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The purpose of this paper is to examine how the social service and the adminisarative law 
reasoning out their decisions in cases concerning compulsory care of children under LVU §2. 
The aim was also to concider how to discern any similarities or differences in the two 
organizations way of reasoning. An content analysis is made on social service´s childcare 
investigations and the judgements made by the administrative law in those cases. The 
prevalence and the use of the concepts children´s best, needs and risks is investigated and 
used as a tool to analyze how the two organizations argue out their decisions in cases 
involving LVU §2. The results shows that both organizations reasoning out their decisions in a 
similar way, exept in one of the four cases in this study. This result can be understood by the 
institutional theory by menaing that social service and the adminsitrative law face each other 
in what in this paper is callet a terapeutic law.  
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Förord 
 

”Ingen kan vara nere med en ballong” 

Nalle Puh 

 

Tack! 

Mats för alla ballonger 

och 

Veronika, för din tid och dina kloka ord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förkortningar 

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

SoL: Socialtjänstlagen (2001:453) 

UtlL: Utlänningslag (2005:716) 

FB: Föräldrabalk (1949:381) 

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

BBiC: Barns behov i centrum 
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1. Inledning 
Socialtjänstens insatser skall bygga på klientens frivillighet och ske i samförstånd 

med denne. Inte sällan strider socialtjänstens och klientens åsikter mot varandra 

vad gäller bedömningen av vilka behov som föreligger och vilka insatser som är 

att föredra för att klientens bästa skall kunna tillgodoses. Förvaltningsrätten är en 

allmän domstol vilken har i uppgift att lösa tvister som kan uppstå mellan 

myndigheter och privatpersoner. En sådan konflikt är just vad som uppstår då 

socialtjänsten genom sin utredning gjort bedömningen att ett barn är i behov av att 

placeras utanför hemmet och barnets omsorgspersoner ej samtycker till en sådan 

placering. Därmed blir ärendet aktualiserat hos förvaltningsrätten genom att 

socialtjänsten ansöker om LVU hos förvaltningsrätten. Jag kom under min 

praktiktid att arbeta med LVU- ärenden hos socialtjänsten och fann 

förvaltningsrättens betydande roll för socialtjänstens arbete mycket intressant då 

det enligt min mening råder ett beroendeförhållande mellan de båda 

professionerna i vilket förvaltningsrätten har beslutsfattande makt över 

socialtjänstens arbete. 

 

1.1  Problemformulering 
Socialtjänsten i varje kommun har det yttersta ansvaret för att de individer som 

vistas i kommunen får det skydd och det stöd de behöver. I ärenden som gäller 

barn skall särskild hänsyn tas till vad barnets bästa kräver (Östberg 2010). Ibland 

framkommer i socialtjänstens utredningar att barnets bästa förutsätter att barnet 

placeras utanför hemmet, och fortsättningsvis bor i familjehem. Det bedöms då av 

socialtjänsten att fortsatt vistelse i hemmet äventyrar barnets hälsa och utveckling 

på ett negativt vis. Placering i familjehem kan göras enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) och är då en frivillig insats och förutsätter vårdnadshavarnas 

samtycke. När detta samtycke saknas eller av socialtjänsten bedöms som icke 

tillförlitligt åberopas lag (1990:52) med särskilda bestämmelser av vård av unga. 

Barnet kan då komma att tvångsvårdas enligt denna lag. För att socialtjänsten 

skall kunna omhänderta barn enligt LVU krävs att förvaltningsrätten gett bifall på 

socialtjänstens ansökan och dömt barnet till vård efter det att muntlig förhandling 

i rätten ägt rum. Socialtjänsten har alltså enligt lagen det yttersta ansvaret men är 
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starkt beroende av förvaltningsrättens beslut för att kunna utföra sitt arbete på, ett 

för socialtjänsten, önskvärt sätt. 

 

Då socialtjänsten utifrån sin profession och kunskap bedömt att vård enligt LVU 

är nödvändigt för att skydda barnet i fråga, är det således i slutändan upp till 

förvaltningsrätten att avgöra om socialtjänstens ansökan skall bifallas eller ej. Vad 

förvaltningsrätten utgår från i sin bedömning är socialtjänstens utredning som 

utgörs av ett skriftligt textdokument upprättat av socialtjänsten.  Enligt Jacobsson 

(2006:a) kan det antas att den muntliga förhandlingen som hålls hos 

förvaltningsrätten i ärenden gällande tvångsvård skall vara ett tillfälle för 

förvaltningsrätten att granska socialtjänstens utredning samt att höra den enskildes 

röst. I ärenden gällande LVU § 2 avses då den enskilde i denna uppsats vara 

barnets omsorgspersoner. Socialtjänsten har för avsikt att se till att utredningen 

håller för den granskning förvaltningsrätten gör och försöker således så långt som 

möjligt styrka sina bevis i syfte att få förvaltningsrätten att anse att socialtjänstens 

bedömning är den rätta och således erhålla bifall på sin ansökan (Ponnert 2007). 

När det gäller ärenden om tvångsvård av barn enligt LVU är det således två olika 

organisationer som är involverade i beslutsfattandet, nämligen socialtjänst och 

förvaltningsrätt. Förvaltningsrätten är dock den organisation vilken avgör hur 

socialtjänsten kan arbeta vidare med ärendet eftersom förvaltningsrätten är den 

organisation som beslutar om barnet skall beredas vård enligt LVU eller ej.  

Socialtjänsten arbetar utefter, och representerar, en behandlingsideologi medan 

förvaltningsrätten representerar rättsystemet (Ponnert 2007). Eftersom 

socialtjänsten är beroende av förvaltningsrättens beslut är det intressant att 

undersöka hur dessa båda organisationer resonerar fram sina beslut i ärenden 

gällande tvångsomhändertagande av barn enligt LVU. Det är även intressant att 

undersöka om det går att urskilja eventuella likheter eller skillnader i hur de båda 

organisationerna resonerar.  För att undersöka hur de båda organisationerna 

resonerar i LVU-ärenden kommer begreppen barnets bästa, behov samt risk att 

undersökas. Att undersöka om de båda organisationerna har en liknande 

begreppsanvändning är lämpligt då en undersökning av dessa begrepp tjänar som 

redskap för att förstå hur de båda organisationerna resonerar.  
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1.2 Syfte 
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur socialtjänsten och 

förvaltningsrätten resonerar fram sina beslut i ärenden gällande 

tvångsomhändertagande av barn enligt LVU § 2. Syftet är även att undersöka om 

det går att urskilja några likheter eller skillnader i de båda organisationernas 

resonemang och vad i såfall skillnader eller likheter kan bero på. En analys av 

förekomst och användning av begreppen barnets bästa, behov samt risk i 

socialtjänstens utredningar och förvaltningsrättens domar görs och används som 

redskap för att analysera hur organisationerna resonerar fram sina beslut i ärenden 

gällande LVU § 2.  

 

 1.3 Frågeställningar 
 

 Använder socialtjänsten och förvaltningsrätten begreppen barnets bästa, behov 

samt risk och om de gör det, hur använder de begreppen i sina dokument? 

 

 Hur kan man utifrån begreppen barnets bästa, behov samt risks förekomst och 

användning av de båda organisationerna urskilja eventuella skillnader och 

likheter vad gäller organisationernas resonemang i LVU-ärenden? 

 

 Hur kan man utifrån nyinstitutionell teori förstå eventuella skillnader och 

likheter i hur organisationerna resonerar fram sina beslut i LVU-ärenden? 

2. Begreppsförklaringar 
Med barn avses i denna uppsats individer under 18 års ålder. Omsorgspersoner 

avser de vuxna som ansvarar för barnets omsorg. Jag har valt detta begrepp för att 

undvika begrepp som vårdnadshavare och förälder. Med LVU-process avses det i 

denna uppsats den process som sker då en utredning genomförs hos socialtjänsten 

och den dom den muntliga förhandlingen hos förvaltningsrätten resulterar i. LVU- 

processen är således det handlande som sker hos båda organisationerna.  

Med förvaltningsrätt avses i denna uppsats den första instansen av de svenska 

förvaltningsdomstolarna. Förvaltningsdomstolen är den domstol som prövar 



6 
 

överklaganden av myndigheters beslut. Förvaltningsrätt, kammarrätt samt Högsta 

Förvaltningsdomstolen är samtliga förvaltningsdomstolar (Nationalencyklopedin 

2010). Med förvaltningsrätt i denna uppsats avses alltså den första instansen i 

förvaltningsdomstolen, nämligen förvaltningsrätten. Förvaltningsrätt är sedan den 

10 februari 2010 namnet på den domstol som dömer i förvaltningsrättsliga 

ärenden i första instans, tidigare benämnd Länsrätt (ibid). Med socialtjänst i denna 

uppsats avses den socialförvaltning som verkar i den stad där de utredningar som 

används i denna uppsats upprättats. Jag använder den definition av resonemang 

som står att finna i svenska akademiens ordbok (1957). I den anges att 

resonemang är ett utvecklande av tankegång, dragande av slutsatser och 

bevisföringsslutledning. Då organisationernas beslut nämns i denna uppsats menas 

med beslut antingen socialtjänstens beslut att ansöka om LVU eller det beslut 

förvaltningsrätten meddelar i sin dom.  

3. Metod 

3.1 Metodval 
Jag har valt att tillämpa den metod som kallas innehållsanalys i denna uppsats, där 

utvalda begrepp kvantifieras och analyseras. Undersökningen av 

organisationernas, dvs. socialtjänstens och förvaltningsrättens, 

begreppsanvändning görs för att kunna urskilja hur de båda organisationerna 

resonerar fram sina beslut i ärenden gällande LVU § 2. Analysen av förekomst 

och användningen av begrepp används således som ett redskap för att analysera 

organisationernas resonemang och det är således ej begreppen i sig som är 

intressanta utan hur organisationerna tillämpar och använder sig av dessa 

begrepp. Innehållsanalysen görs på textdokument upprättade av socialtjänsten och 

förvaltningsrätten. Dokument kan tjäna som studieobjekt då de återger beslut och 

resonemang som tagits och förts i en annan tidsepok eller vid tillfälle då vi själva 

ej varit delaktiga i beslut och resonemang (May 1997).  I en innehållsanalys 

kvantifieras ord eller begrepp vilka valts ut som intressanta för den aktuella 

undersökningen. I denna uppsats är det begreppen barnets bästa, behov samt risk 

som kommer att undersökas.  Kvalitativa och kvantitativa innehållsanalyser 

brukar skiljas åt, däremot kan en innehållsanalys betraktas som kvalitativ trots att 
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något kvantifierats (Bergström & Boréus 2005, May 1997). Den innehållsanalys 

jag genomfört är just en sådan kvalitativ analys där utvalda begrepps förekomst 

kvantifierats, d.v.s. att jag inte enbart räknar begreppens förekomst utan även 

undersöker hur begreppen används. Denna uppsats undersökning skall således 

betraktas som en kvalitativ undersökning då begreppsfrekvensen, det kvantitativa, 

endast utgör en liten del i denna undersökning i syfte att analysera 

organisationernas resonemang i LVU-ärenden. Den kvantitativa delen i denna 

innehållsanalys används för att göra analysunderlaget begripligt och överskådligt.  

 

 Vinsten med att göra manuella analyser av texter är att mer djupgående tolkningar 

möjliggörs. Omfånget av mitt undersökningsmaterial är ej tillräckligt stort för att 

omöjliggöra en manuell analys då datoriserade analyser lämpar sig bäst vid större 

analysunderlag (Bergström & Boréus 2005).  Motiveringen till valet av metod är 

att de dokument som tjänar som analysunderlag redan är upprättade då analysen 

genomförs. Till skillnad från intervjuer med yrkesverksamma inom de båda 

organisationerna, d.v.s. socialtjänsten och förvaltningsrätten, har dokumenten ej 

förmåga att anpassa sina svar efter vad som gynnar respektive organisation bäst.  

