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In light of Sweden ratifying the United Nations Convention on the rights of the child, Swedish 

law supports the right for children to express their opinions and have their voice heard in 

situations concerning them. The aim of this study was to gain a deeper understanding of 

young people’s participation, by investigating how young people’s opinions and attitudes are 

taken into account in decision making concerning the lack of care shown in 2§ The 

Compulsory Care of Young Persons Act (1990:52). To explore this subject, this study was 

based on the textual analysis of 16 court cases from the administrative court from the year 

2016, concerning young people aged between 15-18 years old. We found that young people’s 

opinions and attitudes are generally taken into account in the process of compulsory care. Our 

results indicate that young people’s opinions and attitudes are taken into account to a higher 

extent in the whole legal process when the decision of the administrative court corresponds 

with the young person’s opinion and attitude. In cases where the court’s decision did not 

correspond with the young person’s opinion and attitude, the opinions and attitudes of 

children were taken into account to a lesser degree. Our analysis has shown, according to the 

Ladder of Participation, that all young people can be seen as participators in the process of 

compulsory care. However, children’s participation is a complex phenomenon and additional 

research is needed to unpack this subject further.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Samhällets skyldighet att ingripa med skydd för barn som far illa eller som begått skadliga 

gärningar har diskuterats och reglerats under flera århundraden. Sådana åtgärder har skett 

både på frivillig väg och med tvångsinsatser (Mattsson 2002:41). Samhällets skyldighet att 

ingripa med skydd för barn som far illa stadgades redan i 1960 års barnavårdslag. 

Socialtjänstreformen i början av 1980-talet innebar att nya lagar ersatte bland annat 

barnavårdslagen och det sociala arbetet skulle nu i betydligt högre grad än tidigare ske på 

frivillighetens grund (Svensson, 2014:9). Denna reform resulterade år 1982 i införandet av 

socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och tvångslagstiftningen Lagen (1990:52) om särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) (Ewerlöf, Sverne & Singer 2004:20). Utifrån bland 

annat dessa lagar ska socialnämnden, tillsammans med vårdnadshavare, skapa trygga 

uppväxtförhållanden och gynnsamma levnadsvillkor för barn och unga. Socialnämnden ska 

verka för att barn och unga, som riskerar en ogynnsam utveckling, får skydd och stöd 

(Lundgren, Sunesson & Thunved 2016:348).  

 

Under senare år har barns rättsliga ställning inom olika områden tilldragit sig större intresse 

inom rättsvetenskapen, bland rättstillämpare och hos allmänheten. År 1990 ratificerade 

Sverige, som ett av de första länderna i världen, FN:s konvention om barnets rättigheter 

(Barnkonventionen) (Stern 2014:408). Detta har bidragit till en utveckling av barns rättigheter 

(Mattsson 2002:34). Barnkonventionen ses som en grund för ett globalt barnperspektiv och 

som en mall för alla barns rättigheter. Barnkonventionen markerar den nya synen på barn som 

successivt vuxit fram sedan 1960-talet och framåt, och innebär att barn ska betraktas som 

individer med mänskliga rättigheter som ska respekteras på samma sätt som vuxna (Lindholm 

2014:19). Barnkonventionens övergripande syfte är att skydda, tillgodose och stärka barns 

mänskliga rättigheter på alla nivåer i samhället (Stern 2014:408). Barnkonventionen är inte 

inkorporerad i svensk rätt och gäller därmed inte som lag i Sverige. Dock ska den svenska 

lagstiftningen överensstämma med konventionens artiklar (Ewerlöf, Sverne & Singer 

2004:23). En av barnkonventionens kärnartiklar är artikel 12 som kan ses som 

barnkonventionens demokratiartikel då den framhåller barns rätt att komma till tals och få 

sina åsikter respekterade (Stern 2014:412). Motsvarande bestämmelser finns idag i 

Europakonventionen och i svensk lagstiftning. I 36 § LVU (1990:52) framgår det att den unge 
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ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör honom eller henne. Det 

framkommer även att den unges åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande 

till hans eller hennes ålder och mognad. Även i SoL (2001:453) framgår det att barn skall ges 

möjlighet att framföra sina åsikter och ges relevant information vid åtgärder som rör barnet. 

 

År 2006 ökade även barns rättsliga ställning då ett nytt verksamhetssystem kallat Barns 

Behov i Centrum (BBIC) infördes i många av Sveriges kommuner. Syftet med detta 

verksamhetssystem är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga i den 

sociala barn- och ungdomsvården (Socialstyrelsen 2015a). BBIC grundar sig i en helhetssyn 

genom att beskriva barns utveckling i ett samspelsperspektiv där barnets behov och 

förutsättningar ses i relation till föräldrarnas förmåga, samt till familj- och miljöfaktorers 

påverkan (Olsson 2008:34-35). Under 2015 infördes en utveckling av BBIC utifrån aktuell 

forskning och regelverk för att bland annat öka barns delaktighet och stärka rättssäkerheten 

(Socialstyrelsen 2015b). Denna utveckling inom svensk lagstiftning och socialtjänst grundar 

sig på idén om att barn inte längre enbart ska lyda auktoriteter, utan att barn ska betraktas 

som, och växa upp till, självständiga individer med egna åsikter och med en förmåga att fatta 

egna beslut (Ewerlöf, Sverne & Singer 2004:15). 

 

1.2 Problemformulering 

Barn är en utsatt grupp som är beroende av vuxna människors skydd och stöd. Barn som 

kommer i kontakt med socialtjänsten kan befinna sig i extra utsatta livssituationer genom 

omsorgsbrist, fysiskt eller psykiskt våld eller annan försummelse som utgör en risk för barnets 

hälsa och utveckling (Mattsson 2002:56). Av barnkonventionen framgår barns rätt till 

likabehandling och lika värde, samt rätten för barn att fritt uttrycka sina åsikter och få dessa 

åsikter respekterade (Mattsson 2002:20). Motsvarande krav finns idag i svensk lag både i 

LVU (1990:52) och i SoL (2001:453) där det framgår att barn ska ges möjlighet att framföra 

sina åsikter, och att barnets åsikter samt inställning ska tillmätas betydelse. Dessa lagar 

innebär inte att barnen har en självbestämmanderätt där de vuxna kan avsäga sig det yttersta 

ansvaret i de beslut som fattas. Lagarna innebär inte heller att barn har en skyldighet göra sin 

röst hörd, utan att barn har en rättighet att göra det (Lindholm 2014:28). Till följd av att låta 

barn uttrycka sina åsikter och inställning, samt göras delaktiga, kan barns position i samhället 

förstärkas. Delaktighet kan öka barns känsla av kompetens och äganderätt samt utveckla 

färdigheter i beslutstagande och kritiskt tänkande (Lekies 2007:518). 
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Trots olika lagar, riktlinjer, policys och konventioner som uttrycker mål och ambitioner för 

barns delaktighet så visar tidigare forskning att barn exkluderas från beslutsfattande och får 

sällan delta i beslutsprocessen (Atwool 2006:263). En studie genomförd av den nationella 

samordnaren för barn- och ungdomsfrågor visar att utredande socialsekreterare som arbetar 

med barn och unga tillbringar tio minuter, motsvarande två procent, av sin dagliga arbetstid 

med att träffa barn och ungdomar för enskilda samtal (Socialdepartementet 2016). I Mattssons 

(2002:22) avhandling rörande barn inom tvångsvård påpekar hon att det finns ett bristande 

barnperspektiv i mål rörande tvångsvård med stöd av LVU.  

 

Det finns en brist på forskning om effekterna av barns inflytande, hur själva processen går till 

samt följderna och resultaten av inflytandet. En fördjupad kunskap om barns delaktighet och 

inflytande kan utveckla arbetet med att ytterligare öka barns delaktighet och inflytande i olika 

sammanhang (Sinclair 2004:114-115). En genomgång av tidigare forskning på området 

synliggör en lucka i den tillgängliga kunskapen om hur barns röst kommer till uttryck och 

vilken betydelse den tillmäts i rättsfall gällande tvångsvård. Genom att studera 

förvaltningsrättens beslut gällande omsorgsbrist enligt LVU avser denna studie att nå en 

fördjupad kunskap och förståelse av hur barns delaktighet beaktas i praktiken vid mål rörande 

tvångsvård. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utifrån textanalys av rättsfall från förvaltningsrätten få en 

fördjupad förståelse för ungas delaktighet genom att studera hur ungas åsikter och inställning 

beaktas i utredning och beslut gällande omsorgsbrist enligt 2 § LVU.  

 

1.4 Frågeställningar 

 Hur kommer den unges åsikter, inställning och delaktighet till uttryck i rättsfall 

rörande omsorgsbrist enligt 2§ LVU? 

 Vilken betydelse tillmäts den unges åsikter och inställning i förvaltningsrättens beslut 

vid fall av omsorgsbrist enligt 2§ LVU? 
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2 Tidigare forskning 

I avsnittet tidigare forskning redovisas forskning som berör barns delaktighet i det sociala 

arbetet och i rättsprocessen. Genom tematiseringen: vikten av barns delaktighet, när barn inte 

görs delaktiga samt barns delaktighet och inflytande i projekt och myndigheters processer 

belyser vi vilken tidigare forskning som gjorts inom vårt forskningsområde för att därigenom 

få en ökad förståelse kring barns delaktighet inom socialt arbete. Forskningen som valts ut 

behandlar barns delaktighet både internationellt och nationellt i länder såsom USA, England, 

Norge, Nya Zeeland, Israel och Sverige.  

 

2.1 Betydelsen av barns delaktighet 

Tidigare forskning lyfter fram vikten av att barn görs delaktiga i olika beslut och sammanhang 

som rör dem själva. Sinclair (2004:108) menar att barns delaktighet upprätthåller barnets 

rättigheter, stärker den demokratiska processen, ökar barns trygghet och uppfyller juridiska 

skyldigheter. Tidigare forskning visar att barns delaktighet kan öka deras känsla av 

kompetens, äganderätt och kan stärka barns position i samhället. Samtidigt kan barns 

delaktighet bidra till att barn lär sig färdigheter i beslutstagande och kritiskt tänkande som 

behövs genom hela livet (Lekies 2007:518). Enligt Mattsson (2014:73) är det möjligt att göra 

barn delaktiga genom att respektera och lyssna på dem. Detta kan gynna deras utveckling då 

de får kunskap om sina levnadsvillkor och får möjligheten att göra sina egna val. Även Križ 

& Skivenes (2015:1) lyfter fram vikten av barns delaktighet i det sociala arbetet som berör 

barn, då det har positiva effekter på barnets säkerhet, välmående och resulterar i färre antal 

fosterhemsplaceringar.  

 

I den forskning som behandlar barn och barns delaktighet visar Atwools (2006:264) forskning 

att det finns en vilja hos barn att vara delaktiga i beslutstagande. Barn vill vara delaktiga i de 

beslut som rör deras omvårdnad samt hur ofta de ska träffa sina familjemedlemmar. Barn har 

även en önskan om att bli lyssnad på, få ta del av beslut och bli informerade och involverade i 

processen. Atwool menar att bättre beslut kan fattas om barns åsikter uppmärksammas i de 

utredningar som socialtjänsten gör. Detta ger då barn möjligheten att få ha inflytande över 

processen då det är barnet som skall leva med konsekvenserna av det beslut som 

socialarbetaren tar. Atwools (2006:266) uppfattning är att det blir enklare för barnet att leva 
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med eventuella konsekvenser som följer av ett felaktigt beslut om barnet blivit delaktig i 

besluten än om de exkluderats från beslutstagandet och inte få sin röst hörd. Atwool menar att 

det är viktigt att barns åsikter uppmärksammas då hans forskning visar att det kan vara 

skadligt för barn att uppleva en maktlöshet som kan följa av barnets röst inte hörs. Barnets 

röst kan göras hörd även om barnet inte är delaktig i beslutsprocessen då barnet kan 

informeras och ges utrymme att själv bestämma i vilken grad de vill vara delaktiga i 

beslutstagandet (Sinclair 2004:111). Tidigare forskning visar således att barn vill ges 

möjligheten att vara delaktiga i beslut som rör dem själva och att delaktighet har positiva 

effekter på barns välmående och utveckling. 

