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Förord 
Den här uppsatsen behandlar ett ämne som för mig har blivit mer och mer intressant 

under skrivtiden. Det har varit omöjligt att inte bli personligt engagerad i problematiken 

kring avskiljningar och tvångsvård. För 10 år sedan var min önskan att en dag få läsa 

familjerätt och barnrätt för att kunna jobba med det som intresserar mig mest. Nu är mitt 

examensarbete färdigt och behandlar ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat.   

 Det finns mycket att skriva om på ämnet avskiljningar och tvångsvård. Främst finns 

det enligt mig mycket som kan diskuteras och kritiseras vilket gör det svårt att skriva en 

uppsats utan att bli engagerad och ha mycket åsikter inom ämnet. Jag hoppas att 

uppsatsen belyser den mångbottnade problematik jag funnit på området och att mitt 

brinnande intresse för barn och unga återspeglas i uppsatsen. 
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1  Inledning 

1. 1  Problembelysning  
Barn och unga som tvångsvårdas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av 

unga1 (LVU) på särskilda ungdomshem, kan om det är påkallat avskiljas från andra barn 

för att under en begränsad tid hållas isolerade. Avskiljningar är en särskild befogenhet 

som kan utövas på de särskilda hemmen som ansvarar för vården av barn och unga, och 

regleras i 15 c § LVU. En avskiljning innebär att ett barn hålls avskild från övriga 

intagna på det behandlingshem som barnet befinner sig. Under en bestämd tid får alltså 

barnet hållas isolerad i ett speciellt rum på hemmet.   

 Möjligheten att avskilja barn och unga kan exempelvis användas om en berusad 

ungdom inte kan hållas till ordningen eller om ett barn agerar aggressivt mot övriga 

intagna.2 Avskiljningsinstitutet har diskuterats och ifrågasatts vilket år 2009 resulterade 

i att Statens institutionsstyrelse (SIS), som är den myndighet som ansvarar för vården 

och behandlingar av ungdomar på de särskilda ungdomshemmen (nedan SIS-hemmen), 

fick i uppdrag av regeringen att göra en översyn av användningen av avskiljningar samt 

komma med förslag på åtgärder.3 Avskiljningsparagrafen återges i relevanta delar 

nedan. 

”15 c § Om det är särskilt påkallat på grund av att den intagne uppträder 
våldsamt eller är så påverkad av berusningsmedel att han eller hon inte kan 
hållas till ordningen, får den intagne hållas i avskildhet. Han eller hon skall 
då stå under fortlöpande uppsikt av personalen. Den intagne får dock inte 
hållas i sådan avskildhet längre tid än vad som är oundgängligen nödvändigt 
och inte i något fall under längre tid än 24 timmar i följd. […]”  
    

 

Att avskiljning som tvångsmedel kan innebära en kränkning av ett barns rättigheter är 

något som uppmärksammats av både Barnombudsmannen (BO) och Justitie-

ombudsmannen (JO).4 Även FN:s Barnrättskommitté (nedan Barnrättskommittén) har 

uppmärksammat problemet kring hur avskiljningar används i Sverige. Främst har 

avskiljningar belysts i förhållande till artikel 37 i barnkonventionen om barns skydd mot 

                                                
1 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
2 Rekvisitet ”inte kan hållas till ordningen” ställs upp i 15 c § LVU. 
3 Se Förordning (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse . 
4 BO, Kompletterande synpunkter till Barnombudsmannens tidigare skrivelse Förbjud isolering av barn 
och unga, Dnr 9.2.0138/09 och JO 2002/03 s 222. 
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olagligt och godtycklig frihetsberövande.5 Artikeln innebär ett skydd mot all form av 

isolering av barn och anses därför tillämplig på avskiljningar.  Nedan följer 

konventionstexten i relevanta delar.  

”Konventionsstaterna skall säkerställa att: 

(a) inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning. Varken dödsstraff eller livstids 
fängelse utan möjlighet till frigivning får ådömas brott som begåtts av 
personer under 18 års ålder;  
(b) inget barn får olagligt eller godtyckligt berövas sin frihet. Gripande, 
anhållande, häktning, fängslande eller andra former av frihetsberövande av 
ett barn skall ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista 
utväg och för kortast lämpliga tid; […]”  

  

Redan i förarbetena till 1980 års LVU-lagstiftning framfördes att isolering av barn kan 

ha skadlig verkan. Belystes gjorde även att isolering i princip inte skulle förekomma 

inom ungdomsvården.6 Idag, nästan 25 år senare, förekommer fortfarande isolering på 

särskilda hem för barn som omhändertas enligt LVU. Det anses finnas ett behov av att 

kunna isolera barn och unga på SIS-hemmen. Nedan följer ett citat som belyser 

problematiken som kan uppstå på hemmen. 

”Myntet har två sidor, det tycks alla vara överens om. När det gäller vård av 
ungdomar och möjligheten till avskiljning – eller isolering – på 
avdelningarna är det främst två utmaningar som Statens institutionsstyrelse 
står inför. Å ena sidan vård av unga, luttrade, utagerande och samtidigt 
sårbara individer, å andra sidan en sluten miljö som lätt odlar en jargong hos 
personalen.”7 

 

Citatet är taget ur en artikel i tidningen ”Socionomen” som publicerades år 2009 och 

behandlar just avskiljningar på SIS-hemmen. Citatet belyser dels det juridiska 

problemet avseende tolkningen av paragrafen, dels de praktiska problemen som finns på 

SIS-hemmen. Det är inte självklart när avskiljningsinstitutet ska tillämpas, det är trots 

allt människor som jobbar på hemmen och de intagna är också människor. Utgångs-

punkten måste således vara att personalen på hemmen inte vill skada barnen. Läsaren 

bör således ha i tankarna att det är en mångbottnad problematik som berörs i uppsatsen.  

 

                                                
5 CRC/C/SWE/CO/4 punkt 70. 
6 Prop 1979/80:1 s 598 om Socialtjänsten.  
7 Karlsson, Avskiljning på SIS-institutioner, Socionomen 6/2009.  
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1. 2  Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att belysa och analysera avskiljningsinstitutet samt 

undersöka hur det förhåller sig till de rättigheter som barn tillerkänns i barn-

konventionen. Stor vikt kommer även att läggas vid att presentera den kritik som riktats 

mot institutet från aktörer på området.   

 Den övergripande frågeställningen för uppsatsen är hur avskiljning förhåller sig till 

rättigheterna i barnkonventionen. För att kunna besvara den samt följa det uppställda 

syftet har jag valt att dela upp frågeställningarna. Följande frågeställningar ämnar jag 

besvara i de kapitel som rör vård enligt LVU. 

• Är det någon skillnad mellan hur lagstiftaren avsett att paragrafen ska tillämpas 

och hur SIS-hemmen tillämpar den? 

• Hur förhåller sig 15 c § LVU till artiklarna i barnkonventionen? 

• Finns det någon problematik kring tillämpningen av paragrafen?  

• Uppfyller paragrafen om avskiljning alla de krav som uppställs för tvångsvård?  

 

Följande frågeställningar kommer att besvaras när avskiljning som tvångsmedel 

behandlas i förhållande till barnkonventionen. 

• Vilket skydd har barn som vårdas enligt LVU i konventionen?  

• Vilka artiklar aktualiseras när barn får tvångsvård och avskiljs?  

• Vad innebär skyddet i artikel 37 för barn som avskiljs? 

• Är skyddet i artikel 37 absolut? 

• Vem ansvarar för att barnkonventionen följs?  

 

1. 3  Avgränsning och utgångspunkter  
I uppsatsen behandlas avskiljningar enligt LVU. Utgångpunkten är att omhänder-

tagandet och vården sker enligt lag och att förutsättningarna för vård enligt 2 eller 3 §§ 

LVU är uppfyllda.   

 Artikel 37 är den artikel som kommer att belysas, främst mot bakgrund av att den 

stadgar ett skydd mot frihetsberövanden och isolering. Eftersom kritiken som riktats 

mot avskiljningar grundar sig i rättigheterna i barnkonventionen har framställningen 

begränsats till den konventionen. 
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1. 4  Metod och material  
Jag har använt mig av traditionell juridisk metod där jag har studerat de förarbeten som 

är aktuella samt den relevanta doktrinen på området. Material från Socialstyrelsen som 

tidigare tillsynsmyndighet och material från Statens institutionsstyrelse har också 

studerats, främst för att det materialet belyser hur lagen tillämpas i praktiken.   

 När tvångsåtgärder och tvångsvård ska studeras kompliceras det till viss del av att 

den litteratur som finns på området är icke juridisk. Uppsatsen bygger till stor del på 

rapporter från SIS och Socialstyrelsen och dessa har utgjort grunden för diskussionen. 

För att den juridiska aspekten på området ska kunna utredas blir förarbetena till 

lagstiftningen en viktig beståndsdel för uppsatsen. I övrigt har den litteratur som finns 

på området studerats och bearbetats.   

 I en skrivelse från regeringen år 2004 påpekades behovet av en handbok för hur 

konventionen ska implementeras i svensk rätt. Uppdraget utfördes av UNICEF och 

resulterade i ”Handbok om barnkonventionen”, vilken till stor del utgör grunden till 

kapitlet om konventionen.8 

 

1. 5  Centrala begrepp  
När det i uppsatsen talas om vård avses alltid vård enligt LVU om inte annat anges, det 

vill säga det rör sig då om tvångsvård. Samma sak gäller när det endast står 

avskiljningar, då avses avskiljningar enligt LVU. När avskiljningar behandlas kommer 

begreppen avskiljas och isoleras att användas synonymt.   

 Genomgående i uppsatsen kommer de som vårdas enligt LVU att benämnas som 

barn och unga. Idag är de som vårdas på SIS-hem mellan 12 och 20 år. Majoriteten av 

barnen som vårdades år 2012 var 16 eller 17 år.9 Enligt artikel 1 barnkonventionen är 

varje människa under 18 år barn. I lagen används även begreppet intagen som be-

nämning för de barn och unga som berörs, begreppet kommer också att användas i 

uppsatsen.   

 För barn som vårdas med stöd av LVU och som omhändertagits med stöd av 3 § 

                                                
8 Regeringens Skr 2003/04:47 Utvecklingen av den nationella strategin för att förverkliga: FNs 
konvention om barns rättigheter, s 47. 
9 Statistik från 2012, se SIS i korthet 2012, s 5. 
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LVU finns det särskilda ungdomshem, reglerade i 12 § LVU, ofta kallade § 12-hem. 

Det är Statens institutionsstyrelse som ser till att barnen hamnar på dessa hem. Dessa 

särskilda ungdomshem kallas genomgående i uppsatsen för SIS-hem.   

 När det i uppsatsen endast står konventionen avses alltid FN:s barnkonvention. 

Skulle en annan konvention beröras kommer det att framgå.   

 

1. 6  Disposition  
I uppsatsens andra kapitel behandlas grunden för tvångsvård och förutsättningarna för 

omhändertagande av barn samt huvudprinciperna för vård enligt LVU. I kapitlet 

presenteras även de olika vårdformerna samt hur vården kan bedrivas.   

 Det tredje kapitlet behandlar avskiljningar och förutsättningarna för tvångsåtgärden. 

Institutet behandlas kort för att sedan följas av en genomgång av de i 15 c § LVU 

uppställda rekvisiten.    

 I uppsatsen fjärde kapitel behandlas kritik som riktats mot avskiljningsinstitutet 

samt de JO-avgöranden som finns. För att förstå varför kritiken är relevant kommer de 

olika aktörerna på området att presenteras kort, vilken funktion de har samt vilken roll 

de har på barnrättens område. I kapitlet presteras också det regeringsuppdrag som SIS 

fick år 2009.   

 Efter att tvångsvård enligt LVU och avskiljningar behandlats presenteras 

barnkonventionen och rättigheterna i den. Kapitlets syfte är att läsaren ska få kunskap 

om huvudprinciperna i konventionen och ha dem i åtanke när diskussionskapitlet läses. 

När barnkonventionen behandlats går jag igenom det skydd som finns specifikt mot 

isolering i artikel 37.   

 Sist följer kapitel sju som utgör den slutliga diskussionen rörande avskiljningar. Där 

belyses den i uppsatsen framställda problematiken och de slutsatser som jag kommit 

fram till under skrivandets gång. 
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2  Vård med stöd av LVU  

2. 1  Inledning  
Barn vars hälsa och utveckling utsätts för påtaglig risk kan, om föräldrar inte samtycker 

till att vård ges på frivillig väg, tvångsvårdas enligt LVU. Sådana tvångsingripanden 

måste ibland ske från statens sida. I LVU regleras hur tvångsvård av barn får 

genomföras. Tvångsvården är ett sätt för samhället att fullgöra sitt ansvar att tillgodose 

varje barns behov av skydd, vård och behandling.10 Om samtycke till vård ges kan 

vården genomföras med stöd av socialtjänstlagen, se 1 kap 3 § socialtjänstlagen11 (SoL).  

 Den första lagen som gav samhället möjligheten att omhänderta barn kom år 1902. 

Dessförinnan hade den rådande uppfattningen varit att samhället inte skulle lägga sig i 

hur barn hade det.12 Den idag gällande lagen på området trädde i kraft år 1990 och 

ersatte den tidigare lagen från år 1980.13 De ändringar som genomfördes innebar till 

största del att grunderna för beredande av vård för barn och unga preciserades.14 I lagens 

ursprungliga form saknades bestämmelser om avskiljning. Barnets rörelsefrihet kunde 

begränsas och den bestämmelsen motsvarade dagens 15 § LVU.15 Specialregleringen 

kom år 2001 i form a 15 c § LVU.16 Avskiljningar reglerades tidigare i 28 § 

socialtjänstförordningen (SoF).   

 År 2003 genomfördes flera lagändringar på barnrättens område för att stärka utsatta 

barns ställning.17 Ändringarna i LVU resulterade i att barnperspektivet stärktes 

ytterligare i lagen. Bland annat utökades 1 § LVU med ett stycke om att barnets bästa 

skulle vara avgörande vid alla beslut som fattas i enlighet med lagen.18   

 

2. 2  Staten och kommunernas ansvar  
Socialnämnden har det övergripande ansvaret för barn och tillgodoseendet av barns rätt 

att växa upp under trygga förhållanden samt för att barn får den vård som behövs, dock 

                                                
10 SOSFS 1997:15 Tillämpningen av lagen (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga, s 1.  
11 SFS 2001:453. 
12 Prop 1989/90:28 om vård i vissa fall av barn och unga, s 37.  
13 Lag (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga. 
14 Prop 1989/90:28 s 1.  
15 Se 15 § LVU från 1990.  
16 SFS 2001:466. 
17 Prop 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. 
18 A prop s 1.  
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inte sådan vård som sker på SIS-hemmen.19 Socialnämndens ansvar innebär att 

tillgodose att barn som vårdas utanför hemmet får den vård och fostran som behövs, se 

5 kap 1 § SoL. Genom tvångslagstiftningen kan staten ta ansvar för att tillgodose barn 

och ungas behov av skydd och vård när föräldrarna inte kan det.20   

 Inspektionen för vård och omsorg är den myndighet som sköter tillsynen över 

vården enligt SoL och LVU, det följer av 13 kap 1 § SoL.21 Tidigare skötte 

Socialstyrelsen all tillsyn.22 Staten har enligt 13 kap 1 § SoL ansvaret för att det finns 

sådana hem som avses i 12 § LVU medan SIS ansvarar över vården på hemmen.23 Innan 

Socialstyrelsen tog över tillsynen av SIS-hemmen var det SIS som skötte tillsynen, men 

med anledning av problematiken kring att bedriva hemmen och samtidigt sköta tillsynen 

överfördes det till Socialstyrelsen.24 Tillsynsansvaret omfattar även vård i familjehem.25 

Exakt vad tillsynsansvaret omfattar har diskuterats i doktrin.26 En definition har införts i 

de lagar som berörs för att det tydligt ska framgå vad som innefattas i tillsynen.27 I 13 

kap 2 § SoL framgår att tillsynen innebär att ansvarig myndighet ska granska den 

berörda verksamheten så att den uppfyller uppställda krav och mål enligt lagar och 

andra föreskrifter. Tillsynen omfattar både verksamheten och enskilda ärenden. Det 

innebär att Socialstyrelsen kan granska hur handläggningen och det faktiska utförandet 

av insatser gått till.   

