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Sammanfattning 

Nyckelord: barnperspektiv, tvångsomhändertagande, förvaltningsrätten, 3 § LVU, 

barndomssociologi, diskursanalys 

 

Denna studie behandlar barnperspektivets uttryck i domslut avseende tvångsvård av barn 

under 15 år enligt 3 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

Barnets eget beteende står i fokus i förhållande till rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 

§ LVU. Genom en diskursanalys av tio domslut avgjorda enligt 3 § LVU har vi belagt ett 

underlag för att besvara vårt syfte. Syftet är att undersöka om och i så fall hur 

barnperspektivet kommer till uttryck i domslut genom förställningar om barnet i relation till 

hur barnets röst beaktas i förvaltningsrättens bedömning kring barnets bästa.  

 

Mot bakgrund av vår teoretiska och begreppsliga referensram, inbegripande teori och begrepp 

kännetecknade av socialkonstruktionitiska antaganden och ett barndomssociologiskt 

perspektiv, dras slutsatsen att det finns indikationer på att förvaltningsrättens barnperspektiv 

är bristfälligt. Av analysen framgår att barnets perspektiv framförs på ett problematiskt sätt 

genom att deltagande aktörer i rätten återger barnets utsagor i barnets frånvaro. Detta är 

problematiskt i den bemärkelse att barnets åsikt och vilja riskerar att modifieras genom 

återberättande. Studien antyder även att det råder asymmetri barn och vuxen emellan till följd 

av barnets låga ställning i rätten. Vidare framkommer av studien att förvaltningsrätten innehar 

makt att kvalificera barnet som subjekt och objekt genom att värdera deltagande aktörers 

föreställningar om barnet i sin bedömning kring barnets bästa. 
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1. Inledning 

Jag hade velat att någon frågade hur jag hade det i stället (Jennie, omhändertagen 

enligt 3 § LVU vid 14 års ålder, intervjuad av Bäckström Lerneby, 2007). 

 

Citatet ovan skildrar enbart en bråkdel av den mediedebatt som återkommande under årens 

lopp uppmärksammat unga människors misstro mot socialtjänst och rättsväsende, hur de inte 

tagits på allvar, känt sig lyssnade på och inte känt sig delaktiggjorda när de som barn 

omhändertagits och placerats. Den nyligen utkomna rapporten Barnavårdskarriärer (2015) 

påvisar bland annat att: 

 

I barnkonventionens artikel 12 talas om att konventionsstaterna, till vilka Sverige hör 

sedan lång tid tillbaka, skall tillförsäkra barn att fritt uttrycka sig i alla frågor som 

berör barnet och att deras åsikter skall tillmätas betydelse. Av intervjumaterialet att 

döma verkar detta inte ha nått ut till de verksamheter som dagligen möter och har till 

uppgift att hjälpa barn som är i behov av vård och omsorg (Nygren et. al 2015, 35) 

 

Således menar Nygren et. al. (2015) i rapporten att barnkonventionens stadgade rätt för barnet 

att uttrycka sig i frågor som rör barnet själv inte verkar ha befästs inom de verksamheter som 

är till för att hjälpa och stödja barn. Rapporten bygger på en studie som syftar till att kartlägga 

dokumentation för 20 stycken ärenden rörande familjer som varit föremål för omfattande 

insatser hos socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Kompletterande intervjuer med 16 av 

de 20 barnen gjordes för att komplettera dokumentationens myndighetsperspektiv med 

barnets klientperspektiv. Resultatet av intervjuerna indikerar på att barnen inte sällan har 

upplevt sig vara i en ifrågasatt och utsatt position i relation till myndigheter. Rapportens 

författare (ibid., 19) beskriver: 

 

De personer som deltog i projektet uttryckte i många fall en förhoppning om att kunna 

göra skillnad för andra som är i samma situation som de är eller har varit i. Det fanns 

ett uppenbart intresse bland dessa unga att få berätta sin livshistoria. 

 

I ovan citat summeras intervjuerna med barnen. Barnen uppskattar att deras erfarenheter av 

myndigheters agerande efterfrågas och tas tillvara. Under 2010 genomförde den statliga 

myndigheten Barnombudsmannen (2011) studien Bakom fasaden – Barn och ungdomar i den 

sociala barnavården berättar i syfte att göra en översyn kring placerade barns upplevelser av 

placeringen och kontakt med sociala myndigheter. I studien framkom att de intervjuade 

barnen tycker att det är viktigt att bli sedd och lyssnad på, men att det inte alltid är så. 

Barnombudsmannen uppmärksammade i studien allvarliga brister utifrån barnets perspektiv. 

De flesta barnen återkom till att de inte blivit lyssnade på och att de inte fått svar på sina 

frågor. I samband med studien genomförde barnombudsmannen även en enkätundersökning, 

där knappt hälften av landets socialnämnder uppgav att de har direktiv kring att barnets 

åsikter ska tillmätas betydelse vid beslut om omhändertagande. Barnombudsmannens studie 

(2011, 6) beskriver: 
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Vuxna kan visst ha uppfattningen att dessa barn och ungdomar får göra sina röster 

hörda och uttrycka vad de tycker på olika sätt och vi ifrågasätter inte ambitionen hos 

många av de engagerade personer som finns inom den sociala barnavården. Men när vi 

om och om igen under alla dessa samtal får höra ”Det här är första gången någon 

vuxen har lyssnat på mig” måste vi ta det på största allvar. 

 

Genom citatet ovan skildras en upplevd brist på tillvaratagande av barnets åsikt och vilja 

kring sin egen situation. Barnombudsmannens (2011) slutsats av studien är bland annat att det 

krävs en bred diskussion på alla nivåer i samhället kring hur man ser på barn och ungdomar, 

hur deras rättigheter ska tillgodoses och hur rättssäkerheten ska ökas.  

1.1 Problemformulering 

När barn under 15 år bedöms vara i behov av tvångsvård enligt Lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU), det vill säga vård mot sin vilja, finns ingen lagstiftning 

som uttryckligen ger barnet en befäst rätt att vara fysiskt närvarande i rätten och i egen person 

uttala sig kring sin egen situation (Mattson 2006, 80 f). 1 § 5 st. LVU föreskriver att barnets 

bästa alltid ska beaktas vid beslut som rör barnet, likaså FN:s barnkonvention artikel 3 som 

ligger till grund för den svenska lagregleringen om barnets bästa. Barnkonventionens 

föreskrifter om barnets bästa kan beskrivas som att se barnets situation utifrån ett 

helhetsperspektiv; ett barnperspektiv där barnets bästa beaktas både från ett inifrånperspektiv 

där det enskilda barnets utsaga tillmäts betydelse, samt från ett utifrånperspektiv kring 

generell kunskap om barns behov (Socialstyrelsen, 2009). Barnkonventionens artikel 12 

stadgar särskilt barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som 

berör barnet själv. Barnet har alltså en föreskriven rätt att behandlas som ett subjekt med sina 

mänskliga rättigheter intakta trots eventuella tvångsåtgärder; att som medborgare själv få 

komma till tals i enlighet med lagar och förordningar (Näsman, 2004).  

 

Barnkonventionen är ratificerad i Sverige sedan år 1990. Detta innebär att man åtagit sig att 

följa konventionen och att den är att anse som juridiskt bindande, dock inte att anse som 

svensk lag. I januari 2013 kom emellertid en lagändring avseende LVU och Socialtjänstlagen 

(2001:453) (SoL). Lagändringen medförde stärkt rätt för barnet att ge uttryck för sin egen 

åsikt (i egen person eller genom ombud) i mål som rör barnet själv (prop. 2012/13:10). Med 

andra ord ämnade lagändringen medföra ett stärkt barnperspektiv. Genom denna lagändring är 

svensk lagstiftning och barnkonventionen i enlighet med varandra när det kommer till att ge 

barnet uttrycklig rätt att uttala sig kring sin egen situation i mål som rör tvångsvård. 

Lagändringen ger dock fortsatt utrymme för inskränkningar gällande att låta barnet uttala sig 

kring sin egen situation i rätten: i en lagkommentar till 36 § LVU (Lundgren, Sunesson & 

Thunved) skrivs att hänsyn ska tas till barnets bästa och att det därför inte råder någon absolut 

rätt för barnet att ta del av sådan information som är olämplig för barnet. Vidare regleras i 

samma paragraf barnets rätt till att erhålla tillfälle att uttrycka sin åsikt och därmed sin 

möjlighet att påverka beslut som rör barnet själv. Dock begränsas barnets rätt att tillges 

tillfälle att uttrycka sin åsikt genom att det är upp till beslutsfattaren att inskränka denna rätt 

såvida beslutet kräver ”extra brådska” (ibid.). Vad som definieras som ”extra brådska” 

rörande tvångsvårdsförhandlingar står dock ingenstans att finna. Lagändringens 
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inskränkningar gör det relevant att studera hur denna lagändring implementerats i praktiken - 

hur lagändringens stärkta barnperspektiv kommer till uttryck i domsluten.  

 

Sammanfattningsvis har barnet en befäst talerätt inom rättsprocessen. Barnet har rätt att 

uttrycka sig i frågor som rör barnet själv och rätt till att få sina åsikter beaktade i 

tvångsvårdsförhandlingar (Barnkonventionen artikel 12; Socialstyrelsen 2009). Dock finns 

inga bestämmelser som ger barnet en absolut rätt att fysiskt närvara i rätten (Mattson 2006, 

80f). Forskningsfältet kring barnperspektivet inom rättsprocessen rörande tvångsvård av barn 

påvisar att kunskap kring barns behov är långt ifrån fulländad och aldrig kan bli så länge det 

enskilda barnet inte med absolut rätt får komma till tals och på detta vis göras delaktig i 

rättsprocessen i mål rörande dem själva (Cederborg & Karlsson 2001; Socialstyrelsen 2004). 

Forskning påvisar även att när barnet själv inte uttrycker sin åsikt genom närvaro, utan istället 

genom ombud och andra deltagande aktörer i rätten, riskerar barnets utsaga att revideras i 

förhållande till aktörens enskilda intressen (Hughes 2010; Hollander 1998; Aronsson 2004). 

 

Vårt problemområde är en del av en större förståelse för hur barnperspektivet uttrycks i 

domslut genom föreställningar om barnet samt barnets ställning i rätten. Vi ämnar förmedla 

en diskursanalys av domslut rörande om och i så fall hur barnperspektivet kommer till uttryck 

i domslut genom förställningar om barnet i relation till hur barnets röst beaktas i 

förvaltningsrättens bedömning kring barnets bästa. Genom att undersöka hur lagstiftningens 

och föreskrifters stadgade barnperspektiv förhåller sig till analysens framhållna föreställningar 

om barnet i rätten samt analysens påvisande kring barnets ställning i rätten ges en indikation 

på om och i så fall hur barnperspektivet kommer till uttryck i domsluten, ger en antydan om 

hur väl 2013 års lagändring implementerats i domsluten samt betonar statusförhållanden i 

rättskontexten. 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Vårt syfte är att undersöka om och i så fall hur barnperspektivet kommer till uttryck i domslut 

genom förställningar om barnet i relation till hur barnets röst beaktas i förvaltningsrättens 

bedömning kring barnets bästa.  

 

Frågeställningar: 

Vilken information om barnet beaktar förvaltningsrätten i bedömningar rörande LVU? 

På vilket sätt har barnets egen åsikt och vilja redovisats av deltagande aktörer i rätten? 

På vilket sätt framställs barnet av deltagande aktörer i rätten? 