 

2.2 När barn inte görs delaktiga   

Det förekommer ett antal olika uppfattningar om varför barn inte alltid görs delaktiga i det 

sociala arbetet och i beslutstagandet berör barn. Den tidigare forskning som gjorts på området 

visar att även om barns delaktighet är en huvudfråga i välfärdsarbetet rörande barn så brister 

delaktigheten på många ställen (Vis & Fossum 2015:277). Trots de lagstadgade rättigheterna 

om barns delaktighet och inflytande så visar Atwools (2006:259) forskning att många barn 

exkluderas när beslut tas. Atwools uppfattning är att barn inte görs delaktiga eftersom de ofta 

ses av socialtjänsten som passiva, irrationella och inkompetenta till att ta egna beslut som rör 

deras omvårdnad (Atwool 2006:262). Atwools (2006:263) forskning om vuxna som varit 

fosterhemsplacerade som barn visar att de känt sig missnöjda över det bemötande de som barn 

fått i kontakten med myndigheter. Deras kontakt med myndigheter har haft dålig inverkan på 

deras självförtroende då de har känt sig förvirrade och tvingade att leva i fosterfamiljer och 

upplevt sig som andra klassens medborgare. Atwool menar att barn sällan är delaktiga i 

beslutsfattande och att detta resulterar i att barn ofta upplever förvirring kring varför de är 

fosterhemsplacerade. 

En annan anledning till varför barn inte görs delaktiga i det sociala arbetet och i 

beslutstagandet som rör dem är att alla barn inte har samma möjlighet att göras delaktiga. 

Sinclair (2004) menar att det i det sociala arbetet som rör barn finns vissa grupper som har en 

mindre chans att vara delaktiga, såsom yngre barn och barn med kommunikationssvårigheter 

(Sinclair 2004:112). Även enligt Vis och Fossum (2015:278) så blir barn med 

kommunikationssvårigheter mindre delaktiga i det sociala arbetet. Författarna menar att barn 

exkluderas därför att socialarbetaren inte anser det vara nödvändigt för barnet att vara delaktig 
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eller att socialarbetaren anser att barnets delaktighet kan orsaka skada för barnet. Vis och 

Fossum lyfter även fram andra faktorer till varför barn inte får tillräckligt med inflytande och 

delaktighet när det kommer till planering och beslutsfattande kring barn. Deras uppfattning är 

att barns delaktighet påverkas av socialtjänstens organisationsstruktur, organisationsklimat 

och socialarbetares engagemang och attityd. Barn får svårare att blir delaktiga eftersom 

organisationerna där barn ska vara delaktiga inte är utformade för att passa barn, med formella 

möten och byråkrati. Författarna menar även att socialarbetares arbetsbelastning och ökade 

administrativa arbete medverkar till att minska socialarbetares kontakt med klienterna, vilket i 

sin tur medför att det blir svårt för socialarbetare att skapa en god relation till barnen de 

arbetar med. Forskning visar även att socialarbetare som arbetar med placering av barn i 

första hand lyssnar på sin egen uppfattning och sin professionella bedömning snarare än att ta 

hänsyn till önskningar från föräldrar och barn. Enligt Hultman och Cederborgs (2013:76) 

forskning, som berör socialarbetares skriftliga barnavårdsutredningar, så innehåller de flesta 

utredningarna icke-förklarande beskrivningar av barns uppfattningar om sin egen situation. 

Med detta menas att utredningarna saknar barnets egna åsikter, eller endast innehåller 

förenklade förklaringar av barnets åsikter. Forskningen visar även att utredningarna saknar 

information om barnets känslor och om barnets egna uppfattningar om sitt framtida behov.  

Det finns inte ett entydigt svar på varför barn inte görs delaktiga i det sociala arbetet. Tidigare 

forskning visar en komplicerad bild av varför barn inte alltid görs delaktiga i beslut som rör 

dem själva. Faktorer som påverkar barns bristande delaktighet kan vara organisationsstruktur 

och socialarbetarens engagemang och attityd. Forskning visar även att socialarbetare kan anse 

det onödigt att involvera barn och ha en uppfattning om att delaktighet kan orsaka skada för 

barnet. 

 

2.3  Barns delaktighet och inflytande i projekt och i 

myndigheters processer  

Mattsson (2002:22) lyfter fram att det i undersökningar och i statliga utredningsarbeten under 

1990-talet och 2000-talet har riktats kritik rörande otillräcklighet när det kommer till barnets 

delaktighet i kommuners barnavårdsutredningar. Invändningar har även riktats mot 

förvaltningsdomstolsförfarandet då barnet ansetts ha en alltför undanskymd roll i den rättsliga 

processen och i domen. I mål rörande tvångsvård med stöd av LVU i Sverige har det funnits 
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ett bristande barnperspektiv. Hultman och Cederborg (2013:73) poängterar betydelsen av att 

socialarbetare lyssnar på barns uppfattningar om sig själva och sin omgivning för att kunna få 

en sanningsenlig helhetssyn i utredningsarbetet. Författarna menar att trots denna betydelse 

får föräldrar och professionella ofta förtur framför barnet att beskriva barnets identitet och 

situation. I vård- och omsorgsverksamheter kan barnets delaktighet i processen innebära en 

källa av information som används som beslutsunderlag vid fall som berör barnet personligen 

(Mattsson 2014:70). Även om det finns lagstadgade rättigheter för barnens rätt till delaktighet 

kan det uppstå en kollision mellan barnets rätt att delta i beslut som rör deras eget liv och 

barnets rätt till skydd (Mattsson 2014:51).  

I tidigare forskning har barns delaktighet skattats i olika sammanhang, såsom i det sociala 

arbetet med barn, utifrån Roger Hars delaktighetsstege. Denna modell synliggör de olika 

nivåerna som finns när det kommer till barns delaktighet och modellen har använts i olika 

länder för att skatta om och till vilken nivå barn görs delaktiga i det sociala arbetet med barn 

(Križ & Skivenes 2015:6). Genom att använda delaktighetsstegen framkommer en skillnad i 

hur socialarbetare i olika länder gör barn delaktiga i sitt arbete (Križ & Skivenes 2015:6). 

Delaktighetsstegen har även använts i utvärderingar för att få en bredare förståelse för hur 

barn kan göras delaktiga i aktiviteter. Modellen har i studier gett upphov till nya sätt att tänka 

när det kommer till barns delaktighet. Modellen möjliggör för vuxna att reflektera kring 

vilken nivå de inkluderade barn och hur de kan göra för att öka barns delaktighet i olika 

sammanhang (Lekies 2007:520).   

Trots de lagstadgade rättigheterna barn har till delaktighet och inflytande, och trots att tidigare 

forskning visar på positiva effekter av att barn görs delaktiga så blir många barn exkluderade 

från beslutstagandet (Atwool 2006:259). Genom att använda sig av en modell för att skatta 

delaktighet har tidigare forskning kunnat visa att socialarbetare inte involverar barn till den 

nivå som barnkonventionen strävar efter (Križ & Skivenes 2015:6). Den tidigare forskningen 

visar att det finns många anledningar till att barn inte görs delaktiga i beslut som rör dem 

själva. En av dessa anledningar är att det kan uppstå en kollision mellan barnets rätt att delta i 

beslut som rör deras eget liv och barnets rätt till skydd (Mattsson 2014:51). Ur tidigare 

forskning är det möjligt att dra slutsatsen att det är viktigt att barn görs delaktiga i de beslut 

som rör dem själva. Men den tidigare forskningen visar även på en komplicerad bild av varför 

barn inte alltid görs delaktiga vid beslut som rör dem själva. 
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3 Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt presenteras det teoretiska begreppet makt och analysmodellen Harts 

delaktighetsstege som används i studien för att analysera det empiriska materialet. Foucault 

menar att det i alla relationer finns makt (Mills 2003:49). Makt finns i relationen mellan 

socialarbetare-klient, domstol-klient, domstol-socialnämnd och vuxen-barn. Hur barnets 

åsikter och inställning beaktas i förvaltningsrättens beslut gällande LVU, samt nivån av 

barnets delaktighet, kommer i denna uppsats analyseras utifrån det teoretiska begreppet makt. 

Vårt empiriska material kommer även analyseras med hjälp av Harts (1992) delaktighetsstege. 

Med hjälp av delaktighetsstegen synliggörs hur makt i form av delaktighet kommer till 

uttryck. Delaktighetsstegen används som en analysmodell för att tolka vårt material och få en 

fördjupad kunskap, för att därmed kunna besvara våra frågeställningar och uppfylla vårt syfte. 

Att använda delaktighetsstegen som en analysmodell är även till hjälp för att förstå nya sätt att 

tänka kring barn och barns delaktighet (Lekies 2007:521).  

 

3.1 Makt 

Begreppet makt förbinds ofta med den franske filosofen Michael Foucault. Makt ingår, enligt 

Foucault, som del i alla sociala relationer och finns mellan föräldrar och deras barn, på 

arbetsplatsen och i människors mest intima relationer (Mills 2003:49). Foucault understryker 

att det inte finns några maktfria relationer och att makt därmed finns i alla mellanmänskliga 

möten och påverkas av faktorer såsom klass, ålder, etnicitet och kön. Maktförhållanden 

påverkas även av strukturella förhållanden och Foucault talar om att makt ofta utövas från en 

strategisk position (Nilsson 2008:92-93). Enligt Foucault kan maktrelationer alltid förändras 

och oavsett om en person innehar en strategisk position eller har ett överläge i en viss 

situation kan personen vid en annan situation hamna i underläge, och tvärtom (Nilsson 

2008:86).  

 

I socialt arbete och i relationen mellan socialarbetaren och klienten har socialarbetaren mer 

makt då socialarbetaren, genom att hämta stöd i byråkratiska strukturer, har en mer 

fördelaktig strategisk position än klienten. Men eftersom maktrelationer alltid kan förändras, 

kan även socialarbetarens och klientens maktrelation förändras om en ny situation med nya 

förutsättningar uppstår (Nilsson 2008:94). Enligt Swärd och Starrin (2016:403) är 
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maktrelationer beroende av den kontext i vilken de verkar, och de är relaterade till ett nät av 

andra maktrelationer. Den makt som synliggörs mellan socialarbetare och klient är bara en del 

av en rad andra maktrelationer som finns mellan socialarbetaren och andra aktörer. 

Socialarbetaren behöver i sitt arbete förhålla sig till bland annat den politiska makten, andra 

organisationer som producerar välfärdstjänster, samt granskningsverksamheter såsom 

exempelvis inspektionen för vård och omsorg (Swärd och Starrin 2008:404).  

 

Foucault anser att makt är något som utövas snarare än något som ägs. Det är, menar han, inte 

möjligt att besitta makt utan att använda den (Nilsson 2008:85). Ett vanligt sätt att se på makt 

är att förstå det som något som hindrar eller förtrycker människor (Bogren 2016:108). 

Makthandlingar är i allmänhet en följd av en rationell handling snarare än tvång, och vid de 

tillfällen då någon har total kontroll över någon annan existerar inte längre någon 

maktrelation, utan endast dominans och förtryck (Nilsson 2008:93). Men med makt följer 

också motstånd och Foucault poängterar att där det inte finns motstånd finns heller ingen 

makt (Mills 2003:40). Att få igenom sin vilja i en social relation, även om den skulle strida 

mot motpartens vilja, brukar ses som maktutövning (Swärd & Starrin 2016:394). Enligt 

Foucault är makt och kunskap beroende av varandra, då kunskap ger makt. Detta innebär att 

kunskap finns i alla maktrelationer, där den som har maktpositionen även är den som innehar 

den största kunskapen (Nilsson 2008:84). Sammantaget menar Foucault att det finns både 

kunskap och motstånd i en ojämn maktrelation (Nilsson 2008:69). 

 

Enligt Ahrne (2016:186) är grunden för att en maktrelation skall uppstå ett beroende mellan 

parterna. Den som är mest beroende har minst makt, vilket innebär att den som har kontroll 

över de resurser den andra är beroende av har makten att reglera tillgången till dessa resurser. 

