter även kallad, 
barnkonventionen, framkommer att varje människa under 18 år är ett barn, barns lika värde 
och rättigheter samt att vid alla beslut som rör barn, ska barnets bästa komma i främsta 
rummet (www.unicef.se). Barnkonventionen är juridiskt bindande för Sverige sedan 1990 
men gäller inte som svensk lag. Sedan 2011 har barnets rätt även fått ett grundlagsstöd i 1 
kap. 2 § 5 st. i RF, där det anges att det allmänna ska verka för att barns rätt tas till vara. 

Socialtjänstlag (2001:453) 
I socialtjänstlagens portalparagraf 1 kap. 1 § anges följande: 
 

“Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva 
deltagande i samhället. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människors 
ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utvecklas 
enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för 
människors självbestämmanderätt och integritet.” (SFS 2001:453). 

 
Vidare skrivs i 1 kap. 2 § SoL att barnets bästa särskilt ska beaktas vid åtgärder som rör barn 
och att vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad 
som är bäst för barnet vara avgörande, med barn avses varje människa under 18 år. 
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I Socialtjänstlagens 3 kap. 3 a § anges att det är socialnämndens ansvar att det finns rutiner för 
att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänstens 
verksamhet när det gäller barn och unga. Vidare anges de villkor som gäller för handläggare 
som har som uppgift att utföra; bedömningar om utredning ska inledas, utredningar och 
bedömningar av behov av insatser eller andra åtgärder eller uppföljningar av beslutade 
insatser. För den typen av arbetsuppgifter krävs enligt 3 kap 3a § SoL att handläggaren har 
avlagt svensk socionomexamen eller motsvarande relevant högskoleexamen. Det är även 
socialnämndens ansvar att den handläggare som självständigt utför dessa arbetsuppgifter har 
tillräcklig erfarenhet för uppgiften. Inför en socialnämnds ansökan om beredande av vård av 
ett barn eller ungdom vid förvaltningsrätten genom tvång, ska en utredning enligt 11 kap 1 § 
SoL ligga till grund för ansökan. 

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
LVU trädde i kraft den 1 juli 1990 och förarbetena till lagen återfinns i proposition 
1989/90:28 om “Vård i vissa fall av barn och ungdomar” och Socialutskottets betänkande 
1989/90:SoU15 samt riksdagsskrivelse 1989/90:112.  

I den inledande bestämmelsen i LVU regleras att insatser i första hand ska ske genom 
samförstånd med den unge, eller hans eller hennes vårdnadshavare enligt SoL. Om det kan 
antas att den unge inte kan ges behövlig vård genom samtycke i enlighet med SoL är istället 
denna lag tillämplig enligt 1 § 2 st. LVU. Några ändringar har skett sedan lagen tillkom 1990, 
den första ändringen gjordes i första stycket där det infördes att socialtjänstens insatser ska 
präglas av respekt för den unges människovärde och integritet med hänvisning till SoL. Sedan 
januari 2013 (SFS 2012:777) ska även vad som är det bäst för den unge vara avgörande vid 
beslut som fattas enligt LVU. 

Den andra paragrafen i LVU har funnits sedan lagen infördes och har ändrats en gång genom 
åren. Ändringen gjordes år 2003 då rekvisitet “misshandel” ändrades till “fysisk eller psykisk 
misshandel”. Den ändringen föregicks av propositionen 2002/03:53 och Socialutskottets 
betänkande 2002/03:SoU15 “Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m.” samt 
riksdagsskrivelse 2002/03:225. Till grund för förslagen i propositionen 2002/03:53 ligger 
bland annat slutbetänkandet från Kommittén mot barnmisshandel, “Barnmisshandel – Att 
förebygga och åtgärda” (SOU 2001:72) samt LVU-utredningens betänkande 
“Omhändertagen – Samhällets ansvar för utsatta barn och unga” (SOU 2000:77). Den 
senaste ändringen innebär att alla situationer när ett barn utsätts för misshandel i hemmet kan 
utgöra grund för vård enligt LVU. De fyra rekvisiten i paragrafen kallas även för miljörekvisit 
då de är direkt kopplade till den unges miljö. 

Den andra paragrafen beskriver de fyra förutsättningarna för beredande av vård enligt lagen 
och är kopplade till ett så kallat riskrekvisit. Riskrekvisitet innebär att förutom att något eller 
några av de fyra rekvisiten ska vara uppfyllda, ska en övervägning göras om något eller några 
av dessa påvisade förhållandena utgör sådan påtaglig, konkret och inte avlägsen risk att den 
unges hälsa eller utveckling kan komma att skadas och att den unge därför behöver vård 
enligt denna lag. 
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De fyra situationerna som anges som rekvisit och är förutsättningarna för att denna lag ska 
kunna tillämpas är enligt 2 § LVU: “fysisk eller psykisk misshandel”, “otillbörligt 
utnyttjande”, “brister i omsorgen” “eller något annat förhållande i hemmet”. Dessa fyra 
kriterier sammanvägt med riskbedömningen kan efter prövning resultera i ett beslut av 
förvaltningsrätten om att vård ska beredas den unge i enlighet med 1 och 2 §§ LVU efter att 
en ansökan av socialnämnden enligt 4 § 1 st. LVU, är inlämnad till rätten. I ansökan ska det 
enligt 4 § LVU finnas med en redogörelse från socialnämnden om bland annat de 
omständigheter som nämnden anser utgör grund för att den unge behöver beredas vård, 
tidigare vidtagna åtgärder, information om den vård som socialnämnden avser att ordna för 
den unge och den unges inställning till vården. 

Enligt den 36 § LVU har den unge rätt att själv föra sin talan vid 15 års ålder och om den 
unge är yngre får barnet även höras i domstol, om det kan antas att hon eller han inte tar skada 
av det. Om den unge är under 15 år är det offentliga biträdet som utses av förvaltningsrätten 
även den unges ställföreträdare enligt 36 § LVU och oavsett ålder har den unge rätt till 
information och ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör henne eller 
honom. Om den unge inte själv kan framföra sina åsikter, ska hans eller hennes inställning 
klarläggas på annat sätt enligt 36 § LVU. 

Förklaring av rekvisiten i 2 § LVU 
Rekvisit är de rättsliga förutsättningar som måste vara uppfyllda för att lagen ska vara 
tillämplig. Nedan följer en redogörelse för de rekvisit som krävs för att ett barn ska anses vara 
i behov av vård av samhället och att en ansökan om LVU därför ska beviljas.  

Fysisk misshandel 

De straffrättsliga begreppsbestämmelserna i BrB 3 kap. 5 och 6 §§ utgör ramen för det fysiska 
misshandelsrekvisitet i LVU. Fysisk misshandel ska med andra ord röra sig om att barnet 
tillfogats kroppsskada, sjukdom, smärta eller att barnet försatts i vanmakt eller annat sådant 
tillstånd för att utgöra en grund för vård. Enligt förarbetena kan även en låg grad av 
misshandel utgöra påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling kan skadas, om det 
inte står klart att det är fråga om en enstaka och överilad handling. I de fall misshandeln inte 
är ringa bör barnet som regel beredas vård utanför det egna hemmet. En bedömning ska göras 
i det enskilda fallet men i fråga om yngre barn, borde det i de flesta fall vara oundvikligt att 
barnet skiljs från hemmet. (Prop. 1989/90:28). 

Psykisk misshandel 

Psykisk misshandel har tidigare ingått under rekvisitet misshandel men tydliggörs sedan 2003 
i lagtexten genom en uppdelning av begreppet misshandel (Prop. 2002/03:53). Enligt den 
propositionen fanns en fungerande praxis för fysisk misshandel vilket det ansågs saknas för 
den psykiska misshandeln, vilket medförde att bedömningen av psykiska misshandel därför 
gjordes alltför snäv. Psykisk misshandel riskerade därför att förbli oupptäckt under en längre 
tid vilket medförde att barn redan var svårt skadade när den psykiska misshandeln senare 
kunde påvisas, vilket regeringen ansåg inte var accepterbart. 
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Psykisk misshandel föreligger om barnet utsätts för psykiskt lidande genom systematiska 
kränkningar, nedvärdering eller terrorisering (Prop. 1989/90:28). Enligt propositionen 
(2002/03:53) är psykisk misshandel ett svårdefinierbart begrepp, det framgår att det inte är 
fråga om enstaka händelser utan ett förhållningssätt och agerande hos förälderns som utgör 
hinder för utvecklingen av en positiv självbild hos barnet. Till psykisk misshandel hör fall där 
barn ständigt blir känslomässigt avvisande, kränks, hotas med att bli övergivna eller som på 
annat sätt terroriseras. Hit hör även de fall när barn som växer upp i hem där det förekommer 
våld mellan sammanboende eller om barn eller unga upplever hot från sin familj exempelvis 
barn som växer upp i familjer med starka patriarkala värderingar (Prop. 2002/03:53). Om ena 
föräldern hotas, kränks eller misshandlas i barnets åsyn bör detta kunna räknas som psykisk 
misshandel av barnet (SOSFS 2014:4). 