1.3 Begreppsdefinitioner 

I denna studie definieras begreppet barn utifrån definitionen av barn i FN:s barnkonvention 

(UNICEF, 2009) - som barn avses således ”varje människa under 18 år”. Barnet belyses i 

studien dels som en socialt konstruerad kategori; dels som ett subjekt med fokus på det 

individuella barnet. Barnet som socialt konstruerad kategori är sammankopplad med allmänna 

föreställningar om barns intressen, villkor och behov. Barnet som kategori definieras i relation 

till andra sociala kategorier. Därav är föreställningar om barnet bestämda bland annat utifrån 

skillnader mellan barn och vuxna (Näsman 2004). Barnet som subjekt och individ förstås i 
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relation till det enskilda barnets perspektiv (Mattson 1998; Näsman 2004). Vidare definierar 

vi vårdnadshavare genom Socialstyrelsens (2004) definition: ”förälder eller av domstol 

särskilt utsedd person som har att utöva vårdnaden om ett barn”. Benämningen vi i studien 

syftar till dess författare: Sofie Järn och Andrea Svensson. 

1.4 Disposition 

Uppsatsens inledande kapitel efterföljs av kapitel två, vilket redogör för den rättsliga 

bakgrunden till vår uppsats med syfte att ge läsaren en djupare förståelse av uppsatsens vidare 

innehåll samt besvara frågeställningarna kring vad barnperspektivet innebär i lagstiftningen 

samt vilka rättigheter barnet har att yttra sig i rättsprocessen. I det tredje kapitlet presenteras 

tidigare forskning. I kapitel fyra beskrivs studiens valda teorier och teoretiska 

begreppsdefinitioner. Kapitel fem redogör förvald analysmetod, en översikt av tillämpade 

analytiska verktyg samt en beskrivning av studiens tillvägagångssätt, följt av studiens resultat 

och analys i det sjätte kapitlet. Uppsatsen avslutas genom ett sjunde kapitel innehållande en 

diskussion kring resultat kopplat till den tidigare forskningen samt slutsatser av studien.  
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2. Bakgrund  

Detta avsnitt ämnar bereda ett underlag till en djupare förståelse för studiens innehåll. Nedan 

redogörs för barnkonventionen och dess implementering i den svenska lagstiftningen och hur 

principerna om barnperspektivet och barnets bästa genomsyrar den svenska lagstiftningen. 

Vidare följer en redogörelse för barnets lagstadgade rätt att höras i rätten, hur regleringen 

kring tvångsomhändertagandet av barn ser ut samt en beskrivning av hur barnet företräds i 

rätten.  

2.1 Barnkonventionen och barnets bästa 

FN:s konvention om barnets rättigheter har successivt implementerats i svensk lagstiftning 

sedan konventionen ratificerades 1990,bland annat i SoL och i LVU. Barnkonventionen består 

av 54 artiklar, vilka genomgående behandlar barnets rätt att få sina grundläggande rättigheter 

och behov tillgodosedda. Barnkonventionen definierar barnet som ett subjekt med rättigheter, 

där barnperspektivet ska genomsyra alla beslut som rör barn. Besluten ska tas och motiveras 

utifrån ett barnperspektiv (UNICEF, 2009). De grundläggande principerna i konventionen 

innefattar:  

 

• Förbud mot diskriminering (artikel 2). 

• Barnets bästa ska komma i första rummet (artikel 3). 

• Barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6). 

• Barn har rätt att uttrycka sina åsikter (artikel 12)  

 

I portalparagrafen 1 kap 2§ i SoL står stadgat: 

 

När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. 

Med barn avses varje människa under 18 år. 

 

Innebörden om barnets bästa återfinns även i LVU 1 § 5st, ”Vid beslut enligt denna lag skall 

vad som är bäst för den unge vara avgörande.”Dessa bestämmelser svarar alltså mot 

Barnkonventionens artikel 3 som lyder: 

 

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

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 

skall barnets bästa komma i främsta rummet. 

 

Barnkonventionens grundläggande princip om barnets bästa är förankrad i all lagstiftning och 

alla åtgärder som rör barn. Barnets bästa är inget statiskt begrepp och har ingen lagstadgad 

definierad innebörd, utan härleds till praxis och anpassas från ett barn till ett annat utifrån 

varje barns individuella situation och med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. 

Det råder således ett stort tolkningsutrymme för tillämparen av rådande lagstiftning. Faktum 

kvarstår att barnets bästa ska tillämpas i alla beslut som rör barn, det är en bestämmelse som 

ska anses absolut. Detta innebär emellertid inte att barnets bästa alltid är givet, eller att det 

alltid ska vara utslagsgivande, men det ska tydligt beaktas. Beslutande myndigheter bör därför 
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så långt som möjligt ha försäkrat sig om att barnets bästa har kommit med i avvägningen och 

redovisats i beslutsprocessen.  Beslut ska alltså både tas och redovisas utifrån ett 

barnperspektiv (Lundgren, Sunesson & Thunved, lagkommentaren till SoL 1 kap. 2 §).  

2.2 Barnperspektivet 

Barnperspektivet innebär att man särskilt ska beakta vad hänsyn till barnets bästa kräver. 

Barnperspektivet förklaras som att se barnet - dels som ett objekt med behov av skydd och 

stöd; dels genom att se med barnets ögon och ge barnet dess rätt som subjekt att göra sin röst 

hörd (Socialstyrelsen 2009). Barnperspektivet innebär inte att barnets vilja alltid styr 

agerandet, men det ska alltid beaktas och sättas in i ett sammanhang och fungera som 

vägledande. Det tolkningsutrymme som ges i ett komplext ärende ska alltid ha 

barnperspektivet i fokus (Socialstyrelsen, 2009). Huvudbetänkandet i SOU 1997:116 

beskriver det bästa underlaget för att bedöma vad som är barnets bästa som att kombinera 

ovan två perspektiv. Man utgår alltså både från ett objektivt utifrånperspektiv där man väger 

in det man vet om barn genom forskning och erfarenhet, samt från ett subjektivt 

inifrånperspektiv genom att lyssna på barnet och bygga in barnets synpunkter i 

beslutsfattandet. På detta vis kan man väva samman det enskilda barnets utsaga med 

kännedomen om just det enskilda barnets livssituation, därtill den bästa tillgängliga 

kunskapen grundad i barns allmänna behov. Det handlar om vad barnet behöver sett ur sin 

egen synvinkel (ibid.). Sammanfattningsvis kan principerna om barnets bästa och barnets rätt 

att höras kan ses som i växelverkan med varandra; ibland flätas de samman och ibland spretar 

de åt varsitt håll. Att se till barnets bästa inbegriper att försöka se ur barnets synvinkel, att låta 

barnet berätta hur det uppfattar och upplever sig själv och sin relation till andra, sin 

omgivning och olika förhållanden och missförhållanden i vardagslivet. 

2.3 Barnets lagstadgade rätt att höras 

Mattson (2006, 79ff) belyser barnets bestämmanderätt utifrån lagstiftning i två avseenden. För 

det första innebär 15-årsdagen att barnet blir så kallat processbehörig, det vill säga att barnet 

anses ha rättshandlingsförmåga och därmed ges förutsättning att agera som part i domstol. 

Såvida barnet över 15 år väljer att inte företräda sig själv i rätten, utan väljer att företrädas av 

ett juridiskt ombud, är det barnet som bestämmer hur talan förs. Med andra ord har barnet rätt 

att neka ombudet att uttala sig kring vissa sakförhållanden samt rätt att neka ombudet att 

uttrycka sina egna åsikter kring barnets situation (ibid., 80). Processbehörigheten fastställs i 

prop. 1979/80:1 (s. 567) och regleras i rådande lagstiftning 11 kap. 10 § SoL samt 36 § LVU. 

För det andra berör lagstiftningen även yngre barns rätt att uttrycka sin vilja i mål som rör 

barnet. Dock ges barn under 15 år inte samma uttryckliga rätt att uttala sig kring sin egen 

situation i rättsprocessen (Mattson 2006, 80f). Innan barnet har fyllt 15 år anses hen alltså inte 

ha rättshandlingsförmåga. Även det icke processbehöriga barnet har i enlighet med rådande 

lagstiftning rätt till ett offentligt ombud. Ombudet fyller funktionen som barnets 

ställföreträdare, vars uppgift är att tillvarata och stärka barnets rätt och företräda barnet som 

dess språkrör i rättsprocessen (se vidare avsnitt 2.3.1 Offentligt biträde och ställföreträdare). 

Barnets autonomi är gradvis stigande beroende av hur barnets ålder och mognad definieras av 

rätten, vilket enligt Mattson (ibid., 80) speglar lagstiftarens syn på barnet som subjekt och 
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aktör. Ålders- och mognadsrekvisiten omnämns bland annat i Barnkonventionens artikel 3 

och 12,36 § 1 st. LVU samt 11 kap 10 § 1 st. SoL.  

 

Ålders- och mognadsrekvisiten innebär komplicerade ställningstaganden vid tillämpning då 

det inte finns några fasta definitioner och således bristande vägledning hur detta ska 

förverkligas i rättstillämpningen. Vilken ålder som medför ökad medbestämmanderätt är 

endast fastställd i praxis som rör vissa måltyper, vilket ger rättstillämparen handlingsutrymme 

att själv besluta huruvida barnets ålder är tillräcklig för att barnet ska erhålla 

medbestämmanderätt i det aktuella målet (ibid.). Vidare, vad gäller mognadsrekvisitet 

konstaterar Mattson (ibid., 81) att inte heller förarbeten till relevant sociallagstiftning 

definierar vad som avses med mognad. Därav är det enligt Mattson (ibid., 82) inte möjligt att 

likabehandla barnet i frågor som rör mognadsbedömningar. 

 

Barnkonventionens artikel 12, vilken är ytterligare en av barnkonventionens grundläggande 

principer som handlar om barnets rätt att fritt uttrycka sina åsikter och bli hörd, är formulerad: 

 

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.  

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt 

eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den 

nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa 

förfaranden som rör barnet. 

 

Formuleringen är ”skall”, vilket innebär att detta är barnets absoluta rättighet och ska gälla i 

alla frågor som rör barnet. I LVU 36 § första stycket finns den relativa motsvarigheten 

implementerad i lagstiftningen: 

 

Den unge ska få relevant information. Den unge ska ges möjlighet att framföra sina 

åsikter i frågor som rör honom eller henne. Om den unge inte framför sina åsikter, ska 

hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Den unges 

åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder 

och mognad. 

 

Till skillnad från hur barnets lagstadgade rätt att höras implementerats i svensk lagstiftning, så 

finns det i barnkonventionen ingen gräns för när barnet ska få komma till tals och få uttrycka 

sina åsikter. Enligt den andra punkten i artikel 12 ska barnet ”särskilt beredas möjlighet att 

höras, antingen direkt eller genom företrädare..(..)..i alla domstols- och administrativa 

förfaranden som rör barnet”. Artikel 12 stadgar också att det barnet säger ska tillmätas 

betydelse, oavsett ålder och mognad. Som LVU-utredningen i sitt betänkande 

Omhändertagen - Samhällets ansvar för utsatta barn och unga (SOU 2000:77), diskuterar så 

riskerar en regel som säger att barnets rätt att komma till tals att bli meningslös om det som 

barnet säger ändå inte behöver beaktas i rättskontexten. Även det som små barn säger skall 
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beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. LVU-utredningen (ibid.) menar att det bör 

åligga socialnämndens ansvar att utveckla metoder för att barnets röst skall höras. Dock ska 

framhållas att rätten att höras är just en rättighet för barnet, inte en skyldighet. Samtal med 

barnet måste ske på barnets villkor (ibid.). 