Både när det kommer till socialarbetarens relation med klienten och när det kommer till 

föräldrar och barn så finns ett beroende mellan parterna. I relationen mellan föräldrar och barn 

har föräldrarna normalt makten att bestämma över hur barnet skall uppträda då barnet är 

beroende av föräldern som äger boendet och familjens tillgångar (Karlsson 2016:125). Detta 

eftersom vårdnadshavare är underhållsskyldiga tills dess att barnet fyller 18 år (SFS 

1949:381). Barns ålder avgör också hur mycket makt barnet får då det finns mycket 

bestämmelser som är fixerat till ålder. Barn i 15 års ålder eller 18 års ålder ges större ansvar 

än yngre barn. Detta ser vi i lagen om LVU (1990:52) då den unge som fyllt 15 år, har rätt att 

föra sin talan i mål och ärende. Även skolgång, bilkörning och andra regler är markeringar för 
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olika åldrar i utveckling och mognad, vilket medför en viss makt vid en viss ålder (Karlsson 

2016:136).   

 

Makt förekommer i det sociala arbetet och i socialarbetarnas yrkesutövning. Mötet mellan 

socialarbetare och klient innebär en ojämn maktrelation där socialarbetaren har tillgång till en 

organisation och kunskap, och kan med stöd av lagar och regler utöva makt (Swärd & Starrin 

2016:395). Även om klienterna har vissa lagstadgade rättigheter är de ofta i underläge 

eftersom maktbalansen är ojämn. Swärd och Starrin (2016:410) poängterar att det är vanligt 

att socialtjänstens klienter känner sig maktlösa. Socialarbetaren har befogenhet att utöva makt 

då socialarbetaren utreder klienters behov, tolkar lagar, förordningar och centrala anvisningar 

för att fatta beslut om åtgärder för klienten. I likhet med Foucaults teori innehar 

socialarbetaren kunskap och därmed makt då socialarbetaren skall, med stöd av sin 

professionella kunskap, erfarenhet och beprövad praktik avgöra vad som är bäst för klienten 

(Swärd & Starrin 2016:395-396). Det finns också situationer där socialarbetaren med en oro 

för att förtrycka klienten och utöva makt istället underlåter att vidta åtgärder. Det kan då 

hända att socialarbetare underlåter att ta reda på vad barnen tycker om en situation som råder 

inom familjen, eftersom det är lättare att låta de vuxna beskriva problemen (Swärd & Starrin 

2016:401). Ibland kan även klienter ha någon form av företrädarskap där, istället för att 

exempelvis föräldern uttrycker sig om situationen, den personen som företräder klienter 

argumenterar för klientens åsikter och behov. Företrädarskap innebär, enligt Swärd och 

Starrin (2016:411), att någon representerar de maktlösa klienternas intresse i förhållande till 

mäktiga grupper och sociala strukturer.  

 

I denna studie är maktbegreppet centralt då studien berör barns delaktighet inom tvångsvård. 

Eftersom barn inte är myndiga, och därmed står i en beroendeställning gentemot vuxna, är 

barn en extra utsatt grupp då de kan hamna i en underordnad maktposition. Då tvångsvård 

innebär att myndigheter kan fatta beslut som berör barnet emot barnets vilja, är även detta en 

orsak till att barnet kan hamna i ett maktunderläge. Trots detta är barn inte maktlösa då lagar 

och bestämmelser skall ge barn möjlighet till delaktighet i form av att barn ska ges 

information och rättighet att föra sin egen talan. Genom att analysera vårt material med det 

teoretiska begreppet makt synliggörs aspekter av varför barns delaktighet ser ut som den gör. 

Det ger oss även en ökad förståelse av de maktrelationer som finns och skapas vid 

förvaltningsrättens förhandling angående LVU. 
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3.2 Harts delaktighetsstege 

Roger Hart (1992:39) är forskare i miljöpsykologi och har i samarbete med UNICEF utarbetat 

en modell för att kunna mäta barns delaktighet i olika studier och projekt. Denna modell är 

formad som en stege med åtta nivåer och kallas för delaktighetsstegen: “Latter of 

Partcipation” (Hart 1992:8). Delaktighetsstegen kan användas som ett verktyg för reflektion 

över barns delaktighet och som en grund för diskussion om hur vuxna kan stötta barn att bli 

mer delaktiga. Genom att göra barn delaktiga anser Hart att barns motivation och kompetens 

främjas och att barn ges möjlighet att använda sin fulla kapacitet (Hart 1992:5). 

Delaktighetsstegen visar, genom sina åtta steg, vad som bedöms vara delaktighet av barn och 

vad som inte anses vara delaktighet. Hart beskriver de tre första stegen som ett icke-

deltagande och ett oacceptabelt förhållningssätt till barns inflytande. De övre fem stegen 

beskrivs som ökat initiativtagande av barn och betraktas, enligt Hart, som delaktighet av barn 

(Hart 1992:9). Nedan presenteras en illustration av Harts delaktighetsstege samt de åtta olika 

stegens innebörd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Delaktighetsstegen, Hart (1992:8) 
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1. Manipulation. Denna lägsta nivå på stegen innebär att barnet inte har något inflytande 

på de projekt eller sammanhang barnet är med i. Detta steg handlar om att barnet får 

delta utan att veta i vilket sammanhang. Barnet blir inte rådfrågat, får ingen 

information och får inte heller någon förståelse för det sammanhang barnet är med i. 

De vuxna sitt eget deltagande och inflytande, och påstår att projektet endast är initierat 

av barnet (Hart 1992:9).   

 

2. Decoration. Detta steg handlar om att barnet får delta som en dekoration, för att det 

ska se bra ut utåt för att stärka vuxnas syfte och ambitioner med projektet.  Exempel 

på hur barnet används som dekoration är att de kan bli tillsagda att bära kläder med ett 

särskilt budskap på. Inte heller i detta steg får barnet någon information om 

sammanhanget, och barnet ges heller ingen möjlighet att uttrycka sig. Trots detta så 

låtsas de vuxna att barnen är förstående deltagare (Hart 1992:9).  

 

3. Tokenism. Innebär att ett barn får närvara för att symbolisera något i sammanhanget 

och endast är en förlängning av den vuxnes röst. I detta steg får barnet uttrycka sig, 

men har inget val om hur de ska uttrycka sig eller kring vilket ämne. Istället är det de 

vuxna som bestämmer vad barnet ska uttrycka (Hart, 1992:9-10). 

 

Det fjärde steget är enligt Hart (1992:11) det första steget i delaktighetsstegen som faktiskt 

handlar om delaktighet av barn. För att räknas som delaktighet ska barnet enligt Hart förstå 

syftet med projektet, veta vem som tog beslut om deras medverkan och varför, ha en 

betydande roll, samt att de medverkar i projektet efter att projektet har blivit förklarat för dem. 

  

4. Assigned but Informed. Handlar om att barnet har fått information om projektet och 

vad barnets roll i projektet är. Trots detta blir inte barnet aktivt delaktig, då barnets roll 

att påverka är liten. Genom informationen kan barnet istället själv producera något, 

eller kommunicera ut informationen till flera. Enligt Hart (1992:11) är denna nivå av 

delaktighet endast en kortsiktig lösning som behöver följas upp av fler moment.  

 

5. Consulted and Informed. I detta steg ingår barnet i ett projekt som är skapat och drivs 

av vuxna, men barnet får information om sammanhanget, blir rådfrågat, får möjlighet 

att yttra sig och sina åsikter, och deras åsikter tas även på allvar. I detta steg blir även 
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barnet tillfrågat om de vill medverka, informerat om resultatet av barnets medverkan, 

och barnets egna bidrag till projektet synliggörs (Hart 1992:12).   

 

6. Adult Initiated, Shared Decisions With Children. I detta steg görs barnet delaktigt 

genom att få delta i beslutsfattandet, trots att projektet är startat av vuxna. Barn och 

vuxna samarbetar för att uppnå ett resultat där båda parter är nöjda (Hart 1992:12). 

 

7. Child Initiated and Directed. I detta steg hålls vuxna utanför projektet, då det är barnet 

själv som tar initiativ och fattar beslut. Enligt Hart (1992:14) är det svårt att hitta 

projekt som passar in i detta steg, då det oftast förekommer i barns lekar. Hart menar 

att det kan vara svårt för vuxna att uppmärksamma barns initiativ och att tillåta 

initiativen att bli verklighet. Han menar även att vuxna har svårt att inte ta på sig den 

bestämmande och ansvarade rollen över barnet. 

 

8. Child-initiated, shared with adults. Detta är det sista steget i delaktighetsstegen och 

innebär att barn sätter igång ett projekt för att lösa ett problem och får vuxna med sig 

för att lösa problemet. Enligt Hart (1992:14) är det oftast äldre tonåringar som hamnar 

i denna nivå av delaktighet. Hart menar att om barn tar hjälp av vuxna visar det tecken 

på självsäkerhet och kompetens, då behovet av att samarbeta med andra inte förnekas. 

 

Harts delaktighetsmodell kan användas för att analysera barns delaktighet och för att förstå 

hur barn kan göras delaktiga i olika projekt och sammanhang. Med hjälp av 

delaktighetsmodellen kan man få förståelse för om och hur barn görs delaktiga i 

socialtjänstens utredning, samt i förvaltningsrättens bedömning och beslut angående LVU-

vård. Hart (1992:31-33) diskuterar även att det finns många faktorer som påverkar barns 

möjlighet till delaktighet i olika projekt och sammanhang. Barns delaktighet påverkas av 

faktorer såsom exempelvis barns självförtroende, klass, etnicitet och kön och detta är något 

modellen inte tar upp, men som bör beaktas vid användning av modellen. Delaktighetsstegen 

kan i olika sammanhang anses vara missvisande. Detta då stegen kan anses symbolisera en 

hierarki där målet är att nå den högsta nivån vilket inte alltid är möjligt eller lämpligt (Lekies 

2007:522). Hart (1997:40-41;1992:8) poängterar att det inte är meningen att de som arbetar 

med barns delaktighet ska sträva efter att den alltid ska vara i toppen av stegen, utan snarare 

att sätta fokus på att det är barnet som ska ges möjlighet att själv välja.  
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4 Forskningsmetod  

4.1 Tillvägagångssätt 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie genom textanalys av rättsfall i förvaltningsrätten 

som behandlar unga i omsorgsbrist enligt 2 § LVU. Vi har med utgångspunkt i våra 

frågeställningar tolkat vilken betydelse ungas åsikter och inställning som tillmäts, samt hur 

det kommer till uttryck vid tvångsvårdsärenden. Vi har brutit ner våra frågeställningar i 

analysfrågor om bland annat hur rättsfallen är uppbyggda, hur bedömningen motiveras, på 

vilka grunder beslut fattas, vad som inte tas med i texten samt vilka uttryck som används. I 

rättsfallen har vi i huvudsak fokuserat på barnets åsikter och uttalande i socialnämndens 

utredning, i den muntliga förhandlingen samt i förvaltningsrättens bedömning och beslut.  

Då vi i vår studie vill få en förståelse för hur övergripande samhälleliga processer och 

relationer formas och kommer till uttryck är textanalys relevant att använda som metod. 

Texter är centrala i samhället och en viktig källa till hur människor ser på samhället, hur 

identiteter skapas och upprätthålls samt hur relationer mellan olika grupper påverkas (Boréus 

2015:158). Vid textanalys används i forskningssammanhang sekundär data, det vill säga data 

som forskaren inte själv skapar för sitt specifika syfte, utan data som redan existerar och är 

skapat av någon annan (Mälardalens högskola 2016). Rättsfall är ett lättillgängligt material 

vilket gör det möjligt för oss att få en bred empiri genom att studera en mängd olika rättsfall. 

Vid exempelvis intervjuer hade denna breda överblick inte varit möjlig med tanke på den 

tidsram vi har att förhålla oss till i denna studie. 

Det finns många olika kategorier av texter som produceras och konsumeras i olika syfte 

(Boréus 2015:159).  I den allmänna förvaltningsdomstolen är rättsfallen allmänna handlingar, 

det vill säga handlingar för att ge allmänheten möjlighet till insyn i offentliga verksamheter 

(Regeringen u.å). Rättsfallen används även av domstolar som vägledning för hur lagen ska 

tolkas, när nya liknande fall dyker upp. De rättsfall som publiceras för allmänheten är endast 

referat av de fullständiga originaldomarna, vilket inte gör det möjligt för oss att studera 

domarna i sin helhet och få tillgång till all information som framgår i originaldomen (Umeå 

universitetsbibliotek u.å).  

