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Abstract/Sammanfattning 

 

Det här är en studie av LVU-domar i Västerbottens län. De studerade domarna utgörs av 

samtliga LVU-domar i Västerbottens län åren 2013 och 2017. Totalt omfattas studien av 241 

domarna avseende 315 barn. Domarna är undersökta utifrån såväl kvantitativ som kvalitativ 

metod. Den kvantitativa studien visar statistik över domarna och identifierar tolv skiljaktiga 

domar avseende rekvisiten beredande av vård (§1); omsorgsbrist (§2) samt annat socialt 

nedbrytande beteende (§3) inom LVU. Den kvalitativa studien av de tolv skiljaktiga domarna 

har genomförts med innehållsanalys. Den här analysen har identifierat teman och subteman 

och identifierar skäl och motiveringar till diskrepansen mellan socialnämndens utredning och 

förvaltningsrättens domskäl. Identifierade teman är barns utsatthet, föräldraförmåga, barnets 

egna förutsättningar, våld i nära relation, skolan, placering och rättssäkerhet. Studien visar att 

antalet LVU-ärenden i Västerbottens län har ökat från år 2013 till år 2017. Förändringen 

åskådliggör en ökning i antalet domar från 96 domar år 2013 till 145 domar år 2017. Resultatet 

av studien pekar på en komplexitet i riskbedömning gällande barns bästa och barns behov. 

Utredningar kompliceras av behandlingslogik kontra rättslogik och de subjektiva bedömningar 

som förvaltningsrätten har att ta ställning till. Ett placeringsbeslut ska vara rättssäkert och 

grundat i en övertygelse om att beslutet innebär en förbättrad situation för barnet. Resultatet 

visar även att omgivningsfaktorer såsom skola och NPF-diagnoser kan påverka barns utsatthet 

och inte enbart på grund av bristande föräldraförmåga eller utifrån barnets eget beteende.  

 

 

Nyckelord: LVU, LVU-domar, Tvångsomhändertagning, Socialnämnden, Förvaltningsrätten, 

Domslut, Risker, Riskbedömning 

 

 

 

 

 

 

En stark och varm bindning mellan barn och förälder är inte bara en förutsättning för 

barnets normala utveckling utan kan också ses som det bästa skyddet mot misshandel, 

övergrepp, vanvård och försummelse 

(Hindberg, 2006, s. 51). 
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1 Inledning 
 

Föräldrar har ett långtgående ansvar att tillgodose barns behov. Barns behov och rättigheter 

grundar sig i och regleras utifrån barnkonventionen och föräldrabalken (Unicef 1989; 

Föräldrabalken 1949:381). När föräldrar inte förmår, av en eller annan anledning, att inte 

tillgodose barns behov eller utsätter barnen för risker i barnets hälsa och utveckling eller när 

barnet själv utsätter sig själv för risker i sin egen hälsa och utveckling, har staten möjlighet att 

tillgodose barnets behov på annat sätt. Staten kan, med stöd av Lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, fortsättningsvis kallad LVU, tvångsomhänderta barn för att då 

staten själv ska tillgodose omhändertagna barns behov. Andelen ansökningar om LVU har ökat 

i Sverige. Sedan år 2013 har antalet avgjorda LVU- domar i Förvaltningsrätterna i landet ökat 

med 24,5 procent, från 3 761 domar för år 2013 till 4 681 domar för år 2017. I Västerbottens 

län har antalet avgjorda LVU-mål ökat med 51 %, från 96 domar för år 2013 till 145 domar för 

år 2017 (Domstolsverket, 2013; Domstolsverket, 2017). 

 

Lagen om vård av unga, LVU är en skyddslagstiftning för barn som riskerar att fara illa bland 

annat på grund av sin hemmiljö (Prop. 2002/03:53 s.45). Omhändertagande enligt LVU utgör 

en ingripande åtgärd gentemot såväl barnet som barnets familj (Prop. 1989/90:28 s.61). 

LVU omfattar barn och unga 0–18 år, (i vissa fall upp till 20 år), som far illa på grund av 

bristande hemförhållanden eller eget beteende. Beredande av vård ska beslutas om det på grund 

av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat 

förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Om 

det finns brister i barnets hemmiljö ska dessa vara av allvarlig art innan ett ingripande får göras. 

Det ska finnas en så kallad påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. 

Bristerna påverkas av föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov av praktisk omsorg och 

att ge goda uppväxtförhållanden (LVU, SFS 1990:52). 

 

För ett tvångsomhändertagande på grund av eget beteende krävs att den unge missbrukar, ägnar 

sig åt brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende. För ett beslut om 

tvångsvård ska den unges beteende medföra en påtaglig risk för att den unge själv tar skada. 

Beslut om vård med stöd av denna lag meddelas av Förvaltningsrätten efter ansökan av 

socialnämnden. I brådskande fall får den unge omhändertas omedelbart efter beslut av 

socialnämndens ordförande (LVU, SFS 1990:52). 

 

Första paragrafen LVU är den inledande bestämmelsen för tvångsvård. En grundläggande 

förutsättning för att tillämpa LVU är att behövlig vård inte kan ordnas på frivillig väg. 

Beredande av vård enligt LVU kan beslutas i två fall då samtliga förutsättningar för vård är 

uppfyllda i 1§. Beredande enligt 2§ kallas ”miljöfallen” då dessa bygger på brister i hemmiljön. 

Beredande enligt 3§ kallas ”beteendefallen” då dessa syftar till den unges eget beteende (Prop. 

1989/90:28 s. 38). Tvång enligt LVU sker mot vårdnadshavares och barnets vilja när 

vårdnadshavare och/eller barn inte samtycker till frivillig vård.  
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Beslut och domar enligt LVU kan verkställas omedelbart, om det är nödvändigt med hjälp av 

polishandräckning. De flesta beslut enligt LVU kan överklagas. Vård enligt LVU innebär alltid 

en placering utanför hemmet, till exempel på institution, särskilda ungdomshem eller 

familjehem (LVU, SFS 1990:52).  

 

Vård enligt LVU kan avslutas genom en placering i det egna hemmet. När det gäller yngre barn 

går det att välja att placera barn tillsammans med vårdnadshavare eller annan närstående om 

detta är lämpligt (LVU, SFS 1990:52). Det finns en rad placeringsformer när det gäller LVU. 

Förutom insatser gällande umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort så kan 

barnet bli placeras i jourhem, familjehem, förstärkt familjehem, hos närstående, så kallad 

närståendeplacering, HVB-hem och på SiS-boende (SOU 2014:3). 
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2 Syfte och Frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är sammansatt och utgörs av två delar. 

 

Det första syftet är att studera LVU-domar i Västerbottens län för åren 2013 och 2017 där 

förvaltningsrätten har avslagit socialnämndens ansökan om LVU. Denna studie avser att 

besvara följande frågor: 

  

1. Hur motiverar socialnämndens utredning skäl för LVU i de skiljaktiga domarna? 

2. På vilka grunder har förvaltningsrätten avslagit socialnämndens ansökan om LVU? 

3. Kan avslagen motiveras utifrån rättssäkerhet? 

 

Det andra syftet är att studera LVU-domar i Västerbottens län för åren 2013 och 2017. 

Domarna studeras utifrån följande aspekter: 

 

1. Hur många LVU-ärenden har förvaltningsrätten tagit upp i Västerbottens län under åren 

2013 och 2017? 

2. Hur ser fördelningen av ärenden ut mellan åren? 

3. Hur många domar finns det där förvaltningsrätten och socialnämnden är skiljaktiga? 
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3 Kunskapsöversikt 
Då det inte finns någon egentlig teoribildning för att studera LVU-domar och för att kunna 

förstå studiens teoretiska ramar har lagrum och rättskällor som reglerar barns rätt samt 

utredningsmodellen BBIC använts. Utöver detta har teorier och begrepp kopplade till 

föräldraskap och föräldraförmåga samt barns påverkan av våld i nära relation utgjort studiens 

teoretiska ram. 

Lagrum och rättskällor som reglerar barns rätt. 

Barnkonventionen reglerar barns rättigheter i samhället och barns rättigheter ska alltid beaktas 

i ärenden som rör barn. Barnkonventionen består av flera delar där delarna utgör en helhet. Av 

barnkonventionens alla artiklar är det fyra artiklar som särskilt utgår från delarna som rör fyra 

grundläggande principer, dessa består av artikel 2 (alla barn har samma rättigheter och lika 

värde), artikel 3 (alla beslut som rör barn ska utgå från barnets bästa), artikel 6 (alla barn har 

rätt till liv och utveckling) och artikel 12 (alla barn har rätt att vara delaktiga i beslut som rör 

denne och få sin mening respekterad) (Unicef, 1989). 

 

Föräldrabalken, i den svenska lagstiftningen, reglerar de skyldigheter föräldrar har gentemot 

sitt/sina barn (Kaldal, 2010; Ponnert & Rasmusson, 2018). Föräldrabalken (FB Kap 6) reglerar 

barns rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Barn ska behandlas med respekt utifrån sin 

egen person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 

behandling. Barns vårdnadshavare har ansvar för att barns behov blir tillgodosedda (FB 6:1). 

Vårdnadshavare har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och att barnets behov i 

enlighet med §1 blir tillgodosedda (FB 6:2 2st). När beslut fattas när det gäller barns ska det 

som är bäst för barnet vara avgörande. Det som styr över hur besluten ska fattas tas det särskild 

hänsyn till om barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp, eller att barnet annars 

skulle fara illa, samt att barnets delaktighet ska tillvaratas och tas hänsyn till utifrån barnets 

ålder och mognad (FB 6:2a 2st och 3st). Om då en förälder inte klarar av att tillgodose barnets 

behov till exempel genom att denne missbrukar, försummar eller på annat sätt brister i 

omsorgen som innebär en bestående fara för barnets hälsa och utveckling, ska rätten besluta 

om ändring i vårdnaden (FB 6:7). Utifrån FB 6:7 förtydligas hela förfarandet och de 

tillvägagångssätt som gäller vid ändringar i vårdnaden vilket beskrivs tydligare med hjälp av 

LVU-lagstiftningen.  

 

Den inledande paragrafen i LVU reglerar vilka förutsättningar som måste vara närvarande för 

att vård ska beredas för barn under 18 år. Dessa förutsättningar är; fysisk eller psykisk 

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

som utgör en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling ska skadas. Ytterligare ett 

rekvisit som måste vara uppfyllt är att förälder/vårdnadshavare inte ger samtycke till den vård 

som barnet behöver, eller att barnet själv inte ger samtycke till behövlig vård (LVU, SFS 

1990:52). Avsaknad av samtycke kan alltså innebära att rekvisitet samtycke är villkorat eller 

inte bedöms trovärdigt (Ponnert, 2018). 
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Enligt 1 § andra stycket och 2 § LVU ska den som är under 18 år beredas vård enligt LVU, om 

det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller 

något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling 

skadas. En ytterligare förutsättning för att vård enligt LVU ska beredas den unge är att det kan 

antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har 

vårdnaden om honom och, när den unge fyllt 15 år, av honom eller henne själv. Vid beslut 

enligt LVU ska vad som är bäst för den unge vara avgörande (LVU, SFS 1990:52).  

 

Enligt andra paragrafen LVU ska vård beslutas, om det på grund av fysisk eller psykisk 

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

finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Enligt tredje paragrafen 

LVU ska vård beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att 

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

socialt nedbrytande beteende. Med begreppet ”socialt nedbrytande beteende” avses att den 

unge beter sig på ett sätt som avviker från samhällets grundläggande normer, exempelvis att 

den unge begår något eller några enstaka brott utan att det kan betraktas som brottslig 

verksamhet eller att den unge uppehåller sig annat än tillfälligt i en olämplig miljö (jfr prop. 

1989/90:28 s.66–67 och 109).  

BBIC 

BBIC - Barns Behov i Centrum - är det system som utvecklats från den brittiska 

utredningsmodellen Integrated Children’s system, och är ett utredningssystem som 

socialtjänsten använder sig av vid utredningar avseende barn och unga i åldern 0–20 år 

(Ponnert, 2017).   Systemet används även vid planering av insatser och uppföljning av 

beslutade insatser. Syftet med BBIC är att skapa en enhetlighet, en struktur och systematik för 

att öka rättssäkerheten för barnet och dennes familj. BBIC följer grundprinciperna att 

utredningar, planeringar och uppföljningar ska grunda sig i vetenskap och beprövad erfarenhet. 

De teorier som ligger till grund för BBIC är anknytningsteori, utvecklingsekologisk teori, teori 

om skydds- respektive riskfaktorer samt kritiska perioder i barns utveckling (Dahlberg & 

Forssell, 2006; Socialstyrelsen, 2015).  

 

BBIC utgår från en mall där barns behov identifieras utifrån tre ben i den så kallade BBIC-

triangeln. Dessa ben står för: barnets utveckling, föräldrarnas förmåga och familj och miljö, 

vilka utgör grunden för att utreda om föräldrarna förmår att tillgodose barns behov av omsorg, 

stabilitet och trygghet (Socialstyrelsen, 2015). De grundläggande delarna i BBIC är att utgå 

från barnets rättigheter, arbeta utifrån barnets bästa och att barnets bästa ska vara avgörande. 

Alla barn ska ha likvärdiga möjligheter, därför är det nödvändigt att ha ett helhetsperspektiv på 

barnet och barnets situation och arbeta för att göra barnet, familjen och nätverket delaktiga.  

Arbetet ska därför ske i samverkan med andra professioner och verksamheter, bygga på en 

evidensbaserad praktik, samt motverka risker/brister och förstärka resurser och göra 

systematiska uppföljningar av insatser och av barns situation (Socialstyrelsen, 2015).  
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Figur 1: BBIC-triangeln (Socialstyrelsen, 2015). 

 

 

 
 

Under benet familj och miljö finns delarna; familjenätverk, boende, arbete, ekonomi, social 

integrering och lokalsamhällets resurser. Under benet barnets behov finns hälsa, utbildning, 

känslo- och beteendemässig utveckling, identitet, familj- och sociala relationer, socialt 

uppträdande, förmåga att klara sig själv. Under benet föräldrars förmåga utreds förmågan 

avseende grundläggande omsorg, säkerhet, känslomässig tillgänglighet, stimulans, vägledning 

och gränssättning och stabilitet (Dahlberg & Forssell, 2006; Socialstyrelsen, 2015). 

Teorier och begrepp kopplade till föräldraskap och föräldraförmåga. 