 

Den 1 januari 2013 (prop. 2012/13:10) kom en lagändring, vilken avsågs som ett led i att 

stärka skyddet för barn och unga. Detta medförde att den tidigare lydelsen i 36 § LVU där 

nyttorekvisitet i förhållande till skaderekvisitet togs bort – med andra ord tydliggjordes 

barnets rätt att höras. Den tidigare lydelsen var ”Barn som är yngre bör höras, om det kan 

vara till nytta för utredningen och barnet inte kan antas ta skada av det”. Lagändringen ska 

medföra att även icke processbehöriga barn har en stärkt rätt till medverkan och 

medbestämmande. Dock är det fortfarande en bedömningsfråga om och på vilket sätt barnet 

kommer till tals i socialnämndens utredning och/eller genom sitt ombud, och om det barnet 

säger sedan vidarebefordras till rätten (prop. 2012/13:10). 

2.3.1 Offentligt biträde och ställföreträdare 

I rättsprocessen har barnet som part i målet rätt till ett offentligt biträde, vars syfte är att stärka 

rättssäkerheten och tillvarata barnets bästa genom att företräda barnet i rätten. Enligt 

förarbetena stadgas den huvudsakliga uppgiften till att vara barnets språkrör och därmed 

stärka barnets ställning i processen. Då barnet inte fyllt 15 år, och därmed inte är 

processbehörig, fyller det offentliga biträdet även funktionen som barnets ställföreträdare 

(Mattson 2006, 182f). Som ställföreträdare ska barnets bästa tillvaratas i syfte att ge barnet en 

självständig ställning gentemot vårdnadshavaren. Ställföreträdaren företräder barnet och 

agerar å barnets vägnar. 

 

Är barnet processbehörigt väger barnets åsikt alltid tyngst. För det icke processbehöriga 

barnet har ställföreträdaren skyldighet att ta ställning till hur denne bäst företräder barnet, och 

har rätt att hålla på den uppfattningen hen anser bäst tjänar barnets bästa. Ställföreträdaren bör 

följa de generella bestämmelserna om barnets gradvis stigande autonomi till följd av stigande 

ålder och mognad. Denna bedömning är dock oreglerad och får bestämmas av 

ställföreträdaren i varje enskilt fall (Mattson 2006, 185ff). Vidare i uppsatsen hänvisas denna 

aktör i rätten som barnets ombud. 

2.4 Tvångsomhändertaganden 

Tvångsomhändertaganden av barn regleras i Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU). LVU reglerar de ingripanden som krävs när barnet eller barnets 

vårdnadshavare inte samtycker till den vård som behövs utifrån en bedömning om 

missförhållanden i barnets miljö, som medför en påtaglig risk för att den unges hälsa eller 

utveckling skadas (Socialstyrelsen, 2009).  

 

I förarbetena till LVU (prop. 1989/90:28) beskrivs ett tvångsomhändertagande som en 

allvarlig åtgärd, vilken inte bör få vidtas utan tungt vägande skäl. Definitionen är att det inte 

ska vara ”fråga om en obetydlig, oklar eller avlägsen risk för den unge utan om en klar och 

konkret risk för skada på den unges hälsa eller utveckling” samt finnas ett tydligt vårdbehov 
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(ibid.). Det är socialnämnden som ansöker om, och förvaltningsrätten som beslutar om, 

tvångsvård enligt LVU (Socialstyrelsen, 2009). 1 § LVU stadgar att: 

 

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

unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen 

(2001:453). Insatserna ska präglas av respekt för den unges människovärde och 

integritet. 

 

Vidare beskriver 1 § att barn under 18 år ska beredas vård i enlighet med denna lag, om de 

situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger, samt att det kan antas att den behövliga vården 

inte kan ges med samtycke av barnet eller dem som har vårdnaden om barnet. När barnet fyllt 

15 år krävs samtycke av barnet självt. 2 § i LVU handlar om miljön runt barnet, att det finns 

missförhållanden i barnets hemmiljö:  

 

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

omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den 

unges hälsa eller utveckling skadas.  

 

3 § i LVU ålägger att den unge själv utsatt sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att 

skadas. De två första rekvisiten innefattar missbruk av beroendeframkallande medel och 

brottslig aktivitet. Det tredje rekvisitet ”något annat socialt nedbrytande beteende” innebär 

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

exempel genom vistelse i olämpliga miljöer, såsom missbruksmiljöer, annat än tillfälligt. 

Dock ska beteendet som tidigare nämnts, innebära en påtaglig risk för den unges hälsa eller 

utveckling (prop. 1989/90:28; prop. 2002/03:53). 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras en översikt kring tidigare forskning, vilken behandlar 

föreställningar om barnet som medborgare och aktör i samhälle och rättsprocess. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av den tidigare forskningen, vilken ställs i relation till denna 

studie. 

3.1 Barnet som medborgare 

I syfte att redogöra för grunden för barns rättigheter presenterar Näsman (2004) en 

sammanställning av forskning som berör barns delaktighet i beslut som rör dem själva. Detta i 

artikeln Barn, barndom och barns rätt. Näsman hänvisar till en rad studier som hon benämner 

som "den nya barndomsforskningen" och konstaterar att det råder en utbredd syn på 

barndomen som ”en period av brist”. Mot bakgrund av medborgarskapets medföljande civila 

rättigheter konstaterar dock Näsman att alla oavsett ålder är både objekt och subjekt i olika 

avseenden och att barn därför inte alltid kan distanseras från vuxna. Näsman anger den 

objektstatus som medföljer civila rättigheter, såsom allas rätt till skydd från utnyttjande av 

andra, som ett exempel på när barn och vuxna tillskrivs en likvärdig status som medborgare. 

Skillnader gällande medborgarskapets åldersordning står inte att finna i status, resonerar 

Näsman, utan i det egna handlingsutrymmets omfattning. Näsman belyser ifrågasättande av 

den legitimerade paternalism som enligt Näsman kommer med begreppet ”barnets bästa”. 

Barnet anses behöva extra skydd, vilket inskränker på barnets aktörskap. Näsman beskriver 

just barnets eget aktörskap och hur andra förhåller sig till det som avgörande för graden av 

barnets delaktighet. Näsmans (ibid.) resonemang berör sociala konsekvenser av samtidens 

ideal om aktivt medborgarskap, något som även Jans (2004) behandlar i den egenförfattade 

artikeln Children as Citizens - baserad på tidigare studier som enligt Jans berör barndomen 

som konstruerad kategori. På basis av de studier Jans bygger sina resonemang på belyses 

1900-talets uppkomna konstruktion av gruppen barn som ett tillskott till familjen av 

emotionella skäl. Barnet som emotionellt tillskott kom att ersätta synen på barnet som 

miniatyrer av den vuxne, där barnet utgjorde en ekonomisk vinning för familjen i form av 

arbetskraft. Mot bakgrund av denna revidering av barnets position som familjetillskott, menar 

Jans att ett nutida resultat av revideringen pekar på en ambivalens kring synen på barnets 

position som medborgare i dagens samhälle. Å ena sidan uppmuntras barnet till autonomi och 

att bli aktör i sitt eget liv; å andra sidan är den utbredda uppfattningen hos både föräldrar och 

samhälle i övrigt att barn ska skyddas och tas om hand om, menar Jans. Jans hänvisar till att 

det existerar föreställningar om att välfärdssamhället utvecklas och upprätthålls genom 

sysselsättning. Dessa föreställningar gör, enligt Jans, att barn som grupp i detta avseende inte 

kvalificerar sig som fullvärdiga aktörer i välfärdssamhället så länge utbildning inte tillskrivs 

samma socioekonomiska status som avlönat arbete. Utbildningen utgör därmed en bas för ett 

framtida aktivt medborgarskap, vilket är en anledning till att det samtida medborgarskapet 

inte involverar barn på ett adekvat sätt, menar Jans.  

 

Roche (1999), i artikeln Children: Rights, participation and citizenship, belyser likt både Jans 

(2004) och Näsman (2004) föreställningar om barnet och barndom i relation till 

medborgarskap. Roches artikel syftar till att frambringa en alternativ syn på medborgarskap. 
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Detta genom att tillskriva barnet en central roll som nyttogörande medborgare. Roche påvisar 

antydningar på, genom exempel från tidigare studier, att det existerar utbredda föreställningar 

om barndomen som en tid av bristande visdom och avsaknad av rationellt tänkande. Roche 

hänvisar till en studie som pekar på att det existerar föreställningar om barnet som ofärdig, 

vilket utmynnar i ett, av Roche, påstående att det råder en gängse syn på barnet som i behov 

av att skyddas från ondska i ett vuxendominerat samhälle samt att barnet behöver kontrolleras 

för att undvika ovårdat beteende. Roche förespråkar ett synsätt på barnet som kompetent att 

bidra till samhället genom sina tankar och åsikter för mer mångtydiga uppfattningar om 

samhällets angelägenheter och komponenter (ibid.).  

3.2 Barnet som aktör i samhället 

Med ett syfte som delvis består i att bringa klarhet i vad ett dubbelt förhållningssätt till barnet 

som både subjekt och objekt innebär, utkom Eriksson och Näsman (2008) med artikeln Barn 

som offer och aktörer. Med empiri insamlad genom 17 stycken intervjuer med barn mellan 8 - 

17 år gamla, som varit föremål för familjerättsliga utredningar och samtalat med 

barnavårdsutredare, fokuserar Eriksson och Näsman på barnets positioner som subjekt och 

objekt i barnets egen berättelse om sina samtal med barnavårdutredare. Eriksson och Näsman 

klargör att de utgår från att en barndomssociologisk syn på barns behov av att vara aktörer i 

sina egna liv - att ses som subjekt, inte nödvändigtvis behöver stå i ett direkt 

motsatsförhållande till den omsorgsperspektivistiska synen på barnet som i behov av en vuxen 

- som ett objekt. Av intervjuerna drar Näsman och Eriksson bland annat slutsatsen att 

föreställningar om barnet som subjekt och objekt kan samverka i ett dubbelt förhållningssätt – 

barnet kan ses som en delaktig social aktör men ändå vara i behov av stöd och skydd av 

vuxna. Likt Eriksson och Näsman (2008) belyser Hessle (2004), med syfte att i en 

kunskapsöversikt baserad på tidigare forskning ta fram ett underlag för att uppmärksamma 

barn i risksituationer, att ett synsätt på barnet som objekt inte bör förkastas till förmån för ett 

entydigt synsätt på barnet som subjekt. Detta då ett dubbelt förhållningssätt till barnet som 

både subjekt och objekt i många fall är nödvändigt för en balanserad syn på barnets situation. 

Mot bakgrund av tidigare forskning exemplifierar Hessle (2004) den balanserade synen på 

barnets situation som dels en förmåga att betrakta barnet som ett subjekt genom att föra en 

dialog med barnet självt kring dess situation; dels en förmåga att betrakta barnet som objekt 

genom att se till risker för barns utveckling i allmänhet, till exempel agans negativa inverkan 

på barns kort- och långsiktiga utveckling.  

3.3 Barnet som aktör i rättsprocessen 

Hollander, Jacobsen och Sjöström (2000) resonerar kring muntliga tvångsvårdsförhandlingar i 

syfte att genom forskningsprojektet Terapeuten som motpart fördjupa sig i de 

kommunikationssituationer som uppkommer då ett ärende tvingas rekontextualiseras, dvs. 

vardagssociala konflikter utreds och bedöms i ljuset av socialnämndens myndighetskontext 

för att sedan rekontextualiseras på nytt genom domstolsprocessens juridiska kontext. 