Arbetsfördelningen mellan oss två författare har genom hela studiens gång delats lika, där vi 

samarbetat och tillsammans i gemensamma reflektioner utvidgat vår förståelse och kunskap 
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inom ett ämne som intresserar oss båda. Vi har i föreliggande uppsats diskuterat, bearbetat 

och kritiskt granskat varandras texter, och utifrån detta kommit fram till lösningar som vi 

båda två finner lämpliga.  

4.2 Urval och datainsamling 

Vid en studie är det omöjligt att studera alla delar av det område vi är intresserade av. Becker 

(2008:78) menar att det därför är viktigt att göra ett urval som kan representera en helhet och 

som gör det möjligt att generalisera över ett större område. I denna studie har vi valt att 

använda oss av ett målstyrt urval, genom att på ett målinriktat sätt välja ut rättsfall så att 

materialet blir relevant för att besvara våra formulerade forskningsfrågor (Bryman, 2011:392).  

I denna studie studeras rättsfall från år 2016 i förvaltningsrätten gällande barn i åldern 15-18 

år som socialnämnden anser lever under omsorgsbrist enligt 2§ LVU.  Förvaltningsrätten är 

den första instansen i den allmänna förvaltningsdomstolen och det är även där det första 

beslutet angående LVU fattas. Att studera rättsfall från denna instans ger oss grundligare 

information jämfört med om vi gjort en analys av rättsfall hämtade från högre instanser i 

förvaltningsdomstolen. Rättsfall i de högre instanserna refererar ofta till information i 

förvaltningsrättens dom. Eftersom det under 2015 infördes en utveckling av BBIC för att 

bland annat öka barns delaktighet och stärka rättssäkerheten (Socialstyrelsen 2015b) så 

studerar vi data från 2016 för att få en så aktuell bild av barns delaktighet som möjligt. En 

genomgång av tidigare forskning på området synliggör en lucka i den tillgängliga kunskapen 

om hur barns röst kommer till uttryck och vilken betydelse den tillmäts sedan BBIC 

utvecklades. Då det är barnets åsikter, inställning och delaktighet som studeras baseras 

ålderskategorin både på SoL (2001:453) och LVU (1990:52) som säger att ett barn som har 

fyllt 15 år har rätt att föra sin egen talan i mål och ärenden. För att kunna beredas vård enligt 

2§ LVU skall den unge vara under 18 år, och vi har utifrån detta valt att studera unga mellan 

15-18 år. Trots att vi har valt att fokusera vår studie på 2§ LVU, gällande omsorgsbrist, är vi 

medvetna om att det främst är yngre barn som blir omhändertagna utifrån denna paragraf. 

Äldre barn hamnar oftare under 3§ LVU (1990:52) som behandlar unga som själva sätter sin 

hälsa och utveckling för påtaglig risk. Trots denna medvetenhet har vi valt 2§ LVU (1990:52) 

eftersom vi vill studera fall där det är omsorgsbrist som utgör en risk för den unges hälsa och 

utveckling. 
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I vår datainsamling har vi valt rättsfall som är publicerade i den juridiska 

informationsdatabasen Zeteo. Vid insamlingen av data använde vi sökorden Beredande av 

vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Vi avgränsade 

sökningen till rättsfall från kammarrätten år 2016. Rättsfall endast från förvaltningsrätten 

publiceras inte i databasen Zeteo, utan publiceras endast i samband med överklagade domar i 

Kammarrätten och i Högsta Förvaltningsdomstolen. Genom att välja rättsfall från 

kammarrätten får vi på så sätt även tillgång till rättsfall från förvaltningsrätten. I det urval vi 

har gjort har vi valt att enbart studera förvaltningsrättens domar. Vid sökningen i Zeteo (2016-

11-21) fick vi 818 träffar. Av dessa 818 rättsfall gick vi igenom de 350 första rättsfallen där vi 

valde ut bifall och avslag enligt 2 § rörde barn i åldrarna 15-18 år. Efter denna första 

genomgång av materialet fick vi fram 41 stycken rättsfall. Av dessa 41 rättsfall tittade vi på 

förvaltningsrättens avgörande och tog bort de rättsfall där den muntliga förhandlingen ägde 

rum år 2015, samt rättsfall rörande barn som inte hade fyllt 15 vid förvaltningsrättens 

avgörande. Vi tog även bort rättsfall som rörde både 2 och 3 §§ LVU och fall som berörde 

syskonpar, då det är problematiskt att studera barns delaktighet genom att endast studera 

delaktigheten av det syskon som är inom ramen för vår ålderskategori. Efter denna andra 

gallring fick vi slutligen fram 16 stycken rättsfall från förvaltningsrätten som vi har valt att 

använda oss av som material för att besvara våra frågeställningar.  

 

4.3 Vetenskapsteoretisk ansats 

Vi kommer i denna studie att använda oss av en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats då 

tolkning och förståelse har en betydande roll i denna studie då vi utgår från en textanalys. 

Hermeneutik är en vetenskapsteori för tolkning och förståelse som är stor inom 

humanvetenskapen. Till en början var hermeneutiken endast en teori för texttolkning, men har 

efterhand utvecklats till en allmän teori för tolkning och förståelse. Genom hermeneutik 

redogörs innebörden av förståelse, det vill säga att leva sig in i en annan människas liv och 

inre upplevelser. Meningen med hermeneutiken är därmed att skapa förståelse för 

mänskligheten (Thomassen 2007:178-182). Den förståelseprocess vi kommer använda oss av 

under vår tolkning av rättsfallen är i likhet med Gadamers beskrivning av den hermeneutiska 

cirkeln. Vid förståelse av någonting, är förståelsen dels påverkad av vad det är som ska förstås 

och även av våra tidigare erfarenheter och av våra fördomar, det vill säga av vår 

förståelsehorisont. Vid nya intryck, i detta fall genom tolkning av rättsfall, sker en 

pendelrörelse mellan tidigare fördomar och erfarenheter och det nya som vi försöker förstå, 
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mellan helhet till del och från del till helhet. I vår studie sker en pendling mellan rättsfall och 

rättsfall, mellan text och kontext, samt mellan empiri och teori. Denna pendelrörelse skapar 

mening och sammanhang i det vi försöker förstå, och gör att det vi försöker förstå blir 

begripligt (Thomassen 2007:100-102). Då det är forskarens egna fördomar och 

förståelsehorisont som påverkar tolkningen och förståelsen av det som studeras, så står inte vi 

som forskare objektiva till vår forskning utan ingår i ett samspel med det som vi studerar 

(Thomassen 2007:194).  

4.4 Forskningsetiska överväganden 

Innan och under tiden en studie som berör människor genomförs är det av stor vikt att beakta 

en rad olika forskningsetiska överväganden. Syftet med de etiska övervägandena är att skydda 

och respektera den enskilda människan från kränkning och skada. För att kontrollera 

forskning gäller lagen (2003:460) om etikprövning, etikprövningslagen (Vetenskapsrådet 

2011). Vetenskapsrådet lyfter fram fyra forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som kan vara till hjälp vid etisk övervägning. De fyra 

forskningsetiska principerna är samtyckeskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet samt 

informationskravet. Samtyckeskravet innebär ett krav att de medverkande personerna ska 

lämna samtycke om att de vill medverka i studien, nyttjandekravet innebär att det insamlade 

empiriska materialet endast ska användas i forskningssyfte, informationskravet innebär att 

information om syftet med forskningen ska ges till de medverkande personerna och 

konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter som ingår i forskningsmaterialet ska hållas 

skyddade så att obehöriga inte kan få tillgång till dem och därmed skyddas från att få deras 

identitet avslöjad (Vetenskapsrådet 2002).  

Vi har både före, och parallellt med forskningsprocessen, haft ett etiskt förhållningssätt till 

vårt material och till vår studie. Vi har tagit vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer i 

beaktande genom hela processen. Genom valet att använda rättsfall som empiriskt material 

har vi med respekt för människovärdet och för att försöka minimera risken för skada inte 

involverat barn och unga personligen i denna studie. I beaktandet av de forskningsetiska 

principerna har vi, trots informations- och samtyckeskravet, valt att inte kontakta de berörda 

personerna. Anledningen till detta val är för att vi anser att detta skulle göra mer skada än 

nytta då det material vi använder oss av är allmänna handlingar som redan finns tillgängligt 

för allmänheten. Då vi använder oss av allmänna handlingar kommer materialet gå att spåra 

upp av oberörda parter, vilket ger en transparens och öppenhet i studien. Dock leder även 
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detta till att konfidensialitetskravet till viss del ifrågasätts eftersom oberörda då även kan få 

tillgång till personuppgifter som vi i vår studie håller skyddade genom att avidentifiera och 

anonymisera materialet. När vi studerar och gör vår analys av rättsfallen kommer vi ständigt 

att reflektera kring rättsfallens innehåll och vi kommer att använda materialet som en 

informationskälla. I vår studie är vi medvetna om att vi som forskare gör vår egen tolkning av 

materialet. För att inte värdera materialet utifrån egna personliga värderingar eller åsikter 

använder vi oss av teorier och begrepp för att få en distanserad, mer generaliserbar bild av 

materialet. Genomgående i vår forskningsprocess kommer vi endast använda det insamlade 

materialet för att uppnå syftet med denna studie. 

 

5 LVU-processen 

5.1 Beskrivning av LVU processen 

Lagen om vård av unga (LVU) är en tvångsvårdslagstiftning som är till för att skydda utsatta 

barn då samtycke från föräldrarna inte kan fås. Med hjälp av denna lagstiftning kan 

socialnämnden gå in i vårdnadshavarens ställe med skydd, stöd och behandling för att 

förhindra en ogynnsam utveckling av den unge. Det skydd och stöd som tillämpas är med 

hänsyn till vad barnets bästa kräver och kan innebära boende utanför det egna hemmet 

(Lundgren, Sunesson & Thunved 2016:348). 

Dessa bestämmelser finns i 1 § 1 och 2 stycket LVU som säger följande: 

1§ Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med den unge 

och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). 

Insatserna ska präglas av respekt för den unges människovärde och integritet. 

Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de situationer 

som anges i 2 eller 3§ föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med 

samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har 

fyllt 15 år, av honom eller henne själv (SFS 1990:52). 

Den som är under 18 år ska beredas vård enligt 2 § LVU om någon av de följande 

situationerna förekommer och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med samtycke: 

https://lagen.nu/1990:52#P1S1
https://lagen.nu/2001:453
https://lagen.nu/1990:52#P3


 

22 

 

2§ Vård skall 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 (SFS 1990:52).  

Det är socialtjänsten i den kommun där barnet är bosatt som utreder barnets förhållande. Om 

socialtjänsten utifrån denna utredning anser att tvångsvård är nödvändig för att skydda barnet 

från en ogynnsam utveckling lägger socialnämnden fram en ansökan om beredande av vård 

enligt LVU till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten fattar i sin tur ett beslut på 

socialnämndens ansökan (Lundgren, Sunesson & Thunved 2016:359). Anledningen till att det 

är förvaltningsrätten som fattar beslut om tvångsvård är på grund av förvaltningsrättens 

uppdrag att reglera de offentliga institutionernas verksamhet på statlig och kommunal nivå, 

för att kontrollera att medborgarna får den rätta servicen och de rätta tjänsterna (Staaf & 

Zanderin 2015:34). Den allmänna förvaltningsdomstolen har tre instanser: förvaltningsrätt, 

kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstol. Beslut som fattas av förvaltningsrätten kan 

överklagas till högre instanser. Förfarandet vid förvaltningsrätten är huvudsakligen skriftligt i 

form av socialtjänstens utredning och ansökan om beredande av vård, men kan även 

kompletteras av en muntlig förhandling (Lundgren, Sunesson & Thunved 2016:481). Syftet 

med den muntliga förhandlingen är att den ska komplettera den skriftliga handläggningen så 

att målet blir så väl utrett som möjligt (Sveriges domstolar 2014). Vid muntliga förhandling 

har den unge rätt till offentligt biträde som skall ta tillvara på barnets bästa genom att ge råd 

och stöd och tillvarata barnets intresse (Lundgren, Sunesson & Thunved 2016:410-413).  