Anknytningsteorin är en teori som är kopplad till föräldraskapet. Enligt den grundläggande 

tanken inom anknytningsteorin kan barn inte låta bli att knyta an till föräldern/föräldrarna eller 

till den person som finns tillgänglig. Barnet signalerar sitt behov av närhet, tröst och beskydd 

och föräldern svarar på barnets signaler genom ett eller flera omsorgsbeteenden. När 

omvårdnadssystemet brister uppstår omsorgssvikt (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm 

Mothander, 2006). En annan teori är teorin om skydds- respektive riskfaktorer. Teorin utreder 

såväl riskfaktorer som skyddsfaktorer och undersöker om det finns kompensationsfaktorer i 

barnets omgivning och miljö som gör det möjligt och uppväger en i övrigt för barnet svår 

situation. Skyddsfaktorer kan vara släktingar som finns där för barnet när föräldrarna brister 

eller att föräldern själv uppvisar att den har vilja, resurs och en strategi till förändring. 

(Dahlberg & Forssell, 2006). Andra skyddsfaktorer kan vara andra omgivningsfaktorer som till 

exempel skolan eller andra fritidsaktiviteter där det finns andra trygga vuxna (Hindberg, 2006). 

 

Begreppet omsorgssvikt handlar dels om psykisk omsorgssvikt när föräldrar brister i sin 

känslomässiga tillgänglighet, dels om fysisk vanvård vilket innefattar fysiska och psykiska 

övergrepp och våld. När ett barn inte får sina grundläggande behov tillgodosedda i sitt hem är 

barnet utsatt för omsorgssvikt. Om det är avsiktligt eller oavsiktligt är ovidkommande 

(Socialstyrelsen, 2014b). Föräldrar måste se sina barn som egna individer med egna rättigheter 

och kunna visa empati för sitt barn för att kunna knyta kontakt med barnet. Utan förmåga att 

kunna se barnet som en egen individ och kunna visa empati så blir omsorgen bristande 

(Hindberg, 2006).  
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Deprimerade föräldrar som är, eller kan vara, upptagna med sina egna svårigheter och ibland 

kanske till och med påverkade av mediciner kan ha svårt att klara av den finstämda interaktion 

som spädbarnet behöver för att utveckla en trygg anknytning. När föräldern väl har brustit i sin 

pålitlighet känner barnet ingen trygghet och skruvar då ner sitt anknytningsbeteende och verka 

klara sig själv (Broberg et al., 2006). 

 

En viktig föräldraförmåga är att på ett lämpligt sätt tillgodose barnets grundläggande behov. 

Föräldrarnas förmåga till grundläggande omsorg, säkerhet, känslomässig tillgänglighet, 

stimulans, vägledning och gränssättning samt stabilitet, visar på hur föräldrarna klarar av sin 

föräldraroll (Dahlberg & Forssell, 2006).  

 

När föräldrar brister i sitt föräldraskap och i sin föräldraförmåga talas det om försummelse.  

Försummelse kan delas in i fysisk-, psykisk-, intellektuell-, medicinsk- och social försummelse. 

Fysisk försummelse kan innebära att barnet får för lite eller för mycket mat, brist i hygien, 

smutsiga kläder eller fel kläder i förhållande till årstid. Psykisk försummelse kan innebära att 

barnet bemöts med nonchalans och likgiltighet från föräldrarna. Avsaknaden av kärlek innebär 

att barnet får svårt att utveckla självkänsla och forma sin identitet (Hindberg, 2006). Vid social 

försummelse utvecklas inte barnets sociala kompetens. Föräldern kanske brister i att uppfostra 

och att sätta gränser, det saknas dagliga rutiner och struktur i vardagen och avsaknad av att lära 

sig om normer och värderingar i samhället. Intellektuell försummelse innebär att inte erbjuda 

och säkerställa att barnet får utbildning och intellektuell stimulans. Medicinsk försummelse 

innebär inte tillgodose barnets behov av vård vid sjukdom (Hindberg, 2006; Jernbro & Janson, 

2017).  

Våld i nära relation 

Inom våld i nära relationer talas det om särskilt sårbara grupper. Sårbarhet omfattar tre 

dimensioner: utsatthet, konsekvenser och resurser, vilket innebär att barn och ungdomar är en 

särskilt sårbar grupp (Eriksson, 2014; Näsman, Källström & Eriksson, 2015). När barn utsätts 

för våld eller är vittnen till våld blir barnen särskilt utsatta. Barnen pratar inte gärna om det som 

händer i hemmet, vilket gör det än viktigare att andra vuxna kan uppmärksamma barn och barns 

behov (Janson, 2010).  

 

Barn som utsätts eller bevittnar våld kan barnen bli normaliserade. Normaliseringsprocessen 

innebär en gränsförskjutning för toleransen för mängden våld som personer utsätts för. Detta 

innebär att ”den drabbade står ut” med en ökad mängd våld, men samtidigt ökar 

förväntningarna på att våldet ska återkommer och att våldet växlas med stunder av kärlek och 

värme (Lundgren, 2012). “Om barn har upplevt våld från pappan under en lång tid gör 

normaliseringsprocessen att de själva ofta har svårt att reagera och/eller göra något åt våldet. 

Det kan innebära ännu mer skuld då barnet kommer till en tryggare situation och väcka tankar 

som ”jag borde ha gjort mer eller på ett annat sätt” (ROKS, 2015, s.15).  
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Barn som bevittnar våld och/eller utsätts direkt eller indirekt för våld i sitt hem påverkas 

negativt avseende såväl i sin hälsa som i sin utveckling. När ett barn utsätts för hot från en 

förälder, en vuxen som barnet söker knyta an till och som förväntas ge barnet kärlek och 

omsorg, blir de psykiska effekterna större.  Det faktum att det är en närstående till barnet gör 

att skadan hos barnet blir ännu mer omfattande än om hotet hade kommit ifrån en främling 

(Janson, 2010).  

 

Det finns en rad riskfaktorer som ökar risken för våldsutsatthet och barnmisshandel. Missbruk 

hos föräldern är en faktor som ökar risken för våld och som kan göra att föräldern inte förmår 

att tillgodose barnets grundläggande behov. Psykisk ohälsa är en annan riskfaktor, sociala och 

ekonomiska problem är andra exempel på riskfaktorer. Men den allra största riskfaktorn för 

barns våldsutsatthet och barnmisshandel utgörs av våld mellan vuxna i barnets hem. Om 

barnets mor utsätts för misshandel löper barnet femtio procent större risk att själv utsättas. Att 

identifiera våldsutsatthet hos mödrar är därför ett viktigt verktyg vid identifiering av 

våldsutsatta barn (Janson, 2010; Näsman, Källström & Eriksson, 2015).  
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4 Tidigare forskning 
 

I detta kapitel beskrivs tidigare forskning avseende samhället och dess förhållande till risk. 

Med risk menas att, i socialt arbete, identifiera barns nuvarande och framtida utsatthet. 

Identifiering av barns utsatthet sker med hjälp av manualer och riskbedömningar. Det faktum 

att bedömningar om barns situation utgår från prognoser om barnets bästa och sannolikheten 

att ett barns hälsa och utveckling kan komma till skada medför även rättsliga perspektiv på 

riskbedömningar. Kapitlet delas in i avsnitten risk i socialt arbete med barn, riskbedömningar 

och rättsliga perspektiv. 

 

Tidigare forskning avseende tvångsomhändertagande av barn påvisar samhällets attityd till 

risker och det komplicerade arbetet med att bedöma risker i det sociala arbetet med barn. Många 

barn som genomgår riskbedömningar av socialtjänsten lever i en hemmiljö där de utsätts för 

olika riskfaktorer och som för en del barn kan medföra och ha en negativ eller problematisk 

inverkan på deras hälsa och utveckling (Socialstyrelsen, 2014b). Socialt arbete utgår från 

barnets behov och barnets bästa (Mattsson, 2006). Riskbedömning gällande påtaglig risk 

grundas utifrån en prognos avseende barnets bästa och sannolikheten att barns hälsa och 

utveckling kan komma till skada (Ponnert & Rasmusson, 2018). I bedömningen gällande 

barnets bästa ska hänsyn även tas till barnets egen vilja (Leviner, 2011). Flertalet studier visar 

på att såväl Socialtjänstlagen och Barnkonventionen ibland kan uppfattas som vaga i sina 

anvisningar gällande frågor om hur barn ska hanteras. Som exempel framställs det, i 

anvisningar at det inte tydligt framgår hur ett samtal med ett barn ska gå till och inte heller 

preciseras det vem som ska prata med barnet (Kaldal, 2010; Leviner, 2011).  Tidigare forskning 

visar även att trots att barnets vilja ska beaktas i bedömningen innebär inte detta att barnet har 

rätt att själv bestämma över sin egen situation, vilket innebär att lagstiftningen vid en 

intressekonflikt mellan barnet och föräldern möjliggör att det läggs större vikt till förälderns 

rätt än till barnets rätt (Mattsson, 2006; Leviner, 2011). Forskning visar även att tvångsvård av 

barn utgår efter behov grundade på riskbedömning och att det innebär att det krävs flexibilitet 

i bedömningen för att dels säkerställa barnets rättssäkerhet och dels för att upprätthålla och 

säkerställa att barnet skyddas mot fara (Ponnert, 2007; Alexius & Hollander, 2017). 

Risk i socialt arbete med barn 

Människors attityder till risk påverkar vårt samhälle och därmed även den enskilde individens 

liv. Människor tänker i termer av risker och gör riskbedömningar trots att risken delvis inte alls 

går att beräkna (Giddens, 1997). Risker i ett risksamhälle gällande socialt arbete med barn är 

komplicerat eftersom bilden av vad som anses kunna utgöra en risk är föränderlig och något 

som kan skifta väldigt snabbt. Dagens risksamhälle är annorlunda än det tidiga risksamhället 

och står inför helt andra utmaningar. Det sociala arbetet med barn och deras familjer fokuserar 

idag allt mer på att i arbetet med familjer hitta farliga föräldrar och identifiera utsatta barn, barn 

som är i behov av skydd (Ferguson, 1997). Det innebär att det sociala arbetet till stor del utgörs 

av och fokuserar på riskbedömningar som en direkt följd av dagens risksamhälle (Gillingham, 

2006). “Our era is dominated by a peculiarly defensive attitude to risk [...] in which risks are 

almost always framed by the precautionary principle of “better safe than sorry”” (Kemshall, 

2002 s. 1). 
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I det tidiga risksamhället var det sociala arbetet med barn och deras familjer inriktat på 

välbefinnande, medan det idag är i hög grad inriktat på skydd. I det tidiga risksamhället 

kopplades brist i det sociala arbetet till bristande resurser och inte till professionen och den roll 

som socialarbetaren hade (Ferguson, 1997). Idag däremot när professionen och 

socialarbetarens roll är att, med hjälp av riskbedömningar, identifiera familjer för att förhindra 

och förebygga att barn far illa, kan professionen och den roll socialarbetaren har i allt högre 

grad ifrågasättas såväl gällande arbetssätt som beslut (Beck, 2012). I det sociala arbetet med 

barn har det därför utarbetats manualer och instrument till hjälp och som ska “Identify factors 

and characteristics associated with abuse” (Gillingham, 2006, s. 89). I socialt arbete har därför 

riskbedömningar fått en stor betydelse. Arbetet utgår därför i allt större grad utifrån analyser 

och manualer för att säkerställa att fel inte begås eller att minska risken för felbedömningar och 

misstag. Manualerna som används vid riskbedömningarna är standardiserade och utgår ifrån 

vetenskapliga teorier och analyser (Lundström, 2012). 

Riskbedömning 

Allt socialt arbete med barn utgår från barnets behov och barnets bästa (Mattsson, 2006). 

Begreppet påtaglig risk grundar sig på en prognos om hur sannolikt det är att barnets hälsa och 

utveckling kommer att skadas (Ponnert & Rasmusson, 2018). Den påtagliga risken kan kopplas 

till en otrygghet i hemmet, till att föräldrar brister i sin omsorg, till otillbörligt nyttjande eller 

till att barn utsätts för fysisk och/eller psykisk misshandel.  

 

Påtaglig risk kan också kopplas till att barnet själv genom sitt eget beteende utsätter sig själv 

och andra för risker, det kan till exempel handla om missbruk av beroendeframkallande medel 

eller kriminell verksamhet (Leviner & Lundström, 2017). Vid riskbedömningen ska 

bedömningen utgå ifrån barnets nuvarande och aktuella situation och hur den i närtid kan 

förutses utvecklas. Här rör det sig om att identifiera och värdera riskfaktorerna och 

skyddsfaktorer i barnets miljö, väga samman dessa och utifrån dessa göra en kunskapsteoretisk 

bedömning över riskerna i barnets miljö och hypotetisk risk för skada (Forsman, 2013). Inom 

utvecklingspsykologin beskrivs det hur olika faktorer bidrar till barns utveckling. Vissa barn 

kan vara sårbara för vissa utvecklingsmässiga avvikelser. En del barn uppvisar resiliens eller 

motståndskraft, som gör att de utvecklas bra trots svårigheter (Borge, 2012). Vid svårigheter, 

till exempel, i hemmet eller i skolan är det viktigt att identifiera skyddsfaktorer 

(Socialstyrelsen, 2015; Tetzchner, 2012 s.35). 

 

Svårigheten när det gäller bedömning om behov av vård och prognosens precision ligger i 

samspelet gällande dels faktorer hos det enskilda barnet och dels faktorer i barnets hemmiljö 

(Leviner & Lundström, 2017). När det gäller riskbedömningen krävs för en ansökan om vård 

inte en konstaterad skada, men om den ännu inte har inträffat, ska bedömning om inträffande 

av skada anses ligga i närtid. Prognosen måste visa att risk för skada avseende barnets hälsa 

och utveckling föreligger och att det konstaterats att barnet har ett vårdbehov (Leviner & 

Lundström, 2017). Att göra en så säker prognos som möjligt är svårt och innefattar en osäkerhet 

huruvida prognosen är korrekt (Ponnert & Rasmusson, 2018).  
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I forskning har riskbedömningar identifierats som det verktyg som med högst trovärdighet kan 

förutse att ett barn utsätts för risk för fara. Forskningens resultat kan härledas och förstås utifrån 

generell statistik avseende individer i likartade situationer och därför kan det sociala arbetet 

med barn vilseledas och tro att resultatet är generellt och därför kan användas på varje enskilt 

fall. Det är dock inte fallet. En riskbedömning måste alltid göras utifrån det enskilda barnets 

situation och generella forskningsresultat kan endast användas som vägledning och inte per 

automatik appliceras på varje enskilt fall. Det innebär att en prognos som är baserad utifrån en 

riskbedömning inte nödvändigtvis alltid är tillförlitlig (Gillingham, 2006). Det är därför 

nödvändigt med kontinuerlig uppföljning och analys av situationen och vara öppen för att vid 

behov omvärdera situationen (Ponnert & Rasmusson, 2018). En riskbedömning utgår ifrån en 

bedömning om risk för skada gällande ett barn och domstolen har att fatta sitt beslut grundat 

på ett antagande gällande sannolikheten för risk för skada, ibland gällande en skada som ännu 

inte har inträffat (Forsman, 2013). 