En nackdel med att genomföra en innehållsanalys är dock att man efter det att 

man påbörjat sin analys, är låst vid tillvägagångssättet samt att ord och begrepp 

kan ha olika innebörd beroende på i vilket sammanhang de förekommer (Boréus 

& Bergström 2005).  Exempelvis så kvantifierade jag begreppet behov och 

räknade alla de gånger begreppet förekom i dokumenten. Efter att jag påbörjat 

kvantifieringen såg jag att behoven ibland syftade till omsorgspersonernas behov 

och ibland syftade begreppet till barnets behov. Detta ställde dock inte till det 

egentligen för min del eftersom jag i senare skede även skulle analysera 

begreppens innebörd och användning som komplement till den kvantitativa delen. 

 

3.2 Tillvägagångssätt 
Då socialtjänstens utredningar omfattas av sekretess var det inte helt enkelt att få 

tillgång till dessa när jag gjorde förfrågningar runt om på ett flertal 

socialförvaltningar. Några av socialförvaltningarna jag tillfrågat var verksamma i 

små kommuner och hade endast en eller två LVU-ansökningar om året. Dessa 

socialförvaltningar hade inte hade möjlighet att låta mig ta del av dessa eftersom 
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att anonymiteten är mer sårbar i en liten kommun än i en större. Slutligen fick jag 

ta del av en större kommuns utredningar under förutsättning att dokumenten inte 

lämnade förvaltningen utan endast lästes på plats.  Förvaltningsrättens domar är 

offentliga och finns att tillgå i arkivet hos förvaltningsrätten. Jag letade upp de 

domar som tillhörde de av socialtjänstens utredningar jag hade att tillgå för att 

använda i min analys. Då jag har för avsikt att undersöka socialtjänstens och 

förvaltningsrättens resonemang i ärenden gällande LVU § 2 var det mest lämpligt 

att använda just domarna tillhörande de ärenden jag fått ta del av från 

socialtjänsten för att kunna urskilja eventuella likheter och skillnader mellan de 

båda organisationernas resonemang i ärendena. Jag läste noga igenom 

socialtjänstens utredningar ett flertal gånger för att lära känna materialet. Att först 

bekanta sig med utredningarna innan domarna blir enligt min mening ett naturligt 

val då socialtjänstens utredningar är de dokument som tjänar som beslutsunderlag 

hos förvaltningsrätten (Friis 2003). Därefter påbörjade jag att räkna begreppens 

förekomst i samtliga dokument. Då förekomsten av begrepp ej nödvändigtvis 

säger speciellt mycket om dokumentens innehåll har jag utvidgat min analys och 

även undersökt i vilket sammanhang begreppen förekommer och används i 

dokumenten och därmed är min innehållsanalys att räkna som kvalitativ trots att 

begreppen även kvantifieras (Bergström & Boreus 2005). Efter att ha räknat hur 

många gånger begreppen förekommer i samtliga dokument har jag sammanställt 

dessa i en tabell (se kap 7.2). Därtill har jag undersökt hur begreppen används i 

samtliga dokument av de båda organisationerna. Tillvägagångssättet jag haft är att 

helt enkelt se vilka meningar begreppen förekommer i och vad dessa meningar 

syftat till. Exempelvis begreppet behov kan syfta till att beskriva barnets behov 

men även de behov barnets omsorgspersoner har. Begreppet kan även användas, 

av exempelvis socialtjänsten, för att tala om vilka behov barnet har. Jag har valt 

att inkludera samtliga tillfällen då begreppen förekommer i dokumenten oavsett i 

vilket syfte de används.  

 

3.3 Val av begrepp och begreppsvariationer 
De begrepp jag valt att analysera är barnets bästa, behov samt risk. Motiveringen 

till att just dessa tre begrepp valdes ut är att de är centrala för svensk 

barnavårsdspraktik. Då Sverige ratificerad Barnkonventionen skall bl.a., 
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socialtjänst och domstolar följa konventionens artiklar. Barnets bästa är en 

bärande princip vilken anges i Barnkonventionens artikel 3 (se kap 4.2). Då de av 

socialtjänstens utredningar som analyseras i denna uppsats är upprättade utefter 

BBiC-modellen är begreppet behov relevant att undersöka. BBiC är en 

förkortning av Barns behov i centrum och modellen bygger på att socialtjänsten 

utgår från barnets behov för att sedan undersöka hur väl barnets omsorgspersoner 

tillgodoser eller kan tillgodose dessa (se kap 4.4). Risk är ett begrepp som är 

relevant, inte bara i socialtjänstens utredning, men även i lagtexten. Det skall 

enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga föreligga risk 

att den unge utsätts eller utsätter sig själv för risk och att dennes hälsa och 

utveckling riskerar att skadas. Risken skall även vara påtaglig och inte ringa och 

det blir därför en fråga om hur allvarlig eller påtaglig risken för barnet är som blir 

aktuell i LVU-ärenden (se kap 4.4). Kort kan man säga att valet av begrepp är 

gjort med hänsyn till barnkonventionen, socialtjänstens utredningsmodell BBiC 

samt av vad som framgår av lagtexten. Begreppen kan således anses vara 

gemensamma för både socialtjänst och förvaltningsrätt och därmed relevanta för 

denna uppsats syfte. I min analys har jag tagit med variationer av begreppen. Då 

det i dokumenten stått exempelvis "Kalles bästa" har jag kategoriserat det som 

barnets bästa. Begreppet behov inbegriper även begreppet "behöver" samt 

riskbegreppet innefattar även begreppen riskfaktor och/eller riskfaktorer. Jag gör i 

min undersökning ingen åtskillnad mellan dessa begreppsvariationer utan 

inkluderar dem i min undersökning. Då jag ensam genomfört innehållsanalysen 

håller undersökningen intrasubjektivitet, vilket innebär att det finns en konsekvent 

kodning av begreppen (Bergström & Boréus 2005). 

 

3.4 Urval och avgränsning 
Det empiriska materialet utgörs av fyra barnavårdsutredningar från socialtjänsten 

vilka har tjänat som underlag för ansökan om LVU § 2 hos förvaltningsrätten. 

Utöver dessa utredningar har jag analyserat de fyra domar vilka är tillhörande 

utredningarna.  Totalt utgör mitt undersökningsmaterial åtta dokument gällande 

fyra ärenden. Materialet representeras alltså av fyra dokument från respektive 

organisation, d.v.s. socialtjänst och förvaltningsrätt. Samtliga av socialtjänstens 

fyra utredningar är upprättade på samma socialförvaltning, men av två olika 
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socialtjänstemän. Domarna är upprättade i samma stad, men av olika domare och 

nämndemän. Två av ärendena handlar om samma barn (ärende A och B). Detta 

beror på att socialtjänsten vid två tillfällen ansökt om LVU hos förvaltningsrätten 

och fick avslag på den första ansökan och bifall på den senare ansökan vilken 

gjordes ca 2 år senare. Det är med fördel som dessa ärenden i denna uppsats 

behandlas som två stycken eftersom det är två utredningar och således två domar 

ärendet resulterat i. Att inkludera åtminstone ett ärende där förvaltningsrätten ej 

gett bifall på socialtjänstens ansökan berikar det empiriska underlaget i denna 

uppsats.  

 

Anledningen till att just dessa fyra ärenden används i denna uppsats är att mina 

urvalsmöjligheter var starkt begränsade. Begränsningen hade starkt samband med 

anledning av den sekretess som hindrar allmänheten från att ta del av 

socialtjänstens utredningar. Detta gjorde att jag hade svårigheter att finna 

socialförvaltningar som tillät mig ta del av deras utredningar. Utredningar kan 

ibland avidentifieras och lämnas ut för att tjäna som underlag till exempelvis en 

uppsats.  Jag fann dock ingen socialförvaltning som var villig att lämna ut 

avidentifierade utredningar.  Förklaringen till detta var att socialförvaltningarna 

uppgav att de med anledning av kommunens ringa storlek samt tidsbrist ej kunde 

lämna ut sådana utredningar trots avidentifiering. Med tidsbrist, menade 

socialförvaltningarna, att avidentifiering är ett tidskrävande arbete och att deras 

möjlighet att avsätta tid till detta ej fanns då man redan arbetade under en 

krävande arbetsbelastning. Det föll sig slutligen så att den socialförvaltning som 

lät mig ta del av de utredningar jag använder mig av i denna uppsats blev den 

socialförvaltning jag tidigare gjort min praktik på. Då jag önskat få ta del av fem 

eller sex stycken LVU-utredningar som behandlats hos förvaltningsrätten 

tilldelades jag slutligen de fyra ärenden jag använder mig av i undersökningen 

gjord i denna uppsats. Jag har således inte valt ut ärenden på egen hand utan tagit 

emot dessa fyra vilka socialförvaltningen tillät mig använda och gjorde 

bedömningen att antalet var tillräckligt för denna uppsats.  Samtliga fyra ärenden 

kom jag i kontakt med under min praktikperiod på socialförvaltningen och hade 

således tidigare kännedom om dessa, varför socialförvaltningen kunde låta mig ta 

del av utredningarna ännu en gång utan att avidentifiering behövde göras innan 

jag kunde få läsa utredningarna. Jag undertecknade under min praktiktid en 



11 
 

skriftlig överrenskommelse om tystnadsplikt och då jag ej bryter den 

tystnadsplikten genom min användning av socialtjänstens utredningar i denna 

uppsats var det möjligt för socialförvaltningen att låta dessa fyra utredningar tjäna 

som empiriskt underlag i min undersökning. Kort sagt kan man säga att jag använt 

samtliga utredningar som jag lyckats få tillgång till och inte valt utefter andra 

urvalsprinciper än att utredningarna skulle gälla ärenden där socialtjänsten yrkar 

på tvångsomhändertagande enligt LVU § 2.  

 

Fördelen med denna urvalsmetod är att jag hade en förförståelse kring 

socialtjänstens arbete och hur utredningarna är skrivna (se kap 3.6). En nackdel 

med urvalet av utredningar är att samtliga utredningar är upprättade på en och 

samma socialförvaltning. Det hade enligt min mening varit intressant att inkludera 

utredningar upprättade från olika socialförvaltningar för att bredda 

analysmaterialet och därmed eventuellt få ett annat resultat i undersökningen.  

Möjligen skulle resultatet av en analys gjort på utredningar från olika 

socialförvaltningar kunna påvisa skiftande resonemang mellan olika 

socialförvaltningar.  Även kommunens storlek kan ha betydelse för resultatet. 

Utredningarna och domarna i denna undersökning är upprättade i en av Sveriges 

större kommuner. Det hade varit intressant att även ha med textdokument från 

mindre kommuner, där kanske ärenden gällande LVU inte är lika frekvent 

förekommande. I en mindre kommun kanske socialtjänsten inte har lika stor vana 

av LVU-utredningar och således kanske samma sak gäller för den förvaltningsrätt 

kommunen får sin ansökan prövad hos. Urvalet av domar gjordes med anledning 

att jag ville ha de domar som tillhörde samma ärenden som socialtjänstens 

utredningar gällde. Detta urval gjordes för att kunna följa och jämföra de båda 

organisationernas resonemang och begreppsanvändning då de behandlar samma 

ärenden.  

 

Jag har valt att begränsa min undersökning till att endast inkludera ärenden 

gällande LVU som ansökts enligt § 2. Den paragrafen gäller ansökningar som 

gjorts med anledning av brister i barnets hemmiljö. LVU kan bli aktuellt också 

med anledning av § 3 vilken innebär att barnets eget beteende ligger till grund för 

vård enligt lagen. Vad som motiverar min avgränsning är att jag önskade ha ett så 

fokuserat undersökningsmaterial som möjligt genom att samtliga utredningar och 
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domar handlar om barn aktuella för tvångsvård med anledning av brister i 

hemmiljön. Ärenden där LVU enligt § 3 hanteras handlar om barnets eget 

beteende vilket eventuellt skulle inkludera andra begrepp och resonemang till 

beslut från såväl socialtjänsten som förvaltningsrätten. Denna avgränsning att 

endast använda mig av ärenden enligt LVU § 2 begränsade mina 

urvalsmöjligheter ytterligare vilket är en bidragande orsak till att antalet 

användbara utredningar begränsats. Hade jag exemeplvis inte haft krav på vilken 

paragraf utredningarna skulle ansökts på hade antalet möjliga utredningar att få ta 

del av förmodligen ökat. Dock hade sådana utredningar ej tjänat mitt syfte. 