Artikelns resonemang är en inledning till vad som komma skall i forskningsprojektet och 

baseras huvudsakligen på tidigare studier kring den juridiska kontextens inverkan på 

deltagande parter i rätten. Hollander et al. belyser asymmetri och ojämlika statusförhållanden 

i de samtal som äger rum under domstolsförhandlingar, där målsägande möter professionella 
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och experter. I tvångsvårdsförhandlingar involveras domstolen i det redan komplicerade 

tvåpartsförhållandet mellan klient och myndighet (ibid.). Studien Terapeuten som motpart, en 

del av tidigare nämnda forskningsprojekt med samma titel, bygger på inspelningar och 

dokument från 43 muntliga domstolsförhandlingar i mål rörande tvångsvård samt 31 

intervjuer med aktörer i rätten. Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares och 

psykiatrikers roller i rätten. Genom en diskursanalys kartlägger Jacobsen den av henne 

påstådda rollkonflikt som äger rum till följd av rekontexualisering. Rollkonflikten bottnar, 

enligt Jacobsen, i att den terapeutiska relationen mellan socialnämnd som myndighet och 

klient förflyttas från en miljö många gånger präglad av tystnadsplikt och förtroende till 

argumentation för tvångsvård i den juridiska kontexten. Jacobsen hävdar att 

socialsekreterarens och psykiatrikerns rollkonflikt består i ett skifte mellan en åklagarlik roll 

samt en terapeutisk behandlande roll under domstolsprocessens gång. Jacobsen argumenterar 

för att den åklagarlika rollen består i att anknyta till aktuella rekvisit, medan den terapeutiska 

rollen handlar om viljan att hjälpa och behandla klienten (ibid.).  

 

Cederborg och Karlsson (2001) har genom en studie undersökt hur barnkonventionens 

ratificerade barnperspektiv anförts i myndighetsutredningar som rör tvångsomhändertagande 

av barn och ungdomar mellan 5-19 år. Studiens syfte är bland annat att belysa barnets rätt att 

höras. I studien lyfter Cederborg och Karlsson fram vikten av att barnet kommer till tals kring 

sin egen situation då de mot bakgrund av tidigare forskning samt sin egen studie anser att 

kunskap om vad barnet behöver inte är fulländad. Genom 20 intervjuer med barn som 

omhändertagits enligt LVU 2 §, i vissa fall i kombination med 3 §, fastställer Cederborg och 

Karlsson att dessa barn inte känt sig involverade i processer med socialtjänsten. Cederborg 

och Karlssons studie pekar på en utestängning av barn som informatörer, medaktörer och 

subjekt. De framhåller en rad tänkbara förklaringar till utestängningen, dock utan att hänvisa 

till något underlag för dessa tänkbara förklaringar. De benämner bland annat en tänkbar 

förklaring till utestängning av barnet i utredningsprocessen som ett resultat av det utsatta 

barnets låga status. Genom sin utsatthet kan barnet tänkas ses som inkompetent gällande att 

uttrycka sin egen upplevelse av den egna situationen, menar de. Andra tänkbara anledningar 

till varför barnets röst inte beaktas inom socialtjänstens utredningar kan bottna i en rädsla hos 

socialsekreteraren för vad barnet kan tänkas berätta och osäkerhet kring vad som ska göras 

med information från barnet (ibid.). I likhet med Cederborg och Karlsson (2001) påvisar 

Vinnerljung, Sallnäs och Khyle Westermark (2001) bristande hantering från 

socialmyndighetens sida av placerade barns egna uppgifter. Vinnerljug et.al. har genom en 

studie analyserat akter rörande 70 % av alla placeringar som gjordes av barn mellan 13-16 år 

gamla år 1991, vilket innefattar 776 ungdomar. Aktstudierna pågick i fem år med syfte att 

kartlägga klienteffekter av dygnsvård. Studiens resultat, underbyggt av analyserade akter, 

visar att barnets samtycke till placering i regel saknas i socialtjänstens aktanteckningar. Med 

hänvisning till studiens resultat hävdar författarna att barnet mycket sällan varken har 

”uppträtt som eller av socialtjänsten betraktats som ett rättssubjekt” (ibid., 68).  Enligt 

Vinnerljug et.al. bör ungdomars samtycke problematiseras och tas på allvar i större 

utsträckning, då mellan 25 och 40 procent av de barn som placerats återaktualiseras hos 

socialtjänsten inom två år för att på nytt placeras i vård utanför hemmet (ibid.).  
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Både Hughes (2010) och Hollander (1998) behandlar frågan huruvida barnet är berövad sin 

rätt att effektivt delta i och påverka sin representation i rätten gällande ärenden som rör barnet 

själv. Både Hughes och Hollander baserar sina artiklar på tidigare studier och aktuell lagtext 

kring barnets rätt att komma till tals. De båda betonar med sina respektive artiklar vikten av 

att barnet tillges möjlighet att komma till tals kring sin egen situation. Hughes (2010) 

motiverar sin artikels ämne genom att hänvisa till en studie vars resultat pekar på att barnet 

sällan finns med i rättssalen överhuvudtaget. Hughes resonerar kring avsaknaden av barnet i 

rättssalen som en möjlig upplevd brist gällande barnets mentala kompetens. Hughes påstår 

även att utanförskap av barnet alltid varit en praxis i rätten och därav blir ett förfarande som 

dröjer sig kvar (ibid.). Mot bakgrund av tidigare forskning benämner Hollander (1998) 

utestängning av barnet som aktör inom rättsprocessen som ett resultat av att ”..barn genom 

detta skulle involveras i konflikter och utsättas för påfrestningar…”. Hollanders personliga 

uppfattning är att påfrestningarna är en produkt av att barn inte får komma till tals samt att 

barn har en underordnad position vad gäller viktiga och livsavgörande frågor kring dem själva 

(ibid.). Både Hughes (2010) och Hollander (1998) drar i sina respektive artiklar slutsatsen att 

barnets egen konkreta utsaga ska återges eller framföras av barnet själv, för att undvika 

oriktiga skildringar kring barnets situation. Hughes (2010) menar att utestängning av barnet 

som aktör i rätten försätter barnet i en maktlös position, och barnet bör därför alltid ges en 

presumtiv rätt att vara närvarande i rättssalen för att garanteras en rättvis och rättssäker 

behandling (ibid.). Kopplat till barnets rätt att höras samt återgivningar av barnets åsikt är 

Aronssons (2004) kapitel Barnintervjun och barnets röst i en kunskapsöversikt från 

Socialstyrelsen. På basis av tidigare studier belyser Aronsson indikationer på att utsagor 

ändras för varje ny dialog, både hos barn och vuxna som intervjuobjekt. Motparten, 

exempelvis socialarbetaren, införlivar ytterligare information till informantens, exempelvis 

barnets, historia genom att ställa frågor och delta i dialogen. Utifrån partsintressen skapas 

individuella bilder av ett och samma händelseförlopp och falska minnen skapas hos 

intervjuobjektet. Enligt Aronson visar en del studier på att barn ofta försöker vara till lags vid 

intervjuer, medan andra studier visar att barnet ofta ger korrekta vittnesmål. Öppen och ostyrd 

utfrågning har genom forskning visat sig ge mest korrekta svar, skriver Aronsson (ibid.).  

 

Titti Mattson utkom 1998 med artikeln Barnets mening i LVU-processen. Artikeln baseras 

dels på en studie utförd av Mattson; dels på en genomgång av LVU-processens rättsliga 

grunder. Artikeln syftar till att behandla frågan huruvida barnets röst beaktas i den 

rättsprocess som föregår ett tvångsingripande av barn enligt LVU samt belysa definitioner av 

barns intressen och behov. Genom att studera det skriftliga materialet i 12 stycken rättsfall 

som rör tvångsomhändertaganden av barn mellan 1-15 år, konstaterar Mattson att inte något 

av de 12 barnen varit fysiskt närvarande i rätten. Då rättsfallen saknar redogörelser för 

dåvarande nytto- och skaderekvisit ställer sig Mattson frågande till om det aldrig kan anses 

vara till nytta att barnet framför sina egna upplevelser samt om det alltid kan antas att barnet 

skadas av att närvara i rättsprocessen. På basis av studiens påvisat försummade möjligheter 

för barnet att få sina åsikter och vilja beaktade benämner Mattson tänkbara anledningar till 

detta som en traditionell syn på barn som ”opålitliga intervjuobjekt”, att barnet har det ”svårt 

nog ändå” och/eller att barnets röst inte anses vara ”så viktig”.  Mattson drar även slutsatsen 

av studien att barnets enskilda intressen missgynnas i rättsprocessen, till förmån för barns 
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allmänna intressen. Mattsson gör en distinktion mellan barns intressen i allmänhet och barnets 

enskilda intressen. Hon menar att alla barn är i behov av t.ex. trygghet, omvårdnad och god 

uppfostran, medan det enskilda barnets intressen finns inom barnets person. Gehör för barnets 

enskilda intressen förutsätter att barnet kommer till tals och får lyfta fram sin egen uppfattning 

och sina egna önskningar kring sin egen situation, enligt Mattson. Genom att studera 

socialnämndens utredningar, som utgör en del av det skriftliga material i de 12 stycken 

rättsfallen, kommer Mattson fram till att den mån barnet kommer till tals i socialtjänstens 

utredning står i relation till hur barnets egen röst beaktas i rätten. Med andra ord är barnets 

röst nedprioriterad och mer fokus läggs på vårdnadshavarens situation. Att mer fokus läggs på 

vårdnadshavarens situation snarare än att beakta ett barnperspektiv där barnet syns och hörs i 

myndighetskontext framkommer även av Lundströms kapitel Den sociala barnavården, 

publicerat i en kunskapsöversikt av Socialstyrelsen (2004). 

3.4 Tidigare forskning i relation till vår studie 

Tidigare forskning rörande barnet som medborgare och aktör i samhälle och rättsprocess 

påvisar ett bristande barnperspektiv i flera bemärkelser. Samhällets föreställningar om barnet 

problematiseras och består enligt tidigare forskning bland annat i inskränkningar gällande 

synen på barnets potential som medborgare och aktör i samhälle och rättsprocess. Tidigare 

forskning antyder att barnets perspektiv som medborgare och aktör i samhälle och 

rättsprocess inte tas tillvara på fullt ut då synen på barnet som objekt utgör en begränsande 

faktor gällande barnets möjligheter att göra sig hörd. Synen på barnet som objekt 

karaktäriseras i tidigare forskning som generella föreställningar om barns villkor, intressen 

och behov; exempelvis barnet som i behov av en vuxen, i behov av skydd, som opålitliga 

intervjuobjekt och så vidare. Tidigare forskning belyser även utbredda föreställningar om 

barnet som i en position av låg status genom välfärdssamhällets ideal om avlönat arbete samt 

att det förekommer gängse föreställningar om barnet som ofärdig och i avsaknad av rationellt 

tänkande. Den myndighetskontext barnet befinner sig i genom rättsprocessens sakfråga: 

tvångsvården, präglas av asymmetri och ojämlika statusförhållanden samt en rollkonflikt hos 

socialarbetaren där den juridiska kontexten innebär att koppla klientens situation till aktuella 

rekvisit samtidigt som att hjälpa och behandla klienten. Återgivning av barnets utsagor 

problematiseras  i tidigare forskning i och med risker för att barnets utsagor revideras. 