Rättsliga perspektiv 

Domstolens beslut avseende tvångsomhändertaganden bygger på bedömning av vårdbehov i 

hög grad baserade på socialvetenskapliga och medicinska analyser. Domstolarna lägger därtill 

stor vikt till yrkesexpertis och professionens uppfattning (Jacobsson, 2006; Mattsson, 2002). I 

lagstiftningen gällande LVU används uttryck såsom barnets bästa och risk för skada. Det görs 

eftersom det är svårt att i lagtexten beskriva exakt vad det är barnen ska skyddas ifrån. De risker 

barnen antas utsättas för kan endast ske genom skattningar. Riskbedömningarna genomförs 

därför med hjälp av så kallade subjektiva skattningar. Risknivån anges inte i klartext i 

rättskällorna, vilket medför att graden av risk inte går att identifiera utan domstolen måste 

själva fatta beslut utifrån egen bedömning (Kaldal, 2010).  

Det är svårt att implementera en enhetlighet i tillämpningen av rättsreglerna eftersom 

tvångsvård av barn tillämpas efter behov som är grundade på bedömning av risk (Ponnert, 

2007). Barnets behov kan vara såväl typiska och omfatta alla barn, som specifika till att omfatta 

ett enskilt barn och utgår utifrån vuxnas syn. Barnets intresse kan även dessa vara typiska och 

omfatta alla barn samt specifika till att omfatta ett enskilt barn men intresset utgår utifrån 

barnets syn. Barnets intresse kan förväntas framhävas mer tydligt i takt med barnets stigande 

ålder och mognad och i takt med att barnet själv kan uttrycka sin åsikt och därmed bli mer 

delaktiga i beslutet/besluten som rör barnet. Barnets bästa utgår utifrån avvägningar och 

bedömningar i varje enskilt fall (Mattsson, 2006). Det är nödvändigt att väga samman de 

professionellas syn och barnets egen vilja. Denna oklara syn på begreppen, barns behov och 

barnets bästa, gör det svårt att hitta en enhetlighet som behandlar alla barn lika, däremot tillåter 

synen flexibilitet och anpassning till individen. ”Man kan alltså säga att rättssäkerheten står i 

konflikt med flexibiliteten” (Mattsson, 2006, s. 223). 

Rättssäkerhet ur ett barnrättsperspektiv inom LVU innebär höga krav på såväl den formella 

rättssäkerheten som den materiella rättssäkerheten. Den formella rättssäkerhetens syfte är att 

säkerställa att lagen är tydlig, det offentliga visar opartiskhet och följer lagstiftningen.  

Den formella rättssäkerheten omfattar även krav om proportionalitetsprincip och 

likabehandling.  
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Proportionalitetsprincipen säkerställer att det inte vidtas mer åtgärder än vad som är nödvändigt 

i den aktuella situationen. Samhällets krav på säkerhet vägs mot individens rätt till sin integritet 

och säkerställer en balans mellan mål och medel. Likhetsprincipen säkerställer att de fall där 

sakliga förutsättningar är lika också bedöms på samma sätt. Dock innebär inte detta att alla 

beslut ska vara lika (Alexius & Hollander, 2017; Mattson, 2017). Den materiella 

rättssäkerhetens syfte är att säkerställa ett individuellt och likvärdigt förhållningssätt till barnet 

och en övertygelse om att ett placeringsbeslut innebär en förbättrad situation för barnet 

(Mattsson, 2017).  

 

För att upprätthålla rättssäkerheten för barnet och på samma gång säkerställa skydd mot fara 

krävs flexibilitet. ”Om rättssäkerhet ska upprätthållas samtidigt som barn skyddas mot att fara 

illa krävs att fokus förskjuts från den formella till den materiella rättssäkerheten, och alltså 

främst inriktas mot välfärdsstatliga perspektiv på barns behov” (Alexius & Hollander, 2017, s. 

213).  
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5 Metod 
I detta kapitel beskrivs den metodologiska ansats som används i studien. Kapitlet omfattar 

således metodologisk ansats, tillvägagångssätt och urval samt en beskrivning av 

innehållsanalys. Därtill kommer en redogörelse för den metod som använt för att identifiera 

data till undersökningen samt redovisning av innehållsanalys. Därefter följer en redogörelse 

gällande vetenskaplig metod, analysmetod, validitet och reliabilitet samt forskningsetiska 

överväganden.  

Metodologisk ansats 

I forskningssammanhang beskrivs två huvudsakliga forskningsansatser och dessa två är 

kvantitativ och kvalitativ metod. Dessa metoder används på olika sätt och används för att 

besvara olika typer av frågor (Bryman, 2011). Den främsta skillnaden mellan metoderna är att 

den kvantitativa metoden fokuserar på siffror och presentation av kvantitativa data, medan den 

kvalitativa metoden fokuserar på innebörden och förståelsen av ord och meningar (Creswell & 

Creswell, 2018). Att i en studie använda både kvantitativ och kvalitativ metod för att analysera 

samma data skulle kunna kallas ”mixed method research” (Bryman, 2011; Creswell & 

Creswell, 2018). Huruvida metoden används eller inte beror på forskarens tolkning av vad 

”mixed method research” är. Tillämpningen av ”mixed method research” innebär att forskaren 

använder olika metoder i samma studie. Forskaren använder två olika metoder i samma studie 

(kvantitativ + kvantitativ; kvantitativ + kvalitativ; kvalitativ + kvalitativ: kvalitativ + 

kvantitativ). Vid analysen ska dessa olika delar av studien antingen kunna sammanfogas, eller 

kunna vidimera och ge en djupare förklaring av den andra studien. Denna studie skulle därmed 

kunna vara en ”mixed method research” men då tolkningen avseende denna studie bygger på 

aspekter som inte förklarar varandra är metoden inte användbar (Schoonenboom & Johnson, 

2017). 

 

Då denna studie är uppdelad i att studera domskäl utifrån olika aspekter tvingar den här studien 

fram ett annorlunda förhållningssätt. Studien utgår från och fokuserar därför på både 

kvantitativa och kvalitativa aspekter på dessa domar. Då syftet är att studera domarna dels 

utifrån antal och frekvenser förutsätts en kvantitativ metod. Syftet är även att studera de domar 

där förvaltningsrätten avslagit socialnämndens ansökningar och för att finna argument för 

förvaltningsrättens avslag görs en kvalitativ innehållsanalys. Det finns emellertid andra 

analysmetoder än de, i denna studie, valda, några exempel är dokumentstudie som är en metod 

där forskaren undersöker domar som dokument, rättsdogmatisk metod där forskaren närmar 

sig domar ur ett juridiskt perspektiv och narrativ metod där forskaren närmar sig texterna som 

berättelser.  

 

Den kvantitativa ansatsen i denna studie är objektiv och fokuserar på kvantitativa data i form 

av siffror (Bryman, 2011; Creswell & Creswell, 2018). Med hjälp av denna metod kan 

beräkning ske avseende antal domar för åren 2013 och 2017, antal barn som domarna avser.  
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Med detta val av metod kan även svar ges på hur antalet domar har förändrats över de valda 

åren och statistik över hur och vilka lagparagrafer som ligger till grund för ansökningarna till 

förvaltningsrätten, samt hur åldersfördelningen och könsfördelningen ser ut. Metoden 

identifierar även de tolv skiljaktiga domarna. För att kunna analysera dessa aspekter i domarna 

har därför en kvantitativ metod använts. Med användandet av en kvantitativ metod, görs därför 

en objektiv analys av materialet. I kvantitativa undersökningar måste hänsyn tas till eventuellt 

bortfall, vilket inte varit fallet här i och med att undersökningen grundas på samtliga domar. 

Detta gör att dels validiteten blir hög, samt att även generaliseringen blir hög i avseendet 

Västerbottens län, men inte nödvändigtvis någon annanstans (Bryman, 2011).  

 

Den kvalitativa metoden kan härledas ur den vetenskapsteoretiska traditionen hermeneutik, 

som innebär att tolka, förklara och förstå meningen och betydelsen av texter (Molander, 2003). 

Kvalitativ innehållsanalys innebär, tolkning av texter och kan användas för att tolka olika typer 

av texter (Lundman & Graneheim, 2012). I detta fall används denna metod för att tolka de 

skiljaktiga domarna, som inledningsvis har identifierats med hjälp av den kvantitativa 

undersökningen. “Utmaningen i kvalitativ metod är att särskilja mellan betydelsefulla eller 

mindre viktiga data och att ha förmågan att identifiera betydelsefulla mönster” (Fejes & 

Thornberg, 2015 s. 35). 

Tillvägagångssätt och urval 

För att få tillgång till de rättsdokument som ligger till grund för studien kontaktades 

förvaltningsrätten. Genom kontakten med förvaltningsrätten tillhandahölls och mottogs dels 

förteckning över målnummer och dels samtliga aktuella LVU-domar avseende Västerbottens 

län för åren 2013 och 2017. För att bredare kunskap om ämnet, tidigare forskning och källor, 

användes Google scholar och andra databaser via Umeå Universitetsbibliotek. Med hjälp av 

sökorden, LVU, Tvångsomhändertagning, tvångsvård, barnavård, socialnämnd, 

förvaltningsrätt, risker, riskbedömning hittades relevant litteratur och artiklar som stöd för 

studien.  

 

Antalet domar för år 2013 uppgår till 96 stycken och antalet domar för år 2017 uppgår till 145 

stycken. Samtliga domar har studerats och sammanställts efter ett kodningsschema. 

Kodningsschemat består av ett Excel-dokument där varje kolumn anger en kategori. Domarna 

kodades och kategoriserades utifrån, målnummer, eget nummer för att kunna identifiera 

domarna, ort, saken (anledning till ansökan), parter, (sökande/klagande/motpart) antal barn, 

ålder, kön, år, beslutsdatum, paragraf samt domslut (se bilaga 1). I de fall där socialnämnden 

har ansökt om vård enligt såväl paragraf 2 samt 3 §§ LVU men endast fått bifall till den ena 

har den avslagna paragrafen inte noterats i statistiken då bedömningen har gjorts att ansökan 

om vård enligt den andra paragrafen har bifallits. I de fall där kön inte angetts utifrån namn och 

personnummer har namnet kopplats ihop med ord som hon eller henne, han eller honom i 

domen.  
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I domar avseende flera barn, där socialnämnden i sin ansökan har ansökt om vård för flera barn 

i samma familj och där förvaltningsrätten har behandlat dessa vid samma förhandling, har 

noterats totalt antal barn, men varje enskilt barn är ett enskilt fall i statistiken.  

 

Kodningen, enligt kodningsschema, gör materialet överskådligt och möjligt att sortera. De 

domar där socialnämnden och förvaltningsrätten är skiljaktiga är tydligt identifierbara (se 

bilaga 2). Ur undersökningen som nu är tvådelad görs först en statistisk redovisning av 

domarna, därefter efter att ha identifierat totalt tolv skiljaktiga domar, fem avseende år 2013 

och sju avseende år 2017, görs en kvalitativ innehållsanalys av dessa 12 domar. Genom den 

kvantitativa undersökningen identifierades de 12 domar som ligger till grund för den kvalitativa 

undersökningen. 

 

I figuren nedan visas en schematisk överblick av de båda metoderna, som ligger till grund för 

denna studie.  

 

Figur 2: Översikt av studiens metoder och upplägg. 

 

Val av ämne: LVU- domar i Västerbottens län 

Kvantitativ metod i studien Kvalitativ metod i studien 

Alla domar ang. LVU 2013 & 2017. 12 särskiljande domar, det vill säga där 

förvaltningsrätten avslagit socialnämndens 

ansökan. 

Kodning av data i domarna t.ex. årtal, 

sökande/klagande/motpart, § enligt LVU, 

flicka/pojke, kommun, ålder på barnen 

bifall/avslag/avskrivande/upphävande. 

Bearbetning av domskälen utifrån 

meningsbärande enheter, kategorier 

subteman och teman. 

Statistisk redovisning. 

Analys av det statistiska materialet och analys av teman mot teorier. 

Slutsatser 

Diskussion 

 

Innehållsanalys som dataanalysmetod 

Innehållsanalys, som dataanalysmetod, innebär att forskaren tolkar och förstår olika typer av 

texter. Genom ett systematiskt och återgivningsbart tillvägagångssätt hittas olika förståelser 

och tolkningsramar (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Även om metoden ska vara systematiskt utförd, objektiv och återgivningsbar (Bryman, 2011), 

förekommer ofta en viss del av subjektivitet - i den meningen att det är forskarens förförståelse 

och fördomar som kommer att påverka vilka meningsbärande enheter forskaren grundar 

analysen på (Molander, 2003). 

 

Genom innehållsanalys identifierar forskaren det konkreta eller manifesta innehållet, vilket 

leder till en förklarande bild av innehållet i materialet. Efter det kan forskaren hitta det latenta 

innehållet i texten, det vill säga de underliggande meningarna (Bryman, 2011; Graneheim & 

Lundman, 2004). I denna uppsats är fokus hela texten och utgår inte utifrån räknade ord. Målet 

med innehållsanalys är att tillhandahålla kunskap och förståelse för fenomenet som studeras 

(Hsieh & Shannon, 2005). 

 

Figur 3: Exempel på kodningsschema - Innehållsanalys innehållande meningsbärande 

enhet, kodade kategorier, subtema och teman. 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kodade kategorier Subtema Tema 

“Säkerställande av 

barnens skyddsbehov; 

utsättas för känslomässig 

påtryckning av fadern; 

påtaglig risk för barnens 

hälsa och utveckling; 

allvarliga brister i 

hemmiljön; behov av 

vård utanför hemmet; 

vård med stöd av LVU” 

påtaglig risk för att 

barnens hälsa och 

utveckling skadas 

Våld i nära relation;  

 

omsorgsbrist;  

 

vårdbehov;  

 

barnperspektivet; 

 

hälsa och utveckling; 

 

missbruk; 

 

psykisk ohälsa; 

föräldraförmåga 

 

barns utsatthet 

 

våld i nära relation 

 

placering 

 

“pappan har missbrukat 

alkohol har psykisk 

ohälsa; mamman har 

svårt att se hur pappans 

missbruk påverkar 

familjen; pappan återfall 

i missbruk; hotat att ta 

sitt liv; allvarliga brister i 

föräldrarnas 

omsorgsförmåga; 

pappans behov går för 

barnets behov; innebär 

psykisk försummelse; 

föräldrarna oförmåga att 

ta till sig stöd;” 

brister i hemmiljön; risk 

för hälsa och utveckling;  
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Alternativa analysmetoder för att studera domar 

Forskning i kvantitativ och kvalitativ metod är inte helt oproblematisk då dessa båda metoder 

utgår från olika vetenskapsteoretiska grunder. Ansatserna är olika i och med att den kvantitativa 

metoden utgår från objektivitet och där den kvalitativa metoden utgår från forskarens tolkning 

av texter (Bryman, 2011). Tolkning av texter är svåra att hålla objektiva då de lätt kan färgas 

av forskarens förkunskaper, förförståelse och fördomar (Molander, 2003).  