 

2. 3  Tvångsvård  

2. 3. 1 Förutsättningar 

Grunderna och utgångspunkten för tvångsvård finns i 1 § LVU.28 Paragrafen belyser 

skillnaden och förhållandet mellan SoL och LVU vad gäller frivillighet och tvång.29  

Framstår det som nödvändigt att ett barn ska få vård och samtycke till sådan vård inte 

                                                
19 SOSFS 1997:15 s 1 och SOU 2009:68 Lag om stöd och skydd för barn och unga, s 23. 
20 SOSFS 1997:15 s 1. 
21 Clevesköld, Lundgren & Thunved, Handläggning inom socialtjänsten, s 383. 
22 Se Prop 2012/13:20 Inspektionen för vård och omsorg-en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård 
och socialtjänst.  
23 Se Lundgren & Thunved, Nya Sociallagarna (1 jan. 2013, Zeteo), kommentaren till SoL 6 kap 3 §.  
24 A st. 
25 Clevesköld, Lundgren & Thunved, s 384.  
26 A a s 384 ff. 
27 A a s 384.  
28 Jag kommer inte närmre att gå in på huvudprinciperna då de redan behandlad ovan under 2.1.1. 
29 Fahlberg, Socialtjänstlagarna, s 108. 
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finns ska ingripande ske enligt LVU.30   

 När socialnämnden erbjudit insatser på frivillig väg men dessa inte räckt till för att 

skydda barnen från allvarliga missförhållanden får ett tvångsingripande ske.31 Tvångs-

vård ska ges i två fall, i beteendefallen och de så kallade miljöfallen.32 I 2 § LVU 

regleras miljöfallen och i 3 § LVU beteendefallen. Miljöfallen innebär att omhänder-

tagande kan ske om brister i omsorgen föreligger eller andra förhållanden i hemmet 

medför skada eller risk för barnets utveckling eller hälsa.33 Vården genomförs efter ett 

omhändertagande i ett familjehem eller på en institution, ett så kallat SIS-hem. Enligt 3 

§ kan staten ingripa om ungdomens beteende påkallar ett omhändertagande, exempelvis 

vid missbruk av droger.34   

 Innan bestämmelserna om tvångsåtgärder fördes in i LVU reglerades dessa i SoF. 

När bestämmelserna överfördes till lag påpekade regeringen vikten av att tvångsåtgärder 

reglerades i lag och inte endast i en förordning. Vid tvångsvård och särskilda tvångs-

åtgärder krävs stöd i lag, annars får en åtgärd som kan innebära en kränkning av någons 

fri- eller rättighet inte vidtas. Kravet på stöd i lag är en grundlagsskyddet rättighet som 

stadgas i 1 kap 1 § st 3 RF och följer av 2 kap 20 § RF.  

 

2. 3. 2 Omedelbart omhändertagande  

Om förutsättningarna för vård enligt 2 eller 3 §§ LVU är uppfyllda kan socialnämnden 

enligt 6 § besluta om ett omedelbart omhändertagande av ett barn. Beslutet om 

omhändertagandet ska sedan ställas till förvaltningsrätten som ska pröva beslutet. Om 

förvaltningsrätten väljer att fastställa beslutet har socialnämnden sedan fyra veckor på 

sig att ansöka om vård enligt LVU. Enligt 10 § LVU anses tvångsvården påbörjad efter 

beslut av socialnämnden om omedelbart omhändertagande eller beslut från 

Förvaltningsrätten.  

 

                                                
30 Fahlberg, s 107.  
31 Eneroth, Juridik för socialt arbete, s 130.  
32 A a s 131.  
33 Prop 1989/90:28 s 38. 
34 Se Lundgren & Thunved, Nya Sociallagarna (1 jan. 2013, Zeteo), kommentaren till LVU 3 §. 
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2. 4  Grundläggande principer  

2. 4. 1 Utgångspunkt 

Följande principer är relevanta att beakta när tvångsvård genomförs och diskuteras. De 

är också av vikt att beakta när avskiljningsparagrafen tillämpas. Principerna kommer att 

ha betydelse för diskussionen i slutet av uppsatsen samt de slutsatser som kommer att 

dras utifrån de uppställda frågeställningarna.   

 

2. 4. 2 Frivillighetsprincipen 

En övergripande princip för vård och ingripande från Socialtjänsten är att dessa ska ske 

frivilligt.35 Frivillighetsprincipen framgår av 1 § LVU, som anger att vård i första hand 

ska ges i samförstånd med barnet och dess vårdnadshavare. Om samtycke inte finns kan 

socialnämnden inte vidta några åtgärder med stöd av SoL, principen framgår av 1 kap 3 

§ SoL, som stadgar att vård utan samtycke regleras i LVU. 36Frivillighet och demokrati 

ska dock vara ledande grundtankar även när tvångsvård genomförs.37   

 

2. 4. 3 Proportionalitetsprincipen 

Principen om minst ingripande åtgärd innebär att vid åtgärder som rör barn ska alltid 

den minst ingripande åtgärden vidtas. Principen belyses också av Barnombudsmannen 

som menar att när det gäller begränsning av barns rättigheter får denna inte gå utöver 

vad som är nödvändigt med hänsyn till det som skett.38   

 

2. 4. 4 Överklagandemöjlighet  

Överklagande av beslut enligt LVU ställs till förvaltningsrätten enligt 41 § LVU. Det 

kan exempelvis röra sig om placeringsbeslut, beslut om avskiljning eller beslut om vård. 

En överprövning av ett beslut om exempelvis avskiljning sker trots att den redan 

genomförts och slutförts. Syftet har ansetts vara att när beslut om tvångsåtgärder 

överklagas bidrar det till att förtydliga hur exempelvis en avskiljning får ske.39 Den unge 

som vårdas på ett SIS-hem får information om hur beslut ska överklagas vid placering 
                                                
35 SOSFS 1997:15, Tillämpning av lagen (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga, s 1. 
36 Fahlberg, s 107.  
37 A a s 29.  
38 BO, Promemorian Vissa skyddsåtgärder inom Statens institutionsstyrelses verksamhet, Dnr 9.1: 
0282/12 s 2.  
39 Prop 2002/03:53 s 100.  
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på hemmet. Informationen ges muntligen och skriftligen till den intagne och det är 

personalen som ska hjälpa till vid överklagande av ett beslut.40  

  

2. 4. 5 Dokumentationsskyldighet  

Alla beslut som fattas i enlighet med LVU ska dokumenteras skriftligen. 

Dokumentationsskyldigheten avseende tvångsåtgärder finns med anledning av att 

åtgärder som innebär en kränkning av ett barns fri- eller rättigheter kräver handlingar 

som kan beskriva det händelseförlopp som föranledde åtgärden. På det viset kan den 

offentliga maktutövningen kontrolleras, en kontroll som kan nyttjas både av den 

myndighet som har hand om ett ärende eller den myndighet som ska sköta tillsynen.41 

Dokumentationen ger också möjlighet för en part att få insyn i sitt ärende.42 Principen 

om dokumentationsskyldighet får anses kopplad till möjligheten att överklaga ett beslut 

även om åtgärden redan vidtagits. När det antecknas i journalen varför ett barn avskiljs 

utgör anteckningen en beslutsmotivering. Anteckningarna i journalen gör det möjligt att 

i efterhand bedöma om avskiljning haft laglig grund.   

 Dokumentationsskyldigheten avseende avskiljning enligt 15 c § LVU innefattar ett 

krav på en tydlig motivering av skälen till isoleringen, angivande av tidpunkt för 

åtgärden och när den avslutades.43   

 

2. 4. 6 Barnets bästa, barnperspektivet och rättssäkerhet 

Principen om att barnets bästa ska vara vägledande för beslut enligt LVU lagfästes år 

2003 genom 1 § st 5 LVU.44 Bestämmelsen om barnets bästa finns även i 1 kap 2 § SoL 

och i artikel 3 barnkonventionens. När barnets bästa beaktas inom socialtjänsten ligger 

fokus på att bedöma barnets bästa utifrån två aspekter, barnets behov och barnets 

intresse.45 För att barnets bästa ska tillgodoses krävs att beslut som rör barnen fattas på 

ett rättssäkert sätt, en aspekt som enligt min mening blir extra viktigt när det rör sig om 

tvångsåtgärder. Att en myndighet vidtar en åtgärd som går emot den unges vilja skulle 

kunna innebära en kränkning av den personliga integriteten. I de fallen blir stöd i lag 

och därmed rättssäkerheten viktigt. När vård genomförs med stöd av LVU blir barnets 
                                                
40 SIS Dnr 31-583-2009 Uppdrag att göra en översyn av avskiljningar m.m, s 6.  
41 Eneroth, s 120 och BO Dnr 9.1: 0282/12 s 6.  
42 Eneroth, s 120.  
43 SIS Dnr 31-573-2009, s 5f.  
44 Prop 2002/03:53. 
45 Socialstyrelsen, Barnets rätt och LVU, Om barnet i rättsprocessen, s 18. 
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bästa synonymt med rättssäkerheten. Självklart finns andra faktorer som ska vägas in 

vid bedömningen om barnets bästa, men om rättssäkerhetsaspekten brister kan en åtgärd 

enligt min mening aldrig vara förenlig med barnets bästa. När det kommer till 

lagstiftning kring barn och socialtjänst har rättssäkerhetsaspekten ansetts utgöra ett 

skydd mot godtycklig myndighetsutövning från statens sida och förutsebarhet kring 

åtgärder.46 Det har ansetts att när det gäller tvångsvård ska barnets bästa ha störst tyngd 

och därför vara avgörande vid beslut enligt LVU.47  

 När barnets bästa fastställs ska utgångspunkten tas i ett objektivt och ett subjektivt 

perspektiv. Det innebär att objektiva aspekter som forskning och tidigare erfarenheter 

ska vara vägledande samtidigt som barnets vilja och egna åsikter ska beaktas.48 I 

sammanhanget bör även begreppet barnperspektiv nämnas. Barnperspektivet skiljer sig 

till viss del från barnets bästa mot bakgrund av att det rör sig om ett perspektiv som 

vuxna ska ha när de ska fatta beslut som rör barn.49 I förarbeten har barnperspektivet 

givits två skilda betydelser. En syn på det är att vuxna som beslutfattare ska se med 

”barnets ögon”. Fokus ska således ligga på barnet. Barnperspektivet har även ansetts 

kunna betyda att barnets synvinkel får vara avgörande. Ordet ”expert” har använts i 

förarbetena, alltså att barnet är expert på sin egen situation.50 Med hänsyns till att barns 

ålder och erfarenheter styr hur de uppfattar sin omgivning ser barnperspektivet olika ut 

från barn till barn. Det går alltså inte att säga att det endast finns ett barnperspektiv. 

Enligt min mening bör principen om barnets bästa och barnperspektivet läggas samman 

och tolkas tillsammans i situationer som rör barn. För att kunna se till barnets bästa 

måste den vuxne ha ett barnperspektiv där hen utgår från barnet i situationen och hur 

barnet hade tänkt.  

 

2. 5  Vårdens genomförande 
Socialnämnden beslutar enligt 11 § LVU var och hur vården ska bedrivas. Enligt lagen 

finns tre olika alternativ, familjehem, hem för vård och boende (HVB) eller SIS-hem. 

Placeringen beror på vilken grund barnet omhändertagits.   

 Målet med placering utanför hemmet är att miljön inte ska avvika från vad barnet är 

                                                
46 SOU 2009:68 Lag om stöd och skydd för barn och unga, s 176.  
47 A a s 209. 
48 SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter, s 134.  
49 A a s 138.  
50 A st.  
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van vid.51 Ett familjehem är enligt 6 kap SoL ett sådant hem som tar emot barn för 

stadigvarande vård och fostran. Familjehem innebär att privatpersoner väljer att ta emot 

och vårda barn enligt LVU eller SoL, vården sker således inte yrkesmässigt.52   

 Hem för vård och boende är ett sådant hem som tar emot barn inom socialtjänsten 

för vård eller boende, se 3 kap 1 § SoF. På HVB-hem får barn och unga yrkesmässig 

vård i enlighet med LVU och SoL.53  

 Barn och unga som utsätter sin hälsa eller utveckling för skada kan beredas vård 

enligt 3 § LVU och kan placeras på särskilda ungdomshem. Statens institutionsstyrelse 

ansvarar för att sådana hem finns. SIS-hemmen har vissa tvångsbefogenheter eftersom 

barn som befinner sig på dessa hem behöver särskild noggrann tillsyn, detta framgår av 

12 § LVU.54 Det är på hemmen som avses i 12 § LVU som avskiljningar enligt 15 c § 

LVU kan genomföras.  

 

2. 6  Särskilda befogenheter 
De särskilda tvångsbefogenheterna som stadgas i 15 a - 17 a, 19 och 20 §§ LVU har 

endast tilldelats SIS-hemmen. Syftet med att ge SIS-hemmen särskilda befogenheter har 

ansetts vara att det är en förutsättning för att vården ska kunna genomföras.55 När beslut 

fattas och tvångsåtgärder vidtas ska dessa föras in i journalen enligt 3 kap 18 § SoF.  

 Enligt 15 § LVU har SIS-hemmen möjlighet att begränsa ett barns rörelsefrihet 

genom att hindra barnet från att lämna hemmet. Bestämmelserna om avskiljning 15 c § 

innebär ytterligare begränsning av rörelsefriheten i form av isolering under viss tid. 

Avskiljningen får pågå som högst 24 timmar och innebär att barnet hålls i avskildhet 

utan kontakt med övriga på hemmet.56 Avskiljning ska inte användas som bestraffning 

utan ska användas för att vården ska kunna bedrivas på hemmen.57 Av den anledningen 

får avskiljningar endast genomföras om den intagne uppträder våldsamt eller är så 

påverkad av berusningsmedel att hen inte kan hållas till ordningen. Beslut om 

                                                
51 Eneroth, s 134. 
52 A a s 135.  
53 A st.  
54 Fahlberg, s 124 f.  
55 SIS Dnr 31-583-2009 s 3. 
56 Utgångspunkten för barn på LVU-hem är att de redan är frihetsberövade då det rör sig om tvångsvård. 
Avskiljning enligt LVU innebär en isolering. 
57 SIS Dnr 31-583-2009 s 3. 
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avskiljning ska dokumenteras i barnets journal, där också skälen ska framgå.58 Nedan 

kommer jag att gå igenom 15 c § LVU mer grundligt med inriktning på förutsättningar 

för ingripande samt belysa hur tvångsåtgärden används i praktiken.  