Otillbörligt utnyttjande 

I förarbetena till LVU anges att rekvisitet ”otillbörligt utnyttjande” i första hand åsyftas de 
sexualbrott som anges i 6 kap. 1 § BrB. Det kan röra sig om fall där det är en förälder eller 
någon annan person i dess hemmiljö som utnyttjar barnet sexuellt eller om barnet utnyttjas för 
pornografiskt syfte. Otillbörligt utnyttjande kan även vara om ett barn tvingas utföra ett alltför 
ansträngande kroppsarbete eller får ta ett för stort ansvar i förhållande till sin ålder för övriga 
familjemedlemmar (Prop. 1989/90:28). 

Brister i omsorgen 

Rekvisitet om brister i omsorgen, omsorgsbrist, täcker en mängd av situationer som innebär 
att barnet kan anses vara utsatt för vanvård. Omsorgsbrist kan innebära allt från materiella 
eller andra fysiska omständigheter med brist på hygien, kläder, mat eller vara en 
vårdnadshavares underlåtenhet om att ge barnet behövlig sjukvård, tandvård eller annan 
behandling till psykiska omsorgsbrister där barnets behov om känslomässig trygghet och 
stimulans inte tillgodoses på grund av sjukdom eller missbruk hos vårdnadshavaren. Även 
djupa konflikter mellan vårdnadshavare kan utgöra en risk för att barnets hälsa och utveckling 
skadas. Vidare anger propositionen att även fall där föräldrarna placerar barnet i en skadlig 
miljö eller överlåter ansvaret för barnet till personer som innebär en påtaglig risk att barnet 
skadas även kan omfattas av begreppet brister i omsorgen (Prop. 1989/90:28). 

Något annat förhållande i hemmet 

Med formuleringen i rekvisitet ”något annat förhållande i hemmet” avses enligt proposition 
1989/90:28 fall då missförhållanden i hemmet inte i första hand beror på vårdnadshavaren 
själv utan på någon annan person i barnets närhet som exempelvis en sambo till 
vårdnadshavaren. Det kan även röra sig om situationer där föräldern inte knyter an till sitt 
barn eller lever i sjuklig symbios med barnet. Med hemmet menas både föräldrahemmet och 
annat hem där den unge stadigvarande vistas.  Begreppet “hemmet” har även en abstrakt 
betydelse och avser alla de situationer då barnet direkt eller indirekt står under 
vårdnadshavares inflytande. Bestämmelsen syftar till att ge socialtjänsten rättsliga 
förutsättningar för att skydda barn från missförhållanden eller faror som en vårdnadshavare 
eller annan i barnets närhet orsakar (Prop. 1989/90:28). 



 

18 
 

 

Påtaglig risk för skada 

Riskrekvisitet innebär att en riskbedömning ska göras av rätten för det aktuella barnets 
situation, från fall till fall. Frågan rätten ska avgöra är: Har socialnämnden i sin ansökan 
kunnat påvisa att det finns sådana brister i barnets hemmiljö, som framledes skulle kunna 
innebära risker för barnets hälsa eller utveckling, på ett sådant sätt att barnet därför är i behov 
av samhällsvård? Problem hos föräldrarna i sig ska inte föranleda ett omhändertagande för 
samhällsvård, utan det viktiga är att utreda vilka eventuella konsekvenser föräldrarnas 
problem för med sig för barnen. Enligt förarbetet omfattar uttrycket hälsa och utveckling hela 
spannet från risker för barnet att erhålla fysiska skador och psykiska lidanden till att omfatta 
barnets utveckling ur ett socialt hänseende. Begreppet påtaglig risk för skada innebär att det 
inte får röra sig om någon ringa risk för skada och riskbedömningen ska grundas på konkreta 
fakta, risken ska med andra ord både gå att påvisa och vara allvarlig. Övergående eller mindre 
betydande risk är inte tillräcklig grund för ett vårdingripande. Det krävs konkreta 
omständigheter som talar för risk för skada för att det ska anses vara grund för samhällsvård. 
Det får därför inte vara fråga om risker som grundar sig på subjektiva eller hypotetiska 
antaganden om risker eller andra ovidkommande omständigheter, som exempelvis 
samhällsvärderingar eller inställningar i trosfrågor (Prop. 1989/90:28). 

Prejudicerande rättsfall 
Förutom lag och förarbeten är rättspraxis en mycket viktig del av det svenska rättssystemet 
och i detta avsnitt presenteras några avgörande rättsfall som innebär att högsta instans har 
provat ett förhållande och när liknande fall ska avgöras senare i lägre rätt finns en tidigare 
dom att förhålla sig till. Högsta instans för LVU- ärenden är sedan 2010 Högsta 
förvaltningsdomstolen (HFD), tidigare Regeringsrätten (RR), vars beslut nedan har 
beteckningen RÅ. Båda benämningarna avser den högsta rättsinstansens avgörande och 
samtliga ärenden har stor betydelse för de beslut som förvaltningsrätterna fattar idag. 

Brister i omsorgen 
I RÅ 2003 not. 102 avhandlas ett ärende med frågan om brister i omsorgen medför en 
påtaglig risk för att barnen skadas. Utredningen av hemförhållandena i fallet visar att 
mamman periodvis saknar förmåga att sätta barnens behov framför sina egna vilket ur 
barnens perspektiv medför en bristande kontinuitet och struktur. Detta menar rätten leder till 
en oförutsägbar och otrygg situation för barnen och RÅ konstaterar därför att det föreligger 
brister i omsorgen. Vad gäller frågan om det finns en påtaglig risk för att barnens hälsa eller 
utveckling kan skadas har socialnämnden lämnat in två utlåtanden av en psykologkonsult som 
ger belägg för att barnen har skadats. Regeringsrätten menar att det står klart att de två 
barnens hälsa och utveckling löper en påtaglig risk att skadas på grund av brister i omsorgen. 
 
I RÅ 2008 ref. 55 behandlas brister i omsorgen utifrån frågan om vilken hänsyn som kan tas 
till vårdnadshavarens uppgift att allvarliga hot, i form av uttryck om att döda sitt barn, inte 
varit seriöst menade samt avgörande om det förelåg en sådan påtaglig risk för att barnets hälsa 
och utveckling skulle komma till skada på grund av dessa hot. Att mamman hävdade att hon 
inte menat allvar med hoten räckte inte för att RÅ skulle anse att det gick att bortse från de 
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uttalade hoten. Vårdnadshavarens uppgifter måste enligt RÅ i sådana här fall ha stöd i annan 
utredning som visar att barnet inte löper risk för att skadas, vilket i detta fall saknades. De 
uppgifter som fanns styrkte istället att risk fanns för att hoten skulle kunna komma att 
förverkligas. RÅ fann även att de iakttagelser som gjorts av andra myndigheter förstärkt 
intrycket om att mamman brister i omsorgen och att hon inte förmår att tillgodose barnets 
behov av trygghet. Utifrån osäkerhet kring hoten måste vård enligt LVU beslutas för att 
säkerställa att barnets hälsa och utveckling inte kommer att skadas menade HFD. 

Påtaglig risk för skada 
I fallet RÅ 1995 ref. 46 berörs riskrekvisitet vid brister i omsorgen. I det fallet ansågs 
sakkunnigas uttalanden om moderns psykiska funktionsnedsättning utgöra en alltför allmän 
information. RÅ menade att en bedömning saknades om hur hög risken ansågs vara för skada 
gällande barnets hälsa och utveckling och att risken var oklar om risken var närliggande eller 
avlägsen. 
 