 

Förutsättningen för val av metod är att forskaren vet vad den vill utreda. Om avsikten är att 

studera till exempel antal, frekvenser och samband är den kvantitativa metoden att föredra. 

Betraktas domarna utifrån ett narrativt perspektiv, det vill säga som berättelser, det som 

karaktäriserar berättelsen som helhet, kunde den narrativa analysmetoden varit att föredra. Den 

narrativa analysen analyserar till exempel handlingen, riktning, och vändpunkter i historien 

(Jonsson, Heuchemer & Josephsson, 2012).  

 

Betraktas domarna som dokument hade en dokumentstudie varit en lämplig analysmetod. 

Dokumentstudie är en kvalitativ analysmetod som kan användas vid studier av bland annat 

offentliga dokument. Med dokumentstudie följer forskaren en systematisk procedur för att 

undersöka och utvärdera och bedöma dokumenten. En dokumentstudie följs ofta av en annan 

metod såsom till exempel innehållsanalys. I denna studie hade det varit möjligt att specifikt 

studera socialnämndens utredning och förvaltningsrättens domskäl och med hjälp av dessa 

kunna hitta beskärningspunkter avseende innehåll och förutsättningar utifrån två olika 

perspektiv (Bowen, 2009). Dokumentstudie kan även användas om forskaren vill analysera 

förändringar, vilken hade kunnat vara möjligt med de dokument som denna studie utgår ifrån, 

det vill säga domskälen åren 2013 och 2017, för att identifiera om innehållet eller 

förhållningssätten hade förändrats mellan dessa år (Bowen 2009).  

 

Det hade även varit möjligt att analysera dessa domar med juridisk metod.  Om den juridiska 

doktrinen hade använts för att analysera domarna, hade analysen utgått ifrån att titta på 

domarna genom de juridiska rättskällorna, det vill säga lagar, förarbeten och rättspraxis. Den 

juridiska metoden/doktrinen är emellertid inte bara en metod utan flera metoder. Genom 

begreppen de lega lata (rätten som den är), de lege ferenda (rätten som den borde vara) och 

begreppet de lege interpretata (rätten som den uttolkats/uttolkas) tolkas och förstås den 

rättsliga processen. Den juridiska metoden handlar om att se det som låter sig beskrivas 

(deskriptiva uttalanden) och om värderingar (normativa uttalanden). Detta får konsekvensen 

att även rättsbeslut är subjektiva och att besluten är tolkade (Svensson, 2014 s. 214). Juridisk 

metod innebär flera steg. Dessa steg/moment är att identifiera det rättsliga problemet, att hitta 

rätt rättsregel, läsa och tolka relevanta rättskällor, identifiera rekvisiten och sedan ta ställning 

med hjälp av ändamålsavvägningar (Svensson, 2014 s. 218). Då intresset för denna studie inte 

var i enlighet med juridisk metod och avsikten inte var att jämföra förändringar i dokumenten 

valdes dessa metoder bort. Studien genomförs med vetskap om att andra analysmetoder hade 

varit möjliga för denna studie.  
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Validitet och reliabilitet 

Någon validitetsproblematik finns inte i domarna. Validiteten i såväl den kvantitativa delen 

som den kvalitativa delen av studien är given då materialet utgörs av samtliga av de av 

domstolen avkunnade domarna gällande LVU i Västerbottens län åren 2013 och 2017. Det 

finns inga andra dokument att tillgå än de av studien använda, vilket säkerställer och borgar för 

hög validitet. Då materialet som ligger till grund för en studie utgörs av offentliga dokument 

och då studien utgår från dessa dokument innebär det att studien får en hög validiteten 

(Creswell & Creswell, 2018). Tillgången till samtliga domar för åren 2013 och 2017 innebär 

inget bortfall i studien, vilket även det bekräftar att någon validitetsproblematik inte föreligger 

(Bryman, 2011).  

 

Även reliabiliteten, avseende den kvantitativa delen av studien, är hög då upprepad analys av 

materialet kommer att generera samma resultat, under förutsättning att studien genomförs på 

samma sätt. Graden av reliabilitet är beroende på om undersökningen går att göra igen och då 

få samma resultat (Creswell & Creswell, 2018) eller som Bryman (2011, s.161) skriver: 

“reliabilitet handlar i grunden om frågor som rör måttens och mätningarnas pålitlighet och 

följdriktighet”.  

 

Reliabiliteten i kvalitativa studier är mer komplicerad. Då forskningen är subjektiv är det inte 

säkert att andra forskare skulle dra samma slutsatser, vilket innebär att det inte är säkert att en 

ny studie skulle medföra och innebära samma resultat som denna studie. Dock kan det antas 

att då validiteten är given och att forskaren har samma material att tillgå ökar sannolikheten att 

studien skulle generera samma eller i alla fall liknande resultat. Genom att pröva 

forskningsmetoden igen går det att avgöra huruvida data och tillvägagångssättet är 

genomförbart och om undersökningen är tillförlitlig (Forsberg & Wengström, 2016). 

Reliabiliteten i studiens resultat har i syfte att undersöka huruvida resultatet skulle bli 

detsamma om studien gjordes flera gånger (Bryman, 2011). I kvalitativa studier är forskarens 

förförståelse, fördomar och förföreställningar viktiga att vara medveten om då dessa kan 

påverka tolkningen och förståelsen av materialet. Då forskningen blir subjektiv påverkas 

pålitligheten avseende studiens resultat och möjligheten att överföras till upprepade studier 

genomförda av andra forskare. I kvalitativa studier benämns detta som trovärdighet och i 

kvantitativ metod som intern validitet (Bryman, 2011).  

 

När det gäller generaliserbarheten, som att resultatet ska kunna generaliseras till andra grupper 

och situationer (Bryman, 2011), gäller denna undersökning enbart Västerbottens län och kan 

därför inte rent generellt appliceras på övriga län i Sverige och inte heller om LVU-domar 

studeras avseende andra årtal än de angivna i denna studie. Däremot kan själva mönstret 

upprepas i en motsvarande situation på andra ställen i andra delar av landet då lagstiftningen 

är densamma.  
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Forskningsetiska överväganden 

Det finns ett antal grundläggande forskningsetiska överväganden som omfattar all forskning. 

Dessa är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). Informationskravet innebär att deltagare i en studie ska informeras om vad studien avser 

och innebär. Deltagaren ska enligt samtyckeskravet själva tillfrågas och avgöra om deltagande, 

när som helst kunna avsluta sin medverkan eller tacka nej till deltagande. Att välja domar som 

material innebär att deltagare inte informeras och tillfrågas om deltagande i studien. Deltagande 

individer är inte medvetna om att de ingår i en studie och kan därför inte få information och 

inte heller lämna samtycke till deltagande. Det är viktigt att vara medveten om denna aspekt 

då forskningsprocessen eftersträvar såväl information som samtycke. Nyttjandekravet handlar 

om att säkerställa att uppgifter som framkommer i forskningsprocessen endast används för 

studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Domstolens domar är offentliga handlingar där personuppgifter röjs. Medvetenheten om detta 

beaktas och handlingarna handhas och hanteras varsamt. Då domar utgör en offentlig handling 

och studiens tillvägagångssätt noga är beskrivet kan det antas att inblandade personer kan 

identifieras. För att försvåra att identifiering av inblandade personer inte kan ske, utifrån denna 

studie, är personuppgifter, namn och orter avkodade, allt för att minska risken för att enskilda 

individer ska lida skada och på så sätt försöka uppnå konfidentialitetskravet (Stafström, 2017).  

 

Utifrån forskningsetiska överväganden och för att skydda de barn och föräldrar förekommer i 

de domar som denna studie bygger på, har ett aktivt och medvetet val gjorts att inte lägga in 

källhänvisning till de domar som denna studie avser. Förvaltningsrättens målnummer finns 

därför inte bifogad i referenslistan. 

Arbetsfördelning 

Under sommaren 2018 uppmärksammade vi via media, att antalet LVU-ärenden har ökat stort. 

Massmedia gav även bilden av att det inte fanns någon förklaring till ökningen. Detta 

intresserade oss och bestämde oss för att studera hur det ser ut i Västerbottens län. Finns en 

ökning även i Västerbottens län? Utifrån detta intresse bestämde vi att detta skulle vara 

forskningsämnet för vår kandidatuppsats. 

 

Under hela forskningsprocessen har vi gjort allt arbete tillsammans. Inledningsvis kontaktades 

förvaltningsrätten, som tillhandahöll materialet det vill säga samtliga LVU-domar för åren 

2013 och 2017. Genom arbetets alla moment har vi tillsammans läst, skrivit, reflekterat, hittat, 

löst problem, skrivit om, analyserat, skrattat och gråtit för att få detta arbete gjort. Vi har suttit 

tillsammans på skolan och i grupprum på biblioteket hela dagar 8.30 - 15.30. Ingen av oss har 

kommit till träffar oförberedda utan vi har båda varit lika inlästa i ämnet.  
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6 Empiri 
I detta kapitel görs en redovisning av det insamlade materialet. Inledningsvis kommer en 

redovisning av den kvantitativa delen av uppsatsen. Detta innebär att resultatet av den 

kvantitativa studien kommer att redovisas först – i följande ordning: domar avseende 

Västerbottens län, statistik över domarna och skiljaktiga domar. Därefter följer den kvalitativa 

studien med fokus på de skiljaktiga domarna mellan socialnämndens ansökan och 

förvaltningsrättens domslut. Genom kvalitativ innehållsanalys har teman och subteman 

identifierats. Dessa redovisas i avsnittet kvalitativ analys av domarna.  

Kvantitativ redovisning av domarna 

I detta avsnitt presenteras den statistiska redovisningen av det insamlade materialet. Här följer 

den statistiska redovisningen. 

Domar avseende Västerbottens län 

Det insamlade materialet utgörs av samtliga LVU-domar för alla kommuner inom 

Västerbottens län under åren 2013 och 2017, 96 domar för år 2013 och 145 domar för år 2017, 

totalt 241 domar. I nedanstående graf framgår fördelningen av socialnämndens 241 domar samt 

förvaltningsrättens beslut om utfall per paragraf för åren 2013 och 2017. 

 

Figur 4: Fördelningen och utfall av LVU-domar år 2013 & 2017 i Västerbottens län. 

 

 

 

En noggrann genomgång av varje dom har genomförts och varje dom har kodats utifrån årtal, 

kommun och skäl till ansökan (saken). Kodning har även skett utifrån vilken LVU-paragraf 

ansökan gäller. Nedanstående graf visar socialnämndens ansökan fördelade per paragraf och 

år. 
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Figur 5: Fördelning per § och år. 

 

 

 

Avseende domarna för år 2013 är Socialtjänsten sökande i 75 domar. I 21 domar är barn, 

ungdomar och vårdnadshavare klagande. Av de 75 domar där Socialtjänsten är sökande bifölls 

45, 17 avskrevs, 8 upphävdes och 5 fick avslag. Avseende domarna för år 2017 är 

Socialtjänsten sökande i 104 domar. I 41 domar är barn, ungdomar och vårdnadshavare 

klagande. Av de 104 domar där Socialtjänsten är sökande bifölls 64, 28 avskrevs, 5 upphävdes 

och 7 avslogs.  

 

Statistiken visar att för åren 2013 och 2017 är 12 domar skiljaktiga där det finns en diskrepans 

mellan Socialnämndens ansökan och Förvaltningsrättens domskäl. 5 skiljaktiga domar (6,6 %) 

identifieras för år 2013 och 7 domar (8,6 %) för år 2017. 

Statistik över domarna 

I kodningen har sökande klagande och motpart angetts. Statistik över varje barn gällande ålder 

och kön har angetts. Registrerat domslutet för varje enskild dom såsom bifall, avslag eller 

upphävs. De 241 domarna omfattar 315 barn, 131 flickor och 184 pojkar. I åldersgruppen 0–4 

år återfinns 62 barn, i åldersgruppen 5–9 år återfinns 60 barn, i åldersgruppen 10–14 år återfinns 

104 barn och i åldersgruppen 18–21 år totalt 24 barn. 
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Figur 6: Fördelning av antal barn utifrån ålderskategorier år 2013 och 2017. 

 

   

Skiljaktiga domar 

Av de domar gällande beredande av vård där Socialnämnden är sökande är 12 stycken domar 

skiljaktiga. År 2013 är totalt 5 stycken domar skiljaktiga. Samtliga domar avser ansökan enligt 

§§ 1:2 och 2 (Beredande av vård och omsorgsbrist) En dom avser förutom detta även § 3 (Eget 

beteende). Domarna omfattar tre flickor, 14, 10 och 14 år och tre pojkar, 12, 17 och 6 år. En av 

domarna avser två barn. För år 2017 är totalt 7 stycken domar skiljaktiga. Tre domar avser 

ansökan enligt §§ 1:2 och 2 (Beredande av vård och omsorgsbrist). Fyra domar avser ansökan 

enligt §§ 1:2 och 3 (Beredande av vård och eget beteende). Domarna omfattar fyra flickor, 7, 

15, 16 och 17 år och tre pojkar, 15, 17 och 17 år.  

 

 Figur 7: Antal skiljaktiga domar år 2013 och 2017 utifrån kön och ålderskategori. 
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Kvalitativ redovisning av domarna 

I detta avsnitt presenteras redovisningen av den kvalitativa studien av de skiljaktiga domarna. 

Avsnittet innehåller de teman och subteman som identifierats med hjälp av innehållsanalys. 

Redovisningen kommer först att presentera korta beskrivningar av teman och subteman för att 

sedan illustreras med hjälp av utdrag ur domarna.  