                                                
58 Se Lundgren & Thunved, Nya Sociallagarna (1 jan. 2013, Zeteo), kommentaren till LVU 15 c §. 
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3  Avskiljning med stöd av LVU  

3. 1  Bakgrund 
Isolering av barn har förekommit inom barnavården under hela 1900-talet. 59 Åtgärden 

förekom tidigare som tillrättavisningsmetod på hemmen.60 Under 1930-talet kom den 

första stadgan som reglerade tillrättavisningsmetoder och isolering av de intagna 

barnen. Isolering var strikt reglerad och anvisningar för hur länge och var den skulle få 

ske fanns. Redan då skulle isoleringen, precis som idag, antecknas i journalen.61  

 Innan bestämmelsen om avskiljning fördes in i LVU fanns de mest ingripande 

tvångsåtgärderna reglerade i 27 § SoF.62 Kravet på stöd i lag för tvångsingripande enligt 

2 kap 6 RF ansågs motivera att bestämmelsen överfördes till LVU.63 Regeringen ansåg 

att kravet på lagstöd inte uppfylldes när regleringen endast fanns i en förordning. Det 

bedömdes som extra viktigt att avskiljningsinstitutet som faktiskt innebär en isolering 

reglerades i lag.64 Trots att avskiljningar och isolering av barn reglerats i lag och 

förekommit länge menar Barnombudsmannen att åtgärden används på felaktiga 

grunder.65 Mot denna bakgrund kan det ifrågasättas om lagstödet egentligen innebär ett 

skydd för barnen på hemmen.  

 Den idag gällande avskiljningsparagrafen fick sin lydelse år 2003 när utsatta barns 

ställning stärktes ytterligare.66 Ändringen innebar bland annat att 1 § LVU utökades med 

ett stycke om att barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut enligt lagen. Några 

större förändringar av avskiljningsparagrafen genomfördes inte utan lydelsen är nästan 

densamma som tidigare. Den förändring som gjordes gentemot 2001 års paragraf var att 

rekvisitet hållas avskild från övriga vid hemmet skrevs om till hållas i avskildhet.67 

Ändringen innebar att det inte gick att undvika en regelrätt avskiljning bara genom att 

personalen var med barnet. Det är alltså den intagnes kontakt med övriga intagna som är 

                                                
59 SOU 2009:99 Vanvård i social barnavård under 1900-talet, s 22.  
60 I utredningen kallas hemmen för ungdomsinstitutioner. Jag utgår ifrån att det är jämförbart med det vi 
idag kallar SIS-hem. 
61 SOU 2009:99 s 107 ff.  
62 Prop 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m, s 121 f och s 179. Socialtjänstförordningen 27 § upphävd 
genom SFS 2001:488. 
63 Prop 2000/01:80 s 122.  
64 A st.  
65 BO, Röster från särskilda ungdomshem, s 17. 
66 Prop 2002/03:53. 
67 Se tidigare lydelse SFS 2001:466. 
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avgörande för om barnet anses avskilt eller inte.68   

 Vid samma tid infördes också möjligheten till vård i enskildhet som innebär att den 

intagna inte får träffa andra barn, en vårdform som ansetts ligga nära avskiljnings-

åtgärden. 69 Skillnaden har ansetts vara att vård i enskildhet rör ett specifikt vårdbehov 

och inte ett akut beteende, vilket är fallet i en situation som påkallar isolering.70    

 Det är av vikt att belysa den eventuella kränkning av barns rättigheter som kan ske 

när en avskiljning genomförs. Ett barns rörelsefrihet får begränsas när barnet vårdas på 

ett SIS-hem i enlighet med 15 § LVU. När ett barn avskiljs enligt 15 c § innebär det en 

isolering. I barnkonventionens artikel 37 görs skillnad mellan att begränsa ett barns 

rörelsefrihet och att isolera barnet.71 Artikel 37 kan därför tolkas som ett skydd mot 

avskiljning och inte bara mot exempelvis fängslande vilket kanske är det som artikel 37 

främst tar sikte på. Barnets bästa tillhör en av de fyra grundprinciper som uppställs i 

barnkonventionen. En högst relevant fråga är om det kan anses vara barnets bästa att 

isoleras och hållas avskild när det i barnkonventionen ställs upp ett skydd mot det?    

 En avskiljning på ett SIS-hem går till på så sätt att barnet flyttas till det särskilda 

rum som är avsett för dessa isoleringar.72 Det påkallas av ett akut tillstånd eller ett 

uppträdande hos barnet som kräver att hen isoleras för att kunna hållas till ordningen på 

hemmet. Grunden för avskiljningen får anses finnas i de två första rekvisiten i 

paragrafen eftersom isoleringen inte ska utgöra ett straff utan för att vården ska kunna 

bedrivas på hemmen. Övriga rekvisit borde endast utgöra begräsningar för åtgärden.  

 

3. 2  Avskiljningsparagrafen 

3. 2. 1 Övergripande för tillämpningen 

För att en avskiljning ska få genomföras enligt LVU krävs det att alla förutsättningar i 

15 c § är uppfyllda. Någon av de alternativa grunderna, uppträder våldsamt eller 

påverkad av berusningsmedel som ställs upp i paragrafen ska föreligga samt att övriga 

förutsättningar uppfylls. Brister det på någon punkt, exempelvis att barnet lugnar ner sig 

ska avskiljningen avbrytas. För att personalen ska få avskilja ett barn krävs det att det 

                                                
68 Slutsatsen kan dras av JO 2002/03 s 222.  
69 Prop 2002/2003:53 s 98. 
70 A st. 
71 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s 386. 
72 BO, Röster från särskilda ungdomshem, s 18. 
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rör sig om ett akut behov och ett beteende hos barnets som påkallar isoleringen.73 Den 

praktiska tillämpningen av paragrafen belyses i och med att JO-avgöranden behandlas i 

nästa kapitel.  

 

3. 2. 2 “särskilt påkallat” 

Rekvisitet särskilt påkallat i 15 c § LVU innebär enligt SIS att beslutet grundas i ett 

pågående beteende hos barnet som kräver en avskiljning.74 Utifrån rekvisitet särskild 

påkallat ska även utläsas att om mindre ingripande åtgärder kan vidtas för att 

upprätthålla ordningen på hemmet ska de vidtas först. Proportionalitetsaspekten har 

också bekräftats av JO.75 Nyttan av att en åtgärd måste väga över intrånget som 

isoleringen innebär.  

 

3. 2. 3 “uppträder våldsamt“ 

Våldsamt uppträdande är ett sådant beteende hos en intagen som kan resultera i att det 

är särskilt påkallat att genomföra en avskiljning. Det våldsamma uppträdandet kan 

exempelvis vara att barnet slår sönder inredning eller angriper andra intagna på 

hemmet.76 För att en intagen ska anses uppträda våldsamt krävs det inte att denne är 

påverkad av berusningsmedel. Berusning är istället en alternativ grund för avskiljning.  

 En intressant aspekt i det våldsamma beteendet hos barnen är den som JO 

framhåller, att personal i vissa fall har provocerat fram ett sådant beteende hos en 

intagen. 77 Det kan inte ha varit lagstiftarens avsikt att avskiljningar skulle användas så. 

Nedan under avsnitt 7. 2 kommer detta diskuteras då det kan anses strida mot det 

nämnda syftet med paragrafen, vilket får anses vara att barnen ska kunna hållas till 

ordningen så att vården kan bedrivas på det sätt som är avsett.   

 

3. 2. 4 “påverkad av berusningsmedel” 

För att avskilja ett barn på grund av påverkan av berusningsmedel krävs det inte att 

barnet uppträder våldsamt. I berusningsfallen räcker det enligt SIS att barnet inte vill 

                                                
73 SIS Dnr 31-583-2009 s 4. 
74 A a s 5. 
75 JO beslut 2007-10-24 Dnr 1316-2006 s 3. 
76 SIS Dnr 31-583-2009 s 5.  
77 JO beslut 2007-10-24 Dnr 1316-2006. 
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eller kan följa personalens anvisningar.78 Det krävs dock att berusningen har den effekt 

att barnet inte kan hållas till ordningen.   

 

3. 2. 5 “inte kan hållas till ordningen” 

I de riktlinjer som SIS ställt upp för tillämpningen av avskiljningsparagrafen har 

rekvisitet inte kan hållas till ordningen inte berörts alls.79 Det är anmärkningsvärt 

eftersom rekvisitet måste anses utgöra grunden och utgångspunkten för att en 

avskiljning överhuvudtaget ska få genomföras. Det som nämns i SIS egna riktlinjen är 

endast att inte kan hållas till ordningen ska anses vara syftet med paragrafen och 

avskiljningsinstitutet.80  

 

3. 2. 6 “i avskildhet”  

I ett JO-avgörande från 2002 klarlades att rekvisitet hållas avskild innebär att barnet 

avskiljs från övriga intagna på hemmet.81 Det innebär att en avskiljning inte kan 

undvikas bara genom att personalen är tillsammans med det isolerade barnet. 

Avgörande är alltså kontakten med de andra intagna och isoleringen från dessa.82 

Tidigare löd förutsättningen avskild från övriga vid hemmet men för att markera att 

avskildheten gäller i förhållande till övriga intagna skrevs paragrafen om.83   

 

3. 2. 7 “fortlöpande uppsikt” 

Om personalen inte kan vara med barnet som är isolerat ska de kontrollera den intagne 

minst var femtonde minut under avskiljningen.84 Syftet med bestämmelsen om 

fortlöpande uppsikt torde vara att så fort tillståndet som påkallade avskiljning försvunnit 

och syftet med isoleringen uppnåtts ska den avslutas. Omprövning av beslutet ska göras 

minst en gång per timme.85  

 

                                                
78 SIS Dnr 31-583-2009 s 4 f. 
79 A a s 5 f. 
80 A a s 5.  
81 JO 2002/03 s 222. 
82 Prop 2002/03:53 s 106. 
83 A st. 
84 SIS Dnr 31-583-2009 s 5. 
85 A st.  
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3. 2. 8 “oundgängligen nödvändigt” 

Att en avskiljning inte får genomföras längre än vad som är oundgängligen nödvändigt 

ger uttryck för en proportionalitetsprincip. Det betyder att barnet inte får hållas isolerad 

längre än vad som är absolut nödvändigt. Läses rekvisiten särskilt påkallat och 

oundgängligen nödvändigt tillsammans blir slutsatsen att personalen vid SIS-hemmen 

behöver pröva proportionaliteten i avskiljningen två gånger. Först vid själva av-

skiljandet från de övriga i gruppen sedan under själva isoleringen för att barnet inte ska 

avskiljas för länge. Först ska alltså prövas om en mindre ingripande åtgärd kan var 

aktuell. Om den prövningen resulterar i att barnet avskiljs får den löpande prövningen 

anses bestå i att pröva om det är absolut nödvändigt att barnet ska stanna i isoleringen. 

När barnet kan hållas till ordningen och inte längre är våldsam eller berusad finns inte 

längre grund för avskiljning och isoleringen ska upphöra.  

 

3. 2. 9 “ inte i något fall under längre tid än 24 timmar i följd”  

Om en intagen avskiljs enligt 15 c § får denne som högst hållas isolerad i 24 timmar. 

Enligt SIS egna rapport visade det sig att de flesta beslut om avskiljningar inte varar 

länge än sex timmar.86 Frågan är om det kan anses rimligt att isolera ett barn som 

omhändertagits för tvångsvård i upp till ett dygn om grunden för avskiljningen är ett 

akut beteende hos den unge. Kan ett beteende anses vara akut under så pass lång tid som 

upp till ett dygn. Det kan finnas anledningar till beteendet som påkallar avskiljningen 

som kanske kräver aktiv vård istället för isolering. Med hänsyn till proportionalitets-

bedömningen kan frågan ställas om det är rimligt att en intagen hålls isolerad 24 timmar 

för att denne agerat våldsamt under en kortare tid. Det kan diskuteras om det är 

lämpligare att minska tiden och i de fall ett barn behöver hållas avskild under längre tid 

får flera beslut fattas. Det skulle kanske resultera i att de längsta avskiljningarna 

undviks, samtidigt som flera beslut om avskiljning skulle tas i de fall ett barn måste 

avskiljas under lång tid. Det måste anses mer rättssäkert att flera beslut och därmed flera 

prövningar om avskiljningen ska bestå genomförs.  

 

                                                
86 Siffran kommer från antalet avskiljningar genomförda under 2008, se SIS Dnr 31-583-2009 s 9. 
Procenttalet ökade under 2009, då var ännu större del av avskiljningarna avslutade inom sex timmar. 
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3. 2. 10 “läkare skyndsamt yttra sig”  

Om barnet som avskiljs är under 15 år ska beslutet om avskiljning alltid underställas en 

läkare. Läkaren avgör om avskiljningen ska avbrytas eller fortsättas. Specialreglering 

för barn under 15 år fanns redan på 30-talet då isolering av den åldersgruppen var 

förbjuden.87 Hur skyndsamt ett läkarutlåtande ska ske framgår inte av SIS:s egna 

riktlinjer. Syftet med krav på läkares utlåtande är att om det finns medicinska skäl som 

talar mot en isolering ska de uppmärksammas. Avbryts avskiljningen innan läkare 

hunnit yttra sig har SIS ingen skyldighet att begära ett yttrande i efterhand.88 

 

3.  3 Sammanfattande kommentar 
Det är enligt min mening anmärkningsvärt att en åtgärd som avskiljning inte fick stöd i 

lag förrän år 2001. Lagstödet i sig innebär ett visst skydd för de som utsätts för 

isolering. Självklart innebär även stöd i förordning att det inte ska användas på ett 

godtyckligt sätt. När det kommer till särskilda befogenheter enligt LVU, som faktiskt 

innebär ett ingripande i någons person finner jag det anmärkningsvärt att det skulle ta så 

lång tid innan det fördes in i lagen. Främst med hänsyn att den idag gällande lagen 

tillkom redan år 1990.89  

 Förutsättningarna för när en avskiljning får genomföras kan tyckas tydligt 

uppställda. År 2003 när det stärkta skyddet för barn i utsatta situationen infördes 

påpekades vikten av en tydlig laglig grund vad gäller tvångsåtgärder.90 Rekvisiten i 15 c 

§ är inte uppställda som alternativa sådana. För att får isolera ett barn krävs att någon av 

grunderna för avskiljning föreligger samt att övriga förutsättningar är uppfyllda. Annars 

genomförs en avskiljning inte regelrätt. I kapitlet som följer kommer den kritik som 

riktats mot avskiljningsinstitutet att belysas samt de JO-avgörandena som finns på 

området. 

                                                
87 SOU 2009:99 s 107. 
88 SIS Dnr 31-583-2009 s 5, med hänvisning till SIS interna Råd och riktlinjer/juridik. 
89 Jfr SFS 1990:52. 
90 Prop 2002/03:53 s 98. 



 

20  

4  Tillämpning i praktiken  

4. 1  Disposition   
Nedan kommer jag att behandla avskiljningar och hur de används i praktiken samt den 

kritik som riktats mot tillämpningen av 15 c § LVU. Inledningsvis kommer jag att 

redogöra för det regeringsuppdrag som SIS fick år 2009 och därefter kommer jag 

behandla den kritik som riktats mot avskiljningsinstitutet från BO, Barnrättskommittén 

och JO. Det är främst kritiken och praxisen som kommer att ligga till grund för min 

avslutande diskussion och slutsats. I slutet av kapitlet kommer jag att kommentera den 

kritik som presenteras. 