 

Sammanfattningsvis belyser den tidigare forskningen inskränkningar av barnperspektivet i det 

sociala arbetets praktik. Flera av avsnittets återgivna studier (se exempelvis Näsman 2004; 

Jans 2004; Roche 1999) utestänger emellertid barnets eget perspektiv på sitt aktörskap, vilket 

riskerar att endast belysa barnet som en socialt konstruerad kategori snarare än barnet som 

enskild individ och subjekt som endast kan förstås i relation till det enskilda barnets 

perspektiv (Mattson 1998; Näsman 2004). I vår studie vill vi både belysa föreställningar om 

barnet samt problematisera barnets perspektiv på sin egen situation genom vårt syfte att 

undersöka om och i så fall hur barnperspektivet kommer till uttryck i domslut genom 

förställningar om barnet i relation till hur barnets röst beaktas i förvaltningsrättens bedömning 

kring barnets bästa. 
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4. Teoretisk och begreppslig referensram  
I detta avsnitt redogörs för studiens teoretiska ramverk. Kapitlet inleds med ett avsnitt om 

barndomssociologi, ett perspektiv som präglar analysens tolkningsramar. Avsnittet om 

barndomssociologi inbegriper bland annat begreppet aktörskap som används i studiens analys. 

Vidare följer ett avsnitt om socialkonstruktionism och diskurs, vilket består av en redogörelse 

för de socialkonstruktionistiska premisser som ligger till grund för studiens analys samt det 

teoretiska begreppet diskurs som även det används i analysen. Avsnittet om 

socialkonstruktionism och diskurs utmynnar i underrubriker som utgör den i övrigt 

begreppsliga referensram som omfattar studiens analys. Slutligen presenteras teoriernas och 

begreppens anknytning till studien. 

4.1 Barndomssociologi 

Det barndomssociologiska perspektivet är relativt nytt inom barndomsforskningen, som 

tidigare bedrivits inom ramen för psykologistudier och familjestudier. Barndomssociologin 

kom att beskriva ett nytt sätt att betrakta barn och menar att barndomen och barnets position i 

samhället ska förstås som en social konstruktion i termer av bland annat aktörskap, 

kompetens, social position och status (Halldén 2007, 25 f). Den barndomssociologiska 

förståelsen av barnets aktörskap definieras av att barnet anses ha ett handlingsutrymme, med 

möjlighet att använda detta för att påverka den kontext hen befinner sig i. Aktörskapet knyter 

alltså an till barnets möjligheter till inflytande och är en förutsättning för barnets delaktighet 

som social aktör (Matsson 2006, 23f). Barndomssociologin har vuxit fram och riktat in sig på 

frågor som rör hur barn konstrueras som aktörer och barnets symboliska betydelse i olika 

diskurser om barndom (Halldén 2007, 25f). Det barndomssociologiska perspektivet betonar 

vikten av att undvika synen på barn som ofullständiga och blivande vuxna, och ser barndomen 

och vuxenlivet som beståndsdelar av ett socialt konstruerat samhälle – ett samhälle där den 

generella uppfattningen är att barndomen är ett första separat stadium av livscykeln. Den 

generella uppfattningen om barndomen som ett separat stadium följs av vuxen ålder, och 

barndomen ses som en period av brist i jämförelse med den vuxnes utvecklade sinnen 

(Wyness 2006, 27f).  

 

Barn finns i alla samhällen. Skilda samhällskontexter tillskriver barnets biologiskt givna 

egenskaper skilda betydelser beroende på sociala normer och kulturella skillnader (Halldén 

2007, 27). Genom att se barnet som delaktig i skapandet av en konstruerad barnkultur menar 

Halldén (ibid.) att man ökar avståndet till tanken om att barnet enbart är en passiv mottagare 

av samhällsnormer från vuxenkulturen. Ett annat viktigt kännetecken inom 

barndomssociologin är att inta ett barnperspektiv, där det är viktigt att hitta sätt att lyssna på 

barnet, låta barnet själva komma till tals och kontextualisera analysen av deras utsagor för att 

kunna betrakta verkligheten såsom den framstår från deras ståndpunkt. Man talar om ”att göra 

barn” - att betrakta barnet som något ständigt föränderligt där aktörerna har inverkan på hur 

begrepp ska förstås. En ökad betydelse har getts åt språket som formare av vad vi kan se och 

hur detta ges mening (ibid., 28f). 
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Näsman (2004) beskriver att handlingsutrymmet är en viktig del inom barndomsforskningen 

utifrån perspektivet av barnet som aktör. På samma vis som barnet uppskattar det utrymme de 

får att vara med och påverka, är och görs barnet också medveten om att hen saknar de 

kunskaper och kompetenser som vuxna har. Näsman (ibid., 63ff) resonerar kring att det 

handlar om att ge barnet information och därigenom tillskriva möjligheten att barnet själv kan 

förstå och skapa mening i det som händer. Genom att fråga och aktivt lyssna ges barnet 

möjlighet att reflektera och ha möjligheten att ha en egen uppfattning, föra fram sin åsikt och 

bli respekterad. Rekvisiten ålder och mognad är inte i sig meningsbärande, utan tillskrivs 

mening, vilket medför att barnet måste tillges handlingsutrymme att kommunicera sin 

mening. Näsman (ibid., 67f) menar att formuleringarna i lagstiftningen..: 

 

..kan tolkas på endera eller båda av två sätt: dels att man ska ge barn röst beroende på 

ålder och mognad dels att man ska värdera och låta sig påverkas av det barnet säger 

beroende på ålder och mognad. Frågan är om man kan bedöma barns ålder och 

mognad utan att höra barnet? 

 

Barnet ska ges möjlighet att delta och delaktiggöras. Barns delaktighet bygger alltså både på 

barnets eget aktörskap och på hur andra förhåller sig till barnet (Näsman 2004, 67ff).  

 

Qvortrup (1997) beskriver termen ”protective exclusion”, vari barnet ses som ett beroende 

objekt i förhållandet till den vuxne. Den vuxne förstår i sin tur barnets eget bästa, för barnets 

eget bästa. Här ses beskyddandet av barnet som det främsta skälet för att begränsa barnet, och 

Qvortrup menar att det anses bero på det generaliserade barnets brist på ansvarstagande, brist 

på förmåga och brist på kompetens.  Barnet ska ses som moget innan det kan ta ansvar för att 

själva uttrycka sig, vilket medför att beskyddet blir exkluderande. Just här, menar Qvortrup, 

hamnar barnet i en situation där skyddet hotar och blir till en obefogad dominans över barnet. 

Qvortrup menar även att frånvaron av barnets röst i statistik och sociala sammanhang är en 

reflektion av barnets status i ett samhälle där de högst rankade har rätten att definiera ”vad 

som verkligen är” (ibid., 86f). 

4.2 Socialkonstruktionism och diskurs 

Våra vetenskapsteoretiska utgångspunkter går i enlighet med några av 

socialkonstruktionismens centrala premisser. Vivien Burrs (1995, 2ff) karakteristik av 

socialkonstruktionismen och dess fyra premisser binder ihop fältet om 

socialkonstruktionismens grundvalar att vår kunskap om världen inte direkt kan betraktas som 

en objektiv sanning, den kan inte spegla verkligheten. Mot bakgrund av detta förutsätts en 

kritisk inställning till kunskap, vilket utgör den första premissen. Den andra premissen består i 

en uppfattning av verkligheten som historiskt kontingent, vår världsbild kunde ha varit 

annorlunda och kan förändras över tid.  Uppfattningen om verkligheten som historiskt 

kontingent påverkas av sociala processer, den tredje premissen. Sociala processer har ett 

samband till kunskap där man både bygger upp gemensamma sanningar och kämpar om de 

sanna respektive falska diskurserna, våra förståelseramar upprätthålls genom sociala 

processer. Slutligen skriver Burr om sambandet mellan kunskap och social handling, där olika 
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bestämda världsbilder leder till olika sociala handlingar och den sociala konstruktionen av 

kunskap och sanning resulterar i konkreta sociala konsekvenser (ibid.).  

 

Winther Jørgensen & Phillips (2000, 7) belyser begreppet diskurs som mångfasetterat. De 

framhåller dock att en vanlig användning av diskursbegreppet inrymmer en föreställning om 

att språket kan struktureras och på så vis påvisa mönster (ibid.). Vidare beskriver Winther 

Jørgensen & Phillips (2000, 19) Michel Foucault som en följegångare till 

socialkonstruktionistiska premisser genom hans syfte med diskursanalysen - att klarlägga 

kunskapsregimers strukturer, det vill säga klarlägga regler för vad som kan sägas och inte 

inom diskursen. Detta genom att utgå ifrån att kunskap inte är en objektiv sanning. Foucault 

(2008, 182) skildrar bland annat diskursen som ”..vapen för makt, kontroll, underkuvande, 

kvalificering och diskvalificering..”. För att tydliggöra diskursbegreppets innebörd likställer 

Foucault (2008, 181) den allmänna diskursen med en batalj, där en maktkamp mellan 

diskursens användare är ett faktum till följd av dess universella karaktär; ”..den plats som var 

och en av motståndarna intar: ..ger dem möjlighet att med dominanseffekter använda en 

diskurs som är accepterad av alla..”. Foucault (2008, 182) beskriver diskursen som en 

operator, som en utförare som består i förhållandet att man talar och använder ord och där 

språket utgör ett maktförhållande mellan dess användare (ibid.).  

4.2.1 Kvalificering och diskvalificering 

Foucault (2008, 139) benämner diskursen som kvalificerande och diskvalificerande. Foucault 

(1993, 26) menar att: 

  

Ingen kommer in i diskursens ordning om han inte uppfyller vissa krav eller inte från 

början är kvalificerad att uppfylla dem. Mer exakt: alla diskursens områden är inte lika 

öppna eller lätta att tränga in i. Vissa är mycket väl försvarade (särskilda eller 

särskiljande) medan andra tycks öppna åt nästan alla håll och utan föregående 

inskränkningar tillgängliga för varje talande subjekt.  

 

Således är det, enligt Foucault (ibid., 26f), problematiskt att tillträda en diskurs såvida man 

inte besitter eller tillförskansar diskursens inbyggda kvalifikationer. Dessa kvalifikationer 

består bland annat av gester, ord, beteende, positioner och omständigheter. Foucault (2008, 

142f) menar exempelvis att såvida man kvalificerar sig som vansinnig har man diskvalificerat 

sig som förnuftig. 

4.2.2 Subjekt och objekt 

Foucault (1982) menar att en individs position som subjekt kan ta form i två avseenden - dels 

som subjekt i förhållande till någon annans kontrollutövning; dels som subjekt knutet till den 

egna personens självinsikt och egna handlingsutrymme. Den tudelade definitionen av subjekt 

relateras alltså till maktutövning i förhållande både till andra och den egna personen. Foucault 

(2003, 32f) menar vidare att makt och kunskap förutsätter varandra. I enlighet med Foucaults 

resonemang ses subjektet som en verkan av föreningen makt-kunskap. Maktutövning existerar 

hos subjektet som en strategi som utövas, snarare än en egenskap i besittning. Kunskapen 

existerar hos subjektet som ett möjligt område att tillträda till följd av rådande strukturer av 
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regler inom diskursen (ibid.). Diskursen och dess omgivande objekt definierar subjektet, 

subjektet tillskriver objekten inom den omgivande verkligheten innebörder (Foucault 1992, 

282).  

 

I enlighet med ett barndomssociologiskt perspektiv definieras barnets aktörskap som subjekt 

eller objekt utifrån hur andra värderar och förhåller sig till barnet (Näsman 2004; Halldén 

2007; Qvortup 1997). Näsman (2004)  menar att ett barndomssociologiskt perspektiv 

förkastar ett synsätt på barnet som ett ofullständigt, inkompetent objekt i förhållande till den 

vuxne. Tvärtom framhävs barnets potential att vara i centrum och utnyttja sitt eget 

handlingsutrymme och därmed ses som ett tänkande subjekt (ibid.).  