I RÅ 2009 ref. 64 behandlas riskrekvisitet vid brister i omsorgen. Socialnämnden ansåg att en 
ensamstående mamma brast i sin förmåga att ge sitt barn adekvat omsorg till följd av en 
lindrig utvecklingsstörning och ansökte därför om tvångsvård. Underinstanserna gjorde 
gällande att eventuella framtida händelser kunde komma att innebära påtaglig risk för barnets 
hälsa eller utveckling och att barnet av den anledningen skulle vara i behov av vård enligt 
LVU. RÅ underströk att bedömningen som ska göras med utgångspunkt i barnets aktuella 
situation och med en närliggande eller klart förutsägbar utveckling av denna. Enligt RÅ var 
riskfaktorerna alltför oklara och hypotetiska och skulle därför inte ligga till grund för ett 
beslut om tvångsvård och att det därför saknades förutsättningar för tvångsvård. 
 
Även i HFD 2011 not. 101 tas rekvisitet om påtaglig risk upp. I den domen fastslår HFD att 
kravet om att det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att risk för skada 
föreligger vilket innebär att det är endast förmågan i det enskilda fallet att ta hand om sitt barn 
som kan läggas till grund för ett beslut om tvångsvård. HFD ansåg att en betydande del av 
utredningen i målet bestod av en relativt omfattande beskrivning av hur socialtjänsten 
uppfattar riskerna i allmänhet för barn till föräldrar med viss mental retardation eller 
begåvningsbrist vilket då inte ansågs uppfylla kravet om påtaglig risk i det enskilda fallet. 
 
Påtaglig risk, riskrekvisitet, är även utrett i HFD 2014 ref. 46 utifrån fråga om misshandel 
eller otillbörligt utnyttjande som avses i 2 § LVU. I ärendet biföll förvaltningsrätten en 
ansökan om att en 16-årig flicka skulle beredas vård med stöd av 2 § LVU. Kammarrätten 
ändrade domen och avslog nämndens ansökan. HFD instämde med Kammarrätten om att 
rekvisiten för tvångsvård inte var uppfyllda och menar att utredningen och flickans berättelse 
sammantaget inte gav tillräckligt stöd för att det förelegat fysisk och psykisk misshandel eller 
otillbörligt utnyttjande i hemmet. HFD ansåg inte heller att det var visat att det i målet förelåg 
en sådan risk som avses i LVU, det vill säga med en risk för att den ungas hälsa eller 
utveckling kommer att skadas som är påtaglig, konkret och inte avlägsen. 
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Barnets talan 
HFD 2012 not. 31 behandlar betydelsen av ett 14-årigt barns önskan om fortsatt LVU-vård i 
det familjehem han vistats i de senaste fem åren. Pojken hade SoL placerats i ett familjehem 
på grund av konflikter med sina föräldrar och han hade även ett vårdbehov för 
beteendestörningar. Föräldrarna begärde att familjehemsplaceringen skulle upphöra och 
socialnämnden ansökte då om vård enligt LVU. Kammarrätten kom fram till att 
förutsättningar saknades för vård med stöd av LVU. Domen överklagades av socialnämnden 
och den unge till HFD. HFD menade att det av utredningen framgick att pojken under lång tid 
konsekvent uppgett att han var rädd för sina föräldrar och upplevde obehag inför att flytta 
hem. HFD menade även att den behandling som pojken genomgick skulle försvåras om 
familjehemsvården upphörde vilket skulle utgöra en påtaglig risk för att hans hälsa och 
utveckling skulle komma att skadas. HFD hänvisade bland annat till barnets särskilda 
sårbarhet och samhällets skyldighet att i enlighet med regelverket i LVU, ingripa för att 
skydda ett barn i de fall barnets grundläggande rättigheter allvarligt kränks. Ju äldre och 
mognare barnet är, desto större bör hänsyn tas till barnets uttalade önskan. Förutsättningarna 
för vård enligt LVU ansågs vara uppfyllda. 

Metod 
Studien undersöker förvaltningsrättens rättstillämpning vid ansökningar enligt 2 § LVU där 
fokus riktas till domskälen. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ 
ansats använts för att ur de skriftliga besluten urskilja de rekvisit och argument som 
förvaltningsrätten har använt och motiverat sina beslut med och på så sätt närmare studera 
lagens tillämpning i praktiken. 

Sökstrategier 
I studien har fokus lagts vid svensk forskning då syftet varit att undersöka tillämpningen av 
svenska rättsregler och då främst LVU. För att söka tidigare forskning har vi främst använt 
Google Scholar och Umeå universitetsbiblioteks sökmotorer och använt oss av sökorden 
“beredande av vård av unga” “vård av unga” och “LVU”.  Vi har avgränsat sökningen till att 
avse material som är skrivet 2010 eller senare, med anledning av att rättsområdet ständigt 
förändras och därför säkerställa att enbart få med aktuell forskning med de senaste 
förändringarna på rättsområdet. I det framtagna materialet för tidigare forskning har vi sedan 
valt att koncentrera oss på den information som var aktuell för rättstillämpningen 2016, som 
studien avser. 
 
Aktuell lagtext med förarbeten och avgörande beslut i domstolar har sökts fram via 
Riksdagens, Regeringens och Umeå universitetsbiblioteks webbsida. På 
universitetsbibliotekets nätsida, tillgängliga för studenter, har sökning främst skett i databasen 
Karnov där även det empiriska materialet till undersökningen tagits fram. Karnov är en 
rättsdatabas som tillhandahåller juridiska informationstjänster. Föreskrifter och allmänna råd 
för socialtjänstens arbete har sökts fram via Socialstyrelsens webbsida. 
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Urval 
I urvalsprocessen av det empiriska materialet till studien utfördes ett målinriktat urval av ett 
strategiskt slag med tre krav för att ett förvaltningsrättsbeslut skulle komma att inkluderas i 
urvalet. Kraven var att besluten skulle avse en ansökan från socialnämnden enligt 2 § LVU, 
publicerats under år 2016 och meddelats av förvaltningsrätterna i Luleå eller Malmö. 
Bakgrunden till valet av de två förvaltningsrätterna var för att få med en samhällskontext i 
studien, där både storstads- och glesbygdsmiljö fanns representerade. 
 
Vid utsökningen av förvaltningsrättsbeslut i Karnov användes inte något annat filter än 
sökord, publiceringsår och berörd förvaltningsrätt. Den första utsökningen med sökorden 
“vård av unga” gav 98 respektive 539 sökträffar för ärenden vid förvaltningsrätterna i Luleå 
och Malmö med publiceringsåret 2016. Totalurvalet på 98 respektive 539 ärenden stämmer 
väl överens med det antal som Domstolsverket presenterat för avgjorda LVU fall för 2016 
vilket var 102 mål i Luleå och 561 mål i Malmö enligt www.domstol.se. Felmarginalen på 4 
fall i Luleå och 22 fall i Malmö kan förklaras med att det förekommer differentierad 
rubriksättning på besluten. LVU kan användas som rubrik, både ensamt och gemensamt med 
“beredande av vård av unga”. 
När den första utsökningen genomförts lästes alla sökträffar igenom, uppifrån och ner, på 
sökträffsidorna och relevanta ärenden sorterades ut löpande utifrån studiens uppsatta 
inkluderingskriterier. Då både ansökningar om beredande av vård enligt 3 § LVU och 
ansökningar om upphörande av vård av unga kom med som sökträffar och skulle bortses 
ifrån, gjorde det att den första utsökningen av relevanta ärenden omfattade de första två 
sidorna av det totala sökresultatet. Denna första utsökning om två sidor resulterade i 25 
ärenden varav 14 ärenden gällde 19 barn i Luleå och 11 ärenden avsåg 14 barn i Malmö. 
 
Storleken på totalurvalet var inte bestämt på förhand och arbetet utgick från målet om att få 
ett tillräckligt stort underlag för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Efter 
den första genomgången av ärendena och en närmare granskning av domskälen, kom vi fram 
till att det behövdes minst två jämförbara fall, där det i domskälen hänvisades till samma 
miljörekvisit och att de berörda barnen var nära i ålder. Målet om två jämförbara fall i ålder 
och rekvisit kunde inte nås efter den första utsökningen. Sökningen utökades efter samma 
sökprocedur och urvalet kom därefter att omfatta 31 ärenden, med 15 ärenden gällande 20 
barn i Luleå och 16 ärenden gällande 22 barn i Malmö. Samtliga 42 barns ärenden kunde 
kategoriseras och jämföras med minst ett annat ärende som avgjorts vid en annan 
förvaltningsrätt (Bilaga 1). 