 

4. 2  Regeringsuppdraget  
År 2009 fick SIS i uppdrag att göra en översyn av de avskiljningar som skett på de 

särskilda ungdomshemmen. Uppdraget resulterade i flera åtgärder på området. Bland 

annat har flera rapporter givits ut, som led i redovisningen, där beslut om avskiljning 

analyserats i syfte att minska avskiljningar.91 Jag har nämnt regeringsuppdraget ovan 

och tycker därför att det är av vikt att kort redovisa vad SIS kom fram till. Uppdraget 

kommer till stor del att utgöra grundunderlaget för diskussionen nedan under avsnitt 

7.5. Regeringsuppdraget resulterade bland annat i att SIS undersökte hur avskiljningar 

används på de 31 SIS-hemmen runt om i Sverige.92 En del av resultatet publicerades i en 

rapport den 15 december år 2009 med förslag på författningsändringar. Efter rapporten 

har flera andra rapporter publicerats och åtgärder vidtagits som led i redovisningen av 

regerings-uppdraget.93 Den författningsändring som föreslogs var att den maximala 

tiden ett barn får hållas avskild skulle minskas ner till sex timmar isolering istället för 

24 timmar.94  

 Den första rapporten som presenteras av SIS efter regeringsuppdraget består till 

största del av statistik över hur avskiljningar använts på hemmen. Under år 2008 

                                                
91 Se SIS, Tillämpningen av avskiljningar inom statlig ungdomsvård med fokus på skillnader mellan 
pojkar och flickor, Institutionsvård i fokus nr 5 2012 och SIS, En systematisk översikt av insatser i syfte 
att minska avskiljningar och andra tvångsingripande åtgärder inom ungdomsvården, Institutionsvård i 
fokus nr 7 2012. 
92 SIS Dnr 31-583-2009. 
93 A st. 
94 A st. 
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fattades knappt 1000 avskiljningsbeslut. Under året vårdades cirka 1500 barn på SIS-

hemmen. Antalet ungdomar som avskildes var dock betydligt färre än antalet beslut 

vilket betyder att det var samma ungdomar som isolerades flera gånger.95 Den genom-

snittliga tiden för en avskiljning år 2009 var knappt tre timmar, motsvarande siffra år 

2008 var drygt fyra timmar. År 2005 var den genomsnittliga tiden knappa sex timmar. 

Hur många av dessa beslut som överklagats finns inte i statistiken. Under år 2008 och 

2009 var majoriteten av de barn och ungdomar som avskildes i åldrarna 15-17 år.96   

 En brist som uppmärksammades i undersökningen var den ofullständiga 

dokumentationen kring beslutet och då främst motiveringen till avskiljningen.97 

Åtgärder för detta fel har vidtagits och fördjupande granskning har skett i vissa beslut 

om avskiljning. Fall där barn avskiljts utan grund har uppmärksammats, exempelvis har 

ett barn avskiljts och innan själva avskiljningen har hen lugnat ner sig och gått till det 

avsedda rummet utan tvång. I de fallen har grunden för avskiljning upphört redan innan 

åtgärden genomförts varför avskiljningen inte hade laglig grund. Min tolkning är, 

utifrån vad SIS anger i sin rapport, att avskiljning använts som straff. Exempel på detta 

är när ett barn avvikit från hemmet, kommit tillbaka och sedan avskiljts med anledning 

av rymningen från hemmet. I ett sådant fall föreligger inte förutsättningar för 

avskiljning, om det inte är så att den unge inte kan hållas till ordningen när hen kommer 

tillbaka till hemmet. Det har också uppmärksammats att brister i form av beskrivning av 

beteendet som ligger till grund för avskiljningen förekommit. Ytterligare brist som 

undersökningen visat är att avskiljningar i viss mån använts i preventivt syfte.98 I sådana 

fall utgår jag ifrån att förutsättningarna för en avskiljning i enlighet med 15 c § inte 

förelåg då beteendet som påkallar isolering inte förekom. Finns det inte tillräckligt med 

information om hur och när en avskiljning gått till kan det uppstå problem när ett barn 

vill överklaga beslutet.   

 Ovan nämnda brister och problematik har också uppmärksammats av BO vilket SIS 

också redovisar i sitt uppdrag. BO har även konstaterat att det förekommit fall där 

personal på SIS-hem provocerat fram ett beteende eller uppträdande hos barnen för att 

sedan kunna avskilja dem.99  

 
                                                
95 Siffrorna är avrundande, för exakta se SIS, Dnr 31-583-2009 s 8. 
96 A s 8.  
97 A a s 12. 
98 A st. 
99 A a s 14. 
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4. 3  FN:s Barnrättskommitté 

4. 3. 1 Introduktion 

FN:s Barnrättskommitté består av 18 experter på barnkonventionens område. Varje 

expert väljs för fyra år och kan därefter väljas på nytt. Nominering till posterna sker på 

förslag från respektive konventionsstat. Medlemmarna i kommittén representerar dock 

inte sitt eget land utan är i egenskap av expert medlem i kommittén.  

 Kommitténs främsta uppgift är att granska de stater som undertecknat konventionen 

genom att övervaka hur förverkligandet av konventionens rättigheter fortskrider i 

respektive stats lagstiftning. 100 Övervakningsrollen uppfylls genom att kommittén vart 

femte år ska samla in rapporter från medlemsstaterna där de redogör för arbetet med 

konventionen.101 Utifrån rapporterna summeras informationen från respektive land i en 

rapport kallad ”concluding observation”. I rapporterna tar kommittén upp de upp frågor 

och förbättringar som landet bör genomföra för att konventionens stadgande ska anses 

förenliga med nationell lagstiftning.102 I rapporten från år 2009, baserad på Sveriges 

rapportering, kritiserade kommittén bland annat Sveriges användning av avskiljningar 

och hur 15 c § LVU tillämpas på SIS-hemmen.103   

 Det finns ingen möjlighet för enskilda att driva en process om en eventuell 

kränkning av barnkonventionen i en internationell domstol.104 Inte heller finns det några 

sanktionsmöjligheter mot en stat som bryter mot konventionen.105 Rapporten som 

kommittén avger utgör endast rekommendationer för medlemsstaterna samt förslag på 

hur staterna ska agera för att leva upp till åtagandena i konventionen.106 Än mindre är 

staterna skyldiga att beakta konventionen om de ratificerat den.   

 

4. 3. 2 Kritiken 

I den sammanställning som Barnrättskommittén gjort efter medlemsstaternas rapporter 

om barnkonventionen från år 2009 riktar de kritik mot Sverige och tillämpningen av 15 

c § LVU.107 Kritiken och oron från kommitténs sida bygger på kunskapen om att 

                                                
100 Prop 1989/90:107 om godkännande av FN-konventionen om barns rättigheter, s 17 f. 
101 UNICEF, s 13, se även artikel 44 barnkonventionen.  
102 A a s 13.  
103 Se CRC/C/SWE/CO/4 den 12 juni 2009, punkt 70. 
104 UNICEF, s 13.  
105 Schiratzki, Barnrättens grunder, s 29.  
106 A prop s 18. 
107 CRC/C/SWE/CO/4 punkt 70. 
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avskiljningar i vissa fall används som bestraffning. De poängterar i rapporten att 

tvångsåtgärden endast får användas om mindre ingripande åtgärder inte räcker till och 

att en isolering får pågå i maximalt 24 timmar.108 Med anledning av den framförda 

kritiken anser Barnrättskommittén också att åtgärder bör vidtas för att barn och 

ungdomar som isoleras enligt LVU ska få det rättskydd de behöver. Främst anser den att 

Sverige bör se över lagstiftningen och användningen av avskiljning som tvångsmedel 

ska begränsas och användas endast sällsynta fall.109 Det var kommitténs kritik som 

gjorde att regeringen uppdrog år SIS att göra översyn av tillämpningen av avskiljningar 

på hemmen.110 Uppdraget resulterade bland annat i att SIS föreslog en förkortning av 

tiden som barnets får hållas isolerad från 24 timmar till sex timmar. Sedan 

Barnrättskommittén år 2009 uppmärksammade problematiken kring 15 c § LVU har 

inget nytt angående institutet kommit från deras sida.  

 

4. 4  Barnombudsmannen 

4. 4. 1 Introduktion 

Myndigheten Barnombudsmannen inrättades år 1993 och fungerar som ett 

övervakningsorgan för barnkonventionen.111 Barnombudsmannen har en delad roll. Dels 

ska myndigheten företräda barn och ungas rättigheter enligt barnkonventionen, dels vara 

drivande för att konventionen genomförs och följs i Sverige. En viktig uppgift är att se 

till att lagar och författningar stämmer överens med rättigheterna i konventionen. Barn-

ombudsmannen utreder inte individuella klagomål från barn och unga, något som 

Barnrättskommittén rekommenderat att de ska göra.112  

 

4. 4. 2  Kritiken 

Nästan omedelbart efter att Barnombudsmannen Fredrik Malmberg tillträdde år 2009, 

krävde han att isolering av barn skulle förbjudas.113 Sedan dess har flera promemorior 

rörande hur avskiljningar tillämpas på SIS-hemmen upprättats och publicerats. BO:s 

                                                
108 CRC/C/SWE/CO/4 punkt 70. 
109 A st. 
110 Se pressmeddelande 25 juni 2009, ” Uppdrag till SIS om översyn av avskiljning 
mm”. Mer om resultatet av uppdraget ovan under kapitel 4. 
111 Prop 1992/93:173 om en Barnombudsman. 
112 UNICEF, s 72.  
113 BO, Röster från särskilda ungdomshem, s 16. 
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kritik har främst rört hur SIS-hemmen använder avskiljningar inom vården. 114 Utifrån 

rapporter som SIS skrivit om avskiljningar är BO:s uppfattning att avskiljningar 

används rutinmässigt och som bestraffning, något som inte ska förekomma.115 Slutsatsen 

som dragits utifrån granskningen av avskiljningsbeslut är att det ibland kan vara så att 

personalen provocerat barn så att de uppträtt aggressivt vilket lett till en avskiljning.116 I 

BO:s årsrapport från år 2010 vittnar barn om hur avskiljning använts på ett sätt som 

enligt dem inte uppfattats som korrekt eller rätt genomförda. Ett barn berättar att hen i 

princip självmant gått in i isoleringsrummet och redan då varit lugn.117 Ett annat barn 

berättar att hen blivit misshandlad i samband med att hen skulle föras till det rum där 

isoleringen skulle äga rum.118 Rapporten tar också upp fall där isolering använts som 

bestraffning. Barn har avskiljts och hållits isolerade under en längre tid än vad som varit 

absolut nödvändigt. Alltså har barn lugnat ner sig tidigt under isoleringen men hållits 

kvar flera timmar efteråt. Sedan har barnen inte släppts ut förrän de ber om ursäkt.119 

Det var exakt det som Barnrättskommittén kritiserade Sverige för i sin rapport från år 

2009, att avskiljningar enligt LVU används som bestraffning. En del av kritiken 

innefattade också att isolering endast ska användas i exceptionella fall, vilket kan tyckas 

framgå redan av ordalydelsen i paragrafen. Av BO:s årsrapport från år 2010 att döma 

används de snarare rutinmässigt än i exceptionella fall.120   

 

4. 5  JO-avgöranden 

4. 5. 1  Introduktion 

Justitieombudsmannen utövar å riksdagens vägnar tillsyn över förvaltningsmyndigheter 

och hur de tillämpar lagar och andra föreskrifter. Det innebär att JO ska se till att 

myndigheterna bedriver sin verksamhet rättssäkert.121 Enskilda kan skicka klagomål till 

JO som denne prövar för att bedöma om exempelvis handläggningen i ett ärende gått 

rätt till.122 Med anledning av JO:s tillsynsansvar är praxisen från JO viktig att beröra när 

                                                
114 BO Dnr 9.1:0282/12 och BO Dnr 9.2:0138/09. 
115 BO Dnr 9.2:0138/09 s 1.  
116 BO Dnr 9.1:0282/12 s 4.  
117 BO, Röster från särskilda ungdomshem, s 14. 
118 A a s 14.  
119 A a s 15.  
120 CRC/C/SWE/CO/4 punkt 70 och Barnombudsmannen 2010, s 14 ff.  
121 Clevesköld, Lundgren & Thunved, s 390.  
122 Clevesköld, Lundgren & Thunved, s 390. 
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avskiljningar diskuteras. Nedan följer två avgöranden från år 2002 och 2007 där JO 

fattat beslut i ärenden om avskiljning.  

 

4. 5. 2 Råby ungdomshem 

I ett JO-avgörande från år 2002 har en jourtillsyningsman vid ett ungdomshem ställt 

frågor till JO med anledning av att det uppkommit diskussioner kring vad som är att 

betrakta som avskiljning och inte.123 En fråga som är viktig med anledning av att om en 

isolering inte är att betrakta som avskiljning saknas lagstöd för åtgärden. I fallet hade ett 

vårdhem en avskild del som de kallade ”Vingen”. Vingen har ansetts utgöra en del av 

avdelningen där barn placerats när de uppträtt på ett sätt som inte varit acceptabelt på 

hemmet. Vid placering på den avskilda delen har dörren hållits låst men personalen 

menar att det inte är att anse som avskiljning i lagens mening, även om barnet de facto 

hållits isolerad från övriga intagna och under vissa stunder varit inlåst. Personalen 

menar att isoleringen skett i vårdsyfte och inneburit ökad kontakt och aktivitet med 

personal. Det framförs att även om placeringen i den avskilda delen på hemmet inte 

skett i överenskommelse med den intagne så har det varit påkallat utifrån personalens 

uppfattning. 124   

 JO inhämtade yttrande från SIS för att kunna besvara de frågor som inkommit från 

hemmet. SIS underströk att det råder osäkerhet på hemmen kring vad som är anses som 

avskiljning, främst utifrån rekvisitet i avskildhet.125 Det har förekommit att grupper av 

barn på hemmet hållits avskilda och inlåsta och att barn låsts in tillsammans med 

personal. Båda situationerna är exempel på när personalen på hemmen inte bedömt det 

som avskiljningar enligt 15 c § LVU. Begränsningar i rörelsefriheten får göras om det 

med hänsyn till vården är nödvändigt. Även om det tidigt i LVU-lagstiftningen 

framfördes att isolering på hemmen i princip inte skulle förekomma.126  

 JO anför i sin bedömning att när ett barn placeras i ett rum beläget i en annan del av 

hemmet inte i sig innebär en avskiljning, inte heller om barnet själv låser dörren om 

sig.127 Om ett barn vistas med endast en person ur personalen, vilket kan vara fallet vid 

enskild undervisning, rör det sig inte heller om avskiljning. Däremot rör det sig om 

                                                
123 JO 2002/03 s 222. 
124 A s 224.  
125 A st.  
126 Prop 1979/80:1 s 598.  
127 Enligt min mening en självklarhet då om frivillighet råder kring inlåsningen kan det aldrig utgöra en 
tvångsåtgärd. 
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avskiljning när ett barn hålls avskild från de övriga intagna på hemmet. I situationen 

som avses i JO-avgörandet har barnen placerats på den avskilda delen ”Vingen” och då 

inte på grunder som anges i 15 c § LVU. Personalen har inte ansett att det rört sig om 

avskiljning. Men barnen har de facto hindrats från att träffa de övriga intagna. JO gjorde 

bedömningen att det rört sig om vård i avskildhet, men inte med stöd av LVU, varför 

åtgärden som vidtagits inte varit lagenlig. Hemmet har ställt frågan till JO om det finns 

möjlighet till vård i enskildhet under andra förutsättningar än dem i LVU. JO:s svar var 

att grunderna för avskiljning finns i 15 c § LVU, övriga avskiljningar har inte stöd i 

lag.128  

 

4. 5. 3 Sävastgården 

I ett JO-avgörande från år 2007 har klagomål inkommit till JO från en förälder vars barn 

vårdats på ett SIS-hem. Den intagne har vid två tillfällen placerats i en isoleringscell.129 

Det anförs att det som skett i praktiken innebär avskiljning enligt LVU men utan 

föregående beslut om det. Barnet har vid tre tillfällen ”varit kraftigt utagerande” och 

bedömningen har gjorts att hen bör avskiljas.130 Dock har dessa beslut inte slutförts då 

hen lugnat ner sig och avskiljning inte längre ansetts påkallat. Åtgärden har 

dokumenterats på ett bristfälligt sätt vilket är det som föranlett JO-anmälan. Det 

framkommer i SIS:s akt att barnet vid alla tre tillfällen har förts till ”avskiljningen”, som 

hemmet benämner det, men att avskiljningen aldrig fullföljts. Personal har under alla 

tillfällen funnits i rummet eller utanför och dörren har inte varit låst.131 

Institutionschefen framhållet att det definitiva beslutet om avskiljning inte tas förrän 

personalen och barnet befinner sig i det rum där avskiljningar normalt äger rum. SIS har 

i sina riktlinjer påpekat att det krävs att personalen låser in den unge för att det ska röra 

sig om avskiljning. SIS anser i detta fall att avskiljningar inte genomförts utan endast 

föregående beslut om det.132   

 JO begränsar sin bedömning till att besvara frågan om när en åtgärd, i detta fall 

tvångsåtgärd, kräver ett formellt beslut.133 Barnet har de facto förts till isoleringsrummet 

utan att avskiljningsbeslut fattats. SIS har enligt JO fäst vikt vid att barnet befunnit sig 

                                                
128 JO 2002/03 s 228.  
129 JO beslut 2007-10-24 Dnr 1316-2006 s 1. 
130 A a s 1. 
131 A a s 3.  
132 A a s 4. 
133 A a s 5.  
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ensam i ett rum men att rummet inte varit låst vilket skulle resultera i att det inte rör sig 

om avskiljning. Det går inte att undvika en avskiljning genom att inte låsa dörren till det 

rum där den unge hålls isolerad. En låst dörr är inte en förutsättning för avskiljning 

enligt 15 § LVU. Det spelar inte heller någon roll om personalen lämnar rummet, det 

anses inte vara personalen som ett barn ska avskiljas från utan de andra intagna barnen. 