 

3.5 Tillförlitlighet 
Då hälften av mitt undersökningsmaterial omfattas av sekretess och resterande 

hälften, med anledning av egenskapen av offentligt dokument, röjer anonymiteten 

för de personer som omfattas av den första hälften, är det inte möjligt för mig att 

bifoga varken de utredningar eller domar jag analyserat. Det jag kan redovisa är 

kvantifieringen av de begrepp som min analys omfattar, samt hur dessa begrepp 

använts i dokumenten. Detta förutsätter att läsaren hyser tilltro till skribentens 

uppriktighet. Denna uppsats syfte kräver dock inte någon helhetsbild av ärendet 

och de omständigheter kring barnets situation vilka föranlett en LVU-process. Då 

mitt undersökningsmaterial är begränsat och endast upprättat i en av Sveriges 

kommuner, är det svårt att påstå att mitt resultat gäller generellt runt om i landets 

alla socialförvaltningar och förvaltningsrätter. Dock anser jag att undersökningen 

ändå är relevant då den återger hur det kan se ut och faktiskt ser ut i åtminstone en 

kommun. Då jag ensam har genomfört innehållsanalysen kan jag säkerställa 

konsekvens i kodningen vilket Boréus och Bergström (2005) kallar intrasubjekt. 

Genomförs en innehållanalys av flera olika personer kan deras bedömningar av 

ord och dess innebörd skifta och analysen blir inte lika konsekvent utförd. (ibid). 

 

3.6 Förförståelse 
Min förförståelse har jag fått genom min praktiktid på en av Sveriges 

socialförvaltningar. Där arbetade jag med barnavårdsutredningar och skrev 

utredningar utefter BBiC-modellen (se kap 4.4). Det skall förtydligas att jag inte 
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varit delaktig i upprättandet av de fyra utredningar jag använder i denna 

undersökning utan endast haft en passiv roll som åhörare då utredande 

socialsekreterare lyft ärendena under grupphandledning. Jag har inte varit med 

och skrivit utredningarna eller påverkat utredningarnas utformning. Fördelen med 

min förförståelse är att jag redan i inledningsskedet för denna uppsats kände till 

det material socialtjänsten lät mig ta del av. Eftersom det gäller ärenden vilka jag 

redan under min praktiktid stött på hade jag således en viss förförståelse för hur 

socialtjänsten använt sig av begreppen barnets bästa, behov samt risk i syfte att få 

bifall på sin LVU-ansökan av förvaltningsrätten. Jag känner således till den 

organisation vilken socialtjänsten representerar i större utsträckning än vad jag 

inledningsvis i detta uppsatsarbete kände till förvaltningsrätten som organisation. 

En nackdel med min förförståelse är således att den eventuellt riskerar att färga 

min uppfattning om huruvida eventuella skillnader eller likheter i hur socialtjänst 

och förvaltningsrätt resonerar kring LVU-ärenden ser ut. Däremot så har min 

medvetenhet om min förförståelse kunnat hjälpa mig att sträva efter att så 

öppensinnat som möjligt se på de båda organisationerna och sträva efter att återge 

en så rättvis bild av de båda organisationernas resonemang så långt som möjligt. 

Men det menar jag att jag haft som ambition att skriva denna uppsats utan att ha 

någon förbestämd uppfattning om vilka eventuella skillnader eller likheter som 

kan finnas vad gäller hur de båda organisationerna resonerar kring dessa ärenden. 

Således har min medvetenhet om förförståelsen fungerat som ett sätt för mig att 

inte arbeta utifrån ett synsätt som tar ställning till vilken av organisationerna som 

fattar fel eller rätt beslut. Jag har även suttit med som åhörare under den muntliga 

förhandlingen hos förvaltningsrätten i två av ärendena (ärende B och C) och har 

på så vis fått mig en inblick i hur förhandlingen går till samt hur domarna återger 

socialtjänstens utredning och meningar som framlagts under den muntliga 

förhandlingen. Således har jag fått kännedom om förvaltningsrättens arbete och 

själv fått erfara hur rätten agerar. Detta anser jag kan väga upp gentemot den 

starka förförståelsen jag har vad gäller socialtjänsten och utgör en fördelaktig 

förförståelse. 
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3.7 Forskningsetiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2010) utgör individskyddet utgångspunkt för 

samhällsforskning. Detta innebär att ingen individ från kränkas, skadas eller 

förödmjukas. Det undersökningsmaterial jag använder mig av i denna uppsats 

innehåller uppgifter av mycket känslig karaktär för den enskilde individen. I 

synnerhet socialtjänstens utredningar innehåller känsliga uppgifter om klienternas 

livssituation. Domarna innehåller liknande information trots att dessa inte 

omfattas av sekretesskydd. Jag har därför valt att avidentifiera ärendena för att 

undvika att utomstående kan ana vilka individerna i mitt undersökningsmaterial 

är. Vilka dessa personer är har inget värde för min undersökning. Vad gäller 

informationskravet samt samtyckeskravet gör jag bedömningen att jag ej är 

bunden till dessa krav då domarna är offentliga handlingar. Däremot omfattas 

socialtjänstens utredningar av sekretess och jag har genom att underteckna 

dokument om tystnadsplikt bundit mig till att icke röja personerna som 

förekommer i dokumenten. Denna uppsats syfte är dock inte att beskriva och 

analysera de förhållanden som gett upphov till själva LVU-processen utan har för 

avsikt att endast fokusera på utvalda begrepp och resonemang vilket utesluter en 

redogörelse över de förhållanden som råder i ärendena, utöver det faktum att de är 

aktuella i en LVU-process. Kort sagt, det är inte av intresse att ingående analysera 

den situation vilken föranlett att socialtjänsten ansökt om LVU. I mitt resultat 

redogör jag dock lite av dessa förhållanden då jag beskriver i vilket sammanhang 

begreppen barnets bästa, behov och risk förekommer. Min bedömning är dock att 

dessa beskrivningar inte äventyrar individernas anonymitet då de är angivna med 

försiktighet. 

 

Konfidentialitetskravet är den forskningsetiska princip vilken behandlar kravet på 

att iaktta sekretess eller offentlighet (ibid).  "Alla uppgifter om identifierbara 

personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda 

människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter 

som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt 

omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna." (Vetenskapsrådet 2010 s.12). 

Detta krav tillgodoses genom att inga känsliga uppgifter redovisas på sådant sätt 

att de kan härledas till den enskilda individen. Nyttjandekravet anger att 

insamlade uppgifter inte skall användas till annat än vad det är avsett för då 
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samtycke inhämtades från informanter och andra medverkande. (ibid s. 14). Mitt 

undersökningsmaterial kommer jag att förstöra när uppsatsen har examinerats och 

blivit godkänd. Det finns kopior på de domar jag använt mig av hos 

förvaltningsrätten som vem som helst får lov att ta del av då domarna är 

offentliga. Socialtjänstens utredningar har jag inte fysisk tillgång till utan gjorde 

min analys på plats hos socialförvaltningen och dokumenten lämnade således 

aldrig organisationens rum vilket medför att dessa dokument inte med anledning 

av mitt nyttjande av dem kan nyttjas på oönskat vis. 

4. Bakgrund 
I detta kapitel kommer jag återge den bakgrundskunskap läsaren bör ha för att ha 

möjlighet att tillgodogöra sig min analys. Detta kapitel skall således ge läsaren en 

möjlighet att förstå de centrala delar som ingår i en LVU-process. 

 

4.1 Bakgrund och förutsättningar för LVU 
År 1982 trädde lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga i 

kraft i Sverige. Lagen skall tjäna som komplement till socialtjänstlagen, vilken 

skall bygga på frivillighet och samförstånd. När frivillighet och samförstånd ej 

kan nås mellan socialnämnd och klient kan LVU bli aktuellt för att ingripa om ett 

barn far illa. Vård enligt LVU kan ges med stöd av § 2 eller § 3, men även på 

grund av de båda paragraferna. LVU §2 gäller brister i barnets hemmiljö, dessa 

kallas ibland för "miljöfallen", medan § 3 gäller de barn som på grund av eget 

beteende är i behov av vård enligt denna lag, ofta kallade beteendefallen. Nedan 

återges paragraferna så som de anges i lagtexten. 

 

§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.  

 

§3 Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en 

påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 
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verksamhet, eller något annat socialt nedbrytande beteende. (Lag 1990:52 med 

särskilda bestämmelser om vård av unga) 

 

 Vård enligt LVU meddelas av förvaltningsrätten efter att socialtjänsten inkommit 

med ansökan om vård enligt denna lag och det hållits muntlig förhandling hos 

förvaltningsrätten. Om rätten beslutar att bereda vård enlig LVU, d.v.s. att bifalla 

socialtjänstens ansökan, är det socialtjänsten som är verkställande myndighet och 

således ansvarar för den vård barnet dömts till. Var sjätte månad skall 

socialtjänsten ompröva om vårdbehovet kvarstår och antingen fortsätta vården 

eller avsluta den. 

 

4.2 Barnkonventionen och barnets bästa 
 År 1990 ratificerade Sverige FN:s konvention om barnets rättigheter som ett av 

de första länderna att skriva under konventionen. Barnkonventionen, som den ofta 

kallas, syftar till att skapa en universell definition av barns rättigheter vilka skall 

vara oberoende av vilket land, kultur, religion och samhällsklass barnet växer upp 

i (Hammarberg 2006). Idag har näst intill alla länder anslutit sig till 

barnkonventionen med undantag från Somalia och USA (Ewerlöf, Sverne & 

Singer 2004). Barnkonventionen håller en position i vilken barn anses vara en 

utsatt grupp människor vilka är sårbara. Rättigheterna syftar ofta till det enskilda 

barnets rättighet till skydd mot övergrepp och skydd från att bli utnyttjat samt att 

få sina grundläggande behov tillgodosedda (Ewerlöf et.al 2004, 

Barnombudsmannen.se, Nordström & Thunved 2009).  Artikel 3 i 

barnkonventionen tar upp barnets bästa: 

 

"Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande 

organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet. Konventionsstaterna åtar sig 

att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess 

välfärd, med hänsyn tagen till dess rättigheter och skyldigheter som tillkommer 

dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för 

barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämliga lagstiftnings- och 

administrativa åtgärder. " (Barnombudsmannen.se 2010-02-14) 
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Barnkonventionen har ej uppnått konstitutionell status vilket innebär att 

konventionen ej är lagstiftad och att det inte finns några sanktioner knutna till ett 

uteblivet hänsynstagande till barnkonventionen i arbete med barn. Däremot skall 

domstolar och andra myndigheter, exempelvis socialtjänsten, tolka de svenska 

lagarna utifrån Barnkonventionens syfte och artiklar. Lagstiftaren har ålagts 

ansvaret att ordna att Sveriges lagar överensstämmer med de artiklar som 

barnkonventionen innehåller (Ewerlöf et.al 2004). Då Sverige år 1990 ratificerade 

barnkonventionen gjordes samtidigt en översikt av svensk lag i syfte att undersöka 

i vilken utsträckning svensk lagstiftning överensstämde med konventionen. Man 

fann då att dessa hade en god överensstämmelse (ibid). 