 

I studien likställs barndomssociologins definition av subjekt och objekt med ovan 

Foucauldianska definitioner av subjekt och objekt. Enligt Foucaults (1982) resonemang om 

subjektet tar barnets roll som subjekt form bland annat i förhållande till omgivningens 

kontrollutövning samt graden av handlingsutrymme som tilldelas barnet. Barnet som objekt 

tar enligt Foucault (1992) form i förhållande till omgivande subjekt. Barnets aktörskap är 

därmed beroende av huruvida omgivningen ger barnet utrymme att agera samt huruvida 

barnet själv utnyttjar sina möjligheter att agera. Inbäddat i aktörskapet är makten, som blir en 

möjlig strategi att utöva såvida barnet tillskrivs och intar en position som subjekt.  

4.3 Teoretisk anknytning till studien 

Det barndomssociologiska perspektivet belyser barnet som en socialt konstruerad kategori 

och kan förstås i termer av bland annat aktörskap, kompetens, social position och status (Halldén 

2007). Dessa benämningar bistår till att beskriva synen på barnet samt barnets perspektiv i ett 

samhälle där stereotypa föreställningar om barnet påverkar barnets möjligheter att uttrycka sig 

kring sin egen situation (ibid.). I relation till vårt syfte: att undersöka om och i så fall hur 

barnperspektivet kommer till uttryck i domslut genom förställningar om barnet i relation till 

hur barnets röst beaktas i förvaltningsrättens bedömning kring barnets bästa, tillstår det 

barndomssociologiska perspektivet en passande förståelseram. Detta då barndomssociologin 

behandlar barnets villkor i samhället i relation till föreställningar om barnet samt 

problematiserar barnets möjligheter att hävda sig kring sin egen situation. Begreppet aktörskap 

beskrivs mer utförligt i avsnittet om barndomssociologi då det utgör en central del av analysen, 

detta eftersom barnet som social aktör står i fokus i relation till föreställningar och inflytande. 

Socialkonstruktionismens fyra premisser bygger på och förenas i det socialkonstruktionistiska 

perspektivets grundvalar - vår kunskap om världen kan inte direkt betraktas som en objektiv 

sanning, den kan inte spegla verkligheten (Burr 1995). I enlighet med 

socialkonstruktionismen är föreställningar om barnet inte en objektiv sanning och det är 

därmed inte en självklarhet att dessa föreställningar stämmer i relation till det enskilda barnet. 

Socialkonstruktionismens fyra premisser är därför en lämplig grund att basera studiens 

ontologiska antaganden på. Foucaults definition av begreppet diskurs ger enligt Winther 

Jørgensen & Phillips (2000) sken för att bottna i socialkonstruktionismen. Detta då Foucaults 

(2008) diskursbegrepp belyser en maktkamp som enligt honom utspelar sig inom diskursen, 

där språket används som vapen för makt och kontroll. Språket är enligt Winther Jørgensen & 
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Phillips (2000) något som Foucault avser kartlägga, då kunskap om världen inte är en objektiv 

sanning. Studiens analysmetod syftar till att kartlägga diskurser (se vidare avsnitt 5.2 

Diskursanalys med diskursteoretisk inriktning). Diskursens teoretiska grund applicerat på 

studiens analys går i enlighet med att rättens deltagande aktörer, inklusive barnet själv, 

bedriver en kamp om att få sina föreställningar om barnet tillerkända som en sanning i 

förvaltningsrättens bedömning kring barnets bästa.  

Diskursen verkar som kvalificerande och diskvalificerande utefter huruvida subjektet besitter 

diskurens inbyggda kvalifikationer. Begreppen kvalificering och diskvalificering är lämpliga 

att tillämpa på analysen eftersom barnet, genom studiens övriga teoretiska grund i relation till 

syfte, tillskrivs olika positioner som social aktör genom föreställningar om barnet, och därmed 

kvalificerar och diskvalificerar sig för diskursen. Begreppen avser tydliggöra hur 

föreställningar om barnet påverkar barnets sociala positioner och därmed ställning i rätten. De 

i analysen inkluderade begreppen subjekt och objekt avser tydliggöra hur barnet som enskild 

individ och socialt konstruerad kategori tar form i relation till rättens deltagande aktörer.  
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5. Metod  

Detta avsnitt avser ge en överblick kring uppsatsens metodologiska grund, det material vi valt 

och det urval och de avgränsningar som gjorts. Kapitlet består vidare av ett avsnitt om 

diskursanalys med diskursteoretisk inriktning, vilket inbegriper återgivna förklaringar av 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe samt Michel Foucault och deras definierade innebörder 

av diskursanalys. Avsnittet om diskursanalys med diskursteoretisk inriktning utmynnar i en 

underrubrik som redogör för det analytiska verktyget subjektsposition. Vidare presenteras 

tillvägagångssättet för vår analys, följt av ett avsnitt kring metodologiska förtjänster och 

begränsningar. Kapitlet avslutas sedan av resonemang kring validitet och reliabilitet samt 

etiska överväganden.  

 

Vi använder oss av en kvalitativ ansats i form av diskursanalys när vi ämnar besvara studiens 

syfte: att undersöka om och i så fall hur barnperspektivet kommer till uttryck i domslut genom 

förställningar om barnet i relation till hur barnets röst beaktas i förvaltningsrättens bedömning 

kring barnets bästa. En kvalitativ ansats syftar till att skapa en fördjupad förståelse för ett 

fenomen, dvs. att undersöka och resonera kring hur och varför något görs och sägs, snarare än 

att kartlägga vad som görs och sägs (Halldén 2007, 29). Analysen utgår från en induktiv 

metod. Detta vill säga att de koder som till en början framkommit i analysen av våra domslut 

tolkas vidare i analysen i förhållande till studiens teoretiska och begreppsliga referensram 

(Norrby 2004, 45).  

5.1 Material, urval och avgränsningar 

Vårt material innefattar domslut från perioden 140101 - 150127 som rör barn födda 2000 eller 

senare. Domsluten är baserade på rättsprocesser som utspelat sig efter 2013. Detta då vi efter 

studiens analys och genom studiens syfte - att undersöka om och i så fall hur barnperspektivet 

kommer till uttryck i domslut genom förställningar om barnet i relation till hur barnets röst 

beaktas i förvaltningsrättens bedömning kring barnets bästa, ges möjlighet att se antydningar 

kring hur implementeringen av lagändringen gällande ett stärkt barnperspektiv (se prop. 

2012/13:10) gestaltar sig i domsluten. Antalet insamlade domslut uppgår till tio stycken
1
, 

vilka är inhämtade från Uppsala Förvaltningsrätt. Insamlingen skedde genom att vi båda gick 

igenom samtliga domslut från denna period och valde ut de domslut som uppfyllde kriterierna 

för vår avgränsning: barn under 15 år som genom fällande dom omhändertagits enligt 3 § 

LVU, i vissa fall i kombination med 2 § LVU. Vi har valt bort de mål där det endast varit 

fråga om avskrivning av ärende eller där domsluten överklagats och ännu inte blivit slutligt 

avgjorda. Detta då studiens fokus i och med denna avgränsning riktas på om och hur 

barnperspektivet kommer till uttryck i en situation där staten gör ett mycket stort ingrepp i 

barnet liv genom att omhänderta barnet i enlighet med 3 § LVU. 

 

Vi avgränsar oss till domslut rörande barn under 15 år, vilket innebär barn födda år 2000 eller 

senare. Detta på grund av att även barn under 15 år har rätt att uttrycka sig i frågor som rör 

barnet själv och rätt till att få sina åsikter beaktade i rätten, (Barnkonventionen artikel 12; 

                                                      
1
 Mål nr 2111-14 (1), Mål nr 3602-14 (2), Mål nr 3457-04 (3), Mål nr 2149-14 (4), Mål nr 1374-14 (5), Mål nr 

5080-14 (6), Mål nr 5777-14 (7), Mål nr 977-14 (8), Mål nr 396-14 (9) samt Mål nr 3614-14 (10). 
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Socialstyrelsen 2009) trots att den så kallade processbehörigheten ger barn över 15 år en i 

lagens mening uttryckligt starkare ställning vad gäller att uttala sig kring sin egen situation i 

rätten (Mattson 2006, 79 ff). 

 

Vi avser vidare använda oss av domslut som avgjorts genom 3 § LVU, i vissa fall i 

kombination med 2 § LVU. Denna avgränsning görs eftersom vi finner det centralt att 

undersöka de domslut där tvångsomhändertagandet skett huvudsakligen på grund av barnets 

eget beteende. Att barnet själv utsatt sin hälsa och utveckling genom sitt eget beteende i 

enlighet med 3 § LVU belyser och förtydligar barnets aktörskap i vår studie. De domslut som 

är avgjorda enligt både 2 och 3 §§ LVU (fyra stycken) präglas av en växelverkan, där även 

miljön kring barnet vägs in i rättens bedömning då miljön på något vis försvårat barnets 

beteende alternativt att vårdnadshavarna inte klarar av eller orkar hantera barnets beteende.  

5.2 Diskursanalys med diskursteoretisk inriktning 

Winther Jørgensen & Phillips (2000, 7) framhåller att en vanlig användning av 

diskursbegreppet inrymmer en föreställning om att språket kan struktureras och på så vis 

påvisa mönster. Diskursanalys är ett tillvägagångssätt för att strukturera och analysera dessa 

mönster (ibid.). Diskursteorin är en diskursanalytisk inriktning och syftar till att skapa 

förståelse för sociala fenomen, varav i princip alla sociala fenomen kan analyseras med hjälp 

av diskursteori som analysmetod (ibid., 31). Diskursteorin bygger på Burrs (1995) fyra 

socialkonstruktionistiska premisser (se avsnitt 4.2 Socialkonstruktionism och diskurs) 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, 11). Bland annat utgår diskursteoretiker från att sociala 

fenomen aldrig är färdiga, de är i ständig förändring och inbegriper sociala strider om hur 

världen ska definieras, vilket ger sociala konsekvenser (ibid., 31). Diskursteorins främsta 

företrädare är teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (ibid.), vilka har utvecklat sina 

diskursteoretiska resonemang med Michel Foucault som förgrundsgestalt (ibid., 19).  

 

Det finns skillnader mellan Laclau och Mouffe samt Foucault rörande deras resonemang kring 

diskurser och diskursanalysen, menar Laclau (1993, 434f). Enligt Laclau (ibid.) anser 

Foucault att en tillförskansad helhetsbild bland annat består av att undersöka utsagor i relation 

till kontext. Foucault (2008, 181) belyser även det som inte sägs som beståndsdelar av 

diskursanalysen: attityder, beteendemönster, rumsdisposition med mera, vilka förmedlar 

helheter av sociala relationer. Därmed förmedlas alltså diskurser även genom sådant som inte 

är talat språk (ibid.). Laclau (ibid.) poängterar att betydelsen av en mening sträcker sig längre 

än enbart till den talade meningen (ibid., 432). Laclau och Mouffe (2008, 159f) menar att allt 

är diskursivt. 

 

Börjesson (2003, 21) ger emellertid i boken Diskurser och konstruktioner – En sorts 

metodbok en beskrivning av diskursanalysen som ett sätt att ”..fundera över det som sägs, hur 

det sägs och hur det annars skulle ha kunnat sägas.” I relation till Börjessons definition menar 

däremot Laclau och Mouffe (2008) samt Foucault (2008) att diskursanalysen inkluderar mer 

än bara det som sägs. Studien utgår från definitioner av diskursanalys av Laclau och Mouffe 

(2008) samt Foucault (2008) - diskursanalysen innefattar inte bara analys av det som sägs, 

utan inbegriper även förhållanden som omger subjektet. 
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5.2.1. Subjektspositioner 

Mouffe (2000) beskriver den sociala aktören som omgiven av sociala relationer. Dessa sociala 

relationer bestämmer den sociala positionen, en position som Mouffe benämner som 

subjektsposition. Varje subjektsposition är i sin tur föremål för flera olika konstruktioner, 

bildade utifrån de olika diskurser som kan konstruera positionen utifrån den givna kontexten. 