Diskussion har förts angående SIS:s argument att det som skett endast har varit en 

process innan avskiljning. Samma argument har använts för att avskiljning aldrig ägt 

rum. Det kan dock vara så att den så kallade ”processen” före beslut om avskiljning 

resulterar i en avskiljning i praktiken, vilket JO anmärker på.134 Vid ett av de tre till-

fällena har processen innan beslut resulterat i att barnet släppts från rummet efter 15 

minuter, dörren har vi det tillfället aldrig varit låst. JO gjorde bedömningen att 

situationen var att bedöma som avskiljning enligt 15 c § LVU. Samma bedömning 

gjordes angående det andra tillfället där liknande omständigheter förekommit. Vid det 

sista tillfället har processen gått till så att barnet hållits i rummet 15 minuter och under 

den tiden har samtal pågått mellan denne och personalen. Med hänsyn till barnets 

tidigare beteende som påkallade att en avskiljningsprocess påbörjades konstaterade JO 

att det inte kunde klarläggas att hen fått lämna rummet när hen ville, bedömningen blir 

därför att hen avskiljts enligt 15 c §. Det spelar därför ingen roll om beslut om 

avskiljning fattats eller inte för att det ska röra sig om en avskiljning i lagens mening. 

Har barnet hållits isolerad rör dig sig om en avskiljning, om så en icke lagenlig, för att 

förutsättningarna i 15 c § brister 

 

4. 5. 4 Kommentar  

Det går att dra vissa slutsatser utifrån den bedömning JO gör i de ovan diskuterade 

fallen. För att ett barn ska anses avskild krävs det endast att denne avskiljs från de 

övriga intagna på hemmet, det krävs således inte att personalen också lämnar rummet 

där barnet befinner sig.135 Inte heller krävs det att dörren till det rum där barnet befinner 

sig är låst. Bedömningen får göras utifrån omständigheterna i situationen och därefter 

kan det konstateras om en avskiljning genomförts eller inte.136 En låst dörr spelar i det 

här fallet ingen roll, det är kontakten med övriga intagna som är avgörande.   

                                                
134 JO beslut 2007-10-24 Dnr 1316-2006 s 6.  
135 JO 2002/03 s 222.  
136 JO beslut 2007-10-24 Dnr 1316-2006.  
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 I fallet från år 2007 är frågan om processen före ett beslut om avskiljning kan anses 

som en avskiljning om inget slutligt beslut fattas efter det. SIS har i det fallet menat att 

det är en process fram till ett beslut om avskiljning. JO framför att det är av vikt att när 

det gäller åtgärder som innebär en rättighetskränkning får de inte tillämpas i någon slags 

”gråzon” där institutionerna kan bedriva vård med åtgärder som inte faller inom en 

lagregel.137 I detta fall har ett barn isolerats för att sedan släppas utan att det enligt SIS-

hemmet rört sig om avskiljning. Enligt min mening framför JO en viktig aspekt i 

sammanhanget. Om SIS-hemmen kan bedriva vård och genomföra avskiljningar som 

hela tiden ligger på gränsen för avskiljningsparagrafens tillämpningsområdet finns 

risken att barn isoleras på fel sätt och framförallt utan stöd i lag. Återigen bör 

inställningen som presenterats i flera förarbeten uppmärksammas, att isolering av barn i 

princip inte ska förekomma.138 I ljuset av det uttalandet blir avskiljningar som 

genomförs inom ”gråzonen” rättsosäkra och därmed en kränkning av barnets rättigheter.  

 Den tolkningsproblematik som uppmärksammats i JO-avgörandet rörande Råby 

ungdomshem från år 2002 kräver enligt mig en kommentar. Det måste anses vara ett 

stort problem att SIS-hemmen tolkar 15 c § olika och därmed vidtar åtgärder som de 

kanske inte alltid har stöd för i lag. Mot bakgrund av det följer nu en diskussion om vem 

som kontrollerar att avskiljningar tillämpas på rätt sätt och varför behovet av kontroll 

finns.   

 

4. 6  Vem kontrollerar att avskiljningar används på rätt sätt? 
När den praktiska tillämpningen av 15 c § LVU behandlas finner jag det av största vikt 

att också behandla den kontroll som bör finnas av avskiljningar och hur de används. 

Kontrollen över avskiljningar kan vara lösningen på den ovan presenterade 

problematiken. Den bristande kontrollen av institutet får också anses utgöra en grund 

för den kritik som presenterats.   

 Vem kontrollerar att avskiljningar används på ett lagenligt sätt? Det måste anses 

vara ett problem att det inte finns någon lagstadgad möjlighet till praktisk kontroll av 

lagens tillämpning. Inte ens SIS tycker att de tillämpar lagen på det sätt som den är 

avsedd att tillämpas. Det behövs en oberoende person som ser till att barnen och att 

beslut som rör dem fattas på rätt sätt på institutionerna. Den möjligheten har inte BO. 
                                                
137 JO beslut 2007-10-24 Dnr 1316-2006 s 6.  
138 Prop 2002/2003:53 s 99 och prop 1978/79:1 s 598. 
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Vem är det som ser till att barnen faktiskt får insikt om exempelvis klagomåls-

förfarandet avseende avskiljningar? Med anledning av den bristande kontroll-

möjligheten för BO vad gäller just barn som är placerade utanför sitt egna hem lades år 

2009 ett kompletterande förslag till Barnskyddsutredningen som presenterades samma 

år.139 Barnskyddsutredningen presenterade också ett lagförslag i form av en speciallag 

om stöd och skydd för barn och unga (LBU). Till lagförslaget la BO fram förslag på att 

inrätta ett nationellt barnombud som skulle verka för de barn och unga som omfattades 

av lagförslaget.140 Utredningen påkallades av den ökade placeringen av barn utanför 

hemmet under de senaste 20 åren.141 Förlaget innefattade bland annat att hela LVU 

skulle föras över till LBU.142 Förslaget betonade att LBU skulle vara lättförståelig men 

också att den skulle ha goda förutsättningar för en rättssäker hantering av ärenden som 

rör barn och unga.143  

 Det har i BO:s remissvar till Barnskyddsutredningen framförts att det finns behov 

av ett system för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom 

barn- och ungdomsvården.144 Med anledning av det föreslogs ett inrättande av ett 

nationellt barnombud. Ombudet skulle ha en motsvarande roll som barn- och elev-

ombudet har för Skolinspektionen.145 Till barnombudet ska placerade barn kunna höra 

av sig med klagomål om de anser att de fått sina fri- och rättigheter kränkta. En funktion 

som inte är möjlig för Barnombudsmannen idag. BO menar att ombudet även skulle 

fungera som en ”skyddsventil” för dessa barn.146 Behovet av en helt oberoende vuxen 

som står utanför institutionen där barnet vårdas och som kan se till barnets rättigheter 

måste anses finnas. I detta fall en person som är insatt i förutsättningarna för tvångsvård 

och endast har till uppgift att se till barnen. Det är viktigt att någon utomstående kan 

reagera om det är något som inte stämmer i vården eller på sättet den genomförs. Det 

kanske inte alltid finns en förälder som kan tillgodose barnets behov av insyn och 

kontroll i vården. Tvångsvård har ansetts vara statens sätt att ta sitt ansvar för att barn 

och unga får den vård som påkallas när föräldrar inte samtycker till vård.147 Ett ansvar 

som blir viktigt när vården inte kan ske på initiativ eller med samtycke från barnets 

                                                
139 SOU 2009: 68. 
140 SOU 2009:68 och BO Dnr: 9.1: 0630/09. 
141 SOU 2009:68 s 20.  
142 A a s 22.  
143 A a s 173.  
144 BO Dnr: 9.1: 0630/09 s 27. 
145 A st. 
146 A st. 
147 SOU 2009:68 s 168. 
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föräldrar. Ansvaret går enligt min mening hand i hand med syftet bakom 

omhändertagandet. Det nationella barnombudet borde även fylla en roll i form av hjälp 

när barn och unga vill överklaga ett beslut om avskiljning. Som nämnts ovan under 

avsnitt 2.4.4 ska de intagna barnen på SIS-hemmen få såväl muntlig som skriftlig 

information om överklagandemöjligheterna av beslut. Den hjälp som finns att tillgå vad 

gäller överklagande är personalen på hemmen. Jag ställer mig skeptisk till om det kan 

anses tillräckligt. Det är trots allt personalen som genomför avskiljningarna, även om 

det rent praktiskt är chefen som fattar det officiella beslutet.148 Resultatet blir att de 

personer som de facto isolerar barnen och avgör om situationen påkallar en avskiljning 

också ska hjälpa dem att överklaga samma beslut. Ett barnombud skulle i de fallen 

kunna ha en mer objektiv bild över besluten och hjälpa barnen på ett sätt som jag tror 

inte går för den beslutsfattande personalen, som i realiteten ska överklaga sitt eget 

beslut. Kontrollen av hur avskiljningar används idag och hur paragrafen tillämpas måste 

anses vara ett stort problem när det inte finns någon som kan ansvara för den kontrollen.  

 

4. 7  Sammanfattande kommentar 
När tre starka aktörer på barnrättens område kritiserar och vidtar åtgärder vad gäller 

tillämpningen av 15 c § LVU anser jag att det finns grund för en kritisk diskussion kring 

avskiljningsinstitutet. Det finns likheter i den framförda kritiken och även i de 

avgöranden som kommit från JO. Avskiljningarna verkar dels användas som be-

straffning snarare än en nödvändig del av vården, dels mer rutinmässigt än i exceptio-

nella fall. Inte heller finns det tillräckligt tydliga riktlinjer för hur och när de får 

användas, även om lagen i sig kan anses snävt och tydligt skriven.   

 Den enligt mig största problematiken kring avskiljningar är de som ovan anförts. 

När Barnrättskommittén, BO och SIS belyser problematiken och framställer kritik mot 

isolering av barn anser jag att det finns grund för en kritisk diskussion på ämnet 

avskiljningar. Det är tydligt att något inte stämmer med den svenska lagstiftningen. 

Främst rättssäkerhetsaspekten vilken är den som påverkas när SIS-hemmen tolkar 

avskiljningsparagrafen olika. Problem kan uppstå när icke-jurister ska tillämpa 

rättsregler, främst när det rör sig om allvarliga ingripande i någons personliga integritet 

och rättigheter som vid begräsning av rörelsefriheten och isolering. Kritiken från 

                                                
148 SIS Dnr 31-583-2009 s 5.  
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Barnrättskommittén resulterade bland annat i regeringsuppdraget som SIS fick, att göra 

en översyn av tillämpningen av avskiljningar. Samtidigt hade SIS egen tillsynsenhet 

upptäckt brister i hur avskiljningar använts samt dokumentationen över dessa. 

Rekommendationerna från Barnrättskommittén resulterade således i att något hände. 

Sedan dess är dock min uppfattning att inte mycket har hänt. År 2012 publicerade SIS 

ytterligare en rapport, som ett led i åtgärderna efter regeringsuppdraget, där de granskat 

relevant litteratur på avskiljningsområdet.149 Syftet med rapporten var att utreda vilka 

andra åtgärder som finns och som kan minska antalet avskiljningar och andra 

tvångsåtgärder inom ungdomsvården.150 Främst lades personalutbildning fram som 

åtgärd som skulle kunna minska antalet avskiljningar, en lösning som jag tror skulle 

vinna framgång på SIS-hemmen. Då genom att utbilda personalen, både i hur 

paragrafen ska tillämpas och de prövningar som måste genomföras men också i 

konsekvenserna av avskiljningar. Självklart kan inte alla problem som finns på SIS-

hemmen lösas genom att man utbildar personalen, men det måste ändå anses vara en bit 

på rätt väg. Om det kan minska att barn isoleras godtyckligt och inte lagenligt får det 

anses fylla sitt syfte.    

 Sedan SIS:s rapport år 2012 kan inte mycket anses ha hänt området. Min personliga 

uppfattning är att diskussionen som påbörjades år 2009 efter Barnrättskommitténs kritik 

nu stannat upp. Avskiljningsparagrafen ser fortfarande ut som den gjorde när den fördes 

in i LVU och det var långt innan rekommendationerna kom från kommittén.151 Det kan 

alltså konstateras att det inte hänt något sedan i förarbetena till 1980-års LVU sades att 

isolering av barn inte ska förekomma. Redan då konstaterades att isolering av barn kan 

ha skadliga verkningar.152 Barnombudsmannens förslag om ett barnombud är ett steg på 

vägen i diskussionen om mer rättssäker tvångsvård, även om förslaget inte resulterade i 

någon lagändring.  

 Ett stort problem med avskiljningar får anses vara den bristande kontrollen 

möjligheten till uppföljning av dem. Som det ser ut idag finns möjligheten att överklaga 

ett avskiljningsbeslut eller att JO prövar om avskiljningen har gått rätt till. Frågan är om 

det är tillräckligt eller om institutet kräver flera kontrollmöjligheter. Frågeställningen 

                                                
149 SIS, En systematisk översikt av insatser i syfte att minska avskiljningar och andra tvångsingripande 
åtgärder inom ungdomsvården, Institutionsvård i fokus, nr 7 2012.  
150 A a s 34.  
151 Paragrafen fördes in i LVU genom prop 2002/03:53.  
152 Prop 1979/89 s 598.  
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kommer att belysas mer och diskuteras närmre under det nu följande 

diskussionskapitlet. 
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5 FN:s barnkonvention	  

5. 1  Introduktion 
FN:s barnkonvention ratificerades av Sverige år 1990. Det medförde att konventionen 

blev gällande i förhållande till svensk rätt och att konventionen därmed beaktas vid allt 

lagstiftningsarbete rörande barn.153 Konventionen är således inte svensk lag, istället 

transformeras bestämmelserna i konventionen vid det svenska lagstiftningsarbetet.154 

Det finns alltså inte något krav på att konventionen ska implementeras. Ratificeringen 

innebär att den ska inkorporeras på ett sådant sätt att de krav på barns rättigheter som 

ställs upp uppfylls genom lagstiftningen och tillämpningen av den.155  

 

5. 2  Historisk bakgrund 
FN:s generalförsamling antog år 1959 en Förklaring om barnets rättigheter. Synen på 

barn och synen på dem som individer med rättigheter förstärktes under 1900-talet.156 

Innan barnkonventionen antogs av FN år 1989 hade flera internationella deklarationer 

arbetats fram och skrivits under.   