 

4.3 Implementering av barnets bästa i svensk 
lagstiftning 
Även om svensk lagstiftning hade god överensstämmelse med Barnkonventionen 

har ändringar gjorts i bland annat FB, SoL, LVU samt i UtlL. Den svenska 

barnkommittén föreslår att principen om barnets bästa skall tolkas utifrån både ett 

objektivt och subjektivt perspektiv. Med detta menas att både forskning, 

erfarenheter samt barnets egna synpunkter skall leda fram till ett beslutsfattande i 

ärenden gällande barn (Schiratzki 2005, Kahldal 2010).  Vad Schiratzki (2005) 

menar är att besluten skall grunda sig på en kombination av barnperspektivet samt 

barnets eget perspektiv. När det gäller vårdnadsfrågor går det att läsa i proposition 

1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge att barnets vilja, d.v.s. en subjektiv 

aspekt av barnets vilja, barnets perspektiv, kan bli det som blir det som avgör 

beslutet för domstolen. I samma proposition förekommer även uttryck så som 

"vad som anses bäst för barnet" ett flertal gånger vad gäller såväl vårdnad, boende 

och umgänge. Så även i FB skall barnets bästa komma i främsta rummet vad 

gäller vårdnad, boende och umgänge (ibid). 

 

Trots att begreppet barnets bästa än något diffust vad gäller definitionsfrågan finns 

det i svensk lagstiftning exempel på ställningstagande där lagen anses vara 

förenlig med vad barnets bästa är. När det exempelvis gäller faderskap förutsätts 

det i svensk lagstiftning att det är barnets bästa att barnets far fastställs. 
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(Schiratzki 2005).  En av barnets rättigheter är att ha tillgång till båda sina 

föräldrar. Enligt barnkommittén är det i enlighet med barnets bästa att behovet av 

en varaktig och stabil relation till båda föräldrarna tillgodoses och tillgänglighet 

till båda föräldrarna anses vara det viktigaste vad gäller barnets bästa (Rejmer 

2003, Mattsson 2002).  Det har gjorts försök att i lagtextens utformning ange en 

definition av vad som är barnets bästa. Detta försök har dock ej lyckats. Inom den 

beteendevetenskapliga forskningen är man inte överens om hur en sådan 

definition skulle se ut och inga generella riktlinjer för begreppets innehåll har 

sammanställts (Kaldal 2010). Att ha begreppet så vidöppet och odefinierat medför 

även fördelar. Varje barns situation är unik, menar jag. Kaldal (2010) skriver även 

hon att det enskilda barnet inte försvinner bakom en generell definition av 

begreppets innebörd då begreppet inte definierats. 

 

4.4  Socialtjänstens utredningar kring behov och risk 
 Samtliga av socialtjänstens utredningar som analyseras i denna uppsats är gjorda 

utefter BBiC-modellen. BBiC är en förkortning av barnets behov i centrum och är 

en utredningsmodell med ursprung från England. Syftet med implementeringen av 

BBIC i den svenska barnavården var att komma tillrätta med den kritik 

socialtjänsten erfarit gällande handläggning och dokumentation i utredningar 

(Socialstyrelsen 2006). BBiC skall således: 

 

Stärka barnets ställning i den sociala barnavården i enlighet med 

socialtjänstlagen och FN:s barnkonvention. 

Skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insatser lättare 

kan följas upp, både på individ- och gruppnivå. 

Bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet genom nationell enhetlighet i utredning, 

planering och uppföljning. 

(Socialstyrelsen 2006 s. 15-16) 

 

Vad gäller barns behov ger själva namnet BBiC en ledtråd av vad utredningen 

skall fokusera på. Barns behov utreds och matchas med föräldrarnas förmåga att 

tillgodose dessa. För att tillämpa ett helhetsperspektiv undersöks även faktorer i 

familj och miljö. 
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De behovsområden vilka återfinns i BBiC är följande: 

 Hälsa 

 Utveckling 

 Känslo- och beteendemässig utveckling 

 Identitet 

 Familj och sociala relationer 

 Socialt uppträdande 

 Förmåga att klara sig själv 

(Socialstyrelsen 2006 s. 27) 

 

Många av de barn vilka blir föremål för socialtjänstens utredning lever i 

riskmiljöer eller blir aktuella hos socialtjänsten med anledning av eget 

riskbeteende. Socialsekreterare behöver således besitta kunskap om barns 

motståndskraft och ha förståelse för det samspel som finns mellan risk- och 

skyddsfaktorer (Socialstyrelsen 2006).  I 1980 års version av LVU skulle 

miljöfallen, d.v.s. de ärenden som gällde LVU § 2, innebära att det fanns en fara 

för att den unges hälsa och utveckling skulle skadas. Dock ansågs begreppet fara 

lämna för mycket utrymme för subjektiva tolkningar (Friis 2003). Riskbegreppet 

kom till genom propositionen för 1990 års lag i vilken det anfördes att en påtaglig 

risk för barnets hälsa och utveckling skall föreligga för att LVU skall vara aktuellt. 

Att risken skall vara påtaglig skall således syfta till att minska godtyckliga 

tolkningar vilket var fallet då begreppet fara användes (ibid). Kaldal (2010) 

nämner att risk som begrepp enligt Svenska Akademiens ordbok (2010-02-10) 

definieras som en "möjlighet att något icke-önskligt (något olyckligt eller 

obehagligt) skall inträffa eller att en skada eller förlust skall drabba någon." Detta 

anser jag vara en mycket bra förklaring av begreppet risk. 

 

Friis (2003) skriver i sin avhandling Sociala utredningar om barn lite kring 

barnavårdsutredningar ur ett historiskt perspektiv. Lundström (1993) menar att 

man kan se hur socialtjänstens utredningsarbete utgått från vad han kallar 

förinstitutionell utredning, där utredningarna genomfördes ostandardiserat, utan 

varken bevis eller orsaksförklaring. Under 1970-talet kom så de professionella 
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utredningarna vilka inbegriper teorier och vetenskaplighet i syfte att förklara barn 

och deras familjers beteende och situationer. Den vetenskapliga ansatsen 

kompletteras med den byråkratiska, d.v.s. att de sociala barnavårdsutredningarna 

inbegriper mycket administrativt arbete, exempelvis då utredningen skall 

formuleras. BBiC kan enligt min mening definieras inom den professionella 

utredningen då modellen bygger på standardiserade dokument och mallar utefter 

vilka socialsekreteraren har i uppgift att applicera utvecklingsekologiska teorier 

kring barn och barns utveckling. Kaldal (2010) skriver i sin avhandling att svenskt 

arbete med barnavårdsutredningar baseras på utvecklingsekologisk modell och 

nämner då Bronfenbrenners teori vilken handlar om att människan påverkas av 

olika system vilka samspelar med varandra. Jag skulle vilja förtydliga detta med 

att Bronfenbrenners teori handlar om att inta ett helhetsperspektiv då 

socialtjänsten gör sina utredningar. 

 

4.5 Förvaltningsrätten 
Den 15 februari år 2010 blev 23 stycken länsrätter omvandlade till 12 

förvaltningsrätter. Omorganiseringen föranleddes av att målen ökade i antal och 

för att uppnå önskad effektivitet krävdes en omorganisation. Ökad specialisering 

av ärenden var enligt regeringens proposition önskad. Förvaltningsrätten är en 

allmän domstol vars uppgift är att besluta i ärenden där privatpersoner och 

myndigheter hamnat i tvistemål. LVU-ärenden är ett exempel på mål där 

myndighet och privatpersonen inte är tillfreds med socialnämndens beslut och 

därför överklagar beslutet i Förvaltningsrätten. Annat exempel på tvistemål är 

överklagan av socialtjänstens beslut om ekonomiskt bistånd vilket privatpersonen 

inte är nöjd med och vill få beslutet prövat i domstol. 

 

Muntlig förhandling skall tjäna som komplement till det skriftliga 

beslutsunderlaget. I LVU-ärenden äger som regel muntlig förhandling rum. Detta 

för att den enskilde, d.v.s. barnets omsorgspersoner och kanske även barnet själv, 

skall garanteras möjlighet att yttra sig i saken. Domstolen har det yttersta ansvaret 

att rätten har det beslutsunderlag som krävs för att kunna ta ett sådant korrekt 

beslut som möjligt (Domstolsverket 2006). Förvaltningsprocessen sker skriftligen 
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men i ärenden gällande LVU är muntlig förhandling är obligatorisk (Jacobsson 

2006: b). 

 

Tillsammans med juridiskt skolad domare deltar tre stycken nämndemän vilka har 

i uppgift att tillsammans med domaren tillämpa rättsreglerna i de mål man deltar i. 

Nämndemännen är inte utbildade jurister utan har oftast annat yrke till vardags, 

exempelvis lärare eller kock. Har du anställning som tjänsteman vid domstol, 

skattemyndighet, försäkringskassan eller är polis eller advokat får du ej ha 

uppdrag som nämndeman. I övrig får vem som helst som är myndig, svensk 

medborgare och folkbokförd inom respektive domkrets väljas till nämndeman 

(Domstolsverket 2006). Det är landstingsfullmäktige som väljer nämndemän. 

Nämndemännens syfte i den rättsliga förhandlingen är att representera 

medborgarnas röst och förhindra ett uteslutande av vad man skulle kunna kalla 

"det allmännas" icke-juridiska perspektiv på ärendet. 

5. Tidigare forskning 
I detta kapitel redogör jag för den tidigare forskning jag funnit som relevant för 

min undersökning samt vilken jag kommer tillämpa i min analys. Kapitlet baseras 

till största delen av akademiska avhandlingar i vilka ärenden gällande LVU 

undersökts med utgångspunkt från socialtjänstens perspektiv och utredningar. Jag 

har mött svårigheter att finna forskning där inriktningen gjorts ur juridiska 

aktörers perspektiv. Dock har jag kommer över forskning vilken tar upp den 

juridiska processen och dess förutsättningar att avgöra mål gällande tvångsvård. 

 

5.1 Socialtjänstens utredning 
I sin avhandling Mellan makt och rättssystem har Ponnert (2007) undersökt LVU-

processen ur socialsekreterarens perspektiv och funnit att dessa i stor utsträckning 

känner av det faktum att förvaltningsrätten innehar rollen som beslutsfattare i en 

LVU-process "då de inväntar "tillräckliga bevis" och anpassar innehållet och 

formen i LVU-utredningarna efter vad de tror att länsrätten behöver för att fatta 

beslut i enlighet med socialtjänstens bedömningar" (Ponnert 2007 s. 261). 
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Engelska forskare hävdar angående socialsekreterarnas strävan att så långt som 

möjligt anpassa utredningen efter rättens krav. 

 

"It is disturbing when social workers seem more anxious to learn about court 

procedures, legal strategies, rules of evidence and how to give a good 

performance in court than about child development and the most effective ways of 

helping families" (King & Trowell 1992. s 7). 

 

 Friis (2005) menar att det går att dra slutsatser av hur familjer beskrivs i olika 

utredningar gjorda av socialtjänsten i en LVU-process. Friis (2005) menar att 

utredningarna är utformade på så vis att de styrker socialnämndens bedömning 

och att utredningen endast argumenterar för ett omhändertagande enlig LVU och 

inte prövar frågan huruvida LVU är den mest önskvärda insatsen. Uppgifter om 

omsorgspersonernas brister och tillkortakommanden framträder i högre grad än 

vad barnets vårdbehov gör. Vidare hänvisar Friis (2005) även till sin egen tidigare 

forskning (se Friis 2003) i vilken hon menar att resultaten liknar de ovan nämnda. 

Hon uppmärksammar i sin avhandling Sociala utredningar om barn tre ärenden 

gällande LVU § 2, s.k. miljöfall. I dessa ärenden menar Friis (2005) att 

socialtjänsten anför att ”föräldrarna bedömdes brista i omsorgen på grund av 

psykiska eller begåvningsmässiga funktionshinder, och i ett fall på grund av 

föräldrarnas ungdom och därmed en sammanhängande emotionell omognad" 

(Friis 2005 s. 68). Vad som framgår är helt enkelt att socialtjänsten tenderar 

fokusera på omsorgspersonernas brister och tillkortakommanden, och mindre på 

vilka behov barnet har. Mattsson (2002) har även hon i sin avhandling funnit en 

betoning på barnets omsorgspersoner i socialtjänstens utredning, då i synnerhet i 

ärenden gällande yngre barn. 