 

Totalt antal skiljaktiga domar är tolv stycken. I samtliga tolv domar där Socialnämnden och 

Förvaltningsrätten är skiljaktiga återfinns teman såsom barns utsatthet, föräldraförmåga, 

barnets egna förutsättningar, våld i nära relation, skola, placering och rättssäkerhet. I dessa tolv 

domar har således Socialnämnden och Förvaltningsrätten olika uppfattningar i sak. Orsaken till 

diskrepansen i domarna skiljer sig åt. Noterbart är att samtliga i studiens identifierade teman 

och subteman förekommer i dessa tolv domar, dock förekommer inte samtliga i var och en av 

domarna, men någon eller några förekommer i var och en av dessa tolv domar. De subteman 

och teman och som har identifierats i de skiljaktiga domarna presenteras och redovisas nedan. 

Redovisade exempel ur domarna utgår ifrån såväl socialnämndens ansökan som från 

förvaltningsrättens domskäl.  

Barns utsatthet 

I domarna framträder en tydlig bild av vilka faktorer socialnämnden hänvisar till när de 

beskriver barns utsatthet. Bilden beskriver barns behov av anknytning, risken för barnets hälsa 

och utveckling samt brister i barnets hemmiljö.  

Anknytning 

Ett barn har under sin uppväxt rätt till en trygg och bärande relation till sina föräldrar eller 

vårdnadshavare. Att känna anknytning är nödvändigt för att kunna utvecklas och må bra. 

Socialnämnden skriver i en dom att barnets relation till föräldern inte är trygg och bärande och 

där dottern istället fått bättre relation och knutit an till familjehemmet. 

Under sina första två år hade NN sin anknytning till familjehemmet där hon var placerad. 

Relationen till fadern var inte trygg och bärande då han var ung och inte redo att axla 

ansvaret för hennes omsorg. NN 10 år. 

Förvaltningsrätten skriver i samma dom att anknytningen under flickans första år visserligen 

varit bristande och inte helt trygg men att detta inte idag kan läggas till grund för och anses 

utgöra en omsorgsbrist hos fadern. 

Det kan vara så att det brister i den känslomässiga anknytningen mellan NN och hennes far 

och att deras relation inte är helt trygg, vilket kan ha sin grund i att hon under sina första 

två år var familjehemsplacerad och att umgängena mellan henne och fadern under årens 

lopp när hon varit placerad inte alltid fungerat enligt planeringar. Detta förhållande kan 

enligt förvaltningsrättens mening dock inte läggas till grund för att påstå att det idag finns 

sådana omsorgsbrister hos fadern som avses i LVU. NN, 10 år 
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Risk för hälsa och utveckling 

Upprepade separationer kan utgöra en allvarlig risk för ett barns hälsa och utveckling. 

Socialnämnden skriver i utredningen att uppbrott och separationer kan medföra en ökad 

sårbarhet hos barnet. Ytterligare risk för ett barns hälsa och utveckling kan vara allvarliga 

missförhållanden i barnets hem. Dessa missförhållanden kan till exempel bero på föräldrarnas 

missbruk, konflikter och våld. Risken kan även utgöras av en obenägenhet till förändring hos 

föräldrarna. 

Det föreligger allvarliga missförhållanden i hemmet, och dessa har förekommit under lång 

tid. Föräldrarna har inte kunnat visa på någon förändringsbenägenhet. Det finns en 

påtaglig risk för att NNs hälsa och utveckling allvarligt kommer att skadas om han bor hos 

sina föräldrar idag. NN är i behov av skydd från föräldrarnas missbruk, konflikter och våld. 

NN, 6 år 

Socialnämndens utredning beskriver att även barnets eget beteende kan vara en orsak till att 

barnets hälsa och utveckling påverkas negativt. Detta beteende kan till exempel bero på 

missbruk, kriminalitet och kompisrelationer. Situationen problematiseras ytterligare om och 

när barnet har diagnostiserats med en sjukdomsdiagnos, till exempel verbal dyspraxi, ADHD 

eller autism och behandlas med medicin. 

Innan skolstart var det planerat att han skulle påbörja medicinering med Concerta för sin 

ADHD men detta uteblev då NN och hans mamma motsatte sig medicineringen, trots 

inrådan från läkaren. NN, 17 år 

Brister i hemmiljön 

Brister i hemmiljön kan enligt socialnämndens utredning i domen bero på föräldrars missbruk 

och psykisk ohälsa, vilket kan innebära att barnet tar större ansvar i hemmet och övertar 

ansvaret för sina föräldrar, vilket kan tolkas som att det blir omvända roller mellan föräldrar 

och barn. Detta kan göra att barnet känner oro i sin hemmiljö. 

Under hösten återföll pappan i sitt alkoholmissbruk och det har även förekommit att han i 

hemmet har hotat att ta sitt liv vilket har oroat NN i så hög grad att hon har varit rädd för 

att lämna hemmet i fall något skulle kunna hända. NN, 14 år 

När föräldrarna saknar insikt över vilka konsekvenser våld och konflikter har i hemmiljön utgör 

det en risk för barnets hälsa och utveckling. Utifrån detta kan socialnämnden förespråka en 

placering utanför hemmet enligt LVU. 

Hennes hemmiljö ska vara trygg och säker utan inslag av våld och konflikter. Då 

föräldrarna saknar insikt i vilka konsekvenser en otrygg hemmiljö har på hennes hälsa och 

utveckling är en placering i enlighet med LVU den enda möjligheten. NN, 7 år 

Föräldraförmåga 

Det identifierade temat föräldraförmåga omfattar brister i föräldraförmåga, omsorgssvikt, 

psykisk ohälsa samt missbruk.  

Brist i föräldraförmåga 

Brister i föräldraförmåga kan uppfattas på flera olika sätt.  
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Socialnämnden beskriver nedan att pappan inte fullföljer sitt åtagande som förälder genom att 

prioritera sina egna studier och låta sina egna behov gå före barnets behov, vilket 

socialnämnden anför är en allvarlig brist i föräldraskapet.  

Fadern har genom åren varit en frånvarande förälder och har prioriterat studier, resor och 

andra aktiviteter. Att som förälder låta sin utbildning och övriga behov gå före att ta 

huvudansvaret för sitt barns omsorg är en allvarlig brist i föräldraskapet.  

Ett föräldraskap är ett åtagande som man inte kan åsidosätta och återuppta när det passar 

den vuxne. NN 10 år. 

I domarna går det även att utläsa att det förekommer att föräldrar skrämmer sina barn med hot 

om socialtjänsten, vilket socialnämnden ser som en brist i föräldraförmåga och ett tecken på 

att föräldrarna inte klarar sin uppgift. 

Föräldrarna säger att NN nu har “fått ett skrämskott” och att hon nu kommer att sköta sig 

är enligt socialnämnden ett tecken på att föräldrarna inte klarar sin uppgift. Föräldrarna 

behöver socialtjänsten för att skrämma barnen till skolgång och lydnad, de klarar det inte 

själv. NN, 14 år 

Om föräldrar inte kan hantera konflikter och inte är konsekventa i sin uppfostran kan det 

innebära en brist i föräldraförmåga. Socialnämnden uttrycker att inte kunna sätta gränser för 

sitt barn och därmed låta barnet själv bestämma kan medföra att barnet inte själv kan hantera 

konflikter. 

I familjen uppstår ofta konflikter mellan NN och främst hennes mamma. NN hotar och tar 

till våld när hon inte får sin vilja fram. I många situationer ger mamman med sig av rädsla 

för dotterns beteende. NN, 16 år 

Omsorgssvikt 

Socialnämnden skriver i en av sina utredningar att föräldrarna uppvisar omsorgssvikt då de inte 

ser till sitt barns bästa. De misslyckas med att få till en fungerande vardag med skolgång och 

personlig hygien. 

Föräldrarna har en negativ inverkan på NN och har inte förmågan att se vad som är bäst 

för NN. De lyckas inte få honom till skolgång eller till att få en fungerande vardag med 

rutiner och skötsel av sin hygien. NN, 17 år 

Förvaltningsrätten skriver i domen att ansvaret för skolfrånvaro inte enbart ligger hos 

föräldrarna och att det därmed inte är en orsak till brist i omsorgen hos föräldrarna. 

 I målet har det framkommit att föräldrarna haft svårigheter att motivera NN till skolgång. 

Det framgår inte av utredningen i målet om NN fortfarande omfattas av skolplikt. Om han 

inte gör det kan föräldrarna inte lastas för att han inte går i skolan. Utifrån detta och vad 

som anges i Socialstyrelsens allmänna råd kan NN bristande skolgång inte sägas utgöra en 

brist i omsorgen hos föräldrarna. NN, 17 år 

Förvaltningsrätten skriver vidare att förälder till en nästan myndig ungdom har begränsade 

möjligheter att påverka barnets beteende och egna beslut avseende barnets egen hygien. 

Uppgifterna om de brister som påstås förekomma i NN hygien är vaga och det finns inget 

som talar för att de är så allvarliga att de i sig utgör någon risk för att NN hälsa eller 

utveckling skadas. Det kan vidare konstateras att föräldrar till en snart 18-årig pojke endast 

torde ha begränsade möjligheter att faktiskt förmå denne att sköta sin hygien på det sätt som 

föräldrar önskar. NN, 17 år 
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Psykisk ohälsa och missbruk 

Psykisk ohälsa hos föräldrar kan, enligt socialnämnden, vara en förklaring till och en orsak till 

att brister i hemmiljön och till en bristande föräldraförmåga, vilket kan leda till att barnet 

placeras. 

Vidare finns uppgifter om orosanmälningar från slutet av sommaren 2016 om att NN hade 

flyttat till fadern på heltid men att där var elen avstängd, mat saknades och att fadern under 

lång tid besvärats av psykisk ohälsa. Socialtjänsten såg till att NN flyttade till modern.  

NN, 17 år  

Socialnämnden skriver att missbruksproblematik i hemmet kan medföra att föräldrar har svårt 

att se hur konsekvenser av missbruket påverkar barnet.  

NN har sedan tre års ålder varit föremål för socialtjänstens utredningar och insatser på 

grund av den situation som har varit i familjen där pappan har missbrukat alkohol och 

uppvisat tecken på psykisk problematik. Mamman har hela tiden haft svårt att se hur 

pappans missbruk påverkar familjeförhållandena och barnen i familjen. NN, 14 år 

I en del fall kan det innebära att familjen sedan tidigare är känd hos socialtjänsten. Familjen 

kan ha varit föremål för utredningar, insatser och orosanmälningar.  

Mellan åren 2008 och 2013 har det inkommit sex anmälningar gällande NN som vittnar om 

alkohol och bråk i hemmet. NN, 7 år. 

Barnets egna förutsättningar 

Utifrån domarna framträder en bild av att barn har olika förutsättningar samt varierad insikt 

och förståelse till sin egen situation. En del barn kan vara mer hjälpsökande än andra, en del 

barn kan ha en neuropsykiatrisk diagnos och del barn kan uppvisa ett annat socialt nedbrytande 

beteende. 

Hjälpsökande 

I några domar framkommer att barnen själva ansökt om stöd hos socialtjänsten eller hos barn - 

och ungdomspsykiatrin. Ett barn beskriver själv att hon inte mår bra och att hon vill ha stöd 

och hjälp. 

NN sökte själv hjälp från socialtjänsten på grund av att dåligt mående och att hon ville ha 

en kontaktperson. Kände sig rastlös och ville komma bort. Uppger att hon mådde dåligt i 

skolan och får panikångest av att vara där. NN, 14 år  

Ett annat barn sökte hjälp och ville ha en samtalskontakt men fick inte det på grund av den 

långa väntetiden till barn - och ungdomspsykiatrin. Socialnämnden föreslog istället att hon 

skulle ta kontakt med skolkuratorn inom elevhälsan. 

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och psykisk ohälsa 

En NPF-diagnos innebär ofta ett större behov av struktur, tydlighet, rutiner, motivationsarbete 

och stöttning. Socialnämnden anser att bristen av stöd påverkar måendet negativt. Barnet kan 

då upplevas som likgiltigt och omotiverat. Inom NPF förekommer ofta samsjuklighet med två 

eller fler diagnoser. 
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NN är diagnostiserad med ADHD och dyslexi. ADHD diagnosen innebär att han har ett 

stort behov av struktur, tydlighet, rutiner, motivationsarbete och stöttning. När detta svajar 

mår han sämre och upplevs då som likgiltig och inte motivera till något. Medicineras med 

Equasym. NN är enligt läkarintyg normalbegåvad, men att han kan ha svårigheter inom 

autismspektrat. NN, 17 år 

En ADHD-diagnos innebär kontakt med sjukvården via barn- och ungdomspsykiatrin när det 

gäller medicinering, men även för samtalsstöd. 

NN har haft medicinsk behandling och samtalskontakt med barn och ungdomspsykiatrin i 

Umeå. NN har diagnosen ADHD och är deprimerad, vilket hon medicineras för. NN, 14 år 

Vid en NPF-diagnos kan skolgången vara mer eller mindre problematisk. Det kan innebära 

svårigheter att uppnå kunskapsmålen med uteblivna betyg som konsekvens samt hög 

skolfrånvaro. Uteblivna anpassningar kan dessutom innebära ett gränsöverskridande och 

destruktivt beteende. 

Hon har en rapporterad hög frånvaro från skolan och har därför inte fått betyg i något ämne 

under vårterminen. Hon har ett gränsöverskridande och destruktivt beteende med starka 

känsloutbrott. NN, 16 år 

I domarna finns det även exempel på barn som mår dåligt och lider av psykisk ohälsa. I ett fall 

hade barnet gjort ett självmordsförsök och i ett annat fall hade barnet skurit sig själv i armen, 

så allvarligt att sjukhusvård krävdes.  

Annat socialt nedbrytande beteende 

I domarna illustreras olika typer av annat socialt nedbrytande beteende. Kriminalitet, risk för 

missbruk och vistelse i olämpliga umgängeskretsar är några exempel. 

Vid ett par tillfällen har hon åkt fast för snatteri. Misstanke finns om att NN ska ha rökt 

cannabis med det finns inga prover som styrker det. Fältverksamheten har sett henne 

tillsammans med för nämnden kända missbrukare och kriminella. NN 16 år 

Ett annat exempel på annat socialt nedbrytande beteende är när barnet själv utsätter sig själv 

och andra för våld. 

Den nu aktuella utredningen startade i samband med att NN knivskurits vid ett bråk om en 

pengaskuld. Vid tillfället hade NN också svårt misshandlat en pojke med ett basebollträ. 

NN, 15 år 

Våld i nära relation 

Temat våld i nära relation inkluderar våldsutsatthet och bevittnande av våld, psykisk ohälsa 

och försummelse. 