6 Resultat och analys 

I föreliggande avsnitt presenteras studiens resultat som bygger på en analys av 16 rättsfall 

hämtade från förvaltningsrätten. Av dessa 16 rättsfall är det 15 stycken som lett till bifall 

vilket betyder att förvaltningsrätten har, i linje med socialnämndens ansökan, beslutat att 

LVU-vård skall beredas den unge. I ett av de studerade rättsfallen avslog förvaltningsrätten 

socialnämndens ansökan då förvaltningsrätten inte fann LVU-vård nödvändig. I de studerade 

rättsfallen är det majoriteten flickor som är aktuella för LVU-vård, och i endast fem rättsfall 

behandlas pojkar. De unga som är aktuella för LVU-vård är i fem rättsfall 15 år, i åtta rättsfall 

16 år, samt i tre rättsfall 17 år gamla.   

Genom textanalys av 16 rättsfall framkommer det hur den unges åsikter och inställning 

kommer till uttryck, samt vilken betydelse dessa tillmäts. Detta kopplas till tidigare forskning 

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rvaltningsr%C3%A4tt_%28domstol%29
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kammarr%C3%A4tt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kammarr%C3%A4tt
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gsta_f%C3%B6rvaltningsdomstolen_%28Sverige%29
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samt analyseras utifrån ett maktperspektiv och Harts (1992) delaktighetsstege. Resultatet och 

analysen presenteras utifrån rubrikerna: den unges åsikter och inställning i förvaltningsrättens 

utredning, den unges åsikter och inställning i förvaltningsrättens bedömning och den unges 

nivå av delaktighet i förvaltningsrättens utredning och beslut. De olika rättsfallen presenteras 

utifrån en nummerordning 1-16 som skapats för att organisera rättsfallen och därmed förenkla 

för läsaren. De citat som valts ut från rättsfallen kommer att presenteras i resultatet där vi har 

bytt ut de berörda personernas namn till följande: “den unge”, “vårdnadshavare” eller 

“offentligt biträde”. 

6.1 Den unges åsikter och inställning i förvaltningsrättens 

utredning 

Förvaltningsrättens utredning gällande LVU-vård består av socialnämndens utredning, samt i 

vissa fall av en muntlig förhandling. I socialnämndens utredning skall den unge ges utrymme 

att uttrycka sina åsikter och inställning. Även andra parter som på något sätt är involverade i 

den unges liv kan ges möjlighet att uttrycka sig, såsom exempelvis den unges skola, BUP, 

kurator, läkare eller psykolog. Även i den muntliga förhandlingen ska den unge över 15 år ges 

möjlighet att uttrycka sina åsikter. Det är i socialnämndens utredning och i den muntliga 

förhandlingen som det framkommer hur den unges åsikter och inställning kommer till uttryck 

i form av till exempel hur texten är upplagd, vilket utrymme den unges åsikter ges i texten, 

samt i vilken ordning de olika parternas åsikter presenteras. Följande avsnitt visar hur den 

unges åsikter och inställning kommer till uttryck i socialnämndens utredning och i den 

muntliga förhandlingen. 

6.1.1 Socialnämndens utredning 

Socialnämndens utredning presenteras inledningsvis i samtliga rättsfall, före både muntlig 

förhandling och förvaltningsrättens bedömning och beslut. I majoriteten av de studerade 

rättsfallen, i 14 av 16 rättsfall, finns den unges åsikt och inställning med i den utredning som 

socialnämnden presenterar (Rättsfall 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 & 15). Även om den 

unges åsikter och inställning finns med i majoriteten av socialnämndens utredningar, så 

förekommer det en variation gällande hur stor del av utredningen som innehåller en 

beskrivning av den unges åsikter och inställning. I de flesta fall, i 10 av dessa 14 rättsfall, 

bygger socialnämndens utredning till stor del på den unges åsikter och inställning (Rättsfall 

1,5,6,7,8,9,11,12,13 & 14). Detta framgår genom att socialnämndens utredning huvudsakligen 
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baseras på den unges berättelser och att andra parter får, i jämförelse, mindre utrymme i 

utredningen. I de resterande 4 rättsfallen finns visserligen den unges åsikter och inställning 

med i socialnämndens utredning som presenteras, men får ett begränsat utrymme. Detta 

framkommer genom att andra parter, såsom skola, BUP och vårdnadshavare, får mer 

utrymme att uttrycka sig och större betydelse i socialnämndens utredning än den unge.  

Socialnämndens presenterade utredningar visar således att det vanligaste är att den unges 

åsikter och inställning finns med och får en betydande roll i utredningen. Vårt resultat skiljer 

sig från tidigare studier som visar att det finns en otillräcklighet gällande barns delaktighet i 

barnavårdsutredningar (Mattsson 2002:22), samt att utredande socialsekreterare som arbetar 

med barn och unga tillbringar tio minuter, motsvarande två procent, av sin dagliga arbetstid 

med att träffa barn och ungdomar för enskilda samtal (Socialdepartementet 2016). Tidigare 

forskning kan därmed indikera att barns delaktighet är låg i socialnämndens utredningar och 

att barn även ges lite utrymme att uttrycka sig, något som inte framkommer genom analysen 

av vårt material. Tvärtemot tidigare forskning så framgår det, utifrån de rättsfall vi valt att 

studera, att barn ges stort utrymme i socialnämndens utredningar, även om det finns två 

rättsfall där barnets åsikter inte framkommit. Att barns åsikter och inställning ges utrymme i 

socialtjänstens utredningar, är enligt tidigare forskning, något positivt då barn har en önskan 

om att bli lyssnad på, få ta del av beslut och bli informerade och involverade i processen. 

Tidigare forskning visar att beslut som fattas blir bättre för barnet om barnets åsikter 

uppmärksammas i de utredningar som socialtjänsten gör (Atwool 2006:264).  

Men även om vårt resultat visar att majoriteten av socialtjänstens utredningar innehåller 

barnets åsikter och inställning så framkommer det, i ett av rättsfallen, att de uppgifterna som 

presenterats i utredningen inte överensstämmer med den unges uppfattning av sin situation. I 

ett rättsfall (15:9) framkommer det att den unge framför följande i den muntliga 

förhandlingen: “Det som anges i utredningen är lite ’underdrivet’ och verkligheten är 

egentligen värre än vad som framgår i utredningen. Det har också tillkommit saker som inte 

anges i utredningen.” Detta citat visar således en komplicerad bild av barns delaktighet i 

socialtjänstens utredningar. Trots att den unges åsikter har tagits med i utredningen så har 

inte, enligt vad som framkommer i citatet, den utredande socialsekreteraren fullt ut lyssnat på 

vad den unge har att säga. I likhet med detta så visar tidigare forskning att socialarbetares 

utredningar ofta har förenklade förklaringar av barnets åsikter (Hultman & Cederborg 

2013:76), samt att socialarbetare som arbetar med att placera barn i första hand lyssnar på sin 
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egen uppfattning och sin professionella bedömning snarare än att ta hänsyn till önskningar 

från föräldrar och barn (Vis & Fossum 2015:278). Det förekommer också, enligt tidigare 

forskning, att föräldrar och professionella ofta ges förtur framför barnet att beskriva barnets 

identitet och situation (Hultman och Cederborg 2013:73). Att underlåta att ta reda på vad 

barnen tycker om en situation som råder inom familjen kan bero på att det för socialarbetaren 

är lättare att låta de vuxna beskriva problemen. Detta då det finns situationer där 

socialarbetaren, med en oro för att förtrycka barnet och utöva makt, istället underlåter att 

involvera barnet (Swärd & Starrin 2016:401). Istället för att minska maktförhållandet, kan 

denna oro istället kan leda till en förstärkning av den redan befintliga maktrelationen då 

bristen på delaktighet kan leda till att barnet känner sig maktlös. Det förekommer ofta, enligt 

Swärd och Starrin (2016:410), att socialtjänstens klienter, i detta sammanhang barn, känner 

sig maktlösa. Socialarbetaren har befogenhet att utöva makt då socialarbetaren utreder barnets 

behov, tolkar lagar, förordningar och centrala anvisningar för att fatta beslut om åtgärder för 

barnet. I likhet med Foucaults teori innehar socialarbetaren kunskap, och därmed makt, då 

socialarbetaren skall fatta beslut och avgöra vad som är bäst för barnet (Swärd & Starrin 

2016:395-396).  

6.1.2 Muntlig förhandling 

I likhet med resultatet från socialnämndens utredning, så visar materialet att det vanligaste är 

att den unges åsikter och inställning framkommer i den muntliga förhandlingen. I 15 rättsfall 

hölls en muntlig förhandling, var av i 14 rättsfall framkommer den unges åsikter och 

inställning (Rättsfall 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14,15 & 16). Dock har vi genom att studera 

dessa rättsfall uppmärksammat en skillnad gällande hur den unges åsikter framställs i den 

muntliga förhandlingen. I tre av de studerade rättsfallen där muntlig förhandling har hållits 

framkommer den unges åsikter och inställning genom det offentliga biträdet (Rättsfall 2,4 & 

16). Ett exempel på hur den unges åsikter och inställning framkommer genom den unges 

offentliga biträde finns i ett rättsfall (2:5), där följande lyder: “[Offentligt biträde] uppger, i 

egenskap av ställföreträdare och offentligt biträde för [den unge], att [den unge] motsätter sig 

ansökan om LVU-vård.” Att den unge har ett offentligt biträde innebär att, istället för att 

exempelvis föräldern uttrycker sig om situationen, det offentliga biträdet företräder barnet och 

argumenterar för barnets åsikter och behov. Detta företrädarskap innebär, enligt Swärd och 

Starrin (2016:411), att någon representerar de maktlösa klienternas, i detta fall barnets, 

intresse i förhållande till mäktiga grupper och sociala strukturer. Det offentliga biträdet 

innehar en viss kunskap och ska, med stöd av denna kunskap, erfarenhet och beprövad 
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praktik, företräda barnets intresse i förhållande till vårdnadshavarnas eller socialnämndens 

intresse. Trots att den unge har mindre kunskap än socialnämnden och är i en 

beroendeposition gentemot både vårdnadshavarna och socialnämnden så innebär det inte att 

den unge är maktlös. Den unge ska enligt lagen ha möjlighet att framföra sina åsikter vid 

beredande av vård enligt LVU, något som bland annat kan möjliggöras genom det offentliga 

biträdet.  

Det framkommer ytterligare skillnader i hur den unges åsikter och inställning från den 

muntliga förhandlingen framställs och presenteras i rättsfallen. Dessa skillnader syns bland 

annat i hur texten i rättsfallen är upplagd, där skillnader förekommer i om den unges åsikter 

presenteras med ett eget stycke eller inte, vilken ordning de olika parternas åsikter 

presenteras, samt vilket utrymme i texten som ges till de olika parternas uttalande. Det mest 

förekommande är att den unges åsikter har ett eget stycke i texten, där den unges namn står 

som rubrik. När det kommer till vilken ordning de olika parternas åsikter presenteras så visar 

vårt resultat att i de flesta rättsfallen, 9 av 14, har den unges åsikter och inställning 

presenterats efter både socialnämnden och vårdnadshavarna uttalanden (Rättsfall 

1,2,3,4,7,11,12,13 & 15). Tidigare forskning visar, i likhet med vårt resultat, att föräldrar och 

professionella har prioritet att uttrycka och beskriva barnens situation (Hultman & Cederborg 

2013:73). I fyra rättsfall har den unges åsikter och inställning presenteras före 

vårdnadshavare, men efter socialnämnd (Rättsfall 5,6,9 & 16), och i endast ett rättsfall 

(Rättsfall 14) presenterades den unges åsikter och inställning före både socialnämnd och 

vårdnadshavare. Det framkommer även i de studerade rättsfallen att de medverkande parterna 

i den muntliga förhandlingen ges olika stort utrymme i texten åt sina uppgifter och åsikter. I 

majoriteten av rättsfallen, i 8 av 14 rättsfall, så ges den unge lika stort utrymme som 

vårdnadshavarna för att uttrycka sina åsikter (Rättsfall 1,3,4,5,6,7,9 & 15). I fem rättsfall ges 

den unges åsikter och inställning mindre utrymme än vårdnadshavarna i den muntliga 

förhandlingen (Rättsfall 2,12,13 & 16), och endast i två rättsfall ges den unge åsikter större 

utrymme än vårdnadshavarna i rättsfallet (Rättsfall 11 & 14).  