Innehållsanalys 
I den här undersökningen har innehållsanalysen varit riktad då vi redan i den inledande 
kodningen av materialet arbetat med att titta på domslutens relevans för studiens syfte om att 
hitta eventuella likheter mellan de båda förvaltningsrätternas beslut om bifall eller avslag. 
Tillvägagångssättet har följt en strukturerad process då vi i kodningen utgått från de rekvisit 
som anges i 2 § LVU och har då utförts på det kännetecknade sätt som en riktad 
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innehållsanalys beskrivs av Hsieh & Shannon (2005). Rättsfallen har granskats genom en 
kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2011) med en induktiv analytisk strategi där vi särskilt 
letat efter domstolarnas motivering och beskrivning av de avgörande argumenten, domskälen, 
för sina fattade beslut utifrån på lagens fyra rekvisit; fysisk eller psykisk misshandel, 
otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller annat förhållande i hemmet.  De fyra 
rekvisiten har därefter granskats utifrån hur förvaltningsrätterna värderat dessa mot lagens 
förutsättningar som anges i 2 § LVU om att vård skall beredas genom tvång, om det på grund 
av något eller några av rekvisiten, finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller 
utveckling skadas. 
 
En kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2011) har använts för att identifiera, koda och 
kategorisera grundläggande mönster i förvaltningsrätternas beslut. Vid all sortering och 
kategorisering av ärenden har vi endast utgått utifrån de domskäl som förvaltningsrätten 
angett i beslutet och inte tagit hänsyn till de motiveringar som socialnämnderna eller 
vårdnadshavare har uppgett vid förhandlingen. Valet av analysmetod är lämpad även för 
redan upprättade dokument enligt Bryman (2011) och Kvale & Brinkmann (2014). Vid 
genomläsningen av domskälen sorterades ärendena med ett explorativt och reflektivt 
förhållningssätt utifrån de angivna miljörekvisiten i besluten. Förvaltningsrätternas beslut har 
sedan sorterats en gång till, utifrån ålder på barnet och miljörekvisit (Bilaga 1). Även barnets 
vilja eller inställning till ansökan har särskilt noterats. 

Etiska överväganden 
Vårt arbete utförs inom ramen för en högskoleutbildning och omfattas därför inte av 
etikprövningslagens (SFS 2003:460) krav om etisk prövning. Det är ändå nödvändigt att göra 
forskningsetiska överväganden både vad gäller forskningsetik och forskaretik. Kalman & 
Lövgren (2012) beskriver de två etiska hänsynstagandena på de sätt att forskningsetiken 
innebär ett värnande om forskningsdeltagarna i studien och forskaretik innebär ett värnande 
om kunskapen som erhålls genom studien. Vetenskapsrådet (2017) betonar att de etiska 
aspekterna alltid ska beaktas även om forskning, under vissa i lagen angivna förutsättningar, 
faller utanför etikprövningslagens krav om etikprövning. Forskning bör inte genomföras utan 
att information delgetts och samtycke inhämtats från försökspersoner som ingår i studier även 
om lagen inte kräver detta och försökspersonernas identiteter får heller inte röjas vid 
publicering av forskningsresultat (Vetenskapsrådet, 2017). 
 
De etiska principer som vi reflekterat och förhållit oss till under arbetets gång är de fyra etiska 
kraven på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Bryman, 2011). Då vår 
studie omfattar rättsfall som innehåller både känsliga personuppgifter och annan känslig 
information har vi under hela arbetsprocessen reflekterat över hur vi ska kunna skydda 
berörda personers integritet och anonymitet, utan att göra avkall på kvalitén i studien. De 
avvägningar vi har gjort är utifrån att nå en balans mellan att skydda individerna och sökande 
efter svar som motsvarar syftet och frågeställningarna i studien. 
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För att få svar på frågeställningarna var en tillgång till rättsfallen nödvändig för studiens 
genomförande. Besluten i förvaltningsrätten är offentliga enligt Tryckfrihetsförordningens 
andra kapitel (SFS 1949:105), vilket innebär att de berörda personerna inte behövde 
informeras om studiens genomförande. Även kravet om samtycke faller då 
offentlighetsprincipen i princip fråntar den enskilde sin självbestämmanderätt i detta fall. 
Innehållet i besluten är inte heller skyddade av sekretess enligt 26 kap 7 § i Offentlighets- och 
sekretesslagen (SFS 2009:400) vilket socialtjänstens utredningsmaterial är, som ligger till 
grund för ansökningarna om LVU. 
 
Inte desto mindre har vi reflekterat över hur vi skulle hantera de känsliga personuppgifterna 
och bestämde tidigt i processen att koda alla ärenden med en kombinerad bokstavs- och 
sifferkod för att anonymisera familjerna och de barn som besluten avser. I studiens resultat 
kommer endast kategorierna, kön och barnens ålder att framgå samt de domskäl som 
förvaltningsrätten angett i besluten. Besluten med motiveringarna är allmänt hållna och 
innehåller en mindre mängd personlig information och kan därför svårligen härledas till en 
viss individ eller familj. Samtliga nedladdade beslut och kodningstabeller finns i en 
molntjänst som endast vi två som arbetat med studien haft tillgång till och kommer att raderas 
efter avslutat arbete. 

Resultat 
I detta avsnitt presenteras först en sammanställning av de domskäl som förvaltningsrätterna 
angivit vid sina beslut, uppdelat i kategorier. Därefter kommer en sammanfattning av de 
likheter som kunde ses mellan de två förvaltningsrätterna utifrån de i besluten angivna 
miljörekvisiten, riskrekvisitet och om barnen själva har fått komma till tals under 
rättsprocessen. Samtliga 31 förvaltningsrättsbeslut redovisas i 10 kategorier utifrån de 42 
berörda barnens ålder, omständigheter i ärendena och de rekvisit som förvaltningsrätterna 
använt i domskälen till sina beslut. Varje ärende är benämnt efter den förvaltningsrätt som 
fattat beslut följt av ett unikt nummer för varje barn, där “M” står för Malmö förvaltningsrätt 
och “L” står för Luleå förvaltningsrätt (Bilaga 1). 

Redovisning av domskälen 

Barn födda 2007–2009, Omsorgsbrist samt fysisk- och psykisk misshandel 
Kategorin består av fem barn i åldrarna 7 till 9 år och berör fyra flickor och en pojke. I två av 
fallen är rekvisiten fysisk- och psykisk misshandel samt omsorgsbrist uppfyllda och tre fall 
rör enbart rekvisitet omsorgsbrist. I ett av fallen får en flicka bevittna konflikter och våld i 
hemmet och har själv blivit utsatt för våld, modern bedöms inte ha insikt i sitt ansvar att skapa 
en trygg uppväxtmiljö för flickan och förstår inte heller grunden till barnets vårdbehov. I ett 
annat fall är det ett syskonpar vars förälder brister i omsorgen genom att sätta sina egna behov 
framför barnens, saknar åldersadekvat bemötande samt vid ett tillfälle avbröt en 
familjehemsplacering och undanhöll barnen från skolan. I ett tredje fall har barnets hygien 
eftersatts, våld och bråk förekommer i hemmet och föräldrarna har svårigheter att sätta sina 
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egna behov framför barnets. I ett annat fall har barnet uttryckt att hon blivit utsatt för våld i 
hemmet, det finns även uppgifter om att det förekommit våld mellan vuxna i hemmet. Utöver 
fysisk misshandel har det även framkommit uppgifter om att modern riktat glåpord och uttalat 
sig nedsättande om barnet inför utomstående, trots att omständigheterna kan tyckas spegla 
förhållandet i enbart vissa situationer anser förvaltningsrätten det ändå nog för att visa på 
psykisk misshandel av barnet. 

I samtliga fem fall anses vårdnadshavarnas brist på insikt i sitt ansvar och prioritering av egna 
behov framför barnens utgöra grunden till att de enskilda fallen uppfyller rekvisitet 
omsorgsbrist. I tre av fallen innebär just bristen på insikt i vårdbehovet att vårdnadshavarnas 
samtycke till frivilliga insatser inte anses tillförlitligt. Förvaltningsrätten anger att om 
vårdnadshavaren inte har insikt i eller förstår grunden till vårdbehovet, kan samtycket inte 
heller garantera barnets vårdbehov. Rätten bortser därmed från vårdnadshavarens samtycke 
utifrån omsorgsbristen. Barnens inställningar framgick i två av de fem ärendena och i det ena 
barnet hade uttryckt att det ville bo kvar hemma medan det andra barnet hade uttryckt en 
rädsla för att vara hemma. 