Våldsutsatthet/bevittnande av våld 

Socialnämnden beskriver att en konsekvens av våldsutsatthet och bevittnande av våld kan vara 

att barn känner skuld och tar på sig ansvaret för våldet. Andra konsekvenser kan vara att barnets 

psykiska mående påverkas. Barn kan uppvisa oro, aggressivitet och koncentrationssvårigheter, 

vilket kan leda till att barns funktionsförmåga och utveckling påverkas negativt. 
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På det sätt som NN beskrivit de allvarliga övergrepp hon utsatts för är det de ansvariga 

socialsekreterarnas bedömning att NN känner skuld och tar ansvar för våldet. För NNs del 

har det våld han utsatts för lett till allvarliga konsekvenser. Han har uppvisat symptom som 

kan härledas till det våld han utsatts för, han har varit orolig, aggressiv och haft svårt att 

koncentrera sig i skolan. Han har också förlorat färdigheter och har i vissa avseenden en 

sämre funktionsförmåga än vad andra barn i hans ålder har. NN 14 år och NN 12 år 

Våld inom familjen kan medföra en normalisering av våldet och innebära att barn själva 

använder sig av fysiskt och/eller psykiskt våld i sin konflikthantering. Detta kan då enligt 

socialnämnden förstås som en konsekvens av våldsutsatthet. 

Det förekomna fysiska och psykiska våldet i familjen har normaliserats vilket har gjort att 

NN själv har använt sig av psykiskt och fysiskt våld för att lösa konflikter. NNs oförmåga att 

lösa konflikter ska inte ses som en brist hos henne utan som en konsekvens av att ha blivit 

utsatt för våld under en lång tid. NN, 14 år 

Ett barns bevittnande av våld riktad mot en förälder kan, enligt socialnämndens utredning, få 

konsekvenser för barnet i form av mående och eget beteende. 

I en muntlig anmälan från Centrum mot våld framkommer oro över att NN bevittnat våld i 

sin hemmiljö. Enligt anmälan framgår att mamman är utsatt för grovt sexuellt våld samt 

fysiskt och psykiskt våld. I en orosanmälan från NNs förskola daterad den 15 juni 2017 har 

framkommit att hon de senaste månaderna haft ett förändrat beteende. Hon har varit 

inåtvänd, haft sömnsvårigheter och har vid flera tillfällen visat ett sexualiserat beteende 

gentemot jämnåriga pojkar. NN, 7 år 

Psykisk ohälsa 

Våldsutsatthet och bevittnande av våld kan även medföra påverkan på barnets psykiska hälsa.  

De uppgifter som finns kring NN, tyder inte på annat än att han fungerar precis som alla 

andra barn i hans ålder. Han sköter sig och är snäll mot sina kamrater. Han upplevs förvisso 

som ängsligare, med endast den uppgiften är inte nog för att mena att han skulle lida skada. 

NN, 7 år 

Försummelse  

I socialnämndens utredning går att läsa att när en förälders egna behov går före barnets behov 

kan det förstås som att barnet utsätts för försummelse. 

Socialnämndens slutsats är att det finns allvarliga brister i föräldrarnas omsorgsförmåga 

och att familjen har fokus på pappans behov och att hans behov går före NNs på ett sådant 

sätt att hon utsätts för psykisk försummelse. NN, 14 år 

Skolan 

I de identifierade domarna framträder en förståelse av barns svårigheter i skolan, vilka kan 

innebära anpassningar i skolan i form av, insatser och skolans upprättande av orosanmälningar. 

En av skolans uppgifter är att anpassa kring och arbeta för att förebygga att barn skolkar från 

skolan. En annan uppgift är att arbeta för att barnen ska trivas och känna sig trygga i skolan. 

Trygghet i skolan kan till exempel vara att skolan arbetar för och lyckas med att 

uppmärksamma barn som känner sig mobbade och utstötta och anpassar skolgången efter 

barnets förutsättningar.  



 

29 

 

Skolan uttrycker även att de ibland upplever att det är svårt att hålla kontakten med föräldrarna 

och uttrycker att föräldrarna brister i fråga gällande barns mat- och sömnvanor.  

Barnens svårigheter 

Skolan beskriver i domarna att barn uppvisar olika typer av reaktioner. Dessa kan vara oro, 

aggressivitet, koncentrationssvårigheter och utåtagerande beteende. 

NN uppvisar symptom i form av: han har varit orolig, aggressiv och haft svårt att 

koncentrera sig i skolan. NN, 12 år  

 

NN har utsatt såväl andra elever som skolpersonal för våld, bland annat har NN sparkat 

någon som låg på marken. NN, 14 år  

Anpassningar och insatser 

När barn uppvisar olika svårigheter och diagnosticeras med olika NPF-diagnoser eller andra 

sjukdomsdiagnoser går det i några domar att läsa att skolan gjort anpassningar för att bemöta 

barnens svårigheter. Dessa åtgärder kan exempelvis vara enligt nedan: 

Skolan fick vidta åtgärder för att skolsituationen inte fungerade. Inledningsvis fick NN 

förkortad skoldag, sen hemundervisning. NN, 14 år 

Orosanmälan 

En vanlig konsekvens när barn uppvisar ett problematiskt beteende i skolan är att skolan ofta 

tolkar de problem som barnet uppvisar i skolan, som att barnet har problem i hemmet. Detta 

kan leda till att skolan upplever oro för ett barn och då upprättar orosanmälan. 

Sedan NN började skolan har [sic.] anmälningar kommit in till socialtjänsten med 

regelbundenhet. Anmälningarna har ofta handlat om skolornas oro över NNs 

hemförhållanden och hennes höga skolfrånvaro. NN, 14 år 

Placering  

I domarna framkommer att socialnämnden vid placering föreslagit olika typer av placering, 

som då ska vara ett bättre alternativ än att barnet få fortsätta att bo tillsammans med sina 

föräldrar. Placering kan då ses som att de ska skydda barnen från till exempel känslomässig 

påtryckning från en eller båda föräldrarna, att barnen inte ska fortsätta att bevittna våld, att 

socialnämnden anser att barnen utifrån deras beteende behöver beredas vård eller då vård inte 

kan ges med den unges eller dennes föräldrars samtycke.  

Socialnämnden har även fattat beslut om både umgängesbegränsning och hemlighållande 

av vistelseort med stöd av LVU. Detta för att säkerställa NN och NNs behov av skydd, men 

också för att de inte ska utsättas för känslomässiga påtryckningar av fadern. NN, 14 år & 

NN, 12 år 

 

Nämnden anser att NN sammantagetvis [sic.] uppvisar ett sådant socialt nedbrytande 

beteende som avses i LVU och det till följd av beteendet finns en påtaglig risk för att hans 

hälsa och utveckling skadas. Han behöver därför vård. Behövlig vård är i dagsläget vård 

på behandlingshem. NN, 17 år 
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I en dom går det att läsa att ett barn avvikit från en öppen vårdform och därför behöver låsas in 

på ett SiS- hem, som är en låst institution.  

För att säkerställa utredningen och kontinuerlig vård anser nämnden att det är nödvändigt 

att hon vårdas på låst institution för att förhindra att hon avviker från vården. NN, 14 år 

Socialnämnden har flera alternativ när det gäller placeringar. I domarna förekommer olika 

typer såsom umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort, jourhem, familjehem, 

förstärkt familjehem, närstående placering, HVB och SiS.  

NN placerades i september 2016 i ett jourhem på grund av våldet och i stadigvarande 

familjehem i november 2016. NN, 14 år 

 

Socialnämnden anser att “vården bäst kan tillgodoses genom placering i ett förstärkt 

familjehem alternativt i ett HVB-hem. NN, 15 år 

 

Utifrån NNs anknytning till det tidigare familjehemmet gjordes bedömningen att det bästa 

för henne var att hon skulle placeras där då de var att betrakta som närstående. NN, 10 år.  

Rättssäkerhet 

I domarna framträder flera exempel på situationer som kan göra det svårare att fatta ett 

rättssäkert beslut. Faktorer som påverkar rättssäkerheten är barnets situation i skolan, barnens 

eventuella diagnoser och/eller beteende samt föräldraansvarets utsträckning. Andra faktorer 

som också kan medföra en risk gällande rättssäkerheten är bristfällig utredning, barnets 

nuvarande situation, att rekvisitet inte är uppfyllt samt eventuell jävsituation. 

Skolans ansvarsområde 

I domarna framkommer bland annat att skolan också har ett visst ansvar gällande barnets 

skolgång och att det därför inte enbart går att enbart lägga ansvaret på föräldrar för barns 

svårigheter i skolan samt vid eventuell utebliven skolnärvaro. 

 Vidare framgår det inte i utredningen om NN omfattas av skolplikten. Om han inte gör det 

kan föräldrarna inte lastas för att han inte går i skolan. Utifrån detta och vad som anges i 

Socialstyrelsens allmänna råd kan NNs bristande skolgång inte sägas utgöra en brist i 

omsorgen hos föräldrarna. NN, 17 år 

Symptom på diagnos och/eller beteende 

Ibland är det svårt att avgöra om barnets socialt nedbrytande beteende orsakas av omsorgsbrist 

i hemmet, av barnets eget beteende eller om orsaken kan härledas till konsekvenser av en NPF-

diagnos. 

Att NN har ADHD, dyslexi och svårigheter inom autismspektrat [sic.] innebär att 

förvaltningsrätten finner vid en sammantagen bedömning att omsorgsnämnden inte gjort 

sannolikt att NNs beteende till största del utgör annat än symtom på hans psykiska 

funktionshinder och möjligen i viss mån hans dyslexi. Hans beteende ska därför inte ses som 

ett socialt nedbrytande beteende (§3) i LVU:s mening. NN, 17 år  
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Föräldraansvarets utsträckning 

I takt med att barnet blir äldre ökar barnets eget ansvar gällande hälsa och utveckling och 

därmed förändras också föräldraansvarets utsträckning, vilket påverkar synen på om det 

föreligger omsorgsbrist eller bristande föräldraförmåga eller inte. 

Det kan konstateras vidare konstateras att föräldrar till en snart 18-årig pojke endast torde 

ha begränsade möjligheter att faktisk förmå denne att sköta sin hygien på det sätt som 

föräldrarna önskar. NN, 17 år  

Bristfällig utredning och jävsituation 

Socialnämndens utredning visar på förhållanden som tidigare har varit problematiska och som 

enligt nämnden skulle utgöra en allvarlig omsorgsbrist. Förvaltningsrätten anser att 

socialnämndens utredning inte tydligt nog visar på detta. 

Förvaltningsrätten konstaterar att socialnämndens utredning inte har visat att pappans 

alkoholkonsumtion i nuläget, eller har haft det senaste året att det skulle utgöra en allvarlig 

omsorgsbrist i LVU:s mening. Förvaltningsrätten finner inte heller att de övriga bristerna i 

omsorgen enligt ansökan, är av sådan art att de skulle kunna utgöra omsorgsbrister som 

avses i LVU. Förvaltningsrätten gör den samlade bedömningen att det inte föreligger 

påtaglig risk att NNs hälsa och utveckling skadas. NN, 14 år 

I ett annat fall framkommer att förvaltningsrätten inte anser att underlaget till anmälan inte är 

tillräckligt omfattande för att ett bifallande beslut ska kunna fattas. 

Det finns enligt förvaltningsrätten inte något stöd för att uppgifter från Centrum mot våld 

är felaktigt återgivna av nämnden. Däremot är underlaget i anmälan som redovisats av 

nämnden mycket begränsat. Det ger ingen beskrivning av när eller i vilken omfattning våld 

i NNs hemmiljö ska ha förekommit. NN 7 år 

I en dom framkommer det att föräldern påtalar för förvaltningsrätten att familjehemsmamman 

är kollega med handläggaren som är ansvarig för socialnämndens utredning i målet. 

Pappan säger att utredningen försvåras också av att NNs familjehemsmamma är chef inom 

socialtjänsten och kollega med socialtjänstens handläggare i hans ärende som nu nästan 

blivit en vårdnadstvist. NN, 10 år 

Nuvarande situation 

Socialnämndens utredning måste utgå från barnets nuvarande och aktuella situation då det är 

nuläget som ligger till grund för och är avgörande för förvaltningsrättens beslut. 

Förvaltningsrätten menar att den nuvarande situationen kan förklara bristen på anknytning 

till pappan, men detta förhållande kan inte ses som omsorgsbrist som avses i LVU. 

Förvaltningsrätten menar att utredningen inte visar att det finns sådana brister i omsorgen 

eller andra förhållanden i hemmet som kan utgöra en påtaglig risk för NNs hälsa och 

utveckling. NN, 10 år   
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Rekvisitet inte uppfyllt 

Även om socialnämndens utredning visar att det förekommer problem så är enbart uppvisandet 

av problem inte tillräckligt i lagens mening för att uppfylla rekvisiten för LVU. 

 

Förvaltningsrätten finner uppgifter allmänt hållna, särskilt kring konflikter i skolan under 

familjehemsplaceringen. De framstår mer som svårigheter att lösa konflikter eller uttryck 

för hon mått och mår dåligt än ett socialt nedbrytande beteende. Förvaltningsrätten 

konstaterar vid en sammantagen bedömning att det som nämnden anfört kring NNs beteende 

inte kan anses utgöra ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3§ LVU. NN, 14 

år  

 

Nämnden har inte kunnat tydliggöra vad i NNs beteende som skulle kunna utgöra ett uttryck 

för hennes ADD-diagnos och vad som utgör ett socialt nedbrytande beteende i (§3) LVU:s 

mening. NN, 16 år 

Delaktighet 

För att tillgodose barnens rätt till att få göra sin röst hörd ställs krav på att barnet ska vara 

delaktigt, vilket kan förhindras om föräldrarna inte samtycker till att socialnämnden talar med 

barnet. 

Mot bakgrund av risken att föräldrarna skulle försöka påverka NN har socialnämnden valt 

att inte tala med honom mot föräldrarnas vilja. NN, 7 år 

 

Uppgifterna i socialnämndens utredning baseras i hög grad på systerns utsagor. NN, 7 år  
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7 Analys  
I detta kapitel presenteras en analys av empirin och en redogörelse av hur empirin kan tolkas 

och förstås utifrån lagrum, teorier och tidigare forskning.  

 

Den insamlade empirin analyseras utifrån studiens identifierade teman, barns utsatthet, 

föräldraförmåga, barnets egna förutsättningar, våld i nära relation, skola, placering och 

rättssäkerhet. Analysen visar en ökning av antalet LVU-domar i Västerbottens län från 96 

stycken år 2013 till 145 stycken år 2017.  Statistiken visar att antalet Beslut om insatser (§1), 

har ökat i antal från 46 stycken år 2013 till 75 stycken år 2017. Omsorgsbrist och/eller brister 

i hemmiljön (§2), visar en ökning i antal från 36 stycken år 2013 till 48 stycken år 2017. Eget 

beteende (§3), visar en ökning i antal från 19 stycken år 2013 till 33 stycken år 2017. 