 År 1948 antogs Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och elva år 

senare antogs en Förklaring om barnets rättigheter. Förklaringar likt den som skrevs 

under år 1959 är inte rättsligt bindande för stater utan innebär endast ett menings-

yttrande från de stater som väljer att ansluta sig.157   

 År 1979 utropade FN till det internationella barnåret. Det resulterade bland annat i 

att Polen lade fram ett förslag till en barnkonvention. Till största delen byggde 

konventionen på den förklaring som antagits år 1959 - 20 år tidigare. En arbetsgrupp 

tillsattes och tio år senare kunde konventionen om barns rättigheter läggas fram. Efter 

månader av arbete med konventionen kunde Generalförsamlingen i november samma år 

anta konventionen. I och med Generalförsamlingens antagande blev också barns 

rättigheter rättsligt bindande för de stater som ratificerade eller implementerade den.158  

                                                
153 Se prop 1989/90:107.  
154 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s 13.  
155 Stern & Jörnrud, UNICEF, Barnkonventionens status, En utvärdering av för- och nackdelar med 
barnkonventionen som svensk lag, s 5.  
156 Prop 1989/90:107 s 4. 
157 A prop s 4 f. 
158 A prop s 5.  
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5. 3  Sveriges ratificering av konventionen  
Som ovan nämnts ratificerades konventionen av Sverige år 1990. Några år senare 

bildades myndigheten Barnombudsmannen.159 BO har en central roll för att se till att 

konventionen följs och att författningar och lagar överensstämmer med de rättigheter 

barn har enligt konventionen.160    

 Med ratificeringen av konventionen följer rapporteringsskyldigheten till Barnrätts-

kommittén.161 Arbetet med att införliva bestämmelserna fortsätter än idag, trots att det 

gått nästan 25 år sedan konventionen ratificerades. Arbetet med att transformera 

konventionen till svensk lag har gått i flera led. Mot bakgrund av den kritik som BO och 

Barnrättskommittén riktat mot SIS vad gäller avskiljningar måste det kunna sägas att 

arbetet fortfarande pågår. Processen med transformeringen började med den proposition 

som regeringen lade fram till riksdagen år 1989. Då ansågs det inte att några 

lagändringar krävdes för att Sverige skulle anses skydda alla de rättigheter som ställs 

upp i konventionen.162   

 Den första översynen av den svenska lagstiftningen genomfördes år 1996, vilket 

resulterade i betänkandet Barnets bästa i främsta rummet – FN:s konvention om barnets 

rättigheter förverkligas i Sverige.163 Tre år senare presenterade riksdagen sin strategi för 

hur konventionen ska förverkligas i svensk rätt. Strategin har sedan utvärderats och 

utvecklats flera gånger under 2000-talet. Riksrevisionen presenterade år 2004 en 

granskning av hur de internationella bestämmelserna om barns rättigheter har 

inkorporerats och transformerats in i svensk lagstiftning.164  

 Barnkonventionen som svensk lag har varit ett omdiskuterat ämne de senaste åren. 

Argument som framförts mot att den ska bli del av svensk lag är att den är skriven på ett 

språk som inte passar den teknik som används i svensk rätt och att en inkorporering 

skulle innebära att tolkningsansvaret läggs över på domstolarna.165 Om konventionen 

skulle blir svensk lag innebär det att den skulle kunna åberopas i domstolarna. En 

                                                
159 Prop 1992/93:28 om Barnombudsman. 
160 UNICEF, s 14. 
161 UNICEF, s 13, se även RIR 2004:30 s 13 Barnkonventionen i praktiken och artikel 42 
barnkonventionen. 
162 Prop 1989/90:107 s 1. 
163 UNICEF, s 13 f, hänvisas SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets 
rättigheter i Sverige.  
164 RIR 2004:30.  
165 Stern & Jörnrud, s 5.  
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inkorporering av konventionen skulle möjligen resultera i att den får större genomslag 

och det skulle vara lättare för myndigheter och övriga parter såsom kommuner och 

landsting att tillämpa den. Det är dock en fråga som inte kommer att beröras ytterligare i 

uppsatsen. Nedan kommer jag istället att fortsätta diskussionen om konventionen genom 

att gå in närmre på rättigheterna i den.  

 Av vikt att diskutera är hur Sverige har lyckats med transformeringen av 

konventionen. Riksrevisionen som har granskat regeringen och myndigheterna i sitt 

arbete med rättigheterna anser att det är svårt att hävda att Sverige levt upp till målet att 

konventionen och barnperspektivet ska finnas med och genomsyra arbetet och 

lagsstiftningen. Riksrevisionen kallar det för ambitiösa mål och menar att oavsett hur 

man väljer att tolka begreppen kan det inte påstås att de har uppnåtts.166 Det 

barnperspektiv som måste ansetts vara målet att införa i lagstiftningen anses inte finnas. 

Denna syn anses gälla oavsett hur begreppet tolkas. 167   

 När det kommer till kommunernas arbete med konventionen, som är av allra största 

vikt då de kommunala socialnämnderna har ansvaret över socialtjänsten, har även det 

behandlats i Riksrevisionens rapport från år 2004. Resultatet från en undersökning som 

BO gjort visade att ytterst få kommuner hade en strategi för hur barnkonventionen 

skulle genomsyra arbetet.168 Däremot hade över hälften av de tillfrågade kommunerna 

fattat beslut om konventionens tillämpning inom kommunarbetet.169 Det är viktigt att 

barnperspektivet och rättigheterna från barnkonventionen genomsyrar kommunernas 

arbete med barn, inte minst med hänsyn till deras ansvar över socialtjänsten som stadgas 

i 2 kap 1 § SoL.   

 

5. 4  Fyra grundläggande principer  
Fyra grundläggande principer har slagits fast som ska utgöra grunden för barns 

rättigheter, de stadgas i artiklarna 2, 3, 6 och 12 i konventionen. Dessa ska vara styrande 

vid tolkningen av konventionen och enskilda artiklar.170 Artikel 2 stadgar rätten till icke-

diskriminering och innebär att alla barn har lika värde. Barn får alltså inte diskrimineras 

på grund av kön, hudfärg, nationellt, socialt eller etniskt ursprung, språk, religion, 

                                                
166 RIR 2004:30 s 22.  
167 A st.  
168 Se hänvisning i RIR 2004:30 s 25.  
169 A st  
170 A a s 13.  
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politisk eller annan åskådning.171   

 I konventionens artikel 3 stagas principen om barnets bästa. Bestämmelsen innebär 

att barnets bästa alltid ska vara vägledande för beslut om åtgärder som rör barnet. 

Barnets bästa kan aldrig innebära att någon av de andra artiklarna i konventionen 

kränks.172 Barnrättskommittén använder barnets bästa som princip på två olika sätt. Den 

ska både genomsyra lagstiftning och administrativa beslut som tas av staten och den ska 

användas när artiklar i konventionen tolkas och ges innehåll. När övriga artiklar tolkas 

ska de göras i ljuset av barnets bästa. När kommittén tolkar artiklar ser de inte bara till 

en artikel utan de ser konventionen som en helhet där barnets bästa är den övergripande 

principen.173  

 Barns rätt till liv, överlevnad och utveckling fastställs i artikel 6. Varje barn har rätt 

till sitt liv. Artikeln innebär också att staterna ska vidta aktiva åtgärder för att barn inte 

ska förolyckas eller drabbas av sjukdomar.174 Den sista av de fyra grundläggande 

principerna stadgar en rätt för barn att få sin röst hörd, alltså rätten att få sin åsikt 

respekterad. Rättigheten innebär att barn alltid ska få komma till tals vid beslut och 

frågor som gäller dem själva. 175 Barnets rätt att komma till tals slås fast i artikel 12. En 

viktig rättighet som ska beaktas vid alla beslut inom socialtjänsten. Vad gäller 

tvångsvård bygger institutet på att samtycke inte kunnat ges av barnet eller dess 

vårdnadshavare, själva kärnan bygger på att barnets åsikt kanske inte är barnets bästa. 

Av den anledningen finner jag det viktigare att beröra och analysera övriga rättigheter. 

Det är en viktig artikel men i ett sammanhang när det rör sig om ingripande från statens 

sida och ensidigt handlande finner jag det viktigare att andra rättigheter belyses.   

 Att barn ska få vara delaktiga i processer som rör dem är viktigt och den tanken 

genomsyrar alla rättigheter i konventionen. Det är emellertid bristen på viljan att 

samarbeta som resulterar i att tvångsvård aktualiseras. Det är däremot av vikt att nämna 

att Barnombudsmannen Fredrik Malmberg kritiserat SIS för att inte i tillräcklig mån 

lyssna på ungdomar som vittnar om problematiken på SIS-hemmen.176   

 

                                                
171 UNICEF, s 35.  
172 A a s 47.  
173 SOU 1997:116 s 130.  
174 UNICEF, s 87. 
175 A a s 123. 
176 BO, Röster från särskilda ungdomshem, I’m sorry, s 27.  
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5. 5  Artikel 37 
I barnkonventionens artikel 37 fastställs skyddet mot godtyckligt frihetsberövande och 

skyddet mot isolering och förbudet mot isolering av barn anses följa av artikel 37 (b).177 

Barnrättskommittén har framfört att all isolering av barn som kan vara till skada och 

därmed äventyra barnets psykiska och fysiska välbefinnande ska förbjudas.178 När barn 

frihetsberövas och vårdas enligt LVU anses laglig grund för frihetsberövandet 

föreligga.179 För avskiljningsinstitutet blir det således skyddet mot isolering i artikeln 

som blir relevant, detta kommer att behandlas närmre i det följande kapitlet. 

 

                                                
177 Se hänvisning UNICEF s 386 till Barnrättskommittén CRC/C/GC/10 punkt 28c. 
178 A st. 
179 A a s 392.  
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6  Skydd mot isolering  

6. 1  Introduktion 
Avskiljningsparagrafen samt hur det går till när ett barn avskiljs har noggrant 

behandlats under kapitel 3. Förenklat kan sägas att en avskiljning innebär att barnet 

isoleras från övriga intagna på hemmet genom att placeras i ett speciellt rum. BO och 

Barnrättskommittén har redan konstaterat och framfört att de anser att 15 c § innebär en 

kränkning av artikel 37.180 Artikel 37 innebär ett skydd för barn mot tortyr, förnedrande 

behandling och frihetsberövande. Nedan ska jag belysa avskiljningsparagrafen i ljuset 

av artikeln.   

 Artikel 37 innebär inte bara ett skydd mot frihetsberövande utan också ett skydd 

mot olika former av förnedrande bestraffning. I och med att avskiljningar aldrig ska 

användas i syftet att bestraffa ett barn är min uppfattning att diskussionen kring artikel 

37 är intressant.181 Barn och unga på SIS-hemmen har vittnat om att avskiljningar 

används som bestraffning.182 Skyddet i artikel 37 täcker således både de godtyckliga 

avskiljningarna vid feltolkning av paragrafen och när den används som bestraffning. En 

avskiljning enligt konventionens mening innebär således en sådan isolering som avses i 

artikel 37. Frågan är om artikel 37 innebär ett absolut skydd mot isolering eller endast 

mot godtyckliga och icke lagenliga avskiljningar?  

 Nedan kommer jag närmre att gå in på skyddet i artikeln och hur det ska tillämpas. 

Det får också anses att stadgandet i artikel 3 barnkonventionen, om barnets bästa samt 

det förstärkta barnperspektivet i LVU innebär ett visst skydd för barnet mot sådan 

behandling som skulle kunna anses kränka fri- och rättigheter.   

 

6. 2  Barnkonventionens artikel 37 
En del av skyddet mot godtyckligt frihetsberövande innebär också ett skydd mot 

isolering.183 I artikel 37 (b) stadgas att frihetsberövande av barn kräver stöd i lag och får 

endast ske som en sista utväg och endast pågå under kortast lämpligast tid. Artikelns 

tillämplighet gäller också för frihetsberövade barn inom sjukvården och socialtjänsten. 

                                                
180 CRC/C/SWE/CO/4 punkt 70 och BO Dnr 9.2:0138/09. 
181 CRC/C/SWE/CO/4 punkt 70. 
182 BO, Röster från särskilda ungdomshem, s 14 ff.  
183 UNICEF, s 386. 
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Således inte endast för unga lagöverträdare, vilket kan anses vara huvudgruppen för 

skyddet.184 När Sverige ratificerade konventionen berördes inte artikel 37 närmre i 

förarbetet.185 Skyddet i artikel 37 mot tortyr, förnedrande behandling och 

frihetsberövande är uppdelat i fyra stycken.   

 Artikelns första stycke har ansetts betona det skydd som artikeln i stort innebär, att 

inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning.186 Bestämmelsen innebär ett absolut skydd mot alla 

sorters godtyckliga frihetsberövande. Dock ska anmärkas att när det gäller frihets-

berövande som påföljd finns skyddet även i artikel 40.   

 Första stycket i artikel 37 innebär också ett skydd mot dödsstraff. Det är därför inte 

relevant att ytterligare diskutera det stycket i detta sammanhang. Däremot är stycke (b) 

av relevans då det innebär ett skydd mot frihetsberövande. Bestämmelsen har ansetts 

utgöra en av hörnstenarna vad gäller grundläggande rättsäkerhet.187 För att skyddet ska 

aktualiseras krävs det att det rör sig om ett frihetsberövande, vilket inte alltid utgör en 

självklar bedömning. Vad gäller barn innebär skyddet att ett frihetsberövande endast får 

vidtas som absolut sista utväg. Barnets bästa ska alltid beaktas.188 Aspekten anses 

komma från de två grundprinciperna i konventionen om att barn är sårbara och behöver 

skydd och stöd samt att barnperspektivet ska beaktas vid alla beslut som rör barn.189 

Genom artikel 37 (b) anses barnets bästa få konkret innehåll, vilket i sammanhanget 

innebär att isolering endast ska förekomma om ingen annan mindre ingripande åtgärd är 

aktuell och i de fallen under kortast möjliga tid.190  

 Tredje delen i artikel 37 stadgar en rätt för varje frihetsberövat barn att behandlas 

humant och med respekt, en rättighet som är viktigt när avskiljningar diskuteras. Viktigt 

att uppmärksamma är att när det gäller rätten till human behandling, vilken även 

återfinns även i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska 

rättigheter, artikel 10, är att när det gäller barn har de särskilda behov beroende på 

ålder.191   

 I artikelns fjärde stycke finns en bestämmelse om barns rätt till juridiskt biträde 

                                                
184 UNICEF, s 387. 
185 Prop 1989/90:107 s 15.  
186 UNICEF, s 384. 
187 SOU 1997:116 s 439. 
188 A a s 439.  
189 A st.  
190 A a s 440.  
191 A st.  



 

40  

eller annan hjälp vid frihetsberövande. Förtydligande av skyddet finns även i artikel 

40.192 Alla delar i artikel 37 får anses utgöra relevant skydd för avskiljningar som inte 

sker lagenligt.  