Barn födda 2012–2015 Omsorgsbrist samt fysisk- och psykisk misshandel 
Kategorin består av sju barn i åldrarna 1 till 4 år och här återfinns fyra flickor och tre pojkar. I 
två av fallen anses rekvisiten fysisk- och psykisk misshandel samt omsorgsbrist uppfyllda, i 
resterande fem fall rör det sig om psykisk misshandel och i tre av dessa anges även rekvisitet 
omsorgsbrist. En genomgående aspekt i samtliga sju fall är att det rör sig om mindre barn och 
ingen notering finns om barnens inställning till vård utanför hemmet. 
 
I ett av fallen, där barnet endast är 1 år, anses att barnet både utsatts för och bevittnat våld 
mellan sina föräldrar och modern anses inte ha kunnat skydda barnet från det våld både hon 
och barnet utsatts för. Då modern uppvisar en ambivalens i förhållandet till pappan anses 
livssituationen utgöra en klar risk för att barnets hälsa och utveckling kan skadas. I ett annat 
fall med ett syskonpar i åldrarna 1 och 3 år gamla får barnen bevittna våld och konflikter i 
hemmet. I ett tredje fall där barnet endast var några månader gammal har man bedömt att 
risken för att barnets hälsa och utveckling skadas är stor mot bakgrund av att äldre syskon 
regelbundet har bevittnat och utsatts för våld av pappan. I ett fall får barnen återkommande 
bevittna våld och konflikter mellan föräldrarna, psykisk ohälsa finns hos modern och 
omgivningen har reagerat och anmält oro. I ytterligare ett fall förekommer allvarliga farhågor 
om missbruk och återkommande våldsinslag i hemmet där en 4-årig pojke vistas. 
 
Förvaltningsrätten resonerar i fem av fallen; att när det handlar om mindre barn är de mer 
utlämnade till omgivningens vilja, de är i beroendeställning till sina vårdnadshavare och 
omgivning med en följande utsatthet som följd. Den psykiska misshandeln är kopplad till att 
barnen bevittnat våld i hemmet och en omsorgsbrist ansågs föreligga då vårdnadshavare inte 
förmått att skydda barnen från våld och konflikter. 
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Barn födda 1999 och 2000 Omsorgsbrist samt fysisk- och psykisk misshandel 

Kategorin består av tre barn i åldrarna 16 till 17 år.  Fallen avser två flickor och en pojke. I ett 
av fallen anses rekvisitet omsorgsbrist uppfyllt och i de övriga två anses rekvisitet fysisk- och 
psykisk misshandel vara uppfyllt. I ett av fallen förelåg en djupgående konflikt mellan barnet 
och hennes mamma som tagit sig starka uttryck, hon var rädd för sin mamma och hade utsatts 
för både hot och våld i hemmet. I det andra fallet hade barnet berättat om psykisk och fysisk 
misshandel, kontroll av olika livsområden och bar en stark rädsla för sin familj. Barnets 
bröder och moder hade dömts för brott i tingsrätten. I det tredje fallet framkom att pappan 
hade en problematisk alkoholkonsumtion, stora bråk i familjen där barnen involverats hade 
skett i samband med att pappan druckit alkohol och bråken hade lett till polisiära ingripanden. 

I samtliga tre fall har barnen själva fått komma till tals och yttra sig i ärendet. En av flickorna 
medger bifall till ansökan om vård, den andra flickan medger bifall till ansökan och menar att 
hon i framtiden önskar ha en relation till familjen men ser inte att det är möjligt i dagsläget på 
grund av stark rädsla och överhängande hot. Pojken motsätter sig bifall till ansökan, han 
samtycker till vård men inte till placering utanför hemmet och hävdar att situationen har fått 
för stora proportioner och att det som anförts i målet inte stämmer. I pojkens ärende resonerar 
förvaltningsrätten, i skälen för avgörandet, kring hur barnet bevittnat konflikter i hemmet och 
att det ses som allvarligt, men i domslutet anges endast rekvisitet omsorgsbrist.  

Barn födda 1999, 2001, 2002 Omsorgsbrist och även med vård enligt 3 § LVU 

I den här kategorin finns fyra ärenden med två pojkar och två flickor i åldrarna 14 till 17 år 
där förvaltningsrätten även har fattat beslut om att de, förutom att beredas vård enligt 2 § 
LVU, även ska beredas vård på grund av annat socialt nedbrytande beteende i enlighet 3 § 
LVU. Här ses flera likheter i motiveringarna för rekvisitet där vårdnadshavares omsorgsbrist 
utgör grund för ett tvångsvårdande enligt 2 § LVU. Domskälen innehåller motiveringar som 
exempelvis att vårdnadshavarna inte ansetts inneha tillräcklig förmåga att gränssätta, vägleda, 
skydda, stötta barnen eller att det i övrigt har bedömts att de har haft bristande insikt i sina 
barns behov eller inte själva sökt tillräckligt stöd, vilket också visar på en bristande 
föräldraförmåga enligt domskälen. Även att försvara och förringa allvaret i sitt barns beteende 
ansågs utgöra en omsorgsbrist vilket framgår i ett av besluten. Alla barn fick komma till tals 
och ingen samtyckte till vård. 

Barn födda 2001, 2002, 2004 Omsorgsbrist 

Den här kategorin omfattar fyra pojkar i åldrarna 12 till 15 år. Motiveringarna i besluten var 
här i huvudsak bestående av; brister i uppfyllande av gränssättning, allmän omsorg, bristande 
stöd från vårdnadshavare innefattande nekande till insatser, vård och skolgång samt brister i 
känslomässig och fysisk trygghet. Ett av barnen ansågs som övergivet av socialnämnden och 
ett annat var inte välkommet hem och det tredje barnet hade gömts av föräldrarna under en 
längre tid och därigenom undanhållits skolgång och andra sociala kontakter. Det fjärde barnet 
hade flyttat runt med sin vårdnadshavare under en lång tid vilket också medfört en bristande 
skolgång. De tre äldsta barnens inställningar hade inhämtats av förvaltningsrätten och ett av 
de barnen samtyckte själv till att placeras i familjehem. 
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Barn födda 2012–2016 Omsorgsbrist 

I den här kategorin återfinns fyra avslag och två bifall på ansökningar med omsorgsbrist som 
grund. Det är dels två syskonpar med fyra barn i åldrarna 1 till 4 år, en pojke på 2 år samt ett 
spädbarn. Denna kategori avser små barn som inte själva har kunnat komma till tals under 
rättsprocessen och deras ställföreträdare har i fyra av de sex fallen samtyckt till vård. 
 
Förvaltningsrätterna har gjort bedömningen i de båda ärenden med fyra avslag att 
socialnämndens utredningar var för vaga och bristfälliga för att kunna utgöra underlag för att 
uppfylla rekvisiten i 2 § LVU och inte heller riskrekvisitet ansågs vara uppfyllt i något av de 
ärendena. Rätten skriver i det ena av dessa två ärendena, att händelserna som redovisats av 
nämnden var oroväckande men ansågs inte utgöra sådana allvarliga brister att grund för ett 
omhändertagande enligt 2 § LVU var aktuellt. Rätten ansåg att det var allvarligt att familjen 
inte ville samarbeta med socialnämnden men menar att nämndens utredning inte gav belägg 
för att föranleda vård enligt LVU. 
 
I det andra ärendet med två fall som avslogs fanns, förutom omsorgsbrist, även misstankar om 
fysisk misshandel men förvaltningsrätten menade i sitt beslut att det var inte var möjligt att 
fastslå om misshandeln berodde på att det ena barnet misshandlats av sina vårdnadshavare 
eller om skadorna kunde ha uppstått på annat sätt. De menade även att det inte heller gick att 
säga om skadorna kunde anses ha uppstått genom att vårdnadshavarna brustit i sin omsorg om 
barnet på det sätt som avses i LVU. Vidare skriver förvaltningsrätten i sitt avslag att 
omsorgsbristerna till stora delar var vagt beskrivna och inte var av sådan art eller omfattning 
att de utgjorde sådana brister som avses i 2 § LVU. I de fyra fallen motiverade även 
förvaltningsrätterna sina beslut med argument om att familjerna hade tillgång till sociala 
nätverk som kunde bistå dem med stöd. 
 
I de båda ärendena som avslutades med bifall rörde det sig om missbruk och psykisk ohälsa 
hos vårdnadshavarna och i och med att de inte tagit emot vård för sina problem ansågs detta 
utgöra omsorgsbrist. Deras samtycke till frivilliga insatser ansågs inte heller som tillförlitligt 
och skulle därför inte innebära ett tillräckligt skydd för barnen. Omsorgsbristerna bestod av 
att den ena vårdnadshavaren under missbruk överlämnat vården till en icke vårdnadshavare 
och den andre hade inte tagit emot vård för sin psykiska ohälsa samt avvikit med barnet från 
en av socialtjänsten erbjuden insats. Rätten ansåg därför att det var visat att det fanns en 
påtaglig risk för barnens hälsa och utveckling att skadas i de båda ärendena. 