Genom att granska hur rättsfallen är utformade och hur barns åsikter presenteras visar vårt 

resultat att det mest förekommande är att den unges åsikter och inställning framkommer i den 

muntliga förhandlingen, och att dessa har ett eget stycke och en egen rubrik. Det vanligaste är 

att den unges åsikter och inställning ges lika stort som vårdnadshavarna att uttrycka sig utifrån 

textens omfång, men det förekommer även att den unge ges mindre utrymme att uttrycka sig. 
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I majoriteten av rättsfallen hamnar dock den unges uppgifter efter både socialnämndens 

utredning och vårdnadshavarna uppgifter. Genom att granska hur den muntliga förhandlingen 

är utformad kan man utläsa att det finns en viss maktstruktur. Socialnämnden har mer makt då 

socialnämnden, genom att hämta stöd i byråkratiska strukturer och genom sin kunskap om 

både organisationen och LVU processen, har en mer fördelaktig strategisk position än både 

vårdnadshavare och den unge (Nilsson 2008:94). Samtidigt som socialnämnden innehar en 

strategisk position finns det även ett beroende mellan parterna. Både vårdnadshavare och 

barnet är i en beroendeställning gentemot socialnämnden som utrett familjen och ansökt om 

LVU-vård. Samtidigt i relationen mellan föräldrar och barn har föräldrarna normalt makten att 

bestämma över hur barnet skall uppträda då barnet är beroende av föräldern som äger boendet 

och familjens tillgångar (Karlsson 2016:125). Detta eftersom vårdnadshavare är 

underhållsskyldiga tills dess att barnet fyller 18 år (SFS 1949:381) och ansvarar därmed för 

barnets försörjning, fostran och omsorg.  

6.2 Den unges åsikter och inställning i förvaltningsrättens 

bedömning 

Vid beslut om beredande av vård enligt LVU gör förvaltningsrätten en bedömning om 

huruvida vård ska beredas den unge, utifrån de uppgifter som framkommer genom 

socialnämndens utredning och under den muntliga förhandlingen. Det är därmed i 

bedömningen som det framgår vilken betydelse förvaltningsrätten tillmäter den unges åsikter 

och inställning. Resultatet vi fått fram presenteras i detta avsnitt utifrån om förvaltningsrättens 

beslut har gått i linje med den unges inställning eller inte.  

6.2.1 Förvaltningsrättens beslut går emot den unges åsikter och inställning 

Genom att granska bedömningen av förvaltningsrättens beslut har det framkommit vilken 

betydelse förvaltningsrätten tillmätt den unges åsikter och inställning samt om beslutet gått i 

linje med barnets åsikt eller inte. I 6 av de 16 studerade rättsfallen går förvaltningsrättens 

beslut emot den åsikt och inställning som den unge förmedlat under utredningen. Trots att 

förvaltningsrättens beslut går emot den unges åsikt och inställning synliggörs en skillnad i 

vilken betydelse förvaltningsrätten tillmäter den unges åsikter i bedömningen inför beslutet. I 

fyra av dessa sex rättsfall tillmäts den unges åsikter och inställning ingen eller liten betydelse 

i förvaltningsrättens bedömning och beslut (Rättsfall 1,2,3 & 4). Detta framgår av att 

förvaltningsrätten inte nämner den unges lämnade uppgifter i sin bedömning, utan istället 
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grundar bedömningen på andra parters uttalanden. I ett av rättsfallen blir det tydligt hur den 

unges åsikter och inställning inte tillmäts någon betydelse i bedömningen, då 

förvaltningsrätten bifaller LVU-vård trots att det i den muntliga förhandlingen framkommer 

att den unge uttrycker följande: 

Hon får sitt omsorgsbehov tillgodosett och har inget vårdbehov. Hela hennes värld skulle 

raseras om hon tvingades bryta upp från hennes hem. Den positiva utveckling som skett 

hemma hos [vårdnadshavaren] är en garanti för att hon kommer få det bra där.  

                      (Rättsfall 3:6) 

Detta uttalande visar att den unge starkt motsätter sig LVU-vård, då det skulle innebära att 

den unge måste lämna sitt hem. Tidigare forskning visar att det kan vara skadligt för barn att 

uppleva en maktlöshet som kan följa av barnets röst inte blir hörd. Tidigare forskning visar 

även att det blir enklare för barnet att leva med eventuella konsekvenser som följer av ett 

felaktigt beslut om barnet blivit delaktig i besluten än om de exkluderats från beslutstagandet 

och inte få sin röst hörd (Atwool 2006:266). Om man applicerar tidigare forskning på den 

unges situation i detta rättsfall skulle det kunna anses skadligt att förvaltningsrätten går emot 

den unges åsikt och inställning. Eftersom LVU är en tvångslagstiftning har förvaltningsrätten 

en makt att i denna situation avgöra om den unge skall placeras utanför det egna hemmet. 

Foucault menar att med makt följer motstånd och där det inte finns motstånd finns heller 

ingen makt (Mills 2003:40). Genom att förvaltningsrätten får igenom sitt beslut, trots att det 

strider mot både den unges och vårdnadshavarnas vilja, så innebär detta en maktutövning 

både mot den unge och dennes vårdnadshavare (Swärd & Starrin 2016:394). Tidigare 

forskning visar även att barn har en undanskymd roll i förvaltningsrättens rättsliga process 

och i domen (Mattsson 2002:22), något som i denna situation blir synligt då förvaltningsrätten 

går emot den unges åsikt och inställning. Men den unge får också en undanskymd roll då 

förvaltningsrätten väljer att grunda sitt beslut på den utredning som socialnämnden 

presenterat, istället för att utgå från de förbättringar som den unge och dess vårdnadshavare 

beskriver i den muntliga förhandlingen. Förvaltningsrätten anser i sin bedömning att de 

förbättringar som skett inte kan garantera att den unge får sitt behov tillgodosett och har 

därmed beviljat LVU-vård. Förvaltningsrätten har till följd av detta gått emot barnets åsikter 

och inställning. I situationer där barn exkluderas när beslut tas så visar tidigare forskning att 

barn exkluderas eftersom de kan ses som passiva, irrationella och inkompetenta till att ta egna 

beslut som rör deras omvårdnad (Atwool 2006:259). I likhet med tidigare forskning så kan det 
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anses att förvaltningsrätten inte, i denna situation, anser att den unge kan ta ett eget beslut som 

rör den unges omvårdnad.  

 

I de sex rättsfall där förvaltningsrättens beslut går emot den unges åsikt och inställning finns 

det två rättsfall som utmärker sig (Rättsfall 5 & 6). Detta då förvaltningsrätten har, trots den 

unges motvilja att beredas vård enligt LVU, grundat sitt beslut om LVU-vård huvudsakligen 

på den unges tidigare berättelse. Detta beror på att den unge under socialnämndens utredning 

har lämnat uppgifter om missförhållande i hemmet, och sedan ändrat sin inställning och sina 

åsikter i den muntliga förhandlingen. Förvaltningsrätten har trots detta grundat sin bedömning 

på de uppgifter den unge lämnat i socialnämndens utredning. I dessa två rättsfall befinner sig 

den unge i en hedersrelaterad kontext och förvaltningsrätten har där gjort bedömningen att det 

är vanligt att den unge ändrar inställning vid denna typ av situation då den unge påverkas av 

påtryckningar hemifrån: “Det är allmän känt att det är typiskt för denna typ av problematik att 

den som utsatts ändrar sin historia i efterhand, ofta för att de utsatts för påtryckningar av sin 

familj” (Rättsfall 5:13). Som citatet visar så har förvaltningsrätten konstaterat i sin bedömning 

att det är vanligt att den unge ändrar sin berättelse på grund av påtryckningar från sin familj. 

Förvaltningsrätten motiverar sitt beslut att gå emot den unges ändrade inställning genom att 

påpeka att de uppgifter som den unge har lämnat under socialnämndens utredning anses som 

trovärdiga och tillförlitliga samt att det är typiskt att den unge ändrar inställning vid 

hedersrelaterad problematik. Förvaltningsrätten motiverar även sitt beslut med att poängtera 

att den unges tidigare uttalanden har varit konsekventa, utan några orimligheter eller 

överdrifter. 

Denna situation där den unge, på grund av påtryckningar hemifrån, ändrar sin historia visar på 

den maktrelation som finns mellan föräldrar och barn. Barnet är i denna situation i en 

beroendesituation gentemot föräldrarna där föräldrarna har möjlighet att bestämma över hur 

barnet skall uppträda. För förvaltningsrättens del kan denna situation, i likhet med vad 

tidigare forskning visar, skapa en konflikt mellan att beakta den unges åsikt och inställning i 

relation till vikten av att skydda barnet (Vis & Fossum 2013:278). Förvaltningsrätten bedömer 

inte efter den unges ändrade inställning i den muntliga förhandlingen då de uppgifter som 

tidigare lämnats i socialnämndens utredning anses trovärdiga och tillförlitliga. Detta på grund 

av att i de uppgifter som den unge tidigare lämnat framgår att den unge är i behov av skydd, 

och i detta fall går skyddet före beaktandet av de ändrade uppgifterna.  
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6.2.2 Förvaltningsrättens beslut går i linje med den unges åsikter och inställning 

Förvaltningsrättens beslut går i linje med den unges åsikt och inställning i 10 av de 16 

studerade rättsfallen. Även om beslutet går i linje med den unges åsikter och inställning så 

kan en skillnad utläsas i vilken betydelse den unges åsikter tillmäts i förvaltningsrättens 

bedömning, samt i hur bedömningen motiveras. Genom att granska dessa tio rättsfall ges 

intrycket att den unges åsikter och inställning tillmäts större betydelse i förvaltningsrättens 

beslut i sju av dessa rättsfall (Rättsfall 7,8,9,12,13,14 & 15). Den unges åsikt och inställning 

kan anse tillmätas större betydelse då förvaltningsrättens bedömning uttryckligen grundas på 

de uttalanden som den unge framställt i socialnämndens utredning och i den muntliga 

förhandlingen. Förvaltningsrätten har också, i några av dessa sju rättsfall, valt att i sin 

motivering referera till barnets ålder, 36 § LVU samt Högsta förvaltningsdomstolen när de har 

bedömt utifrån den unges uppgifter. Följande citat är ett exempel på hur det kan se ut när 

förvaltningsrätten utgår från den unges åsikter och inställning i sin bedömning: “Mot 

bakgrund av detta [...] finner förvaltningsrätten att [den unges] uppgifter ska läggas till grund 

för bedömningen av hennes skyddsbehov” (Rättsfall 9:7). När förvaltningsrätten väljer att 

grunda sitt beslut på den unges uppgifter så har den unges åsikt och inställning skiljt sig 

gentemot en eller båda vårdnadshavare. Då förvaltningsrätten väljer att grunda sitt beslut på 

den unges uttalanden motiveras detta i vissa fall, i likhet med de fall där den unge ändrar 

inställning i den muntliga förhandlingen, med att den unges uppgifter anses som trovärdiga 

och tillförlitliga. Förvaltningsrätten motiverar även sitt beslut med att poängtera att den unges 

tidigare uttalanden har varit konsekventa, utan några orimligheter eller överdrifter. Då den 

unge och vårdnadshavarna uppger skiljaktiga uppgifter om hemförhållandena så motiverar 

förvaltningsrätten sitt beslut, om att grunda bedömningen på den unges uppgifter, med att 

säga att de missförhållanden som den unge upplever i hemmet inte behöver bevisas på samma 

sätt som i brottmål, då LVU är en skyddslagstiftning för utsatta barn.  