 

6. 3  Avskiljningar och skyddet 
UNICEF har ställt upp hållpunkter för tillämpning av artikel 37.193 Som framgått ovan 

ska enskilda artiklar alltid tolkas tillsammans med de fyra grundläggande principerna, 

det gäller även artikel 37. Tillsammans med artikel 37 kan också artikel 19 läsas. 

Artikel 19 innebär ett skydd för alla barn mot alla former av våld, oavsett i vems eller 

vilken vård de befinner sig.194 Den anses innebär ett mer specificerat skydd än artikel 37 

och sträcker sig därmed längre.195 Institutioner som familjehem, skola och SIS-hem 

måste också respektera skyddet. Institutionernas skyldighet att följa konventionen 

stadgas i artikel 3 (3) barnkonventionen. För att fastställa det egentliga skyddet för barn 

måste alla artiklar läsas tillsammans.   

 Skyddet för barn mot inkorrekt genomförda avskiljningar finns således inte endast i 

artikel 37. Grunden för skyddet mot isolering får anses finnas i artikeln, men för att 

konstatera ett utbrett skydd krävs att artikel 37 läses i ljuset av övriga artiklar. 

Bestämmelserna i konventionen torde inte bara innebära ett skydd mot olagliga 

avskiljningar och isoleringar. Den kritik som Barnombudsmannen riktat mot institutet 

aktualiserar också frågan om artikel 37 även innebär ett skydd mot korrekt genomförda 

avskiljningar.  

 För barn som vårdas enligt LVU finns en bestämmelse i artikel 25 som ger dem en 

rätt till regelbunden översyn av behandlingen. I Sverige innebär den att socialnämnden 

löpande ska pröva om exempelvis ett omhändertagande enligt LVU ska bestå.196 Främst 

borde det skyddet innebära ett skydd mot en godtycklig behandling utan lagstöd. Vikten 

av att kunna pröva ett omhändertagande, som innebär ett frihetsberövande, måste vara 

av största vikt. Det är dock skillnad på själva omhändertagandet och avskiljning som 

tvångsåtgärd. Vid en avskiljning är barnet skyddat enligt artikel 37 mot att den sker på 

ett sätt som inte är lagligt eller godtyckligt. Skyddet innebär också att barn inte får 

                                                
192 SOU 1997:116 s 453. 
193 Se UNICEF, s 394.  
194 A a s 187. 
195 A a s 187. 
196 A a s 280. 
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straffas på ett sätt som är grymt, omänskligt eller förnedrande. I och med att 

avskiljningar aldrig får förekomma i syfte att bestraffa ett barn måste en avskiljning 

med just det syftet anses utgöra en kränkning enligt artikel 37. En av de aspekter som 

UNICEF finner viktiga för artikel 37 är att barnet har tillgång till klagomålsförfarandet 

när det gäller behandlingen.197 För frihetsberövade barn har behovet av 

klagomålsförfarandet belysts som särskilt viktigt.198 Det får anses av största vikt att barn 

som avskiljs vet hur de kan klaga på ett beslut, främst med hänsyn till den 

beroendeställning som personalen befinner sig i, i förhållande till barnet. Vet de inte om 

hur de ska klaga blir möjligheten att kontrollera avskiljningar nästan minimal.  

 Frågan är om en lagligt genomförd avskiljning kan ses som en kränkning av 

rättigheterna i konventionen, eller om lagstödet i LVU är tillräckligt? Är 15 c § 

tillräcklig för att Sverige inte ska anses kränka artikel 37? I praktiken skulle det kunna 

vara så att en avskiljning sker enligt 15 c § men att en annan mindre gripande åtgärd 

hade hjälpt istället, brister det då i proportionaliteten och en kränkning av artikel 37 kan 

konstateras?   

 

6. 4  Sammanfattande kommentar 
Det främsta skyddet mot felaktig genomförda avskiljningar finns i konventionens artikel 

37. Men som sagts ovan måste samtliga artiklar läsas tillsammans för att det 

fullständiga skyddet ska fastställas.199 Skyddet mot godtyckliga frihetsberövande och 

isolering är inte allt, utan skyddet innebär så mycket mer. Barn har rätt att få en human 

behandling, att barnets bästa tillgodoses och att myndigheterna faktiskt beaktar 

konventionen. Det är möjligt att även om en avskiljning inte innebär en kränkning av 

artikel 37 kan anses strida mot andra rättigheter. I kapitel 7 kommer jag att komma in 

ytterligare på frågan om avskiljningsinstitutets förenlighet med konventionen samt 

diskutera avskiljningar utifrån uppsatsens uppställda syfte.  

  

                                                
197 UNICEF, s 394.  
198 A a s 389. 
199 A a s 187. 
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7  Diskussion 

7. 1  Introduktion 
Problematiken som presenterats i uppsatsen åskådliggör att avskiljningar är ett kritiserat 

institut. När Barnombudsmannen, som sköter tillsynen av konventionen och hur den 

efterlevs, framställer kritik borde det signalera ett problem. Diskussionen kring institutet 

ter sig dock ha stannat upp något det senaste året. Sedan regeringsuppdraget från år 

2009 redovisades har det inte yttrats så mycket mer om det. Inte heller har den 

förändring som SIS-föreslog genomförts, maximalt sex timmar isolering istället för 24 

timmar.200 Visserligen har SIS publicerat de rapporter som ingick i det åtgärdsprogram 

som togs fram efter regeringsuppdraget men inte mer än så.  

 Nedan kommer jag att diskutera avskiljningar utifrån olika vinklar som redan 

behandlats i uppsatsen. Diskussionen kommer att föras utifrån följande aspekter, barnets 

bästa, avskiljningar i förhållande till barnkonventionen, rättssäkerheten samt en 

övergripande diskussion huruvida lagstiftningen är ändamålsenlig som den ser ut idag.   

 

7. 2  Barnets bästa 
Barnets bästa ska alltid beaktas vid åtgärder som rör barn. Bestämmelsen stadgas både i 

1 § st 5 LVU och artikel 3 barnkonventionen. Det är därför viktigt att diskutera barnets 

bästa även i det här sammanhanget. I diskussionen som följer kommer jag dels diskutera 

utifrån barnkonventionen, dels från Socialstyrelsens dokumentation om barnets bästa.201 

När ett barn frihetsberövas anses barnets bästa vara att frihetsberövandet endast ska 

förekomma under kortast möjliga tid och om ingen annan åtgärd är aktuell, det vill säga 

som sist möjliga utväg.202   

 Som framförts ska avskiljningar alltid tillämpas i syfte att upprätthålla ordningen på 

hemmen. Om en intagen exempelvis agerar våldsamt kan denne avskiljas203 Om det 

någonsin är för barnets bästa att isoleras kan diskuteras. En sida är att om vården 

påkallar en avskiljning och det genomförs lagenligt så kan avskiljningen kanske anses 

förenligt med barnets bästa, även om det får anses gå emot barnets vilja.  

                                                
200 SIS Dnr 31-583-2009. 
201 Socialstyrelsen, Dokumentation av barnets bästa inom socialtjänsten.  
202 SOU 1997:116 s 441.  
203 Hänvisning i JO beslut 2007-10-24 Dnr 1316-2006 s 3 till SIS egna riktlinjer. 
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 Barnets bästa enligt LVU innebär att alla åtgärder som vidtas för barnet ska vara för 

att förbättra dennes situation.204 LVU-lagstiftningen får anses speciell ur ett barnrättsligt 

perspektiv då hela lagen bygger på åtgärder som ska förbättra ett barns situation men 

samtidigt utan samtycke. Aspekten påpekades också när det förstärkta barnperspektivet 

infördes i lagen år 2003.205 När det gäller barn som vårdas enligt LVU rör det sig om 

samhällets mest utsatta barn och där ska inget annat intresse än barnets bästa vara 

vägledande. Det framfördes att LVU visserligen är en skyddslag för barn och unga men 

att det kanske inte alltid är barnets intresse som går först vid allt beslutfattande, något 

som var anledningen till att det förstärka barnperspektivet infördes.206 Redan när 

betänkandet Barnets bästa i främsta rummet, FN:s konvention om barnets rättigheter i 

Sverige kom konstaterades att barnets bästa inte alltid kom i främsta rummet.207    

  Exakt vad som avses med barnets bästa stadgas varken i LVU eller 

barnkonventionen. Individuella bedömningar måste ske i varje enskilt fall. Vid oklara 

fall får socialnämndens uppfattning eller praxis vara vägledande när det gäller åtgärder 

inom socialtjänsten.208 En fråga som bör belysas i sammanhanget är vad som är barnets 

bästa vid avskiljningar? Personligen anser jag att det aldrig kan vara barnets bästa att 

isoleras om personalen provocerat fram ett beteende eller godtyckligt använt åtgärden 

som bestraffning. 209 SIS framhåller att avskiljningar endast ska användas i två fall, om 

den unge uppträder våldsamt eller är påverkad av berusningsmedel.210 Alla andra 

anledningar till isolering måste därför anses inkorrekta och därmed inte rättssäkra. 

Barnets bästa vid avskiljningar måste spegla barnets bästa vid tvångsvård i stort och det 

som sägs vid diskussion av artikel 37, att isolering ska användas som absolut sista 

utväg. Av den anledningen måste barnets bästa i de flesta fall anses vara att vidta andra 

åtgärder än avskiljning.   

 Det är av vikt att belysa att när det gäller tillämpning av 15 c § LVU utgör 

paragrafen en särskild befogenhet som tilldelats SIS-hem för att vården ska kunna 

genomföras på ett sätt som är bäst för barnen. Med anledning av att avskiljningar ska 

användas för att vården ska kunna bedrivas på hemmen, måste de situationer där 

                                                
204 Prop 2002/03:53 s 77. 
205 A prop s 77.  
206 A st. 
207 A st och SOU 1997:116.  
208 Prop 2002/03:53 s 77.  
209 Se BO Dnr 9.2:0138/09. 
210 SIS Dnr 31-583-2009 s 3. 
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personalen provocerat fram ett beteende anses fel.211   

 Barnets vilja ska i sammanhanget inte blandas ihop med barnets bästa. Enligt 

Socialstyrelsen är barnets bästa överordnat dess vilja.212 Det får anses allmänt vedertaget 

att ett barn inte vill isoleras från de övriga intagna på ett SIS-hem. Därför behöver 

vikten av att skilja på barnets vilja och barnets bästa poängteras. Självklart kan barnets 

vilja inte vara avgörande när beslut om avskiljning ska fattas. Istället bör det som sades 

i förarbetena belysas, att isolering kan ha skadliga verkan på unga.213 Effekten måste 

beaktas när barn avskiljs och måste kunna beaktas som en del i den proportionalitets-

bedömning som ska göras vid varje beslut. De skadliga verkningar som isoleringen kan 

ha måste således tas med i bedömningen.  

 Min slutsats är att avskiljningar enligt 15 c § LVU kan vara förenliga med barnets 

bästa, om de används regelrätt och i vårdsyfte. Ett våldsamt barn som kastar saker 

omkring sig kan behöva föras till ett tomt rum för att lugna ner sig för att inte skada sig 

själv eller andra. Den kritik som framförts av BO, Barnrättskommittén och Social-

styrelsen bygger på att avskiljningar använts i fel syfte och helt enkelt inte i enlighet 

med lagen. Min uppfattning är att om paragrafen tillämpats på rätt sätt och alla de 

avvägningar som ska göras faktiskt genomförs, hade problematiken kring åtgärden inte 

varit lika stor. Självklart uppstår alltid problem när det rör sig som sådana allvarliga 

åtgärder som att isolera ett barn, både utifrån barnets rättigheter sett men också när icke-

jurister ska tillämpa en svårläst och relativt snäv paragraf. Det är flera avvägningar som 

måste göras innan ett barn isoleras. En lösning skulle kunna vara att helt utesluta 

möjligheten till att avskilja barn. Argument och stöd för det finns i de uttalanden som 

gjorts i förarbetet när det förstärka barnperspektivet infördes i LVU. Då konstaterades 

att isolering av barn och unga kan få skadliga verkningar och att isolering ”i princip” 

inte ska förekomma inom ungdomsvården.214 Mot bakgrund av detta får det anses att 

även lagstiftaren ser problemen med avskiljningar.   

 Som redan tagits upp i uppsatsen anses det att barnets bästa aldrig kan tolkas så att 

det går emot övriga rättigheter som stadgas i barnkonventionen.215 Vad det innebär i 

sammanhanget är svårt att avgöra. Frågan är om det betyder att barnets bästa aldrig kan 

anses vara förenligt med avskiljningsinstitutet, med hänsyn till det skydd som finns mot 

                                                
211 BO Dnr 9.1: 0282/12 s 4. 
212 Socialstyrelsen, Dokumentation av barnets bästa, s 11. 
213 Prop 2002/03:53 s 99.  
214 A prop s 99.  
215 UNICEF, s 47. 
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isolering i artikel 37 barnkonventionen? Nedan kommer jag fortsätta diskutera 

avskiljningsinstitutet och hur det förhåller sig till konventionen. 

 

7. 3  Förhållandet till konventionen  
Det är oundvikligt att inte blir färgad av Barnombudsmannens uppfattning när 

förhållandet mellan avskiljningsinstitutet och konventionen ska kommenteras. Kritiken 

som framförts har till stor del byggt på att BO anser att avskiljningar faktiskt innebär en 

kränkning av artikel 37.216 Det finns en sida till av problematiken, vilken framfördes i 

inledningen till uppsatsen. BO talar endast utifrån barnkonventionen och de rättigheter 

som barn tillerkänns i den. I Aftonbladet publicerades år 2010 en debattartikel där 

personal på SIS-boende menade att behovet av avskiljningar var stort.217 De menade att 

avskiljning var den bästa möjligheten de hade att upprätthålla ordningen på hemmen om 

barnen agerar aggressivt. Därmed finns det delade intressen representerade i 

diskussionen. Dels Sveriges åtagande enligt barnkonventionen vilket BO har till uppgift 

att se till, dels personalens behov av åtgärder som gör att vården fungerar. Ska de 

praktiska frågorna få vara vägledande i diskussionen och inte barns rättigheter? Enligt 

min åsikt ska lagstiftningen inte anpassas efter situationerna på SIS-hemmen. Självklart 

ska problematiken som kan uppstå beaktas, men det betyder inte att avskiljnings-

paragrafen ska skrivas mer öppen bara för att underlätta beslut om avskiljning.   