Barn födda 2001–2003, 2005, 2006 Omsorgsbrist samt fysisk- och psykisk misshandel 
I kategori sju återfinns fem barn i åldrarna 10 till 15 år, tre pojkar och två flickor. Fyra beslut 
grundas enbart på rekvisitet omsorgsbrist och ett beslut hänvisar även till fysisk- och psykisk 
misshandelsrekvisitet. I ett av ärendena som omfattar ett syskonpar framgår det att ett annat 
syskon till barnen uppgett sig ha blivit utsatt för våld i hemmet, att våld förekommer i 
hemmet styrks även av en tidigare förskola och av ett annat äldre syskon som inte omfattas av 
utredningen. Förvaltningsrätten gör dock bedömningen att det inte framkommer 
omständigheter som gör gällande att dessa två syskon utsatts för fysiskt eller psykiskt våld i 
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hemmet, däremot omsorgsbrist genom eftersatta känslomässiga behov, stimulans och 
trygghet. 
 
Ett annat fall, som även det omfattar ett syskonpar, framkommer det att pappan har en 
problematisk alkoholkonsumtion, stora bråk i familjen där barnen involverats har skett i 
samband med att fadern druckit alkohol och bråken har lett till polisiära ingripanden och 
omsorgsbrist fastställs av domstolen. I ett tredje fall är det en 13-årig pojke som tillsammans 
med sina syskon återkommande får bevittna konflikter med inslag av våld mellan föräldrarna 
i hemmet. Även han kränks och beskylls för att ha orsakat familjens problem med 
myndigheterna. Han och syskonen är rädda för sin styvfar som även ska ha slagit ett av 
syskonen. Enligt förvaltningsrättens mening är han och hans syskons beskrivna situation att 
anse som fysisk- och psykisk misshandel samt omsorgsbrist. 
 
I samtliga fall har barnen fått komma till tals genom sina ställföreträdare och fyra av barnen 
hade uttryckt att de ville bo kvar hemma även om de var införstådda att det var problematiskt, 
medan en ville stanna i det familjehem som han redan bodde i. 

Barn födda 2001, 2002, 2005 Omsorgsbrist och annat förhållande 
I den här kategorin finns tre barn i åldrarna 11 till 15 år och det som de har gemensamt är att 
de alla tre under lång tid har haft djupgående konflikter med sina vårdnadshavare och/eller 
med andra familjemedlemmar. Rekvisitet otillbörligt utnyttjande ansågs inte visat i ett av 
ärendena då ingen utomstående kunnat vidimera uppgifterna, men diskuteras i domskälen. 
Här finns även en dom som tar upp rekvisitet om annat förhållande i hemmet med 
motiveringen om att relationsstörningar som ansågs allvarliga fanns mellan barn och 
vårdnadshavare. Förvaltningsrätternas motiveringar till beslut har bland annat beskrivits som 
omsorgsbrister med ord om vårdnadshavarnas oförmåga att möta barnets allmänna behov om 
omsorg och behov av känslomässig trygghet och stabilitet. Andra motiveringar som skrivs 
som grund för rekvisitet omsorgsbrist är att det konstateras en avsaknad av samarbete mellan 
vårdnadshavare, bristande förståelse och förringande av barnets uttryckta upplevelser. 
 
Alla tre barnen har själva uttryckt en vilja om och gett samtyckte till att få vård utanför 
hemmet. Alla tre hade även uttryckt rädsla för vårdnadshavarna eller andra 
familjemedlemmar och att de var rädda att vistas i sina hem. Förvaltningsrätterna satte stor 
tilltro till barnens egna lämnade uppgifter. Barnen ansågs vara konsekventa och tydliga över 
tid i sina berättelser, vilket förvaltningsrätterna ansåg gjorde dem trovärdiga. 

Barn födda 2008 och 2009 Omsorgsbrist  
I den här kategorin är det en pojke och två flickor som är 7 respektive 8 år där 
socialnämnderna i alla tre fallen har ansökt om LVU på grund av omsorgsbrist. I två av fallen 
påtalar rätten att det finns brister i utredningarna och att de anser att de båda familjerna inte 
har erbjudits tillräckligt med frivilliga insatser av socialnämnden. 
 
I pojkens ärende avslogs ansökan trots att förvaltningsrätten visserligen ansåg att det fanns 
stöd för att vårdnadshavarens problematik allvarligt kan ha påverkat förmågan att tillgodose 
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barnets behov av omsorg, men menar att det måste finnas konkreta omständigheter som talar 
för att risk för skada föreligger. Förvaltningsrätten ansåg att utredningen i målet inte är 
tillräcklig för att de ska kunna konstatera att pojkens mående och beteende beror på 
vårdnadshavarens bristande föräldraförmåga. Förvaltningsrätten menar att socialnämnden inte 
heller visat att det på grund av brister i omsorgen föreligger en påtaglig risk för att pojkens 
hälsa och utveckling skadas. Rätten anser därför att behovet av stöd borde kunna tillgodoses 
genom andra frivilliga insatser som socialtjänsten har att erbjuda och ansåg därför att det 
saknades förutsättningar för att bereda pojken vård med stöd av LVU. Barnets ställföreträdare 
ansåg att ansökan skulle avslås och menade att pojken själv uttalat att han ville bo kvar med 
sin vårdnadshavare vilket ställföreträdaren menade att rätten borde ta hänsyn till. 
 
I de båda andra fallen med flickorna blev det bifall till ansökningarna. Trots bristande 
utredning och avsaknad av erbjudna insatser till vårdnadshavarna i det ena ärendet bedömde 
förvaltningsrätten att utredningen ändå visat att det fanns brister i omsorgen och menar att 
flickans behov av omsorg, trygghet och stabilitet har eftersatts och riskerar, om hon stannar i 
hemmet, att eftersättas i framtiden. Det hade förekommit bråk och alkoholmissbruk i hemmet 
under en längre tid och orosanmälningar hade även inkommit från polisen. Rätten menade att 
utredningen även visat att vårdnadshavarna haft svårt att sätta flickans behov framför sina 
egna och menar att dessa brister innebär att det finns en påtaglig risk för att hennes hälsa och 
utveckling skadas. I den andra flickans ärende fanns ett långvarigt dokumenterat missbruk hos 
vårdnadshavaren som inte genomgått behandling och tidigare frivilliga insatser till familjen 
hade avbrutits av vårdnadshavaren, vilket ansågs utgöra grund för vård enligt LVU.  
Ställföreträdarna i de bifallna ansökningarna ansåg även att vården skulle tillstyrkas. Ingen 
notering finns om barnets inställning i något av dessa två ärenden. 

Barn födda 2012 och 2013 Omsorgsbrist, psykisk misshandel och annat förhållande 
Den här kategorin avser två små barn, en pojke på 3 år och en flicka på 4 år där båda 
ställföreträdarna har samtyckt till vård för dem. De likheter som finns, förutom att barnen är 
små, är att vårdnadshavarna har haft djupgående konflikter med socialtjänsten och även i 
andra relationer samt beskrivs sätta sina egna behov framför sina barns. Även fysiska brister i 
hemmen, såsom misär, har tagits upp i båda ansökningarna. 
 
I målet med flickan framgår att flera orosanmälningar har gjorts till socialtjänsten och rätten 
menar att förälderns brist på reaktioner och brist på adekvata reaktioner vad gäller 
orosanmälningarna, ger anledning till oro och rätten menar att detta vittnar om att flickans 
hälsa och välmående är underordnat vårdnadshavarens egna behov. Rätten menar att som 
förälder måste man kunna sätta sitt barn och hälsa och behov i främsta rummet och därför är 
vårdnadshavarens bristande fokus på flickan och vad som är bäst för henne en uppenbar fara 
för barnets hälsa och utveckling. Rätten menar även att när den andre vårdnadshavaren som 
trots sin vetskap om barnets situation inte trätt in och tagit sitt föräldraansvar genom att inte 
ingripa till stöd och skydd för barnet har även denne visat på en bristande omsorgsförmåga. 
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I det andra ärendet med en 3-årig pojke har förvaltningsrätten bedömt en ansökan som 
innehåller uppgifter om både fysisk- och psykisk misshandel samt andra brister i omsorgen 
om barnet. Förvaltningsrätten bedömde att det inte på ett påtagligt sätt var visat att det fanns 
en risk att pojkens hälsa och utveckling skadas på grund av fysisk misshandel. Däremot gör 
förvaltningsrätten en annan bedömning i fråga om risken för skada på grund av psykisk 
misshandel. Rätten menar i beslutet att utredningen ger ett väldokumenterat stöd för att 
pojkens hemmiljö är starkt påverkad av de konflikter som vårdnadshavaren har med sin 
omgivning och med socialförvaltningen och att det därför finns en påtaglig risk att pojkens 
hälsa och utveckling skadas på grund av psykisk misshandel. 
 