Tidigare forskning visar att barns delaktighet upprätthåller barns rättigheter, stärker barns 

position i samhället och ökar barns trygghet (Sinclair 2004:108). Genom att den unge görs 

delaktig i beslutstagandet och den unges uppgifter i LVU ärenden inte behöver bevisas på 

samma sätt som i brottmål stärks barns position gentemot föräldrarna och barnens trygghet 

kan anses öka. Den unges uppgifter väger tungt i denna situation, vilket kan innebära att den 

unge ges en viss makt. Detta eftersom den unges berättelser angående hemförhållandena i 

dessa rättsfall är tillräckliga för att förvaltningsrätten ska använda berättelserna som 

bedömingsunderlag vid beslut om LVU-vård. 
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Som tidigare nämnts föreligger det skillnader i hur förvaltningsrätten motiverar sitt beslut 

angående LVU-vård. Förvaltningsrätten har i tre rättsfall lyft fram den unges ålder som ett 

skäl till att tillmäta den unges åsikt och inställning betydelse (Rättsfall 12,14 & 15). Följande 

citat visar hur förvaltningsrätten motiverar sitt beslut när de tar hänsyn till ålder då de 

tillmäter den unges åsikter betydelse i sin bedömning:  

Till detta kommer att [den unge] själv anser att det finns en sådan relationsstörning som 

omnämns i utredningen och att det finns ett behov av vård enligt LVU. Med hänsyn till att 

[den unge] snart är 17 år gammal bör hänsyn tas till hur hon själv ser på sin situation och vad 

den kräver.  

(Rättsfall 15:11) 

 

Citatet ovan tyder på att förvaltningsrätten påverkas av den unges ålder när de tar hänsyn till 

den unges åsikter och inställning i sin bedömning av LVU-vård. Barnet ges, i förhållande till 

sin ålder, en viss makt att själv värdera sin situation och avgöra vad den kräver. Denna 

situation visar på att ålder är en markering för den unges mognad och även en faktor till 

varför den unges ges möjlighet att föra sin talan. Lagen om LVU (1990:52) anför att den unge 

som fyllt 15 år, har rätt att föra sin talan i mål och ärende. Genom att det finns bestämmelser 

som direkt är kopplade till ålder tyder på att äldre barn ges större ansvar, och därmed har mer 

makt, än yngre barn att kunna bedöma sin rådande situation (Karlsson 2016:136).   

 

Förvaltningsrätten har i tre av de rättsfall där den unges åsikter och inställning tillmäts större 

betydelse refererat till ett prejudikat från Högsta förvaltningsdomstolen för att motivera sin 

bedömning (Rättsfall 7, 8 & 12). Följande citat visar förvaltningsrättens referens till Högsta 

förvaltningsdomstolen och deras uttalande som skall ligga till grund för bedömning av 

liknande fall:  

 

“Barnet har en central plats i utredningen om förhållandena i hemmet. Den följer av LVU att 

barnets berättelse ska väga tungt i utredningen liksom barnets subjektiva upplevelse av 

hemförhållandena...”      

                      (Rättsfall 7:7) 

 

Genom att förvaltningsrätten hänvisar till ett prejudikat från Högsta förvaltningsdomstolen i 

sin bedömning kan det anses att maktrelationerna i LVU-ärenden är komplexa. Detta då det 

inte enbart finns maktrelationer mellan socialnämnden, vårdnadshavare och barnet, utan att 
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det dessutom förekommer maktrelationer utöver dessa. När socialtjänsten gör en utredning 

finns de huvudsakliga maktrelationerna mellan socialarbetaren och vårdnadshavaren samt 

barnet. Men enligt Nilsson (2008:94) förändras maktrelationer när en ny situation med nya 

förutsättningar uppstår. En ny situation uppstår, i denna kontext, när socialnämnden gör en 

ansökan om att den unge skall beredas vård enligt LVU till förvaltningsrätten. 

Maktrelationerna kan anse utvidgas då socialnämnden behöver förhålla sig till 

förvaltningsrätten som i sin tur, när de gör sin bedömning, behöver förhålla sig till bland 

annat vägledande domar från Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt Swärd och Starrin 

(2008:403) är maktrelationer beroende av den kontext i vilken de verkar och de är relaterade 

till ett nät av olika maktrelationer. Den makt som synliggörs mellan socialnämnd och 

vårdnadshavare, samt barnet är alltså bara en del av en rad andra maktrelationer som finns 

mellan socialnämnden och andra aktörer som är involverade i LVU processen.  

 

I de granskade rättsfallen förekommer det, i två av de sju rättsfallen där den unges åsikter och 

inställning ges större betydelse, att förvaltningsrätten refererar till 36 § i LVU i sin 

bedömning. I rättsfallet (8:9) uppges att “I 36§ LVU anges bl.a. att den unges åsikter och 

inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad”. 36§ 

LVU motsvarar artikel 12 i barnkonventionen och kan därmed anses vara av stor betydelse då 

barnkonventionen kan anses ha en viss makt över svenska lagar, detta då den svenska 

lagstiftningen skall överensstämma med konventionens artiklar (Ewerlöf, Sverne & Singer 

2004:23). Trots att 36§ LVU säger att den unges åsikter och inställning ska tillmätas 

betydelse så finns denna paragraf endast med i två av de 16 rättsfall som studerats (Rättsfall 8 

& 12). Dessutom finns denna paragraf med i de två rättsfall där förvaltningsrättens beslut 

faktiskt har gått i linje med barnets åsikt. Vi har sammantaget uppmärksammat i vårt material 

att det endast är i de fall där förvaltningsrätten grundar bedömningen på den unges uppgifter 

som förvaltningsrätten motiverar sitt beslut med att referera till prejudikat, paragrafer och till 

den unges ålder. Detta kan innebära att förvaltningsrätten vill styrka sin bedömning och sitt 

beslut genom att referera till andra aktörer som i denna situation har mer makt, såsom Högsta 

förvaltningsdomstolen samt betydande paragrafer såsom 36 § i LVU.  

 

När de kommer till de resterande tre rättsfallen, där förvaltningsrättens beslut går i linje med 

den unges inställning, går det att utläsa att den unges åsikter och inställning får en mindre 

betydelse i förvaltningsrättens bedömning och beslut i jämförelse med de ovan nämnda sju 

rättsfallen (Rättsfall 10, 11 & 16,). Detta eftersom, trots att beslutet går i linje med den unges 
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vilja, det inte uttryckligen i texten framkommer att bedömningen har grundats på den unges 

åsikter och inställning. Istället motiveras bedömningen med andra parters lämnade uppgifter 

som framkommit i utredningen. Förvaltningsrätten har inte heller, till skillnad från övriga 

rättsfall, refererat till varken den unges ålder, 36 § i LVU eller prejudikat från Högsta 

förvaltningsdomstolen när de motiverat sin bedömning och sitt beslut.  

 

6.3 Den unges nivå av delaktighet i förvaltningsrättens 

utredning och bedömning 

I följande avsnitt sammanställs resultatet från socialtjänstens utredning, den muntliga 

förhandlingen och förvaltningsrättens bedömning och beslut, i Harts (1992) delaktighetsstege. 

Genom att placera resultatet i delaktighetsstegen så synliggörs de ungas nivå av delaktighet i 

rättsprocessen gällande omsorgsbrist enligt 2 § LVU. 

Efter att ha placerat de unga i delaktighetsstegen framkommer det att samtliga hamnar mellan 

nivå 4 och nivå 6. Detta innebär, enligt Hart (1992:11), att samtliga av de unga på olika sätt 

blir delaktiga i LVU-processen. När delaktighetsstegen har använts för att analysera resultatet, 

har vår analys medfört att vi funnit det nödvändigt att utveckla den teoretiska modellen för 

delaktighet med ytterligare två steg som hamnar mellan steg 4-5 och 5-6. Anledningen till 

denna utveckling av modellen är att vi har uppmärksammat rättsfall som är för komplexa för 

att den unges nivå av delaktighet ska stämma korrekt in i någon av de redan skapade nivåerna 

i delaktighetsstegen. Genom att skapa två mellannivåer i stegen ger det oss en mer rättvis bild 

av de ungas delaktighet i LVU-processen. 

6.3.1 Nivå av delaktighet 

Steg 4: Assigned but Informed 

För att hamna under denna nivå av delaktighet, vilket är den lägsta nivån av delaktighet, så 

ska den unge få information om projektet och om den unges roll. I denna nivå blir inte den 

unge aktivt delaktig, då den unges roll att påverka beslutet eller upplägget är liten (Hart 

1992:11). I denna nivå hamnar två av de unga, i rättsfall 2 och 16, i denna lägsta nivå av 

delaktighet. Trots att beslutet i det ena fallet går i linje, och i det andra fallet emot, den unges 

inställning så har den unges roll i båda rättsfallen en liten betydelse både i socialnämndens 

utredning, i den muntliga förhandlingen samt i bedömningen. I den muntliga förhandlingen 
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framförs den unges åsikter i båda fallen genom den unges offentliga biträde. Sammantaget 

kan det i dessa rättsfall tolkas som att den unges roll att påverka är liten, och att den unge 

därmed inte blir aktivt delaktig.   

Steg 4-5: Mellan Assigned and informed och Consulted and informed 

Denna nivå av delaktighet är en kombination av steg fyra och steg fem, då de unga i två 

rättsfall uppfyller alla kriterier i steg 4 och en del av kriterierna från steg 5 (Rättsfall 1 & 3). I 

båda rättsfallen går förvaltningsrättens beslut emot den unges åsikter och inställning. Till 

skillnad från de unga som placerats i steg 4 kan de unga i detta steg ses som aktivt delaktiga i 

rättsprocessen då deras åsikter och inställning framkommer i både socialnämndens utredning 

och i den muntliga förhandlingen. Trots detta tillmäts de ungas åsikter och inställning ingen 

betydelse i varken utredningen, bedömningen eller i beslutet. Istället väger andra parters 

åsikter och uppgifter tyngre i både utredningen och i bedömningen och tas på större allvar i 

båda fallen, då det är deras uttalanden som ligger till grund för beslutet om LVU.  

Steg 5: Consulted and informed 

Denna nivå av delaktighet innebär, i likhet med steg 4, att den unge får information om 

projektet. Nivån av delaktighet höjs från steg 4 till steg 5 då den unge i denna nivå blir 

rådfrågat, får möjlighet att yttra sig och sina åsikter, samt att de åsikter som den unga yttrar 

tas på allvar av de vuxna. I denna nivå ska även den unges egna bidrag till projektet 

synliggöras (Hart 1992:12). Dessa kriterier om delaktighet kan kopplas till två av de unga, i 

rättsfall 4 och rättsfall 10, då den unge i båda dessa rättsfall blir rådfrågad och får möjlighet 

att yttra sina åsikter i socialnämndens utredning. Trots detta förekommer det skiljaktigheter i 

dessa två fall gällande hur en unge blir delaktig. Varken i rättsfall 4 eller i rättsfall 10 deltar 

den unge i en muntlig förhandling. I rättsfall 4 uppger den unge till en början en inställning 

och åsikter i utredningen, och ändrar sedan inställning och åsikter i den senare delen av 

utredningen. I båda fallen tas den unges åsikter på allvar i bedömning och beslut. Dock skiljer 

sig de två rättsfallen åt då beslutet i rättsfall 10 går i linje med den unges inställning som 

uttryckts genom hela processen, medan beslutet i rättsfall 4 går emot den unges åsikter och 

inställning som lämnats under den senare delen av utredningen. Dock grundar 

förvaltningsrätten sin bedömning i rättsfall 4 på de uppgifter som den unge lämnat i den 

tidigare delen av utredningen, då dessa uppgifter av förvaltningsrätten anses som tillförlitliga 

och trovärdiga.  
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Steg 5-6: Mellan Consulted and Informed och Adult Initiated, Shared Decisions With 

Children 

Denna nivå av delaktighet är en kombination mellan steg fem och steg sex, då alla kriterier 

från steg fem är uppfyllda, men endast en del av kriterierna från steg sex. I detta steg av 

delaktighet hamnar fem av de unga (Rättsfall 5,6,8,11 & 15). Dock finns det en skiljaktighet 

mellan dessa rättsfall i hur, och var, den unges åsikter och inställning tillmäts betydelse. I 

både rättsfall fem och sex ändrar den unga åsikter och inställning i den muntliga 

förhandlingen, från de åsikter som framförts under socialnämndens utredning. I dessa två fall 

grundas socialnämndens utredning på den unges åsikter och berättelser, och dessa berättelser 

har genomgående en betydande roll i rättsfallet och tas på stort allvar. Då den unge ändrar 

sina åsikter och sin berättelse under den muntliga förhandlingen så grundar förvaltningsrätten 

sitt beslut på de uppgifter som den unge lämnade under socialnämndens utredning, vilket 

innebär att beslutet gå emot den unges åsikter och inställning under den muntliga 

förhandlingen.  Detta betyder att den unge inte fullt ut får medverka i beslutsfattandet, trots att 

det ändå är den unges åsikter och berättelser som ligger till grund för beslut.  