 Skyddet och rättigheten i artikel 37 innebär inte endast ett skydd mot isolering. Det 

stadgar även en rätt till human behandling när barn och unga frihetsberövas. En rätt som 

får anses viktig när det gäller just avskiljningar. Om ett barn ska avskiljas och isoleras 

måste en human behandling vara av allra högst prioritet. Än en gång kan den mång-

bottnade problematiken belysas. Om personalen på hemmen använder avskiljningar 

som de är avsedda i 15 c § och genomför de bedömningar och prövningar av 

proportionaliteten som krävs kan avskiljningar i sig kanske anses förenliga med 

barnkonventionen, i alla fall med hänsyn till att de då inte blir godtyckliga. Om 

personalen vid vård av barn använder sig av barnperspektivet och är noga med att 

behandla barnen humant får nog vården anses ske i enlighet med barnkonventionen. I 

praktiken verkar det dock inte alltid gå till så på SIS-hemmen. Barn vittnar i 

Barnombudsmannens årsrapport från år 2010 om att avskiljningar används som straff 
                                                
216 BO Dnr 9.2:0138/09. 
217 Aftonbladet 2010-05-25, Debatt – Vi måste få stänga in unga i isoleringscell.   
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när någon inte skött sig.218 Ska tolkningen bli den som Barnombudsmannen gjort så 

innebär artikel 37 ett strikt men kanske inte absolut skydd mot isoleringen. Avgörande 

för diskussionen måste bli om skyddet anses absolut, alltså mot all isolering eller bara 

mot icke regelrätta sådana. Vilket skulle kunna betyda att institutet i sig innebär en 

kränkning av artikeln, oavsett om avskiljningen genomförs regelrätt eller används 

felaktigt. BO menar att på det sätt som avskiljningar används idag är de inte förenliga 

med artikel 37.219 Då med hänsyn till att de i viss mån används som bestraffning.220 

Artikeltexten säger att skyddet gäller mot godtyckliga frihetsberövanden. Ändå föreslår 

BO att avskiljningar ska förbjudas.221    

 Med tanke på att proportionalitetsprincipen ska beaktas när barn och unga avskiljs 

kan det enligt mig inte sägas att behovet av att kunna isolera är absolut. Främst då 

isoleringen ska ses som en sista utväg i och med att mindre ingripande åtgärder alltid 

ska vidtas och övervägas först.222 Behovet av att kunna avskilja kan inte anses absolut 

om endast lagtexten läses, men med hänsyn till de situationer som kan uppstå på 

hemmen kan det nog sägas att där är behovet absolut. Men oavsett ett absolut behov 

eller inte används avskiljningar som bestraffning och i viss mån fattas beslut i gråzoner. 

223  Det måste därför anses att tillämpningen av 15 c § innebär en kränkning av det i 

artikel 37 uppställda skyddet.  

 

7. 4  Rättssäkerhet 
Jag anser att tolkningsskillnaderna som uppmärksammades av JO år 2002 i sig påkallar 

en översyn av reglerna kring avskiljningar.224 Framförallt med hänsyn till att fel-

tolkningen resulterat att SIS-hemmen genomfört avskiljningar fast de inte ansett att det 

rört sig om avskiljning enligt LVU. I fallet hade barn isolerats i en speciell del av 

hemmet. Personalen ansåg inte att det rört sig om en avskiljning.225 Resultatet av 

feltolkningen har således fått effekter som resulterat i en kränkning av barns rättigheter. 

Det har alltså inte bara resulterat i att ett barn hållits isolerat för länge, utan det har 
                                                
218 BO, Röster från särskilda ungdomshem, s 16 och CRC/C/SWE/CO/4 14 juni 2009 punkt 80.  
219 BO Dnr 9.2:0138/09 s 1. 
220 A a s 1. 
221 Se pressmeddelande från Barnombudsmannen Fredrik Malmberg den 16 februari 2009; Förbjud 
isolering av barn och unga. 
222 SIS Dnr 31-583-2009 s 5.  
223 Se BO, Röster från särskilda ungdomshem och JO beslut 2007-10-24 Dnr 1316-2006. 
224 JO 2002/03 s 222. 
225 JO 2002/03 s 222, se ovan under avsnitt 4.5.  
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inneburit att barn isolerats utan laglig grund.   

 Att avskiljningar inte fick stöd i lag förrän år 2001 är enligt mig anmärkningsvärt. 

Jag finner det uppseendeväckande, med hänsyn till det ingripande i någons person och 

den eventuella kränkningen som avskiljningar innebär. Rörelsefriheten får begränsas 

enligt 2 kap 20 § RF om stöd i lag finns och det måste med anledning av det anses 

märkligt att det skulle ta ända fram till år 2001 innan avskiljningar reglerades i tvångs-

vårdslagstiftningen.   

 För att knyta ihop frågan om barnets bästa och rättsäkerheten kan det var värt att 

uppmärksamma om avskiljning någonsin kan anses vara till barnets bästa om det brister 

i rättssäkerheten? Rättssäkerheten innebär till stor del att lagen som den är skriven ska 

vara förutsägbar. Det uppstår därför problem när avskiljningar används i annat syfte än 

för att upprätthålla ordningen på SIS-hemmen.226 När det brister i tillämpningen måste 

det också anses att rättssäkerheten inte kan upprätthållas. Godtyckliga avskiljningar blir 

inte rättssäkra med hänsyn till förutsebarheten och därmed inte heller förenliga med 

barnets bästa.  

 En del av rättsäkerheten kring avskiljningar bygger på dokumentation. Främst då 

möjligheten att överklaga ska finnas och för att visa på att avskiljningen faktiskt var 

påkallad.227 SIS har i sitt resultat av regeringsuppdraget framlagt att de satsar på 

utbildningar som tar sikte på rättsäkerheten. Just för att de särskilda befogenheterna ska 

genomföras på rätt sätt och dokumenteras på rätt sätt.228 I den meningen får det ändå 

anses att jobbet mot en rättssäkrare tillämpning av 15 c § går i rätt riktningen.  

 

7. 5  En ändamålsenlig lagstiftning?  

7. 5. 1 Problemen 

Problemen med tvångsåtgärder och sättet som paragraferna är skrivna kan anses vara att 

verkligheten inte alltid speglar situationen såsom den framställs i lagen. Det är därför av 

vikt att förstå hur paragrafen ska tolkas när den ska tillämpas. Problem kan uppstå är när 

det är icke-jurister som ska tillämpa lagen. En viktig fråga är dock hur paragrafen skulle 

vara utformad för att undvika att rättsäkerheten sätts ur spel. De åtgärder som SIS 

framför i form av att begränsa tidsperioden för avskiljningen från 24 till sex timmar har 

                                                
226 SIS Dnr 351-583-2009 s 4.  
227 Socialstyrelsen, Dokumentation om barnets bästa, s 27.  
228 SIS Dnr 31-583-2009 s 16.  
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enligt mig ingen betydelse för rättssäkerheten.229 Självklart är det bra att de barn som 

hålls isolerade under en längre tid kan komma att släppas tidigare men ur ett rent rätts-

säkerhetsperspektiv ser jag inte att det skulle göra någon skillnad. De riktlinjer som SIS 

satt upp för tillämpningen av 15 c § kan inte anses fylla sitt syfte, då med hänsyn till den 

kritik som framförts i uppsatsen och att paragrafen inte alltid tillämpas som den är 

avsedd. 

 Det har framhållits av SIS att avskiljningar är förknippade med många problem. 

Det är en ingripande åtgärd som kan anses kopplad till etiska problem likväl som till 

vårdproblem.230 Å andra sidan menar SIS att det är en lagligt grundad insats som 

används som skydd och för säkerhet, för att vården på hemmen ska kunna genomföras 

på det sätt som är bäst för barnet. I samma rapport presenterades också forskning som 

visar att barn och unga som isoleras har mycket negativa erfarenheter av dem.231 Det här 

framförs i den rapport som upprättats som ett led i de åtgärder som presenterades i 

resultatet av regeringsuppdraget, ett regeringsuppdrag som endast resulterade i att SIS 

föreslog en förkortning av tiden i 15 c § till sex timmar istället för 24 timmar. Efter all 

den kritik som riktats mot avskiljningsinstitutet och det som SIS själva framhåller är det 

intressant att förslaget endast resulterade i en tidsförkortning. 232 Då tänker jag främst på 

det som BO framhåller, att det används alldeles för rutinmässigt, men också 

problematiken kring hur 15 c § ska tolkas som resulterade i JO-avgörandet från år 

2002.233 Exakt vad för åtgärder och ändringar som SIS skulle ha presenterat kan jag inte 

ge exempel på, men med hänsyn till kritiken anser jag att det måste ha funnits mer 

konkreta förslag på förändringar som skulle motverka att liknande kritik kan riktas mot 

institutet i framtiden. Min uppfattning är att varken JO, BO eller Socialstyrelsen 

kritiserat hur länge barnen suttit isolerade.    

 Självklart måste det finnas åtgärder att vidta när barn på SIS-hemmen inte håller sig 

till ordningen, åtgärder som kan vidtas som ett led i vården. Inte åtgärder som kan 

användas som bestraffning eller liknande. I grund och botten är det barn, med olika 

bakgrund och med blandade livserfarenheter i behov av vård, som befinner sig på SIS-

hemmen, vilket måste beaktas i diskussionen.  

 Avslutningsvis vill jag diskutera problemet ur ett perspektiv som inte diskuterats 
                                                
229 SIS Dnr 31-583-2009 s 19.  
230 SIS, Tillämpningen av avskiljningar inom statlig ungdomsvård med fokus på skillnader mellan pojkar 
och flickor, s 23. En rapport som gavs ut som ett led i åtgärden efter regeringsuppdraget.  
231 A a s 23.  
232 Se kritik från BO och CRC. Främst med tanke på att BO vill ta bort isoleringsinstitutet helt och hållet.  
233 Se BO Dnr 9.2.0138/09 och JO 2002/03 s 222.  
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tidigare i uppsatsen. Det perspektivet är hur samhället i det här fallet ser på barn. Hade 

lagen utformats på samma sätt om det rört vuxna? Motsvarande avskiljnings-

bestämmelse i lag om vård av missbrukare i vissa fall234 är utformad på samma sätt som 

i LVU.235 Svaret på frågan blir att den nog hade utformats på samma sätt. Jag anser dock 

att det finns skyddsaspekter kring barn som gör att isolering inte ska förekomma. 

Rättighetsperspektivet i lagstiftningen saknas, vilket också BO menar.236 Ska det inte 

räcka att den kommitté som har att sköta tillsynen över att Sverige lagstiftar i enlighet 

med konventionen, framför kritik mot institutet? Det kan diskuteras om barnet ska ses 

som ett subjekt eller ett objekt inom tvångsvården. Frågan är om synen på barn som 

vårdas på frivillig väg ser annorlunda ut i jämförelse hur synen på barn som tvångs-

vårdas. Här bör nog den mångbottnade problematiken uppmärksammas igen, som 

presenterades under avsnitt 1.1. Kan det möjligen vara så att sättet samhället ser på barn 

som tvångsvårdas avgör hur mycket barnets bästa ska beaktas?   

 

7. 5. 2 Finns det en lösning på problemet? 

Lösningen på det i uppsatsen framställda problemet ligger kanske i att lagen behöver 

formuleras om för att anses förenlig med barnkonventionen. Frågan är då om det 

innebär att avskiljningsparagrafen ska tas bort helt eller om det är möjligt att skriva den 

på ett sätt som är förenligt med konventionen?  

 Problemen på SIS-hemmen kommer med största sannolikhet att bestå och det är 

kanske där en förändring måste ske avseende hur avskiljningar används. I BO:s 

årsrapport från år 2010 har barn på SIS-hem fått komma till tals.237 Ett barn som uttalat 

sig menar att det istället för isolering borde finnas ett rum med en soffa där den som inte 

kan hållas till ordningen får lugna ner sig, istället för ett kalt rum med en madrass.238 

Kanske är det inte lösningen? Men det kanske skulle hjälpa barnen om avskiljningar 

fortsätter att tillämpas som det gör idag. Syftet med avskiljningar är att kunna 

upprätthålla ordningen på hemmen, därav rekvisitet inte hållas till ordningen. Det måste 

vara bättre att barnen får sitta i ett ”lugnt” rum än isoleras i ett tomt rum, främst med 

hänsyn till den presenterade forskningen som visar på de skadliga effekter som 

isoleringen har på barn. Detta förstärks ytterligare av uttalandet i förarbetena när 15 c § 
                                                
234 SFS 1988:870. 
235 LVM 34 § 4 st. 
236 Även BO instämmer, se BO, Röster från särskilda ungdomshem.  
237 BO, Röster från särskilda ungdomshem.  
238 A a s 3.  
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fördes in i LVU, att isolering i princip inte ska förekomma inom institutionsvården.239 

Med det får det anses att avskiljningsinstitutet som det ser ut idag nog inte är förenligt 

med barnkonventionens rättigheter, barnets bästa och den rättssäkerhet som krävs. Den 

största problematiken får anses ligga i hur det tillämpas och inte i hur den är skriven.   

 Texten har i mångt och mycket uppmärksammat de praktiska problemen kring 

avskiljningarna. Den juridiska problematiken, hur en avskiljningsparagraf skulle 

formuleras för att vara anpassad till barnkonventionen har inte berörts till lika stor del. 

Det är en svår fråga att besvara om det går att formulera en paragraf som ska ge 

möjlighet att isolera barn på ett sådant sätt att den inte får skadlig verkning eller går 

emot konventionen. Många aspekter ska beaktas innan en lösning på problemet kan 

presenteras. Syftet har varit att belysa problematiken och se hur avskiljningar används 

idag. Lösningen på det hela är betydligt svårare att presentera. Det kan konstateras att 

såsom 15 c § LVU används idag kan den inte anses vara förenlig med konventionen. 

Men frågan är om den hade varit det även om den används på rätt sätt och barn isolerats 

endast i undantagsfall? BO kritiserar snarare användningen av paragrafen än själva 

paragrafen och utformningen av den. Frågan återstår således om Barnombudsmannens 

tolkning är att skyddet är absolut eller om institutet ska tas bort för att det används på fel 

sätt. En fråga som måste anses få olika svar beroende på vilken sida av problematiken 

som belyses och avses. Det är möjligt att om det fanns ett övervakningsorgan som 

kunde genomföra efterhandskontroller av avskiljningar, att det skulle leda till att icke 

korrekta isoleringar uppmärksammades. På så sätt skulle det kanske finnas mer praxis 

på området tolkningen av paragrafen skulle underlättas i och med att fler beslut 

kontrolleras och kanske prövas? Det måste kunna konstateras, att ett nationellt 

barnombud i alla fall skulle fylla en funktion som inte finns idag.  

 

7. 6  Avslutande kommentar 
Under uppsatsskrivandet har jag kommit att läsa två artiklar skrivna i tidningen 

Socionomen som behandlar hur avskiljningar tillämpas på SIS-hemmen. De belyser 

problemen både vad gäller SIS-hemmen och avskiljningar.240 Det är skrämmande att 

läsa och inse hur markant det skiljer sig, verkligheten och juridiken, eller i alla fall hur 

juridiken ska tillämpas. Det finns aspekter och omständigheter på SIS-hemmen som inte 

                                                
239 Prop 2002/03:53 s 99. 
240 Karlsson, Larsson, Socionomen 6/2009.  
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framkommer inom den juridiska litteraturen och därmed inte heller i denna uppsats. Av 

artikel 2 barnkonventionen följer att alla barn ska vara lika inför de rättigheter de 

tillerkänns i konventionen. Det går därför inte i en rättslig analys att beakta att det ofta 

är ungdomar med kriminell bakgrund med risk för att blir våldsamma på hemmen. Det 

ska inte spela någon roll när paragrafen tillämpas. Självklart påverkar stämningen och 

jargongen på hemmen hur avskiljningsinstitutet används. Författaren till artikeln i 

Socionomen lägger fram två aspekter av SIS-hemmet, på hemmen ska vård av unga 

”luttrade” barn och ungdomar genomföras, samtidigt som en jargong bildas på de låsta 

hemmen mellan personalen. Författaren tar också upp aspekten att samhället i viss mån 

kan tyckas att när det rör sig om sådana ungdomar som sitter på SIS-hemmen att det 

inte bör daltas med dem, alla dessa aspekter kan vara avgörande på hemmen.241 Dessa 

aspekter får dock inte beaktas när avskiljningsparagrafen ska tillämpas. Alla ska vara 

lika inför lagen står det både i 1 kap 1 § RF och i artikel 2 barnkonventionen. Den 

utgångspunkten bör hållas när diskussionen förs angående avskiljningar, oavsett om 

diskussionen rör tillämpningen av avskiljningsparagrafen eller situationen på SIS-

hemmen.   

 

                                                
241 Karlsson, Socionomen 6/2009 s 13. 
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