I fråga om risken för skada på grund av brister i omsorgen menar förvaltningsrätten att 
utredningen ger stöd för att vårdnadshavaren missköter sin ekonomi på ett sätt som får direkta 
konsekvenser för pojkens trygghet vad gäller boende och mat. Det bedöms därför finnas en 
påtaglig risk för att pojkens hälsa i synnerhet skadas på grund av brister i omsorgen. I fråga 
om risken för skada på grund av misär i hemmet bedömer förvaltningsrätten att det inte är 
visat att det skulle vara fråga om sådan misär i hemmet att det finns en påtaglig risk för skada 
av pojkens hälsa och utveckling. Förvaltningsrätten bedömer sammantaget att pojken har 
behov av vård till följd av en påtaglig risk att hans hälsa och utveckling annars skadas på 
grund av psykisk misshandel och brister i omsorgen. 

Sammanfattning av resultat 
I följande avsnitt redovisas en sammanfattning av resultaten utifrån de fyra miljörekvisiten 
och riskrekvisitet i 2 § LVU, samt en redovisning av om barnen i studien på något sätt har 
kommit till tals under rättsprocessen. 

Omsorgsbrist 
Fyra av de tio kategorierna med ärenden som innehöll beslut om bifall till ansökningarna, 
grundades enbart på rekvisitet omsorgsbrist som grund för vård enligt 2 § LVU. I gruppen 
som omfattade åtta barn mellan 12 och 17 år fanns bland annat ett barn som ansågs övergivet 
av sina vårdnadshavare, ett som inte var välkommet hem och ett som hade gömts av sina 
föräldrar. I en annan grupp med fyra barn i åldrarna 14 till 16 år ansågs även rekvisiten för 3 § 
LVU vara uppfyllda och här sågs också liknande motiveringar i förvaltningsrätternas beslut. 
 
Bland motiveringarna i domskälen som gällde de äldre barnen mellan 12 till 17 år var skälen 
som angavs bland annat att vårdnadshavarna inte ansågs ha tillräcklig förmåga till att 
gränssätta, vägleda, skydda, stötta barnen i vård och skolgång. Eller att de haft en bristande 
insikt i sina barns behov eller att de själva inte sökt tillräckligt stöd eller tidigare nekat till 
insatser. Brister i känslomässig och fysisk trygghet fanns även med i motiveringarna bland de 
äldre barnen. Förvaltningsrätterna fastslog även i flera domskäl att vårdnadshavare som 
försvarar och förringar allvaret i sitt barns beteende eller på annat sätt låter ett skadligt 
beteende fortgå utgör brister i omsorgen. 
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I gruppen med barn i åldern 8–9 år var motiveringarna till att rekvisitet ansågs som uppfyllt 
genom att barnens behov av omsorg, trygghet och stabilitet hade eftersatts, bråk i familjen och 
alkoholmissbruk, svårigheter med att sätta barnens behov framför sina egna samt att tidigare 
frivilliga insatser hade avbrutits av vårdnadshavaren. 
 
I motiveringarna för gruppen med de yngsta barnen angavs det faktum att vårdnadshavarna 
inte tagit emot vård för sina problem med missbruk respektive psykisk ohälsa och ansågs 
därför utgöra omsorgsbrist. Även motiveringar om att vårdnadshavare inte förmått att skydda 
barnen från våld och konflikter kunde ses i de mindre barnens ärenden när omsorgsbrist fanns 
i kombination med psykisk och fysisk misshandel. 

Psykisk och fysisk misshandel 
När det gäller psykisk misshandel är det tolv ärenden där rekvisitet framgick i domskälen och 
åtta ärenden angavs fysisk misshandel som rekvisit. Av dessa tjugo ärenden var det enbart 
fyra ärenden som inte hade fysisk och eller psykisk misshandelsrekvisitet tillsammans med 
rekvisitet omsorgsbrist. Två av dessa ärenden hade enbart rekvisitet psykisk misshandel med i 
domskälen. De ärendena avsåg ett syskonpar på 1 respektive 3 år, där bevittnandet av 
vårdnadshavarnas fysiska våld dem mellan, ansågs utgöra psykisk misshandel. 

Annat förhållande och otillbörligt utnyttjande 
Rekvisitet annat förhållande har endast använts i ett av de utsökta ärendenas domskäl och då 
tillsammans med rekvisitet omsorgsbrist. Förvaltningsrättens motivering för rekvisitet var att 
den relationsstörning som fanns mellan en 14-årig pojke och hans mamma var av sådan art att 
den ansågs utgöra ett sådant annat förhållande som avses i 2 § LVU. Otillbörligt utnyttjande 
har nämnts i ett ärende i domskälen, men då utnyttjandet inte kunnat bekräftas av 
utomstående ansåg rätten att det ändå var visat att barnet var utsatt för så pass allvarliga 
omsorgsbrister genom allvarliga och djupgående konflikter och andra skadliga förhållanden 
att dessa sammantaget ändå utgjorde grund för bifall enligt 2 § LVU. 

Påtaglig risk för skada 
Samtliga beslut i studien innehöll resonemang kring riskrekvisitet och om något av 
miljörekvisiten var uppfyllda och ansågs utgöra en sådan påtaglig risk för skada på barnets 
hälsa och utveckling som anges i 2 § LVU, bifölls ansökan. 

Barnets rätt att komma till tals 
Enligt 36 § LVU har den unge rätt till information och ska ges möjlighet att framföra sina 
åsikter i frågor som rör henne. Om den unge inte kan framföra sina åsikter ska hans eller 
hennes inställning klarläggas på annat sätt. Bland de fem avslagen kom ett 8-årigt barns 
inställning fram genom ställföreträdaren och det barnet ville bo kvar hemma, vilket beslutet 
också blev genom avslag på ansökan. De andra fyra barnens inställning vid avslagen fanns ej 
noterade, det rörde sig dock om små barn i åldrarna 1 till 4 år. Inte heller i de bifallna 
ansökningarna för de elva små barnen i åldrarna 1 till 4 år har barnens inställningar inhämtats. 
I ärendena med sju barn i åldrarna 7 till 9 år är det endast två av de sju barnens inställning 
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som framkommer i underlagen. När det gäller de äldsta barnen mellan 10 till 17 år fanns arton 
av nitton barns inställningar med i underlagen till besluten. Genomgående sågs i domskälen 
att barnens talan i de högre åldrarna har ansetts vara av större vikt vilket även framgår av 
besluten. 

Analys 
Vid genomgången av de 31 besluten som avsåg 42 barn framkom 37 bifall och 5 avslag på 
socialnämndernas ansökningar om beredning av vård enligt LVU. Avslagen var jämnt 
fördelade mellan de båda förvaltningsrätterna med 3 respektive 2 avslag. Motiveringarna för 
avslagen var likartade mellan förvaltningsrätterna. Argument som angavs för avslagen var att 
familjernas förhållanden inte ansågs vara tillräckligt utredda, att det sågs andra brister i 
utredningarna, att frivilliga insatser inte ansågs erbjudna eller i tillräcklig omfattning samt att 
det i 4 av de 5 ärendena ansågs finnas sociala nätverk som tillräckligt stöd till familjerna. 
 
Bifallen till ansökningarna var fördelade med 17 respektive 20 ärenden mellan 
förvaltningsrätterna. I nästan samtliga ärenden i det empiriska materialet bifölls 
ansökningarna med motiveringar om att det förelåg en omsorgsbrist, ensamt eller i 
kombination med annat eller andra rekvisit. Rekvisitet omsorgsbrist har genomgående 
använts i besluten när andra rekvisit inte ansetts vara uppfyllda och en stor bredd kan ses i 
förvaltningsrätternas motiveringar till vad som anses vara vårdnadshavares brist på omsorg. 
Det är endast i 4 av de 37 bifallna ansökningarna som rekvisitet om omsorgsbrist inte alls har 
använts eller motiverats.  
 