 

5.2 Förvaltningsrätten 

Socialtjänsten skall genom sin utredning ge förvaltningsrätten ett väl underbyggt 

material att grunda beslut på vid ansökan om LVU. Genom utredningen har 

socialtjänsten således tolkningsföreträde gentemot klienten och kan i sin utredning 

argumentera och motivera för ett tvångsomhändertagande. Socialtjänsten har 

genom sin utredning möjlighet att skriftligen redogöra för ärendet, vilket inte 
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klienten har. Klienten får istället redogöra för sin ståndpunkt vid den muntliga 

förhandlingen i rätten (Jacobsson 2006:a).  I sin avhandling Terapeutens rätt- 

rättslig och terapeutisk logik i domstolsförhandlingar har Jacobsson (2006:a) 

undersökt den muntliga förhandlingen i ärenden gällande tvångsvård enligt både 

LVU och LVM. Detta har hon gjort genom att studera den muntliga förhandlingen 

samt genomföra intervjuer med inblandade parter. Jacobsson (2006:a) undersöker 

aktörernas agerande i den muntliga förhandlingen samt hur granskningen av 

myndigheternas, socialtjänstens och psykiatrisk vård, utredningar fungerar. Med 

aktörer avses socialsekreterare, psykiatriker, jurister och den enskilde, klienten. 

 

Jacobsson (2006:a) benämner socialtjänst och psykiatriker för terapeutisk logik 

medan den rättsliga logiken åsyftar till det offentliga biträdet, d.v.s. advokaten. 

Hennes undersökning visar att förvaltningsrätten i stor utsträckning bifaller 

socialtjänstens ansökan, d.v.s. den terapeutiska logiken, utan att någon egentlig 

granskning av utredningen görs under den muntliga förhandlingen hos 

förvaltningsrätten. Jacobsson (2006:a) gör tolkningen att socialtjänstens argument 

för tvångsvård ej utreds medan den enskildes, d.v.s. klientens, argument ej 

bemöts. Vidare menar hon att om det under den muntliga förhandlingen i rätten, 

d.v.s. i mötet mellan terapeutisk och rättslig logik inte uppstår någon granskande 

diskussion har den enskilde en mycket begränsad möjlighet att argumentera för 

sin ståndpunkt och för att påverka rättens bedömning (Jacobsson 2006:a). 

Domstolen uppges enligt Jacobsson (2006:a, 2006: b) uppträda som en 

observerande och till synes passiv aktör under förhandlingen vars uppgift är att 

opartiskt besluta bifalla eller avslå socialtjänstens ansökan om LVU. 

 

5.3 Förvaltningsrättens beslutsfattande 
Mattsson (2002) har genom sin avhandling Barnet och rättsprocessen- 

Rättsäkerhet, integritetsskydd och autonomi i samband med beslut om tvångsvård 

funnit att rättens motiv i förhandlingar gällande ansökan om LVU § 2 handlar om 

att skydda barnet gentemot omsorgspersoner som orsakar dem lidande. 

Skyddsbehovet får en stark betydelse för rättens beslut när det föreligger påtaglig 

risk för att barnets hälsa och utveckling riskerar skadas. Vid ärenden gällande små 
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barn där socialtjänsten ansöker om vård enligt LVU § 2 är syftet med vården att 

skydda barnet från omgivningen. I dessa ärenden kan beviskraven minskas något 

jämförelsevis med de mål som ansöks enligt LVU § 3, beteendefallen. Miljöfallen 

(LVU § 2) tenderar även att mer frekvent bifallas av den rätten än vad ansökningar 

med anledning av barnets eget beteende görs och uppgifter om 

omsorgspersonerna är mer framträdande i dessa ärenden (Mattsson 2002). Hon 

fann även i sin undersökning att rättens användning av begreppet barnets bästa 

förekom i sådan liten utsträckning i domskälen att det inte gav något att analysera 

begreppet (ibid). 

 

Förklaringen till begreppets bristande förekomst, menar Mattsson (2002), är att 

begreppet barnets bästa ej är ett rekvisit i lagstiftningen utan endast är en rättslig 

målsättning i lagen. En annan förklaring skulle enligt författaren även kunna vara 

begreppets osäkra definition och möjliggörande av subjektiva tolkningar. (ibid).  

Barnets behov redovisas i socialtjänstens utredningar. Mattsson (2002) finner det 

problematiskt att rätten endast har socialtjänstens, dvs. den ansökande partens, 

utsaga att utgå från när barnets ställföreträdare sällan uttalar sig om barnets behov 

under den muntliga förhandlingen. Östberg (2010) undersökte i sin avhandling 

socialsekreterarnas arbete med emottagandet av anmälningar och ansökningar, 

utredning samt åtgärder av barn som far illa eller riskerar fara illa. Hon fann i sin 

avhandling att socialarbetarnas beskrivningar gjorda av barnen själva i 

utredningarna inte är nämnvärt synbara. Östberg (2010) menar att barnets symtom 

och beteende är det som beskrivs i utredningarna. Östberg har i likhet med Friis 

(2003) funnit en fokusering kring barnets omsorgspersoners förmåga och 

förändringspotential istället för på barnet självt. En anledning till barnens "icke-

närvaro" i utredningarna kan enligt Östberg vara själva lagstiftningen vilken 

gränssätter socialsekreterarens möjligheter att prata med barnet eftersom samtal 

med barnen kräver omsorgspersonernas samtycke (Östberg 2010). Barnets eget 

perspektiv får enligt min tolkning av Östberg stå tillbaka för det barnperspektiv 

socialtjänst och förvaltningsrätt lägger an. 
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5.4 Terapeutisk rätt 
Terapeutisk rätt används av Jacobsson (2006:a) som en förklaring av den karaktär 

den rättsliga logiken kan anta när det gäller tvångsvård. Terapeutisk rätt kan 

utifrån hur Jacobsson (2006:a) använder begreppet anses vara en ny institutionell 

logik (se institutionella logiker i kap 6.3). Den terapeutiska rätten kan betraktas 

som ett verktyg för social förändring där målet är att alla i välfärdssamhället skall 

ha rätt till ett värdigt liv (Jacobsson 2006: b). Med en terapeutisk rätt får den 

terapeutiska logiken dominerande ställning genom att den fokuserar på individen i 

fråga behov och att dessa behov måste bedömas utifrån ”social och psykologisk 

kompetens" (Jacobsson 2006:a s. 37). Kort kan man beskriva den terapeutiska 

rätten som en institutionell logik där den terapeutiska logiken fått inflytande hos 

den rättsliga logiken. ”När rätten antar ett terapeutiskt perspektiv får de offentliga 

parterna och de juridiska aktörerna ett instrument som underlättar för dem att 

uppnå ett gemensamt mål, det vill säga besluta om vad de anser är den enskildes 

bästa” (Jacobsson 2006: b s 141). 

6. Teori 

6.1 Teorival 
Jag har valt att tillämpa den nyinstitutionella teorin för min analys. Den 

nyinstitutionella teorin är en gren inom den större organisationsteorin och grenen 

är under utveckling vilket medför att forskare tolkar och använder de teoretiska 

begreppen lite olika (Blom & Grape 2006). Vidare anför författarna att 

nyinstitutionalism ej är en teori vilken är en homogen teoribildning utan 

innehåller olika riktningar och olika begrepp. Blom & Grape (2006) refererar till 

Scott (2003). Denne Scott menar att nyinstitutionell teoribildning tillkom någon 

gång under 1970-talet och är på så vis relativ ny och sätter ett fokus på den 

påverkan organisationernas omgivning har för organisationens agerande. För att 

förtydliga ovanstående vill jag exemplifiera detta med att de båda 

organisationerna, socialtjänst och förvaltningsrätt, påverkas av sin omgivning så 

som samhällets normer och värderingar, socialpolitiska beslut samt lagstiftning. 

Socialtjänsten och förvaltningsrätten påverkar även varandra då deras 
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organisationer möts i ärenden gällande LVU. Socialtjänsten och förvaltningsrätten 

är två organisationer som i ärenden gällande LVU står i beroendeförhållande till 

varandra då socialtjänsten är beroende av förvaltningsrättens beslut, medan 

förvaltningsrätten i sin tur är beroende av socialtjänstens utredning, vilket används 

som beslutsunderlag (Friis 2003).  Jag finner den nyinstitutionella teoribildningen 

användbar för min uppsats då den beskriver organisationer som samverkar och 

interagerar inom ett och samma område och således påverkar varandra (Eriksson-

Zetterquist 2009).  Grape (2001) menar att organisationer kan liknas vid enheter i 

vilka specifika idéer ryms. Dessa enheter är fysiska. I denna uppsats är socialtjänst 

och förvaltningsrätt alltså att likna som fysiska enheter inom vilka idéer och 

logiker ryms. Socialtjänsten utgår från en idé om vård medan förvaltningsrätten är 

en organisation vilken arbetar utifrån en idé om rätt och rättssäkerhet.  

 

Johansson (2006) menar att främst två personer utgjorde själva starten för den 

nyinstitutionella teorin, nämligen John Meyer och Brian Rowan. Dessa båda 

menade att institutionalisering kan anses vara en social process där individerna i 

organisationen delar samma verklighetsuppfattning. Denna verklighetsuppfattning 

blir till genom de institutionella krav som organisationen har att anpassa sig till. 

Exempel på institutionella krav är bl.a., lagstiftning och politiska beslut 

(Johansson 2006). De nyinstitutionella begrepp jag kommer att använda i min 

analys är organisationsfält, institutionell logik och legitimitet. 

 

6.2 Organisationsfält 

Jag använder mig av DiMaggio och Powells definition av organisationsfält. 

 

”By organizational field we mean those organizations that, in the aggregate, 

constitute a recognized area of institutional life: key suppliers, resource and 

product consumers, regulatory agencies, and other organizations that produce 

similar services and products"  (Powell & DiMaggio 1991 s. 64-65). 

 

Johansson (2006: b) beskriver organisationsfält som ett fält där olika typer av 

organisationer har gemensamt att de ägnar sig åt ett större verksamhetsområde. I 

denna uppsats utgörs verksamhetsområdet av själva tvångsvårdsprocessen och den 
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legitimerande välfärdsidé på vilken tvångsvårdslagstiftningen bygger.  Både 

socialtjänsten och förvaltningsrätten kan därmed anses arbeta och agera inom 

samma organisationsfält. Begreppet fält ger en fingervisning om att normativa och 

kulturella processer inom fältet påverkar organisationerna (Eriksson-Zetterquist 

2009). Socialtjänsten och förvaltningsrätten är två olika organisationer vilka 

påverkar varandra inom samma fält. Ju mer organisationerna i ett fält är beroende 

av varandra, desto mer kommer de att interagera med varandra (ibid). Inom ramen 

för samma institutionella krav dvs. lagar och normer, arbetar organisationerna 

med samma människor, ärenden, och står i beroendeförhållande till varandra. Kort 

sagt beskriver organisatoriska fält organisationer vilka verkar inom samma 

bransch.  

 

6.3 Institutionell logik 
Begreppet institutionell logik används inom nyinstitutionell teori för att beskriva 

olika diskurser (Grape 2001). Terapeutisk och rättslig logik använder jag, i likhet 

med Jacobsson (2006:a) som benämning för de båda organisationernas diskurser i 

denna undersökning. Socialtjänsten representerar den terapeutiska logiken, medan 

domare och nämndemän representerar den rättsliga logiken. Dessa båda 

institutionella logikerna verkar inom ett och samma organisationsfält. 

Institutionella logiker kan förklaras som den yrkeskunskap, professionalism samt 

de normer vilka råder inom en organisation.  Exempelvis har förvaltningsrättens 

aktörer, d.v.s. nämndemän och domare, större kunskap om lagar och rättsregler 

och deras tillämpning än vad socialtjänstens aktör, d.v.s. de socialsekreterare som 

gjort utredningen har. Socialtjänstens aktör besitter större kunskap om barn och 

barns utveckling än vad förvaltningsrättens aktörer gör. Varje organisation har 

således en institutionell logik utifrån lagstiftning, tankemodeller och regelverk 

(Grape 2006). Detta innebär att socialtjänsten utifrån sina tankemodeller och 

lagstiftning agerar utifrån sin organisations institutionella logik, medan 

förvaltningsrätten agerar utifrån sin institutionella logik. Jag vill poängtera att det 

i denna uppsats ej med institutionella logiker avses vara logikerna som agerar. 