Kontentan blir därmed att varje subjekt inrymmer en mängd subjektspositioner, eftersom 

subjektet rör sig inom olika diskurser och kontexter. Den sociala kontexten har i hög grad 

betydelse för hur den sociala aktören uppfattas och vilka innebörder som tillskrivs denna - 

vilka subjektspositioner som individen tillerkänns (ibid.). Utifrån denna utsaga kan 

exempelvis barnet som social aktör inta och tillskrivas en rad olika subjektspositioner inom 

olika diskurser. 

 

Foucault (2002, 70f) menar att ett subjekt kan inta en rad olika positioner och platser och 

skifta i status då subjektet utövar en diskurs. Subjektspositionerna definieras med hjälp av 

kontextens krav rörande exempelvis kompetens, kunskap och rolltillhörighet. Utifrån 

Foucaults resonemang kan alltså barnets subjektsposition skifta inom samma diskurs, 

eftersom barnet konstrueras utifrån olika aktörer och kontexter inom ramen för samma 

diskurs. Exempelvis kan barnet tillskrivas en subjektsposition både som passiv mottagare av 

den vuxnes brister samt som passiv mottagare av fallerade stödinsatser - inom ramen för 

diskursen om barnet som objekt (ibid.).  

5.3 Tillvägagångssätt 

Den diskursteoretiska analysen syftar till att strukturera och analysera mönster och därigenom 

skapa förståelse för sociala fenomen och identifiera sociala konsekvenser av de sociala strider, 

den maktkamp, som pågår inom diskursen (Winther Jørgensen & Phillips 2000; Foucault 

2008). 

 

Domsluten strukturerades inledningsvis genom kodning i relation till studiens syfte - att 

undersöka om och i så fall hur barnperspektivet kommer till uttryck i domslut genom 

förställningar om barnet i relation till hur barnets röst beaktas i förvaltningsrättens bedömning 

kring barnets bästa. Genom att analysera anföranden om barnet av rättens deltagande aktörer 

framträdde föreställningar om barnet. Deltagande aktörer i rätten utgjordes av socialnämnd, 

vårdnadshavare, ombud samt barnet. Genom att analysera den information om barnet som 

förvaltningsrätten beaktat i sin bedömning kring barnets bästa och ställa detta i relation till 

deltagande aktörers anföranden om barnet gavs en indikation om aktörens ställning och status 

i rättskontexten.  

 

Analysen av domsluten inbegrep det analytiska verktyget subjektsposition, till hjälp för att 

identifiera de sociala positioner barnet tillskrevs och intog i rätten. Det strukturerade och 

analyserade materialet tolkades genom våra teoretiska begrepp kvalificering och 

diskvalificering, subjekt och objekt samt aktörskap. Subjektspositionerna samt de teoretiska 

begreppen påvisade två diskurser i det strukturerade materialet. Återkommande i domsluten 

var uppgifter kring barnets behov, beteende, hälsotillstånd och omgivande riskmiljöer, vilka 
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nämns i olika omfattning av de deltagande aktörerna i rätten samt beaktas i olika omfattning i 

förvaltningsrättens bedömning. Det barndomssociologiska perspektivet fungerade som ett 

övergripande ramverk, inom vilken vi funnit vägledning vad gäller att tolka de återkommande 

uppgifterna, som utgjorde mönster och diskurser. Det barndomssociologiska perspektivet var 

till hjälp att analysera diskurserna i förhållande till barnets omgivande kontext - en kontext 

präglad av de stereotypa föreställningar om barnet som påverkar barnets villkor och möjligheter 

att uttrycka sig kring sin egen situation (Halldén 2007).  

5.4 Metodologiska förtjänster och begränsningar 

Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur barnperspektivet kommer till uttryck i 

domslut genom förställningar om barnet i relation till hur barnets röst beaktas i 

förvaltningsrättens bedömning kring barnets bästa. Den kvalitativa ansatsens fördjupande 

karaktär, vars syfte är att undersöka hur och varför något sägs och görs (Halldén 2007) passar 

vår studies syfte att undersöka barnperspektivets uttryck i domslut. Genom att strukturera upp 

materialet - domsluten, och identifiera mönster som säger något om hur barnperspektivet 

kommer till uttryck, uppfyller den kvalitativa ansatsen och dess diskursteoretiska metodval 

sitt syfte. 

 

Denna studie kan dock inte anses påvisa någon absolut sanning, då vår 

socialkonstruktionistiskt influerade ontologi och diskursteoretiska analysmetod  motsätter sig 

synen på kunskap som en objektiv sanning (Burr 1995). Likväl medger vi att studiens resultat 

kunde ha varit annorlunda i en annan tid och att resultatet kan komma att ändras vid en 

liknande analys vid ett senare tillfälle (ibid.). Genom vårt diskursteoretiska metodval gör vi 

alltså inte anspråk på att förmedla en heltäckande bild av om och hur barnperspektivet 

kommer till uttryck i domslut genom förställningar om barnet i relation till hur barnets röst 

beaktas i förvaltningsrättens bedömning kring barnets bästa.  

 

Eftersom studiens analys omfattar endast tio domslut, är även det en tydlig indikation på att 

studien inte förmedlar en heltäckande bild av studiens frågeställningar och syfte. Domsluten 

har emellertid konstaterats mycket omfattande och innehållsrika i förhållande till studiens 

frågeställningar och syfte, samt tidskrävande att analysera. Därav har den diskursteoretiska 

analysen visat sig vara lämplig genom sin strukturerande karaktär, vilket varit till hjälp att 

bringa ordning i analysen.  

5.5 Validitet och reliabilitet 

En studie av god vetenskaplig kvalitet bedöms utefter studiens originalitet, validitet, precision 

och etik. Validiteten är en del av den vetenskapliga kvaliteten samt den etiska kvaliteten av 

studien, de hänger samman. Validitet i en studie innebär att studien mäter det den avser att 

mäta. Brister i validitet kan således visa sig exempelvis i bristfälligt formulerade 

frågeställningar, felaktigt metodval i förhållande till frågeställningar samt systematiskt 

utelämnande av delar av materialet som inte stämmer överens med forskarens tes 

(Vetenskapsrådet 2011, 24). I kvalitativa studier kan validiteten te sig problematisk, då 

forskaren både är den som utför analysen samt den som tolkar materialet. Eftersom vår studie 

är kvalitativ så är det inte frekvens och antal som mäts, utan förståelse för materialet 
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fördjupas. Detta försvårar intersubjektivitet, vilket handlar om att uppnå samma resultat vid 

en återupprepning av studien (Bergström och Boréus 2005, 34f). Tydliga analysverktyg samt 

redogörelser för teoretiska utgångspunkter och tillvägagångssätt kan ge möjlighet till ökad 

intersubjektivitet (ibid., 36, 352f). Givetvis har diskussioner fortlöpande pågått mellan oss 

författare till studien under forskningsprocessens gång för att säkra likartade analyser av 

materialet. Intersubjektivitet leder in på reliabiliteten – huruvida resultatet är tillförlitligt. 

Resultatet är tillförlitligt såvida analysen är noggrann och systematisk genom en korrekt 

använd metod i förhållande till material och syfte. Studien ska innehålla noggranna 

redogörelser för att bringa klarhet och struktur i projektet (Vetenskapsrådet 2011, 40).  

 

Vi lägger grunden för en god validitet och reliabilitet genom att påvisa att vi studerat det vi 

avsett att studera. Detta genom att tydligt redogöra för studiens syfte och frågeställningar, 

metod och teori samt koppla samman studiens syfte med metod och teori (se exempelvis 

avsnitt 4.3 Teoretisk anknytning till studien, 5.3 Tillvägagångssätt samt 5.4 Metodologiska 

förtjänster och begränsningar). Genom att redogöra för våra metodologiska begränsningar 

som exempelvis vår kvalitativa ansats fördjupande karaktär utgör samt de begränsningar 

antalet domslut för med sig (se avsnitt 5.4 Metodologiska förtjänster och begränsningar) har 

vi tagit avstånd från att vår studie ska påvisa en generaliserbarhet, det vill säga att vår studie 

inte redovisar någon definitiv kunskap (Vetenskapsrådet 2011, 41).  

5.6 Etiska överväganden 

Inför vårt arbete med denna studie har vi beaktat aktuella forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2011). En studies etiska kvalitet beror dels på vetenskapliga brister i till 

exempel val av frågeställningar, metod och teori; dels på huruvida individskyddskravet 

uppfylls, vilket kan vägas gentemot forskarkravet (ibid.,19, 24). Genom att analysera domslut 

som är offentligt material har vi inte behövt inhämta samtycke från berörda parter. Vår analys 

syftar inte till att granska enskilda individer, utan att undersöka om och i så fall hur 

barnperspektivet kommer till uttryck i domslut genom förställningar om barnet i relation till 

hur barnets röst beaktas i förvaltningsrättens bedömning kring barnets bästa. Detta i tio 

domslut som systematiskt valts ut. Personuppgifter och andra etiskt känsliga delar av 

materialet kommer ändå att delvis hanteras i enlighet med det så kallade individskyddskravet 

och därmed delvis anonymiseras (ibid., 24). Detta innebär att vi har undvikit att nämna 

personers riktiga namn i vår analys. De analyserade domsluten har slumpmässigt tilldelats en 

siffra mellan 1-10, för att på så vis källhänvisas med hjälp av en siffra istället för domslutets 

sifferbeteckning. Vi har även valt att ersätta namn och benämning av kön med exempelvis 

”barnet”, ”vårdnadshavaren” samt ”hen”, för att ytterligare anonymisera personer i materialet. 

Dock ska framhållas att domslutens målnummer redovisas i en fotnot i avsnitt 5.1 Material, 

urval och avgränsningar i syfte att förstärka intersubjektivitet. Intersubjektiviteten motiverar 

det så kallade forskarkravet, vilket innebär att en etisk avvägning motiverar ett förfarande i 

studien (ibid., 19). Vi anser att fotnot till domslutens målnummer inte tar bort det faktum att 

de individer som inkluderas i analysen anonymiseras i den grad att de inte kan identifieras 

utan att domsluten inhämtas från rätten.   
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6. Resultat och analys 
Detta avsnitt redogör för studiens analys av empirin. Inledningsvis går vi översiktligt igenom 

förvaltningsrättens förfarande för att ge en tydligare bild kring hur domsluten vi analyserat är 

uppbyggda. Vi har fortsättningsvis utfört en diskursteoretisk analys av domslut rörande 

förvaltningsrättens bedömning av barnets behov av vård enligt 3 § LVU, i vissa fall i 

kombination med 2 § LVU. Den diskursteoretiska analysen avser besvara vårt syfte - att 

undersöka om och i så fall hur barnperspektivet kommer till uttryck i domslut genom 

förställningar om barnet i relation till hur barnets röst beaktas i förvaltningsrättens bedömning 

kring barnets bästa, samt besvara frågeställningarna: 

 

 Vilken information om barnet beaktar förvaltningsrätten i bedömningar rörande LVU? 

 På vilket sätt har barnets egen åsikt och vilja redovisats av deltagande aktörer i rätten? 

 På vilket sätt framställs barnet av deltagande aktörer i rätten? 