Under arbetets gång fann vi genomgående likheter i bedömningarna av ärendena vilket vi 
anser visar att likhetsprincipen följts i de undersökta 2 § LVU ärendena och att domskälen 
inte varierat utifrån var familjerna varit bosatta. Besluten är också vad vi kan se helt i linje 
med det som anges i förarbetena till LVU (Prop. 1989:90/28) genom att som grund för 
tvångsvård får det inte vara fråga om några subjektiva eller hypotetiska antaganden som 
exempelvis samhällsvärderingar, när riskbedömningar för barnets hälsa eller utveckling görs. 

Diskussion 

Det är en liten andel barn som får vård av samhället genom tvång vilket kan ses i Leviners 
(2011) avhandling där en genomgång av 582 utredningar utfördes. I den studien sågs att det i 
cirka 20 % av fallen fanns misstankar om att barn utsatts för brott av närstående. Ansökningar 
om LVU gjordes för 4, 2 % (5 barn) av barnen och i 2 % (3 barn) av ärendena fattades beslut 
om vård enligt LVU. Siffrorna om de 2 % som ledde till vård enligt LVU menar Leviner 
(2011) även motsvarar resultat från andra liknande utförda undersökningar. Det är en liknande 
grupp av barn och deras väg till en eventuell vård av samhället som undersökts i den här 
studien. 
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Vi har i detta arbete endast haft för avsikt att jämföra de rättsliga bedömningarna men inte 
desto mindre skulle det vara intressant att gå vidare och se om det även finns likheter i 
utredningarna som föranleder ansökningarna. Under arbetets gång har vi kunnat ana vilka 
insatser som erbjudits familjerna innan ansökningarna har upprättats, genom de insatser som 
redovisats i besluten. I vissa ärenden har förvaltningsrätten pekat på avsaknad av erbjudna 
eller provade frivilliga insatser.  I andra ärenden är just det faktum att flera frivilliga insatser 
har prövats blivit ett argument för beslut om att bereda vård med tvång då frivilliga insatser 
inte uppnått önskade resultat. Här kunde vi se antydningar på skillnader i utbud på namngivna 
insatser, där fler insatser nämnts i besluten fattade av Malmö förvaltningsrätt.  
 
I artikeln “Unga i Järvaområdet får mindre hjälp än unga på Östermalm” som grundas på en 
kvalitetsgranskning som utförts av Stockholms stads socialtjänstinspektörer har By (2018, 16 
februari) fört ett resonemang kring om toleransnivån är högre i ytterstaden då analysen av 
kvalitetsgranskningen visar att ungas allvarliga beteendeproblem i högre grad normaliserats. 
En annan artikel med rubriken “Kraftigt ökad oro för barnen i Stockholms län” skriven av 
Dragic & Bouvin (2018, 6 mars) handlar om att statistik visar att orosanmälningar till 
socialtjänsten ökat kraftigt i Stockholms län under de senaste fem åren samtidigt som akuta 
tvångsomhändertaganden av barn och unga minskat i hälften av länets kommuner. Enligt 
författarna kan det finnas flera tänkbara förklaringar till detta och artikeln ger fler frågor än 
svar. Kan det bero på att socialtjänsten gör saker annorlunda? Eller att ribban för 
tvångsomhändertaganden förflyttas uppåt? Kan frivilliga insatser gett goda resultat eller att 
det i större utsträckning ges stöd och hjälp på frivillig väg eller beror det på en normalisering 
av beteendeproblematik i olika geografiska områden? (Dragic & Bouvin, 2018, 6 mars). 
 
Att erhålla närmare svar på dessa frågor kräver en annan studie men vi anser att artiklarna 
tillför en intressant aspekt till området som denna studie syftat till att undersöka. De skapar 
även ett större intresse för det arbete som föregått besluten i de båda studerade 
förvaltningsrätterna. Båda artiklarna väcker även tankar kring hur samhällsutvecklingen kan 
påverka socialtjänstens arbete och den rättsliga verksamheten - ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 

Metoddiskussion 
I studien har vi endast haft tillgång till fragment av familjernas historia genom den 
information som framkommer i förvaltningsrätternas beslut och därför saknas stora delar av 
hur barnens livssituation sett ut fram till dess att socialnämndernas ansökan om LVU avgjorts 
genom beslut. Detta innebär att ingen närmare jämförelse kan göras i studien mellan 
exempelvis hur länge familjerna har haft kontakt med socialtjänsten, vilka insatser familjerna 
har erbjudits eller nyttjat innan ansökningarna gjorts. I studien görs därför endast anspråk på 
att utföra en jämförelse mellan domskälen i ärendena och inte på en familjeomständighets- 
eller föräldraförmåganivå. För att täcka in en större del bakgrundsinformation vilket skulle 
möjliggjort en mer detaljerad jämförelse, hade det krävts ett betydligt mer omfattande arbete 
och fler etiska överväganden. 
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Studien syftade till att undersöka rättstillämpningen av 2 § LVU vid två förvaltningsrätter 
genom att titta på de rekvisit som används som grund för besluten samt likheter i domskälen 
för bifall respektive avslag i jämförbara fall. Att fånga alla de aspekter som krävs för att 
kunna utföra en jämförelse av rättsfallen på en djupare nivå med exempelvis en jämförelse av 
socialtjänstens utredningar som föregått ansökan, har inte varit möjlig på grund av studiens 
begränsade tid och därför ligger denna studies fokus endast på själva rättstillämpningen vid 
ansökningarna. 
 
Rättsfallen har granskats genom en kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2011) där fokus legat 
på förvaltningsrättens domskäl utifrån lagens fyra rekvisit; fysisk eller psykisk misshandel, 
otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller annat förhållande i hemmet. Under 
granskningen av domarna uppmärksammades att de rekvisit som domen grundas på inte alltid 
står uttryckligen i domskälen, vilket ger upphov till en viss risk för subjektivitet när domarna 
granskades, kodades och kategoriserades. Genom de tydligt fastställda kriterierna för att 
inkluderas i studien och vid kategorisering av fallen, är graden av subjektivitet låg i och med 
att kriterierna även styrt sammansättningen i processen att hitta jämförbara fall. 
 
Med kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2011) som utgångspunkt följdes en strukturerad 
process bestående av kodning och kategorisering och slutligen konkreta tabeller i ett 
Exceldokument, detta har gjort det enkelt att i efterhand redogöra för studiens faser och gör 
den möjlig att återskapa. Analysmetoden var också användbar och lämplig för att angripa den 
stora mängd text som studiens material består av och gjorde materialet hanterbart. 
 
Möjlighet till andra metodval fanns, exempelvis hade studien kunnat ha ett kvantitativt 
angreppssätt med annan typ av empiri där urvalet hade kunnat kvantifieras och genom siffror 
mäta och beskriva ämnesområdet, dock hade det inte gett någon djupare förståelse av ämnet, 
vilket var studiens syfte. Andra metoder som valdes bort var kvalitativa intervjuer med 
exempelvis socialsekreterare som arbetar på fältet eller domare och nämndemän som sitter 
med i den dömande verksamheten, vilket hade varit intressant för att få med en annan vinkel 
på ämnesområdet. Den metoden valdes bort på grund av att en granskning av domarna ansågs 
mer lämpligt för att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna för studien. Studiens 
resultat skulle kunna användas för att jämföra beslut mellan fler förvaltningsrätter för att se 
om liknande resultat framkommer. 

Slutsatser 
Efter att ha granskat samtliga beslut och domskäl kom vi fram till att återkommande likartade 
motiveringar kan ses i besluten och att besluten har motiverats på liknande sätt med 
hänvisningar till rekvisiten i 2 § LVU, tidigare rättsfall och förarbeten. Den slutsatsen vi kom 
fram till, med bakgrund av de i studien granskade besluten, var att de två förvaltningsrätterna 
har fört liknande resonemang om liknande fall och har bedömt liknande fall på liknande sätt. 
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Framtida forskning 
Förslag på en framtida studie är att närmare studera socialtjänstens bakomliggande arbete 
inför ansökningarna av LVU som ingått i den här studien då de bakomliggande 
barnskyddsutredningarna, beskrivningarna i ansökningarna eller vad som föredragits muntligt 
vid förhandlingarna inte har inkluderats i den här studien. Det skulle även vara intressant om 
det utfördes en fortsatt studie av de beslut som ingått i den här studien för att se om 
förvaltningsrättsbesluten senare har överklagats till högre instans och hur de då har bedömts 
vid en ny prövning.   
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