Omedelbart omhändertagande (§6), visar en ökning i antal från 20 stycken år 2013 till 25 

stycken år 2017. Vistelseplats (§11), visar en ökning i antal från 2 stycken år 2013 till 9 stycken 

år 2017. Umgängesbegränsning (§14), visar en ökning i antal från 5 stycken år 2013 till 12 

stycken år 2017. Begränsningar av rörelsefrihet (§15), visar en ökning i antal från 0 stycken 

år 2013 till 1 stycken år 2017. Upphörande av vård (§21), visar en minskning i antal från 14 

stycken år 2013 till 10 stycken år 2017. Flyttningsförbud (§24), visar i antal 1 stycken för såväl 

år 2013 som år 2017. Offentligt biträde (§39), visar en ökning i antal från 3 stycken år 2013 till 

7 stycken år 2017.  

 

Ökningen kan härledas till tidigare forskning och kunskapen om barns utsatthet. Manualer 

används för riskbedömningar och prognoser skapas gällande barns risk för hälsa och 

utveckling. Socialt arbete med barn utgår ifrån att förebygga och förhindra att barn far illa 

(SoL, SFS 2001:453). En ökad medvetenhet om risker avseende barns hälsa och utveckling 

ökar benägenheten att erbjuda insatser eller vidta åtgärder. Statistiken visar en markant ökning 

i ansökningar om vård gällande alla ålderskategorier förutom ålderskategorin 18–21 år där 

antalet ansökningar är detsamma under år 2013 och år 2017. 

Barns utsatthet 

Barns utsatthet framträder på flera olika sätt i samtliga domar. I domarna framställs olika 

aspekter gällande dels anknytningens betydelse för barnets utveckling och dels riskerna med 

bristande anknytning. I många domar beskrivs situationer där barn riskerar en otrygg och 

undvikande anknytning och där barn riskerar att inte få känna trygghet eller få skydd. Det 

beskrivs i domar om föräldrar som inte kan tolka sina barn, som inte är lyhörda för barnets 

behov och inte förmår förmedla trygghet, tröst och omsorg. I en del domar tolkas det som att 

detta kan bero på föräldrars psykiska ohälsa eller missbruksproblematik. Föräldrarnas egna 

problem kan omöjliggöra en trygg anknytning och vilket får konsekvensen att barn inte får den 

omvårdnad och kärlek det behöver, eller får sina behov tillgodosedda (Broberg et al., 2006). 

Ytterligare risk för ett barns hälsa och utveckling kan vara allvarliga missförhållanden i barnets 

hem. Dessa missförhållanden kan förutom föräldrarnas missbruk till exempel vara konflikter 

och våld. Domarna skildrar även olika aspekter avseende brister i hemmiljön och barnets eget 

beteende.  
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Föräldraförmåga  

I domarna framträder barnets behov av att föräldrar äger en god föräldraförmåga. Det framställs 

olika exempel och olika aspekter på vad detta kan innebära för barnen. Sådana aspekter kan 

vara när föräldrar som brister i omsorg, föräldrar med egen psykisk ohälsa samt föräldrar med 

missbruksproblematik (Broberg et al., 2006). I en dom skriver socialnämnden att föräldrarna 

brister i sin föräldraförmåga då de inte förmår att säkerställa att deras barn närvarar i skolan 

och deltar i undervisningen. Förvaltningsrätten däremot anser inte i domen att detta ansvar 

enbart kan läggas på föräldrarna. Även skolan har ett ansvar att se till att barnet närvarar i 

skolan och deltar i undervisningen. Förvaltningsrätten anser i det fallet att barnets skolfrånvaro 

inte utgör en brist i föräldraförmågan. En annan aspekt som framkommer i domarna gällande 

god föräldraförmåga är att barns behov förändras under deras uppväxt. I takt med att ett barn 

blir äldre uppkommer andra behov. Vissa föräldrar kan visa på god föräldraförmåga när det 

gäller att möta vissa behov men klarar inte av att visa på god föräldraförmåga när det gäller 

andra behov hos barnet. I familjer där föräldrar lever tillsammans kan bristande 

föräldraförmåga hos den ena föräldern kompenseras om den andre föräldern har förmågan. 

Ibland finns olika brister hos föräldrarna och ibland är dessa brister synkroniserade. Här måste 

en bedömning av risk- och skyddsfaktorer kring barnet och barnets behov vägas samman och 

utifrån detta beslutas om föräldrarnas omsorgsförmåga är tillräckligt god (Hindberg, 2006; 

Socialstyrelsen, 2015).  

Barnets egna förutsättningar 

Även barnets egna förutsättningar omnämns frekvent i domarna. Det handlar i en del domar 

om att barnet själv är hjälpsökande, i några andra domar om att barnet har en NPF-diagnos och 

i andra domar framkommer att barnet själv påvisar ett socialt nedbrytande beteende. Barn har 

olika förutsättningar. En del barn är hjälpsökande och ber själva om hjälp. En del barn har 

förmåga att själva inse att de behöver hjälp, men långt ifrån alla har förmåga så de förmår göra 

det. En del barn är helt omedvetna om att de behöver hjälp och en del barn skadar sig själva 

medvetet eller omedvetet. Förvaltningsrätten uppmärksammar att det i en del fall är svårt att 

veta om barnets eget beteende, där de utsätter sig själv för skada, avsiktligt eller oavsiktligt 

beror på eget beteende eller är en konsekvens av att barnet har en NPF-diagnos. 

Våld i nära relation 

Våld i nära relation framträder i flertalet domar. Det handlar, i en del fall, om barnets egen 

våldsutsatthet, förälders våldsutsatthet och barns bevittnande av våld. En del domar visar även 

aspekter gällande fysisk och psykisk försummelse. Barn antas reagera om de upplever våld. 

Inåtvänd eller utåtagerande beteende uppfattas ofta som ett symptom på våldsutsatthet. Ont i 

magen, mardrömmar, ätstörningar, skuld och skamkänslor likaså (Janson, 2010; Näsman, 

Källström & Eriksson, 2015; ROKS, 2015).  
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Skolan 

I ett antal domar beskrivs aspekter på skolans roll. Skolans ansvar gällande barnets 

problematiska skolgång, dialogen med föräldrar, agerande när barnet uppvisar ett utåtagerande 

beteende, anpassningar och vid orosanmälan. När ett barn utreds enligt BBIC inhämtas 

information gällande barnet från skolan utifrån dess pedagogiska kompetens och för att kunna 

göra en bedömning av barnets förutsättningar till lärande och kunskapsutveckling. 

Socialtjänsten vill utreda barnets situation i skolan gällande trivsel, närvaro, inlärning, 

skolresultat, beteende, känslor, sociala relationer, hälsa samt föräldrarnas förmåga att ta ansvar 

för barnets skolgång. Gällande det sistnämnde fokuseras på om föräldrarna visar intresse för 

barnets skolgång genom hämtning, lämning och att delta på utvecklingssamtal och andra 

inplanerade möten. Vidare undersöks om föräldrarna är hjälpsökande och efterfrågar stöd, hjälp 

och insatser för att hjälpa barnet att få en fungerande skolgång. Socialtjänsten frågar även 

skolan om de upplever en oro kring föräldrarnas förmåga att kunna ta ansvar för barnets 

skolgång (Socialstyrelsen, 2016). Samtidigt framkommer det i domarna att det inte enbart är 

föräldrarnas ansvar att barnet har en fungerande skolgång. Även skolan har en skyldighet att 

arbeta för att barnet ges förutsättningar till lärande och kunskapsutveckling. Det handlar om att 

anpassa skolan efter barnets förutsättningar, att förebygga att barnet skolkar, att säkerställa att 

barnet känner sig tryggt och att främja samverkan och samarbete med barnets föräldrar 

(Skollag, SFS 2010:800). 

Risk i socialt arbete med barn 

I tidigare forskning presenterades risksamhället och hur det påverkar den enskilde individens 

liv. Risksamhället innebär att socialt arbete idag fokuserar på att hitta farliga föräldrar och att 

identifiera utsatta barn som är i behov av skydd (Ferguson, 1997). Dagens sociala arbete utgår 

ifrån riskbedömningar (Gillingham, 2006). Särskilda manualer och analyser har tagits fram för 

att säkerställa att riskbedömningarna blir pålitliga (Lundström, 2012). Riskbedömningarna 

grundas på ett antagande om risk för skada (Forsman, 2013). Nivån av risk anges inte i klartext 

i rättskällorna utan domstolen måste själva fatta beslut utifrån sina egna bedömningar (Kaldal, 

2010). Barnets intresse och barnets bästa utgår från en bedömning, det handlar om att i 

utredningen och i bedömningen om vad som är barnets bästa väga samman professionellas syn 

och barnets egen vilja (Mattsson, 2006).  

Placering 

Ett placeringsbeslut ska vara rättssäkert och grundat i en övertygelse om att beslutet innebär en 

förbättrad situation för barnet (Mattsson, 2017). I domarna framträder flertalet olika 

placeringsformer. Det handlar om umgängesbegränsningar och hemlighållande av vistelseort, 

jourhem, familjehem, närståendeplacering, HVB-hem samt SiS-boende. Empirin visar på en 

bredd och en flexibilitet i placeringsformer i försök att göra det så bra som möjligt för det 

enskilda barnet. Emellertid visar tidigare forskning att även om detta är avsikten och 

ambitionen är det inte alltid enkelt i praktiken (Kaldal, 2010). 
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Rättssäkerhet 

Fokuseringen på brister i familjeförhållanden och att barn riskerar påtaglig skada antingen i 

hemmet eller på grund av eget beteende är uppenbar. I enbart 12 domar har förvaltningsrätten 

gått emot socialnämndens ansökan om beredande av vård, vilket kan förklaras dels genom att 

förvaltningsrätten tar stor hänsyn till socialnämndens utredning och dels genom att 

socialnämnden kan anta/förutsätta att de kommer att få igenom ansökningarna. Detta ställer 

stora krav på utredningen och att de som gör utredningen inte har förutfattade meningar om 

situationen. Dahlberg och Forsell (2006 s. 120) betonar detta med att skriva: ”Det finns risker 

med själva utredningsarbetet. […] det finns risker för att utredare antingen undervärderar 

riskerna eller övervärderar resurserna”. Detta kan bero på att utredaren fattat alltför snabba 

hypoteser och då letar efter bekräftelser och/eller möjligheter att förkasta/bekräfta hypotesen. 

En utredning syftar till att utröna vilka behov en familj har och hur socialtjänsten kan stötta 

med att förbättra de bristande områdena. Om föräldrar inte samtycker till insatser kan det 

innebära att socialnämnden ansöker om LVU. Men hur upprätthålls rättssäkerheten om 

utredningen inte är bra nog och vem avgör det? Är det devisen citerat av Kemshall (2002, s.1) 

”better safe than sorry” som gäller då? 

 

I empirin skildras vidare olika aspekter på rättssäkerhet. Kan barnets beteende härledas till 

barnets eget beteende eller är det ett symptom på en NPF-diagnos. När ett barn uteblir från 

skolan, är det bristande föräldraförmåga eller är det också skolans ansvar att säkerställa att ett 

barn närvarar i skolan. ”Varken i lagtext eller i förarbeten till LVU nämns något om skolskolk. 

Skolk är primärt en uppgift för skolan att åtgärda och utgör enligt förvaltningsrättens mening 

inte i sig grund för vård enligt LVU” (SOSFS 1997:15 s. 35). 

  

I domar skriver förvaltningsrätten att socialnämnden påvisar en brist i sin utredning i och med 

att de i sin ansökan fokuserar på dåtid och inte presenterar barnets nuvarande situation. Det är 

nuvarande situation som förvaltningsrätten har att ta ställning till och om detta inte 

framkommer tydligt i ansökan kan förvaltningsrätten inte ta ställning i målet. Svårigheten när 

det gäller bedömning av vårdbehov och precisionen i prognosen beror på samspelet mellan 

faktorer hos det enskilda barnet och faktorer i dess hemmiljö. Domstolens beslut gällande 

vårdbehov lägger stor vikt till professionens uppfattning (Jacobsson, 2006; Mattsson, 2002). 

Risken bedöms utifrån skattningar vilket innebär att riskbedömningarna blir subjektiva. Då 

risknivån inte anges i klartext i rättskällorna innebär det att graden av risk inte går att identifiera 

och domstolen måste därför själva fatta sitt beslut utifrån egen bedömning (Kaldal, 2010).  

 

Barnets behov kan vara typiska och omfatta alla barn eller specifika och omfatta ett enskilt 

barn, barnets intresse kan även det vara typiska och omfatta alla barn samt specifika till att 

omfatta ett enskilt barn (Mattsson, 2006). Vissa barn kan vara sårbara för en del 

utvecklingsmässiga avvikelser medan vissa barn kan uppvisa resiliens som gör att de utvecklas 

bra trots svårigheter (Borge, 2012). När man identifierar svårigheter kring ett barn är det viktigt 

att hitta och undersöka om det finns skyddsfaktorer (Tetzchner, 2012).  
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I ett antal domar synliggörs det att barnet inte varit delaktig i utredningen, att socialtjänsten 

under utredningen inte pratat med barnet. Allt socialt arbete med barn grundar sig i barnets 

bästa och barnets behov (Mattsson, 2006). Barnets egen vilja ska beaktas i bedömningen, dock 

ska detta inte förväxlas med att barnet själv får bestämma över sin situation (Mattsson, 2006; 

Leviner, 2011). För att kunna beakta barnets egen vilja krävs att barnet är delaktigt och att man 

pratar med barnet. Dock framgår det inte tydligt hur ett sådant samtal ska gå till, inte heller 

preciseras vem som ska prata med barnet (Kaldal, 2010).  I ett antal domar visas det att 

rekvisitet inte är uppfyllt avseende brist i omsorg och annat socialt nedbrytande beteende. 

Svårigheten beskrivs i att prognosen måste visa på att en risk för skada avseende barnets hälsa 

och utveckling föreligger samt ett konstaterande om att barnet har ett vårdbehov (Leviner & 

Lundström, 2017). 

 

Det kan även konstateras att föräldrarna beskrivs på olika sätt i domarna. En del föräldrar 

beskrivs som oförstående av vilka konsekvenserna av problem blir för barnet.  

Andra föräldrar beskrivs att de uppvisar bristande vilja till förändring och att det utgör en grund 

i att betrakta och se barnen både som försummade och som att de lever i en bristande hemmiljö. 

Vidare ses föräldraförmågan som bristande om barn inte sköter sin hygien eller inte går i skolan 

trots utan att ta i beaktan att orsaken kan ligga i andra faktorer än föräldrars bristande 

föräldraförmåga.  