I rättsfall 8,11 och 15 går förvaltningsrättens beslut helt i linje med den unges åsikter och 

inställning som den unge uppgett under hela processen. Trots detta uppnår inte de unga i 

dessa rättsfall nivå sex av delaktighet då deras möjlighet att uttrycka sig bister i vissa delar av 

rättsfallet. Det förekommer en bristande delaktighet för den unge i antingen socialnämndens 

utredning, i den muntliga förhandlingen eller i förvaltningsrättens bedömning och beslut. 

Detta gör att barnet inte har en betydande roll i samtliga delar av rättsfallet vilket gör att de 

unga inte kan placeras i nivå 6 i delaktighetsstegen.   

Steg 6: Adult Initiated, Shared Decisions With Children 

För att den unge ska hamna under steg sex i delaktighetsstegen ska den unge bli aktivt 

delaktig genom att få delta i beslutsfattandet. I denna nivå av delaktighet ska även vuxna och 

barn samarbeta för att tillsammans uppnå ett resultat där både barn och vuxna är nöjda (Hart 

1992:12). I denna nivå av delaktighet hamnar fem av de unga (Rättsfall 7, 9, 12, 13 & 14). I 

dessa fall framkommer den unges åsikter i både socialnämndens utredning, muntlig 

förhandling samt i förvaltningsrättens bedömning. Den unge får i samtliga fall delta i 

beslutsfattandet då de åsikter som den unge har uttalat tillmäts stor betydelse genom hela 

rättsfallet, och ligger till grund för beslutet, trots att andra parter anfört motstridigheter. Detta 



 

36 

 

visar även att de vuxna har samarbetat med-och lyssnat på den unge, även då vårdnadshavarna 

har uttryckt andra åsikter än den unge. I förvaltningsrättens bedömning uttrycks den unges 

berättelser som trovärdiga, och i samtliga av dessa fall går beslutet i linje med den unges 

inställning.  

6.3.2 Sammanfattning av den unges nivå av delaktighet 

Efter att ha placerat in de unga i Harts delaktighetsstege framkommer det att samtliga av de 

unga hamnar över steg 4 i delaktighetsstegen, vilket enligt Hart (1992:11) innebär att alla de 

unga blir delaktiga. Enligt Sinclair (2004:108) innebär delaktigheten att den unges rättigheter 

upprätthålls, den demokratiska processen stärks, den unges trygghet ökar och att juridiska 

skyldigheter uppfylls. De ungas delaktighet kan öka deras känsla av kompetens, äganderätt 

och kan stärka deras position i samhället. Samtidigt kan de ungas delaktighet bidra till att de 

lär sig färdigheter i beslutstagande och kritiskt tänkande som behövs genom hela livet (Lekies 

2007:518).  

Majoriteten av de unga, i 10 av 16 rättsfall, hamnar över nivå 5 av delaktighet. Alla rättsfall i 

nivå 5-6 och nivå 6 har gemensamt att den unges åsikter och inställning tillmäts stor betydelse 

i förvaltningsrättens bedömning. Det är även i merparten av dessa rättsfall, i 8 stycken, som 

förvaltningsrättens beslut går i linje med den unges åsikter och inställning. Detta resultat 

innebär att den unges åsikter och inställning måste tillmätas stor betydelse i 

förvaltningsrättens beslutsfattande för att den unge ska hamna över nivå 5 i 

delaktighetsstegen. Även om det finns stadgade rättigheter både i svensk lag och i 

barnkonventionen för barnets rätt till delaktighet, uppstår det i likhet med vad Mattsson 

(2014:51) menar, en kollision mellan barnets rätt att delta i beslut som rör deras eget liv och 

barnets rätt till skydd. Eftersom LVU är en tvångsvårdslagstiftning som är till för att skydda 

utsatta barn så måste skyddet av barnet komma före dess rätt till delaktighet. På grund av 

detta är det inte möjligt att i alla fall involvera barn så att de uppnår en högre nivå av 

delaktighet, då det förekommer fall då barnet uttrycker en vilja att bo kvar hemma hos 

föräldrarna, samtidigt som det framkommer uppgifter som tyder på att barnet lever under 

sådana omständigheter att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling 

skadas.   

Trots att den unge inte alltid kan medverka i beslutsfattandet gällande LVU så är dock 

kriterierna för nivå 5 av delaktighet möjliga att uppfylla även vid tvångsvård. Då det i vårt 
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resultat förekommer rättsfall där den unga hamnar under nivå 5 i delaktighetsstegen, kan 

frågor ställas till hur det kommer sig att den unges delaktighet inte är högre än så. I båda de 

rättsfall där den unge hamnade i steg 4 av delaktighet så framkommer det i rättsfallen att den 

unge har autism och utvecklingsstörning, vilket även kan innebära att den unge har 

kommunikationssvårigheter. Av Vis och Fossums (2015:278) forskning framkommer det att 

barn med kommunikationssvårigheter blir mindre delaktiga i det sociala arbetet. Då båda de 

unga har funktionsnedsättning kan detta tolkas som en anledning till varför den unge inte görs 

delaktig i högre grad. Den låga nivån av delaktighet skulle också kunna förklaras av att den 

unge inte önskar att bli mer involverad i LVU-processen. 

I de två rättsfall där den unge hamnade i mellannivån 4-5 i delaktighetsstegen, framkommer 

det inte att den unge har en funktionsnedsättning. Likväl framkommer det i båda rättsfallen att 

andra parters åsikter och uttalanden väger tyngre genom hela rättsprocessen. Detta kan, i 

likhet med Vis och Fossums (2015:278) forskning, innebära att barns delaktighet påverkas av 

socialtjänstens och andra myndigheters organisationsstruktur. Barn får svårare att blir 

delaktiga eftersom organisationerna där barn ska vara delaktiga inte är utformade för att passa 

barn, med formella möten och byråkrati. Denna organisationsstruktur är istället anpassat efter 

vuxna, vilket gör det enklare för de vuxna att uttrycka sig och sina åsikter. Att 

organisationsstrukturen är anpassad för vuxna kan i sin tur kan leda till att de vuxna parternas 

åsikter tillmäts större betydelse i processen. Denna förhållandevis låga nivå av delaktighet kan 

även bero på att den unge själv väljer att inte bli mer delaktig i processen, då delaktigheten 

endast är en rättighet och inte en skyldighet.  

Nivåerna som är över steg 6 i delaktighetsstegen innebär att vuxna hålls utanför projektet, och 

att den unge själv tar initiativ och fattar beslut (Hart 1992:14). Detta innebär att det inte är 

möjligt för unga inom tvångsvård att uppnå dessa nivåer av delaktighet eftersom socialt arbete 

och tvångsvård initieras och drivs av statliga och kommunala myndigheter. Därmed kan inte 

de vuxna hållas utanför varken under utredningen eller i beslutsfattandet.  
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande uppsats var att få en fördjupad förståelse för hur ungas åsikter, 

inställning och delaktighet beaktas i förvaltningsrättens utredning och beslut gällande 

omsorgsbrist enligt 2§ LVU. För att uppnå denna förståelse studerades hur den unges åsikter, 

inställning och delaktighet kommer till uttryck i rättsfall rörande 2 § LVU, samt vilken 

betydelse den unges åsikter och inställning tillmäts i förvaltningsrättens beslut. Resultatet 

visar att den unges åsikter och inställning främst kommer till uttryck i socialnämndens 

utredning och i muntlig förhandling. Dock framkommer det en divergens i hur stor del av 

rättsfallets omfång som innehåller den unges åsikter och inställning, samt på vilket sätt 

rättsfallet är upplagt. Det mest förekommande är att socialnämndens utredning till en 

betydande del består av den unges åsikter och inställning. I den muntliga förhandlingen 

presenteras den unges åsikter och inställning i majoriteten av rättsfallen i ett eget stycke, som 

har mindre eller lika stort utrymme som vårdnadshavaren, samt framkommer efter både 

socialnämnd och vårdnadshavare. Resultatet visar även att betydelsen som förvaltningsrätten 

tillmäter den unges åsikter och inställning i bedömning och beslut skiljer sig åt mellan 

rättsfallen, där det mest förekommande är att det tillmäts stor betydelse i de rättsfall där 

beslutet går i linje med vad den unge uttrycker. I de rättsfall där beslutet går emot vad den 

unge uttrycker, så tillmäts den unges åsikter och inställning inte någon betydelse i bedömning 

och beslut i majoriteten av rättsfallen. Trots divergensen av hur de ungas åsikter och 

inställning beaktas i förvaltningsrättens utredning och beslut så blir samtliga av de unga 

delaktiga i processen, då alla de unga i vår analys hamnar mellan steg 4 och steg 6 i 

delaktighetsstegen. Vid användning av delaktighetsstegen har denna studie bidragit till en 

teoriutveckling av modellen, då vår analys av resultatet visat på en mer komplex verklighet än 

vad den redan befintliga modellen tycks utvisa.  

7.2 Metoddiskussion 

Valet av metod, textanalys av rättsfall, kan ge upphov till reflektion av om det är parterna i 

rättsfallets åsikter, eller om det är förvaltningsrättens tolkning av dessa åsikter, som 

framkommer i rättsfallet. I likhet med detta så kan även socialnämnden, i sin framförda 

utredning, ha gjort egna tolkningar av de åsikter som framkommit under utredningstiden. Vid 
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analys av texter gör även vi som forskare tolkningar av det vi läser och därmed interpreterar 

vi även det språk och ordval som texten innehåller. Att vi är två forskare som tolkar texterna 

kan innebära en styrka, då det kan medföra att våra fördomar minskar eftersom vi tillsammans 

i en gemensam reflektion vidgar vår förståelsehorisont. En begränsning i denna studie är att 

det i rättsfallen kan vara svårt att utläsa den unges egen inställning till delaktighet i LVU-

processen, eftersom delaktigheten är en rättighet och inte en skyldighet. Vid textanalys kan 

det vara problematiskt att avgöra den unges delaktighet utöver det som synliggörs i rättsfallen, 

då det kan föreligga situationer där den unge görs delaktig mot sin vilja. Genom att inte få 

tillgång till all information som framgår i originaldomen så begränsas vår möjlighet att få en 

fullständig bild av hur den unges åsikter, inställning och delaktighet beaktas. Vid användning 

av sekundär data som empiri kan en oavsiktlig distans uppstå till de studerade, då vi som 

forskare inte personligen kommer i kontakt med personerna. Vid humanistisk forskning är det 

av stor relevans att skapa en balans mellan närhet och distans till de studerande. Närhet 

behövs för att känna empati och inta ett empatiskt och etiskt förhållningssätt. Till följd av 

denna distans som kan uppstå vid användning av rättsfall som empiri kan vår tolkning av 

empirin te sig annorlunda till skillnad från om empirin hade grundat sig i exempelvis 

intervjuer.  

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Då denna studie inte berör orsaker till hur det kommer sig att ungas delaktighet ser ut som den 

gör, så kan förslag på fortsatta studier vara att beröra korrelationer och komparationer mellan 

barns delaktighet och faktorer såsom ålder, kön, etnicitet eller klass. Även fortsatta studier 

som berör barns delaktighet genom hela LVU-processen, från orosanmälan till 

förvaltningsrättens beslut- med aktmaterial från socialtjänsten, kan vara av stor relevans för 

att få en ökad förståelse, kunskap och helhetssyn av hela processen.  
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