Snarare agerar organisationerna, socialtjänst och förvaltningsrätt, utifrån sina 

respektive institutionella logiker (Jacobsson 2006:a). Socialtjänsten är således den 

terapeutiska logikens aktör och förvaltningsrätten är den rättsliga logikens aktör. 
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Organisatoriska fält kan innehålla olika, konkurrerande logiker (Eriksson-

Zetterqusit 2009). Detta är vad som sker i mötet mellan socialtjänst (som agerar 

utifrån den terapeutiska logiken) och förvaltningsrätten (agerar utifrån den 

rättsliga logiken) under LVU-förhandlingen. Det antas inom nyinstitutionell teori 

att det finns en dominerande logik inom organisationsfältet, vilket påverkar övriga 

organisationer inom samma fält (ibid).  

 

6.4 Legitimitet 
Legitimitet är ett centralt begrepp inom den nyinstitutionella teorin och främst då 

man analyserar organisationer och deras förhållande till omgivningen. 

Organisationer är således legitima så länge deras handlingar överrensstämmer 

med organisationens mål (Eriksson- Zetterquist 2009). Legitimitetsbegreppet kan 

förknippas med rykte och status och det är för organisationen viktigare att 

organisationen uppfattas som framgångsrik än att organisationen faktiskt är 

framgångsrik. Legitimitet är inget organisationerna konkurrerar om. Genom att 

ingå i ett organisationsfält kan man åtnjuta legitimitet med anledningen av att 

övriga organisationer i fältet uppfattas som legitima av omgivningen. En 

organisation kan erhålla legitimitet från en rad olika håll. Media, samhället och 

andra organisationer är några exempel. Enklaste sättet att uppnå legitimitet är att 

anpassa sig till omgivningen. Men även organisationer som manipulerar 

omgivningen kan erhålla legitimitet (ibid). 

7. Resultat och analys 
I detta kapitel redogör jag för de resultat jag funnit i min undersökning och 

analyserar dessa resultat i anslutning med att redovisningen görs.  Syftet med 

denna uppsats är att undersöka hur socialtjänsten och förvaltningsrätten resonerar 

fram sina beslut i ärenden gällande tvångsomhändertagande av barn enligt LVU § 

2. Syftet är även att undersöka om det går att urskilja några likheter eller 

skillnader i de båda organisationernas resonemang och vad i såfall skillnader eller 

likheter kan bero på. Undersökningen baseras på genomförd innehållsanalys av 
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socialtjänstens utredningar samt förvaltningsrättens domar i ärenden gällande 

LVU § 2.  

 

Jag presenterar inledningsvis i detta kapitel begreppens frekvens i de båda 

organisationernas dokument för att Du som läsare skall ges en lättöverskådlig bild 

av hur frekvent förekommande jag funnit begreppen barnets bästa, behov samt 

risk i min undersökning. Därefter kommer jag att redogöra för hur de båda 

organisationerna resonerar i ärendena. Varje redovisning av organisationernas 

användande och resonerande utifrån respektive begrepp avslutas med en 

sammanfattning. Med anledning av att omfånget av denna uppsats är begränsat 

kommer jag inte redovisa för hur organisationerna resonerar i samtliga av de fyra 

ärendena utifrån begreppen barnets bästa, behov och risk. En total redogörelse för 

samtliga ärenden under samtliga begreppskategorier tillför inte någon mening 

utan tenderar endast bli tung för läsaren. Samtliga fyra ärenden finns dock 

redovisade under någon av begreppsrubrikerna. Jag har valt att inkludera resultat 

och analys i samma kapitel för att underlätta för läsaren och för att läsaren skall 

slippa upprepningar.  

 

7.2 Begreppens frekvens 
I tabellerna nedan redovisar jag för begreppens frekvens i dokumenten. 

Dokumenten har varit olika långa och skillnaden har ibland varit ett par sidor i 

längd. Det går inte att säga så mycket om resultatet utifrån hur många gånger 

begreppet förekommer. Dock anser jag ändå att tabellen ger information om att 

samtliga begrepp inte alltid används över huvud taget i varken socialtjänstens 

utredning eller i förvaltningsrättens dom. Tabellen besvarar frågan om de båda 

organisationerna använder begreppen barnets bästa, behov och risk i sina 

dokument.  

 

Socialtjänstens utredningar 

Begrepp Ärende A Ärende B Ärende C Ärende D Totalt 
Barnets 
bästa 

0 2 0 2 4 

Behov 9 11 16 8 44 
Risk 6 1 3 4 14 
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Förvaltningsrättens domar 

Begrepp Ärende A Ärende B Ärende C Ärende D Totalt 
Barnets 
bästa 

2 0 1 1 4 

Behov 6 16 3 11 36 
Risk 5 8 2 15 30 
 

 

7.3 Socialtjänstens och förvaltningsrättens resonemang 
i ärendena A och B utifrån begreppet barnets bästa 
 

 Observera att ärende A och B avser samma barn vid två olika förhandlingar och 

med två utredningar samt två domar. LVU-förhandlingarna skedde med ungefär 

två års mellanrum. 

 

I ärende A förekommer inte begreppet barnets bästa vid något tillfälle i 

socialtjänstens utredning. Min bedömning är dock att barnets bästa iakttagits och 

att socialtjänsten resonerat fram sitt beslut i utredningen genom att socialtjänsten 

påtalar att det "föreligger risk att barnets hälsa och utveckling skadas om barnet 

bor kvar hos föräldrarna på grund av allvarliga brister i omsorgen".  Det är 

följaktligen inte förenligt med barnets bästa att barnet fortsatt vistas i sin 

hemmiljö under omvårdnad av sina nuvarande omsorgspersoner då dessa brister i 

sin förmåga att tillgodose barnets behov. Förvaltningsrätten i detta ärende avslår 

dock socialtjänstens ansökan om LVU § 2 med motiveringen att missbruk och 

psykisk ohälsa leder till en osäker hemmiljö för barnet. Förvaltningsrätten håller 

med socialtjänsten om att en osäker hemmiljö innebär att det finns en påtaglig risk 

att barnets hälsa och utveckling skadas. Vidare anför förvaltningsrätten i denna 

dom att det med anledning av att familjen nu lever i en förändrad konstellation 

inte längre är fråga om någon påtaglig risk för barnet. Barnets omsorgspersoner 

bor inte längre tillsammans och barnets nuvarande boendeförälder har inte visat 

sig brista i sin förmåga att ge barnet den vård och omsorg det behöver i den grad 

att vård enligt LVU är aktuell.  
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Socialtjänsten har alltså i detta ärende fört fram vad som är att anse vara barnets 

bästa i sitt dokument utan att använda begreppet. Förvaltningsrätten använder 

begreppet vid två tillfällen men menar att socialtjänsten ej lyckats bevisa att det 

föreligger tillräckliga skäl för ett omhändertagande enligt LVU. Jag tolkar det som 

att de båda organisationerna ej uppnått något samförstånd i vad som är att anse 

som barnets bästa i det enskilda ärendet. Utifrån idén om att den rättsliga logiken 

är den dominerande inom organisationsfältet blir detta synligt i ärende A då 

förvaltningsrätten avslår socialtjänstens ansökan och att vården således ej kan 

påbörjas så som socialtjänsten önskar. Den terapeutiska logikens aktörer, 

socialtjänsten, lyckas ej övertyga den institutionella logikens aktörer, 

förvaltningsrätten.  

 

Ärende B gäller samma barn som i ärende A. Denna gång har socialtjänsten på 

nytt ansökt om LVU § 2 hos förvaltningsrätten efter att tidigare fått avslag på sin 

ansökan. Denna gång använder socialtjänsten begreppet barnets bästa vid två 

tillfällen i sin utredning.  

 

"Föräldrarna har ej förmåga att göra adekvata prioriteringar vilka är till barnets 

bästa" samt " Vårdnadshavarna anser att de gör allt för barnets (namn) bästa". 

 

Kort kan man säga att socialtjänsten använder begreppet egentligen vid ett tillfälle 

för att redogöra för vad barnets bästa är och vid det andra tillfället används 

begreppet för att redogöra för barnets omsorgspersoners uppfattning. I min 

frekvensredogörelse (kap 7.2) inkluderar jag båda tillfällena. Barnets bästa 

tydliggörs inte så mycket genom användning av begreppet i denna, 

socialtjänstens, utredning. Min mening är att barnets bästa anförs genom att 

socialtjänsten i utredningen istället påtalar barnets alla behov, vilka socialtjänsten 

menar att omsorgspersonerna ej tillgodoser. Socialtjänsten trycker även på det 

faktum att tidigare utredningar av barnets situation visat samma sak, d.v.s. att 

barnet är i behov av placering utanför hemmiljön med anledning av 

omsorgspersonernas bristande insikt om barnets behov samt deras bristande 

förmåga att tillgodose dessa. "Det finns en påtaglig risk att barnets (namn) hälsa 

och utveckling skadas om barnet bor kvar i hemmet med anledning av bristerna i 
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omsorgen". Socialtjänsten upprepar alltså var man anfört vara barnets bästa i den 

tidigare utredningen. 

 

Denna gång bifaller förvaltningsrätten socialtjänstens ansökan och barnet bereds 

vård enligt LVU. Barnets bästa som begrepp förekommer inte alls i domen men, 

enligt min mening, framkommer barnets bästa i domen. Förvaltningsrättens 

motivering till beslutet att barnet skall beredas vård enligt LVU är att den 

omsorgsperson barnet nu bor hos inte har insikt i det behov av förändring i barnets 

situation som socialtjänsten bedömt finns. Därmed, menar förvaltningsrätten, 

föreligger en ”påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling skadas till följd av 

brister i omsorgen och skall därför beredas vård utanför hemmet”. Här godtar 

förvaltningsrätten vad socialtjänsten anfört i sin utredning och bifaller således 

socialtjänstens ansökan om LVU. Ansökan bifalles dock med en skiljeaktig 

mening från förvaltningsrättens sida. Denne skiljeaktige är en nämndeman som 

anser att ansökan skall avslås då med anledning av att de brister som föreligger i 

omsorgen inte står i proportion till det ingrepp som det innebär att skilja ett barn 

från de biologiska föräldrarna och placera det i ett familjehem. Skiljeaktig menar 

även att förändringspotentialen hos barnets omsorgspersoner ej har tillvaratagits 

tillräckligt. 

 

7.3.1 Sammanfattning 
I lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga står det att det vid 

beslut enlig lagen skall avgörandet ligga i vad som är att anse som bäst för den 

unge . I enlighet med Barnkonventionens artikel 3 skall välfärdsinstitutioner, så 

som socialtjänst och domstol, ordna att barnets bästa skall komma i främsta 

rummet. Då de båda organisationerna är bundna av samma konvention och 

lagstiftning, även uttryckt institutionella krav, hade jag en föreställning om att 

begreppet barnets bästa skulle förekomma mer frekvent i de båda myndigheternas 

dokument än vad mitt resultat visar då barnets bästa uttryckligen står i lagen och 

barnkonventionen. De båda organisationerna har haft barnets bästa i åtanke då de 

resonerat kring ärendena A och B. Denna bedömning grundar jag inte på 

organisationernas användning av begreppet barnets bästa utan på att 

organisationerna resonerat kring behov och risk i syfte att avgöra vad som är bäst 
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för barnet. Mattsson (2002) fann i sin undersökning liknande resultat i sin studie 

av domskäl i LVU-ärenden, nämligen att begreppet barnets bästa förekom i liten 

utsträckning i domskälen. Mattsson (2002) drar slutsatsen att orsaken till 

begreppets ringa användning är knuten till att barnets bästa endast är en rättslig 

målsättning och att begreppet inte är ett rekvisit, d.v.s. att begreppet barnets bästa 

ej är ett definierat villkor för att ett visst förhållande skall anses ligga. Detta anser 

även jag är en rimlig förklaring till de båda organisationernas ringa användning av 

begreppet.  