Slutsats 

I den kvantitativa delen av denna studie framkommer att antalet LVU-domar har ökat i 

Västerbottens län från 96 stycken år 2013 till 145 stycken 2017. Vi kan också dra slutsatsen att 

fler pojkar än flickor förekommer i domarna. Orsaken till ökningen kan inte förklaras i denna 

studie däremot påvisas i studien ökningen är störst avseende omsorgsbrist och eget beteende. 

 

I den kvalitativa delen av studien framkommer att de skiljaktiga domarna till största del 

omfattar lite äldre barn. Tio barn av tolv är i åldersgruppen 10-17 år. Två barn är under tio år.  

I socialnämndens motivering av skäl för LVU i de skiljaktiga domarna beskrivs om 

problematiska hemförhållanden. Vilka utgörs av antingen bristande föräldraförmåga och/eller 

andra brister i hemmet, eller att barnets eget beteende är avgörande för om skäl för LVU 

föreligger eller inte. Socialtjänstutredningen innebär en utredning av barnets situation med 

avsikt att minska risken för att barn far illa. I de fall då föräldrar och barn inte samtycker till 

vård i frivilliga former ansöker socialnämnden om LVU.  

 

De främsta skälen till att socialnämndens ansökan gällande LVU har avslagits i 

förvaltningsrätten är brister i utredningen, att förvaltningsrätten har bedömt att rekvisiten 

gällande beredande av vård eller annat socialt nedbrytande beteende inte varit uppfyllda. Ett 

annat skäl för avslag är att socialnämnden i vissa fall inte tydligt nog har beskrivit omfattningen 

av problemen eller hur stora konsekvenserna skulle bli om barnen inte omhändertas. Vidare 

kan avslagen förklaras genom att förvaltningsrätten sett att andra är ansvariga för 

missförhållanden eller att barnet är gammalt nog för att fatta sina egna beslut.  
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Exempel på dessa två förhållanden är att även skolan är ansvarig för att anpassa skolmiljön för 

att minska risken för bland annat utåtagerande beteenden. 

 

Samtliga avslag kan motiveras utifrån rättssäkerhet. Utredningen ska ta hänsyn till barnets 

nuvarande aktuella situation och det faktum att risk för skada avseende barnets hälsa och 

utveckling måste föreligga likaså ett konstaterande om att barnet har ett vårdbehov. Att placera 

ett barn måste utgå från rättssäkerhet och en övertygelse om att ett placeringsbeslut innebär en 

förbättrad situation för det placerade barnet. 
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8 Diskussion 
Andelen LVU som bifalls av förvaltningsrätten är många fler än de som avslås. Denna studie 

visar att enbart tolv domar är skiljaktiga avseende beredande av vård och annat socialt 

nedbrytande beteende. Studien visar att professionens utredning väger tungt. Domstolens 

beslut gällande vårdbehov lägger stor vikt till professionens uppfattning (Jacobsson, 2006; 

Mattsson, 2002). Det är viktigt att komma ihåg att såväl socialnämndens utredning som 

förvaltningsrättens domslut utgår ifrån subjektiva bedömningar. Risken bedöms utifrån 

skattningar vilket innebär att riskbedömningarna blir subjektiva. Risknivån anges inte i klartext 

i rättskällorna vilket innebär att graden av risk inte går att identifiera och domstolen måste 

därför själva fatta sitt beslut utifrån egen bedömning (Kaldal, 2010). När det gäller LVU-

utredningar kompliceras detta genom att två olika beslutslogiker föreligger. Socialnämnden 

använder sig av en behandlingslogik/omsorgslogik medan förvaltningsdomstolen använder en 

straffrättslig logik. Dessa båda logiker är inte alltid kompatibla med varandra. 

Behandlingslogik innebär att fokus läggs på barnets och dess familjs behov av stöd och 

behandling med syfte att förbättra barnets och familjens nuvarande och framtida situation. 

Straffrättslig logik innebär att fokus läggs på barnets tidigare situation, det som har varit, och 

inte som en prognos om framtiden, det som kommer. Fokus läggs också enbart på det antagna 

begångna brottet riktat mot barnet (Ponnert, 2017). 

 

I studien identifierades enbart fem skiljaktiga domar avseende år 2013 och sju skiljaktiga 

domar avseende år 2017 gällande beredande av vård samt annat socialt nedbrytande beteende. 

Det är anmärkningsvärt få domar där förvaltningsrätten avslår socialnämndens ansökan. Detta 

väcker frågeställningar. Innebär detta att socialnämnden utför ett professionellt arbete eller 

innebär det att förvaltningsrätten till följd av den subjektiva riskbedömningen måste fatta beslut 

utifrån egen bedömning och därför lägger större tyngd till professionen (socialnämnden) än till 

sig själva. Eller innebär det faktum att det finns två olika beslutsfattande logiker att 

socialnämnden anpassar sin utredning efter den straffrättsliga logiken för att säkerställa ett 

bifall till ansökan. Dessa aspekter skulle i sig kunna utgöra en brist i rättssäkerheten för det 

enskilda barnet och dess familj. 

 

I de domar där förvaltningsrätten fattat beslut om avslag till socialnämndens ansökan med 

hänvisning till att ansökan inte presenterar barnets nuvarande situation, beskrivs det att allt för 

mycket fokus lagts åt dåtid och familjens tidigare historik. Detta utför en brist i socialnämndens 

utredning och utgör i sig en allvarlig rättsäkerhetsbrist för barnet och dess familj. Detta grundas 

på att förvaltningsrätten vid en sådan bristande utredning inte kan ta ställning till barnets 

nuvarande situation och därmed inte heller kan bifalla socialnämndens ansökan om LVU.  

 

Den första och viktigaste relationen är den mellan barn och dennes familj, sedan kommer 

förhållanden till andra sammanhang till t. ex skolan och andra sammanhang - som grundar sig 

i anknytningsteorin (Broberg et al., 2006; Gilligan, 2004).  
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I en familj med problematiska hemförhållanden kan relationen mellan syskonen ses och 

fungera som en skyddsfaktor (Borge, 2012; Gilligan, 2004). Egna nätverk med övrig familj och 

vänner kan även det fungera som en skyddsfaktor i och med att de kan fungera som stöd och 

kunna ge hjälp vid behov. Goda relationer till andra vuxna är även det av vikt, en lärare i skolan 

kan bli ett gott stöd till ett barn med svårigheter (Gilligan, 2004). Även utökande och tydliga 

rutiner kan hjälpa och stötta barn att återhämta sig från upplevd stress i vardagen och familjer 

som visar sig vara funktionell nog att vidhålla vid olika traditioner verkar även det skyddande 

för barn (Gilligan, 2004).  

 

Utifrån detta resonemang kan det förstås att anknytningen är viktig men studien 

uppmärksammar att det i utredningen/utredningar och i de domskäl som ligger till grund för 

denna studie inte alltid beaktas. Anknytning nämns bara i förbifarten i ett domskäl i de 

skiljaktiga domarna, och där ville socialnämnden att barnet skulle få stanna i familjehemmet 

på grund av barnets anknytning till familjehemmet. Trots att de första och kanske viktigaste 

anknytningspersonerna är mamma och pappa. Därmed är det inte sagt att barn inte kan ha andra 

anknytningspersoner, vilket de kan ha (Rutter, 1987; Tetzchner, 2016). En grundläggande 

tanke inom anknytningsteorin är att barn inte kan låta bli att knyta an till föräldern eller den 

person som finns tillgänglig (Broberg et al., 2006). Anknytningen är viktig men trots detta visas 

i domarna under åren 2013 och 2017 att socialnämnden får bifall i majoriteten av ansökningar 

angående beredande av vård. Detta innebär att socialnämnden och förvaltningsrätten, i de allra 

flesta fallen bifaller placering i annan miljö. Vad händer då med barnet och relationen med 

föräldrarna utifrån anknytningsteorin då forskning visar att barn anknyter till sina föräldrar 

även när de brister i sin omsorg? 

 

Utifrån anknytningsteorin är det viktigt att placerade barn behåller kontakten med sina 

biologiska föräldrar. Även omhändertagna barn är anhöriga till sina föräldrar. Utifrån ett 

anhörigperspektiv har barnet därmed behov och rätt att få veta vad som händer föräldrarna. 

Barnen ska därför vid ett omhändertagande informeras om målet och planen med 

omhändertagandet (Cater, 2015). En grundläggande tanke inom anknytningsteorin är att barn 

inte kan låta bli att knyta an till föräldern eller den person som finns tillgänglig (Broberg et al., 

2006). Då forskning visar att barnen knyter an till sina föräldrar oavsett deras föräldraförmåga 

är det viktigt att inte bryta den. Det finns en hel del aspekter att ta hänsyn till. En förälder som 

brister i sin föräldraförmåga kan i barnens ögon även ha positiva sidor. Ett barn som levt i en 

utsatt familjesituation kan behöva bearbeta sina upplevelser, förstå situationen, lära sig att 

hantera sina biologiska föräldrar, lära sig att sätta gränser i relation till sina föräldrar och att 

kunna säga nej. Ett barn som är placerat kan dessutom inte vidareutveckla och uppdatera bilden 

av den biologiska föräldern om det inte säkerställs att kontakten mellan barnet och föräldern 

bibehålls även under placeringen (Körner, 2005).  

 

Av de delar som ingår i utredningar enligt BBIC barnets behov innehåller en övervägande 

majoritet av domarna barnets beteende, föräldrars beteende samt att förvaltningsrätten till viss 

del även talar om till exempel skolans ansvar.  
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Detta innebär och medför att barn och föräldrars situation analyseras och utreds på individnivå 

och att inte lika mycket fokus läggs på omständighetsfaktorer. Om barnet inte har det bra i 

hemmet och är utåtagerande i skolan tolkas det ofta som bristande hemmiljö eller att föräldrar 

inte kan tillgodose barns behov (Socialstyrelsen, 2015).  

 

Men om barnet är utåtagerande i hemmet, skolkar från skolan eller utsätter sig själv för skada 

kan det förutom brister i hemmiljön även vara ett symptom på NPF-diagnos eller bristande 

anpassningar i skolan. Just denna komplexa aspekt påvisar och påpekar förvaltningsrätten i ett 

av domskälen. Skolan ska vara tillgänglig för alla oberoende på barnens individuella 

förutsättningar, vilket innebär att skolan har ett ansvar att anpassa skolmiljön för de barn som 

behöver extra stöd och anpassningar. I Skollagen 3 kap §2 går det att läsa: ”Elever som till 

följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer 

som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 

konsekvenser”. Det som blir problematiskt är när barnens diagnoser tolkas som brister i 

hemmiljön eller i omsorgen om barnen. Brister i anpassningar i skolan kan då leda till 

frustration hos barnet och leda till ett utåtagerande beteende (Elvén, 2014; Greene, 2014; 

Socialstyrelsen, 2014c). 

 

I riskbedömningar som avser barn som far illa finns det en risk för såväl över som 

underrapportering. I en del fall förekommer båda. Överrapportering har såväl fördelar som 

nackdelar. Fördelen är att många barn utreds och att många barn kan få sina behov 

tillgodosedda. Orsaken till att det förekommer beror främst på att definitionen för barn som far 

illa är bred och oprecis. Nackdelen och problemet med överrapportering är att det är kostsamt 

att utreda familjer där det inte finns tillräckliga skäl för utredning och dels kan familjer fara illa 

då det är integritetskränkande för föräldrarna. Underrapportering innebär även det problem då 

barn som far illa eller riskerar att fara illa inte får sina behov tillgodosedda någonstans och där 

barnen därmed inte får det stöd barnet har behov av och rätt till (Kaldal, 2010).  

 

Studien belyser ökningen av antalet LVU-domar men förklarar inte densamma. Orsaken till 

ökningen kan inte förklaras utifrån denna studie, däremot har indikationer på orsaker kunnat 

skönjas i domarna. En tänkbar faktor som framträder är psykisk ohälsa och de konsekvenser 

det får för föräldraförmågan och omsorgen om barn. En annan tänkbar faktor som även den 

framträder i domarna är skolans roll och dess förmåga att tillhandhålla anpassningar för barn 

med svårigheter. Kan ökningen därför förklaras utifrån konsekvenser av nedmonteringen inom 

psykiatrin samt skolans brist på anpassningar?  

Förslag på vidare forskning 

Utifrån denna studie har nya intressanta forskningsfrågor identifierats, frågor som kräver vidare 

forskning. En fråga som behöver vidare forskning är hur socialnämndens utredning kan 

säkerställa och belysa barnets nuvarande situation och inte fokusera på tidigare kända 

omständigheter kring barnets situation. Studien visar också att majoriteten av socialnämndens 

ansökningar bifalls.  
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Vidare forskning kan besvara om det beror på professionens professionalitet, 

förvaltningsrättens benägenhet att lita på professionen eller om det beror på socialnämndens 

anpassningar till straffrättslig beslutslogik i utredningar och ansökningar om LVU.  

 

Studien påvisar att barns delaktighet i utredningar är viktig. En studie gällande hur barns 

delaktighet säkerställs genom hela utredningsprocessen skulle därför vara önskvärd. Fler 

relevanta frågor som framkommit under studien är att studera vad ett placeringsbeslut innebär 

och ger för konsekvenser för barnet och dess familj.  

 

Forskning visar att vissa barn inte far illa trots problematiska familjeförhållanden. Det vore 

intressant att studera hur dessa barns resiliens kan förklaras och förstås. Utifrån aspekten att 

barns utsatthet även kan bero på omgivningsfaktorer kan det även vara intressant att forska 

vidare om barns situation i skolan samt hur en eventuell NPF-diagnos kan påverka barns 

utsatthet. 

 

I domarna går det att läsa och beakta föräldrarnas inställning till barnens situation. Här kan 

vidare studier visa och beskriva hur barnets situation beskrivs av föräldrarna, men även hur 

föräldrarna beskrivs av socialnämnden. Sedan år 2013 påvisas en ökning av antalet LVU-

domar i Sverige. Ökningen har även skett här i Västerbottens län. Denna studie kan inte besvara 

orsaken. Vidare forskning behövs för att besvara orsaken till ökningen. 
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10 Bilagor 
Bilaga 1: Denna bild är en schematisk översikt över kodningsmallen i den kvantitativa delen av studien. Detta är ett utdrag över några 

domar och visar bara kodningens tillvägagångssätt. Det är alltså inte representativt för alla domar.  
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Bilaga 2: Denna bild är en schematisk översikt över kodningsmallen i den kvantitativa delen av studien. Detta är underlaget för de tolv 

skiljaktiga domarna.  

 