 

Utifrån resultatet går det att se att i ärende A, där förvaltningsrätten beslutar att 

avslå socialtjänstens ansökan, finns en skillnad i hur de båda organisationerna 

resonerar kring barnets bästa. Socialtjänsten menar att det ej är förenligt med 

barnets bästa att barnet bor kvar i hemmiljön medan förvaltningsrättens 

resonemang i ärendet resulterar i att socialtjänstens ansökan om LVU avslås. 

Förvaltningsrätten menar dock att familjens nya situation, där barnet nu endast bor 

med den omsorgsperson som inte har missbruksproblematik, inte utgör någon 

grund för att barnet skall beredas vård enligt LVU.  Organisationsfältets 

dominerande institutionella logik är den rättsliga logiken i det avseende att rätten 

fattar beslut i ärenden enligt LVU. Men detta menas att socialtjänsten som 

respresenterar den terapeutiska logikens aktörer, ej lyckats övertyga 

förvaltningsrätten om att barnets bästa förutsätter vård enligt LVU.  

I ärende B råder ingen skillnad i hur de båda organisationerna resonerat kring vad 

som är att anse vara barnets bästa. Förvaltningsrätten bifaller socialtjänstens 

ansökan och min mening är att det råder likhet i organisationernas resonemang 

kring vad som är att anse vara barnets bästa. I ärende B är den terapeutiska och 

den rättsliga logiken ense och har uppnått samförstånd. Dock grundar jag inte 

dessa slutsatser på själva förekomsten och användningen av begreppet barnets 

bästa. Det är inte möjligt att i dessa ärenden dra sådan slutsats utifrån att studera 

begreppet då organisationerna inte använder begreppet i samma utsträckning och 

på samma vis. Vad som istället blir en indikator på att barnets bästa iakttagits i 

ärendena A och B är således organisationernas användning av begreppen behov 

och risk.  
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7.4 Socialtjänsten och förvaltningsrättens resonemang 
i ärendena A, C och D utifrån begreppet behov 
I ärende A anför socialtjänsten att barnet är i behov av en placering utanför 

familjen då barnets grundläggande behov eftersätts i hemmiljön. 

Omsorgspersonerna uppges ha svårt att se barnets behov och tillgodose dessa samt 

att omsorgspersonernas behov tenderar prioriteras framför barnets. I 

förvaltningsrättens dom förkommer begreppet när rätten återger socialtjänstens 

yrkanden och föräldrarnas inställning till vård enligt LVU. I domskälet nämns 

dock inte begreppet vid något tillfälle av rätten. Förvaltningsrätten avslår 

socialtjänstens ansökan.  

 

Ärende C gäller ett spädbarn där barnets ende omsorgsperson har en 

neuropsykiatrisk diagnos vilken får konsekvenser för dennes omsorgstagande av 

barnet. De behov som socialtjänsten tar upp i utredningen är att barnet är i behov 

av att kunna starta en trygg anknytning och i behov av en vuxen som stimulerar 

barnet. Trots att barnets behov framläggs av socialtjänsten i denna utredning 

tenderar den ändock att fokusera på omsorgspersonens behov och brister i att 

tillgodose barnets behov.  Omsorgspersonen uppges behöva stöd i sin föräldraroll 

samt att det framläggs att omsorgspersonens behov skulle riskera komma före 

barnets om en släktingplacering skulle bli aktuell. Socialtjänstens användning av 

begreppet behov indikerar på vad Friis (2003) framlade i sin undersökning av 

socialtjänstens utredningar för LVU § 2. Friis undersökning visade att 

socialtjänsten tenderar att anlägga ett fokus på omsorgspersonernas brister, och 

mindre på vilka behov barnet har (Friis 2003). Även Mattsson (2002) har funnit i 

sin avhandling att betoning på barnets omsorgspersoner står att finna i 

socialtjänstens utredningar. I detta ärende handlar då fokuseringen på barnets 

omsorgspersoner om att det är deras behov, och bristande förmåga som nämns. 

 

Förvaltningsrätten i ärende C har fattat sig mycket kort i sin dom. 

Förvaltningsrätten har ej beskrivit yrkanden utan endast konstaterat att 

socialtjänsten yrkar på tvångsvård, att barnets omsorgsperson motsätter sig vård 

enligt LVU samt att barnets ställföreträdare tillstyrker socialtjänstens ansökan om 

LVU. Rätten använder begreppet behov i sitt domskäl och menar att socialtjänsten 
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anfört att omsorgspersonen sätter sina egna behov före barnets och att rätten 

bedömer att omsorgspersonen ej har förmåga att tillgodose barnets behov. I detta 

ärende används begreppet således begreppet med en fokusering på barnets 

omsorgsperson av de båda organisationerna vilket är ett resultat som liknar vad 

Friis (2003) fann i sin undersökning.  

 

I ärende D preciserar socialtjänsten vilka specifika behov barnet har i större 

utsträckning än i de övriga utredningarna i denna undersökning. Denna utredning 

är störst till omfånget sidantal vilket kan antas ha att göra med den ökade 

frekvensen av behovsbegreppet men utredningen använder också begreppet främst 

för att beskriva barnets behov och inte omsorgspersonerna och deras bristande 

förmåga att tillgodose behoven barnet har.  I utredningen menar socialtjänsten att 

barnet ej får sina sociala behov tillgodosedda. Behoven barnet har uppges vara 

bl.a. behov av trygghet, stimulens, medicinering och stöd i sin hygien. Vidare 

uppfylls ej barnets behov av gränssättning, vuxna som är kapabla att samarbeta 

med varandra samt vuxna vilka kan hjälpa barnet att utveckla en realistisk 

självbild.  Barnet är i behov av praktisk och känslomässig omsorg och behöver 

således, enligt socialtjänstens bedömning, placeras i familjehem för att dessa 

behov skall bli uppfyllda. Förvaltningsrätten anför i ärende D i sitt domskäl att 

förvaltningsrätten sammantaget finner att barnet behöver beredas vård enligt LVU 

då vården ej är möjlig på frivillig väg eftersom barnets omsorgspersoner ej 

samtycker till att barnet placeras utanför hemmet. Socialtjänstens ansökan bifalles 

således med en skiljeaktig mening. Det är den juridiskt utbildade representanten 

(domaren) som anser att ansökan skall avslås. Det följer en åtta sidor lång 

motivering till varför ansökan bör avslås med anledning av att socialtjänsten ej 

lyckats övertyga denne om att barnets omsorgspersoner brustit i omsorgstagandet 

av barnet genom att inte tillgodose barnets alla nämnda behov. 

 

7.4.1 Sammanfattning 
Uppgifter om barnets behov kan handla om behov vilka barn i allmänhet behöver 

men även det specifika barnets speciella behov (Mattsson 2002). Det är min 

uppfattning utifrån mitt resultat att begreppet behov även används i stor 

utsträckning för att redogöra för barnets omsorgspersoners behov och deras 
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bristande förmåga att tillgodose barnets behov. Begreppet behov förekommer i 

samtliga dokument, upprättade av såväl socialtjänst som av förvaltningsrätt.  I 

samtliga av de redovisade ärendena ovan kan man således knyta an till vad både 

Friis (2003) och Mattsson (2002)  fann i sina undersökningar, nämligen en 

fokusering kring barnets omsorgspersoners behov, brister och förändringsförmåga. 

Detta ligger i linje med vad King och Piper (1995) menar är vad som sker när 

rätten skall besluta i dessa ärenden och barnet kan liknas vid ett knippe behov.  

Förvaltningsrättens uppgift är då att besluta vem som bäst kan tillgodose dessa 

knippen behov. Det är min förståelse utifrån detta resultat att frågan i LVU-

ärenden gäller huruvida det är barnets omsorgspersoner eller samhället, d.v.s. 

socialtjänsten, som skall åläggas ansvaret att tillgodose barnets behov. 

  

Begreppet behov, oavsett om det syftar till barnets eller omsorgspersonernas 

behov eller och förmågor, utgör enligt min mening den "grund" vilken både 

socialtjänstens utredning och förvaltningsrättens dom grundar sig på. En tanke jag 

har är att det kanske inte så konstigt att det förefaller så då socialtjänstens 

utredningar är gjorda utefter BBiC- modellen (se kap 4.4) där barnets behov 

utreds för att sedan jämföras med hur väl barnets omsorgspersoner klarar av att 

tillgodose dessa behov. Mitt resultat visar inte på någon skillnad i hur 

organisationerna använder begreppet behov och således inte någon skillnad i hur 

de resonerar fram sina beslut i ärendet genom att studera deras bruk av begreppet. 

En möjlig tolkning är dock att den kan finnas en dold skillnad i hur de båda 

organisationerna resonerar i ärendena A, C och D. Inom den terapeutiska logiken 

finns en tanke om att barnets behov är vad som skall tillgodoses genom att barnet 

vårdas enligt LVU. Socialtjänsten med sin terapeutiska logik har eventuellt vunnit 

över den rättsliga logiken då socialtjänsten med sitt resonemang kring behov 

övertygat förvaltningsrätten om att barnets situation kräver förvaltningsrättens 

bifall. Det går dock inte utifrån denna undersökning säkerställa vilken av 

slutsatserna ovan som är sanna. Slutsatserna är ändå intressanta då de öppnar upp 

för vidare frågor kring hur socialtjänst och förvaltningsrätt resonerar kring behov. 
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7.5 Socialtjänstens och förvaltningsrättens resonemang 
i ärendena B och D utifrån begreppet risk 
I ärende B förekommer begreppet risk vid tillfällen i socialtjänstens utredning då 

socialtjänsten hävdar att barnets utsätts för risker i hemmet och att en av barnets 

omsorgspersoner ej tar dessa risker på allvar. Socialtjänsten påtalar även att det 

finns "påtaglig risk att barnets hälsa och utveckling skadas" om barnet bor kvar 

hemma hos omsorgspersonerna med anledning av de brister i omsorgen vilka 

socialtjänsten pekat ut. Vidare slår socialtjänsten fast att skyddsfaktorerna inte 

överväger de riskfaktorer barnet utsätts för. 

 

Riskbegreppet används av förvaltningsrätten i viss mån för att beskriva 

socialtjänstens yrkande, exempelvis att socialtjänsten menar att barnet utsätts för 

risker i hemmiljön. Begreppet risk förekommer främst i denna dom då domskälet 

presenteras. Rätten återger att vård enligt 2§ LVU 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 och 

utveckling skadas. Därefter förklarar rätten vad som avses med uttrycket påtaglig 

risk och anför att det i uttrycket påtaglig risk för skada inte kan vara fråga om 

någon ringa risk för skada. Övergående eller mindre betydande risk för skada är 

alltså inte tillräckligt för ett ingripande enligt lagen. Förvaltningsrätten bifaller i 

detta ärende socialtjänstens ansöka om LVU och barnet omhändertas enligt lagen.  

 

I ärende D hävdar socialtjänsten att barnets omsorgspersoner utsatt barnet för 

psykisk misshandel och skuldbelägger barnet. Socialtjänsten menar även att 

barnets omsorgspersoner ”..lägger ett sådant ansvar på barnet vilket gör att det 

finns risk att barnets hälsa och utveckling skadas om barnet bor kvar i hemmet. 

Socialtjänsten anför även att det med anledning av brister i omsorgen föreligger 

sådan risk för barnets hälsa och utveckling”. Förvaltningsrätten anför att det är 

förvaltningsrätten i målet har som uppgift att ta ställning till om barnets hemmiljö 

eller det sätt barnets omsorgspersoner behandlar barnet på utgör någon påtaglig 

risk att barnets hälsa och utveckling skadas. Rätten finner att så är fallet och 

socialtjänstens ansökan bifalles. Skiljeaktige ställer sig kritiskt till denna dom och 

menar att det måste föreligga konkreta omständigheter vilka påvisar att det 
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föreligger en risk för skada och menar att sådana omständigheter saknas i 

socialtjänstens utredning. Skiljeaktig punktar upp de riskfaktorer socialtjänsten 

anfört i sin utredning och menar att dessa riskfaktorer inte utgör någon grund för 

att ett omhändertagande enligt LVU bör göras. Domen i ärende D är det dokument 

i vilket begreppet risk är mest frekvent förekommande. Detta dokument omfattar 

många sidor vilket kan anses vara en förklaring. En annan förklaring till detta är 

den skiljeaktig mening som finns i denna dom. Skiljeaktige uppehåller sig kring 

begreppet risk där denne redogör för att just risken måste vara påtaglig, konkret 

och inte ringa. 

 

7.5.1 Sammanfattning 
Resultatet ovan visar att riskbegreppet används på samma vis av de båda 

organisationerna. Socialtjänsten tenderar använda uttrycket "påtaglig risk för att 

den unges hälsa och utveckling kan skadas" då riskbegreppet tas i bruk. 

Detsamma gör förvaltningsrätten. Inom organisationsfältet råder då enligt min 

mening en lik användning av begreppet risk och även en lik förståelse för 

begreppet. Då uttrycket "påtaglig risk för den unges hälsa och utveckling" finns 

utskriven i lagtexten (1990:52) är organisationernas användning av begreppet risk 

inte så märkligt. De båda organisationerna har samma lagstiftning att följa, d.v.s. 

samma institutionella krav, och således kan själva lagtexten anses vara 

anledningen till den likhet som jag bedömer råder kring hur de båda 

organisationerna resonerar i ärendena vad gäller risk. Båda organisationerna gör 

utifrån sina institutionella logiker riskbedömningar. Med riskbedömning aves då i 

vilken grad risken förekommer, om risken är ringa eller påtaglig. Den slutsats jag 

gör utifrån det redovisade resultatet är att de båda organisationerna resonerar lika 

kring risk. För att förstå denna likhet i organisationernas resonemang är en möjlig 

tolkning utifrån nyinstitutionell teori, att den rättsliga logiken är den dominerande 

inom organisationsfältet. Den är dominerande på så vis att förvaltningsrätten, som 

representerar den rättsliga logiken, har en större koppling till lagtexten då 

förvaltningsrätten som organisation representerar rättsväsendet. Socialtjänsten, 

som agerar utifrån sin terapeutiska logik, resonerar kring vilka konsekvenser 

riskerna kan få för barnet, exempelvis att brister i omsorgen kan leda till negativa 

konsekvenser för barnets identitetsutveckling. En strategi från socialtjänstens sida 
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kan vara att använda samma formulering gällande begreppet risk som anges i 

lagtexten i syfte att nå förvaltningsrättens samtycke kring vad som är att anse vara 

barnets bästa, nämligen vård enligt LVU.  

 

7.6 Sammanfattande analys 
Hur resonerar då de båda organisationerna fram sina beslut? Mitt resultat visar på 

att både socialtjänsten och förvaltningsrätten för ett resonemang som liknar 

varandra vad det gäller att fatta beslut i ärendena. De båda organisationerna 

resonerar kring de behov som framkommer, både vad gäller barnets behov och de 

behov barnets omsorgspersoner har. Båda organisationerna resonerar även kring 

hur påtaglig risken är att barnets hälsa och utveckling kan komma att skadas. Jag 

bedömer att de båda organisationerna resonerar kring barnets behov samt hur 

påtaglig risken är för att bedöma vad som är barnets bästa i det enskilda ärendet. 

Begreppen behov och risk används alltså för att komma fram till något beslut om 

vad barnets bästa är och således använder organisationerna samtliga begrepp på 

liknande vis i sina dokument. 

 

 De lika resonemangen kan förstås utifrån nyinstitutionell teori. Socialtjänsten och 

förvaltningsrätten arbetar inom samma organisationsfält vilket innebär att de 

påverkar varandra. En möjlig tolkning är att de lika resonemangen kan bero på att 

socialtjänsten vill erhålla legitimitet genom att organisationens ansökan om LVU 

bifalles av förvaltningsrätten som är representerar den dominerande institutionella 

logiken inom organisationsfältet. En strategi socialtjänsten tillämpar för att erhålla 

legitimitet från förvaltningsrätten kan vara att i utredningen använda ett språk som 

förvaltningsrätten känner till. Exempelvis är en möjlig strategi från socialtjänstens 

sida att citera lagtexten angående att risken skall vara påtaglig i syfte att övertyga 

förvaltningsrätten om att socialtjänstens bedömning av vad som anses vara 

barnets bästa är korrekt utifrån den rättliga logiken. Sådana strategier från 

socialtjänstens sida kan tolkas som en konsekvens av att den rättsliga logiken är 

dominerande. Ponnert (2007) menar i sin avhandling att socialtjänsten inväntar 

tillräckliga bevis och anpassar sitt språkbruk för att erhålla bifall i rätten. Det blir 

problematiskt då den terapeutiska logikens aktörer försöker anpassa sig efter vad 

den tror att den rättsliga logiken behöver för att avgöra ärendet. Den rättsliga 
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logiken påverkar då den terapeutiska logiken i sådan utsträckning att barnets hälsa 

och utveckling kan komma att äventyras mer än nödvändigt medan socialtjänsten 

samlar bevis kan användas för att övertyga förvaltningsrätten om att bifalla 

socialtjänstens ansökan.  

 

En annan förklaring till den likhet de båda organisationerna uppvisar i sina 

resonemang är att de båda institutionella logikerna närmar sig varandra. 

Jacobsson (2006:a) menar i sin avhandling att den terapeutiska rätten kan anses 

vara en ny institutionell logik. Den terapeutiska rätten i Sverige fått genomslag 

(Ponnert 2007). Detta har resulterat i att sociala myndigheters, exempelvis 

socialtjänstens, bedömningar ges större vikt vid rättsliga förhandlingar i ärenden 

gällande tvångsvård. Detta kan med nyinstitutionella begrepp beskrivas som att 

den terapeutiska logiken blivit mer accepterad av den rättsliga logiken vilka 

verkar inom samma organisationsfält och detta är då vad som kan beskrivas 

resultera i en terapeutisk rätt. Det har skett en homogenisering av de båda 

institionella logikerna i det avseendet att syftet från både socialtjänsten och 

förvaltningsrättens sida är att inta ett vårdande och behandlande perspektiv. En 

terapeutisk rätt som en ny institutionell logik kan enligt min mening fungera som 

att de båda organisationerna åtnjuter legitimitet genom att interagera med 

varandra i tvångsmålsärenden. Socialtjänstens legitimitet gynnas av att 

förvaltningsrätten bifaller LVU-ansökan medan förvaltningsrätten erhåller 

legitimitet genom att inta ett vårdande perspektiv utöver enbart det rättsliga 

perspektivet. Ponnert (2007) menar att det riktats kritik mot den terapeutiska 

rätten där kritiken handlar om en rädsla att den enskilde, klientens, möjligheter att 

inverka på rättens beslut minskas då det redan råder ett samförstånd mellan 

socialtjänsten och förvaltningsrätten om vad som är att anse vara bäst för den 

enskilde individen. Jacobsson (2006:a) anför i sin avhandling att hon funnit att det 

saknas en granskning av socialtjänstens utredning under den muntliga 

förhandlingen i LVU-ärenden. Denna granskning skall förvaltningsrätten göra. 

Uteblir den äventyras rättssäkerheten.  

 

Utifrån mitt resultat fann jag skillnad i hur de båda organisationerna resonerar 

fram sina beslut endast i ärende A . I övriga ärenden urskiljer jag endast likheter i 

de resonemang organisationerna för.  I ärende A avslår förvaltningsrätten 



41 
 

socialtjänstens ansökan om LVU och därav tolkar jag det som att de båda 

organisationerna inte resonerar lika i ärendet och vad som är att anse vara barnets 

bästa. Socialtjänsten arbetar utifrån en terapeutisk logik medan förvaltningsrätten 

som organisation arbetar utifrån en rättslig logik. Båda organisationerna är 

verksamma inom samma organisationsfält, vilket då innebär att organisationsfältet 

rymmer olika institutionella logiker. King och Piper (1995) menar att juridiken 

dominerar över barnavårdsvetenskapen i ärenden avseende tvångsvård. Med 

nyinstitutionella begrepp kan detta förklaras med att den rättsliga logiken 

dominerar över den terapeutiska inom organisationsfältet. I ärende A tolkar jag det 

som att den rättsliga logiken och den terapeutiska logiken ej är överrens om vad 

barnets bästa är. Den terapeutiska logikens aktörer har inte lyckats övertyga den 

rättsliga logikens aktörer.  Då förvaltningsrätten motiverar sitt beslut att avslå 

socialtjänstens ansökan med att den risk som föreligger inte är bevisad vara 

tillräckligt påtaglig har kanske socialtjänsten ansökt om LVU för tidigt. Med tidigt 

hänvisar jag till Ponnerts (2007) avhandling där socialsekreterare menat att de 

inväntar tillräckliga bevis för att öka sina chanser att förvaltningsrätten bifaller 

ansökan.  

8. Avslutande diskussion 
Min undersökning indikerar på att det råder likhet i hur socialtjänsten och 

förvaltningsrätten resonerar fram sina beslut i ärenden gällande LVU § 2. Detta 

framgår av den innehållsanalys jag genomfört på socialtjänstens utredningar och 

förvaltningsrättens domar. Organisationernas lika resonemang går att urskilja och 

förstå, men ingen säker förklaring går att ge utifrån denna undersökning. Att 

socialtjänsten och förvaltningsrätten använder samma begrepp är inte något 

märkligt då socialtjänstens utredning utgör det beslutsunderlag förvaltningsrätten 

har att tillgå. De begrepp som i denna uppsats använts som redskap för att förstå 

hur de båda organisationerna resonerar är begrepp vilka organisationerna delar 

genom lagstiftning och barnkonventionen. Begreppet behov kan dock sägas 

tillhöra den terapeutiska logiken då behoven utreds av socialtjänsten genom BbiC-

modellen.  

Jacobsson (2006:a) menar att hon funnit i sin undersökning att förvaltningsrätten 

bifaller socialtjänstens ansökan om tvångsvård utan att någon egentlig granskning 
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av utredningen görs. Min undersökning strider inte emot ett sådant resultat. 

Jacobsson (2006:a) menar att detta är en konsekvens av terapeutiska rätt som finns 

i Sverige. Den terapeutiska rätten äventyrar den enskildes rättssäkerhet i 

tvångsmålsärenden (Ponnert 2007). Dock har jag inte funnit något svar på 

huruvida avsaknaden av granskning från förvaltningsrättens sida beror på att 

socialtjänstens utredningar är välmotiverade och övertygande eller om det är så att 

den terapeutiska rätten ligger till grund för förvaltningsrättens beslut. Med 

avstamp ur denna C-uppsats vore det intressant att vidare undersöka effekterna av 

en terapeutisk rätt och vad den kan få för konsekvenser för den enskilde och för 

rättssystemet.  Det är enligt min förståelse utifrån denna uppsats att det är mycket 

viktigt att förvaltningsrätten granskar socialtjänstens utredningar utifrån den 

rättsliga logik förvaltningsrätten agerar utifrån. Med detta inte sagt att jag önskar 

bort en terapeutisk rätt då jag anser att det är viktigt att även förvaltningsrätten är 

införstådd med den terapeutiska inriktning socialtjänsten arbetar utefter. 

Förvaltningsrättens förståelse för socialtjänstens arbete blir viktig för att 

eventuellt kunna förhindra att barn far illa under tiden socialtjänsten samlar 

tillräckliga bevis för att öka sina chanser att förvaltningsrätten bifaller LVU-

ansökan. En ny forskningsfråga sprungen ur denna uppsats blir således huruvida 

en terapeutisk rätt är att föredra eller ej. 
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