 

6.1 Förvaltningsrättens förfarande från yrkande till domslut 

I domsluten redovisas inledningsvis yrkanden från respektive deltagande aktör i rätten, för att 

sedan följas av förvaltningsrättens bedömning av information kring barnet. Förvaltningsrätten 

beaktar och definierar tillämpliga bestämmelser utifrån rådande lagstiftning och praxis och tar 

ställning till huruvida kriterierna för dessa är uppfyllda i relation till vad rättens deltagande 

aktörer anfört. Slutligen konstaterar förvaltningsrätten huruvida nämndens ansökan om 

beredande till vård med stöd av LVU ska bifallas.
2
  

6.2 Diskursanalys av domsluten 

Förvaltningsrättens bedömning kring barnets behov av vård enligt LVU inbegriper främst 

information kring barnets behov, beteende, hälsotillstånd och omgivande riskmiljöer. Denna 

information kommer till uttryck i förvaltningsrättens bedömning genom rättens deltagande 

aktörer - socialnämnd, vårdnadshavare, ombud samt barnet. Analysen redovisas utefter dessa 

aktörer. Anledningen till att vi inte har förvaltningsrätten som en egen rubrik är att 

förvaltningsrätten inte anför nya uppgifter om barnet, förvaltningsrätten bedömer och tolkar 

endast yrkanden från övriga aktörer. Vidare är varje rubrik uppdelad i tre delrubriker: den 

enskilde aktörens perspektiv på barnets situation, aktörens ställning i förvaltningsrättens 

bedömning samt en summering av hur den enskilde aktörens perspektiv stämmer överens med 

dess ställning i förvaltningsrättens bedömning. De deltagande aktörerna redovisas i 

ordningen: socialnämnd, vårdnadshavare, ombud och barnet, då aktörerna anför sina yrkanden 

i denna ordning i vardera domslut. Vi benämner aktörerna i vår analys i bestämd form 

singular likt ”vårdnadshavaren”; ”socialnämnden”; ”ombudet”; ”barnet” samt 

”förvaltningsrätten”. Detta då vi antingen återger ett återkommande mönster från flera 

domslut, eller då vi återger en aktör från ett domslut. 

 

                                                      
2
 Mål nr 2111-14 (1), Mål nr 3602-14 (2), Mål nr 3457-04 (3), Mål nr 2149-14 (4), Mål nr 1374-14 (5), Mål nr 

5080-14 (6), Mål nr 5777-14 (7), Mål nr 977-14 (8), Mål nr 396-14 (9) samt Mål nr 3614-14 (10). 
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6.2.1 Socialnämnden 

Detta avsnitt redogör för en analys av socialnämndens perspektiv på barnets situation, följt av 

socialnämndens ställning i förvaltningsrättens bedömning. Avslutningsvis summeras 

socialnämndens perspektiv på barnet i förhållande till socialnämndens ställning i 

förvaltningsrättens bedömning.   

6.2.1.1 Socialnämndens perspektiv på barnets situation  

Barnet beskrivs ha ett skadligt beteende gentemot sig själv och andra i socialnämndens 

anföranden. Då socialnämnden i samtliga domslut yrkat på att barnet uppfyller kriterierna i 3 

§ LVU socialt nedbrytande beteende, vilket främst handlar om ett beteende som avviker från 

samhällets grundläggande normer samt utsätter barnet för en påtaglig risk att skadas, är det 

centralt att socialnämnden beskriver barnets beteendeproblematik. Genom att barnets 

beteende betecknas som socialt nedbrytande gentemot den egna personen konstrueras barnet 

som oförmögen att veta sitt eget bästa. Barnets beteende benämns av socialnämnden bland 

annat som: ”normbrytande” (domslut 8); ”utåtagerande” (domslut 1); ”impulsstyrd” (domslut 

1); ”aggressivitet och våldsamhet” (domslut 3); ”sexuella utspel” (domslut 3). 

Beteendeproblematiken kommer främst till uttryck i socialnämndens anföranden genom 

beskrivningar av barnet som avvikande från hemmet i olika omfattning. Avvikandet beskrivs 

som problematiskt då vårdnadshavaren inte förmår hindra barnet från att avvika, 

vårdnadshavaren vet inte vad barnet gör när hen avvikit, barnet är borta i långa perioder samt 

barnet är onåbar. Genom återkommande problematiseringar kring barnets avvikande från 

hemmet tillskrivs barnet en position som okontrollerbar. I citatet nedan anför socialnämnden 

att barnet inte lyssnar på sina föräldrar utan gör som barnet själv vill: 

 

Barnet är ute så länge hen vill på nätterna utan att föräldrarna kan nå hen och hen har 

vid upprepade tillfällen rymt hemifrån. Föräldrarna har tappat kontrollen om barnet 

och hen följer inte några regler (domslut 4). 

 

Socialnämnden ifrågasätter barnets kompetens gällande sitt eget aktörskap samt 

vårdnadshavarens kompetens att kontrollera barnet. Genom att motivera barnets behov av 

tvångsvård genom att anföra uppgifter kring avvikandet, är att uppfatta som att barnet agerat 

på ett sätt som är skadligt för hen genom att avvika. Inkompetensen gällande barnets 

aktörskap består i att hen agerat skadligt gentemot sig själv och därmed innehar en oförmåga 

att veta sitt eget bästa - därav tillskrivs barnet en position som okontrollerbar i förhållande till 

både sig själv och vårdnadshavaren. 

 

Socialnämndens anföranden kring barnets beteendeproblematik innehåller även 

återkommande beskrivningar av barnets umgänge. Barnets umgänge beskrivs som: ”..umgås 

med människor som missbrukar droger” (domslut 1); ”..äldre män som barnet haft kontakt 

med” (domslut 10); ”..umgicks i fel bekantskapskrets” (domslut 10); ”..befinner sig ofta i en 

olämplig miljö där det förekommer kriminalitet och droger” (domslut 4). Barnets umgänge 

betecknas i termer av att det är skadligt för barnet och därmed bidrar till att barnet uppvisar ett 

socialt nedbrytande beteende. Socialnämnden ifrågasätter barnets aktörskap och tillskriver 
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barnet en oförmåga att veta sitt eget bästa genom att beskriva barnets umgänge som skadligt 

samt i och med att beskriva barnets val att umgås med detta skadliga umgänge.  

 

Barnets socialt nedbrytande beteende motiveras av socialnämnden, förutom genom skadligt 

umgänge och avvikande från hemmet, genom brottslig verksamhet och drogbruk.  

Socialnämnden beskriver bland annat barnet som ”utförare av brottslig verksamhet”. Den 

brottsliga verksamheten består främst i narkotikabrott, rån, hot samt våld: ”..röker och säljer 

hasch” (domslut 5); ”..försökt råna en livsmedelsbutik” (domslut 5); ”..där hen bet, slog, 

sparkade och kastade föremål mot personalen” (domslut 3); ”..slagit sönder fönsterrutor” 

(domslut 6); ”..uppvisat ett allvarligt våldsbeteende i skolan och begått upprepade allvarliga 

brott (domslut 4)”. Vidare beskriver socialnämnden att barnet har missbrukat narkotika, i 

varierande omfattning. Missbruket kan tolkas som relaterat till barnets umgänge, då barnet 

enligt socialnämnden omgett sig i miljöer där det förekommer droger.  

 

Socialnämndens beskrivningar av barnet som ständigt avvikande från hemmet kan tolkas som 

roten till barnets socialt nedbrytande beteende. Positionen om barnet som okontrollerbar ger 

upphov till avvikande från hemmet, som i sin tur medför omfattande beteendeproblem i form 

av brottslig verksamhet, skadligt umgänge, missbruk och så vidare. Genom att vara 

okontrollerbar försätter sig barnet i riskabla situationer som riskerar att skada barnet, vilket 

gör positionen om barnet som okontrollerbar likställd med positionen om barnet som 

oförmögen att veta sitt eget bästa. 

 

Socialnämnden kopplar samman barnets beteende med psykiatriska och neuropsykiatriska 

funktionshinder. Bland annat anför socialnämnden att barnet har ADHD samt att barnet 

misstänks ha en psykiatrisk diagnos. Socialnämnden beskriver barnets beteende kopplat till 

den psykiska hälsan som: ”..hen följer inte några regler. Barnet har ADHD men tar inte sina 

mediciner och föräldrarna har inte förmått att hjälpa hen till behandling”(domslut 4); ”Barnet 

har haft kontakt med BUP för sitt utåtagerande beteende..(..).. Hen har diagnoserna 

genomgripande störning i utvecklingen samt ADHD” (domslut 1); ”..psykiskt sjukt och 

traumatiserat barn som ständigt är i konflikt med andra.. (..) ..har ansenliga psykiatriska och 

neuropsykiatriska problem.” (domslut 3). Socialnämnden beskriver barnets beteende som ett 

uttryck för psykiatrisk problematik, vilket försätter barnet i en position som inkapabel att styra 

över sitt beteende. Nedanstående citat påvisar barnets position som inkapabel att styra över 

sitt beteende, genom att skolan får skulden för att inte kunna bemöta barnet samt möjliggöra 

en fungerande skolgång: 

 

Även skolan har haft svårigheter med att bemöta barnet och möjliggöra en fungerande 

skolgång. Föräldrarna är medvetna om sina problem med att hantera barnet. Hen har 

därför, efter en BUP-utredning, sedan september varit placerad utanför hemmet med 

stöd av socialtjänstlagen (domslut 8). 

 

Genom att tillskriva barnet en position som inkapabel att styra över sitt beteende, framställer 

socialnämnden en förklaring till barnets oförmåga att agera i enlighet med sitt eget bästa. 

Således beror barnets oförmåga på den psykiatriska problematiken, något som kan avhjälpas 
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genom det av socialnämndens tillstyrkta bifallet till tvångsvård. Socialnämnden kvalificerar 

barnet som i behov av vård, genom att diskvalificera barnet som välmående. Diskursen om 

barnet som objekt påvisas, då socialnämnden hänvisar till barnet som oförmögen att veta sitt 

eget bästa.  

6.2.1.2 Socialnämndens ställning i förvaltningsrättens bedömning 

I samtliga domslut förordar socialnämnden vård enligt LVU. Förvaltningsrättens bedömning 

kring barnets vårdbehov inbegriper uppgifter från flera aktörer i rätten och uppgifterna kring 

barnet ställs mot varandra. I flera fall refererar förvaltningsrätten direkt till socialnämndens 

utredning, redovisad i domslutens yrkanden eller domskäl, i sin bedömning kring barnets 

vårdbehov och barnets bästa. Således påstås allt som socialnämnden framhållit i dessa 

domslut beaktas i förvaltningsrättens bedömning. Nedanstående citat ger uttryck för en sådan 

tillförlitlighet till socialnämndens uppgifter kring barnets situation, då förvaltningsrätten 

hänvisar till allt som nämnden anfört genom sin utredning: 

 

Med hänsyn till ovanstående exempel samt vad som i övrigt förekommit i nämndens 

utredning bedömer förvaltningsrätten att barnet har ett socialt nedbrytande beteende 

och att det till följd av detta finns en påtaglig risk för skada på barnets hälsa och 

utveckling (domslut 10). 

 

Även i nedanstående citat omskrivs socialnämndens utredning av förvaltningsrätten som 

tillförlitlig i sin helhet, som ”tillräcklig”. De berörda vårdnadshavarna i detta fall har å andra 

sidan yrkat på frivilliga hjälpinsatser samt beskrivit barnet i övervägande sympatiska ordalag, 

bland annat som ”duktig, glad och positiv..(..)..fått skulden för saker som hen inte varit 

inblandad i...(..)..det handlar just om misstankar” (domslut 5). Vårdnadshavarnas uppgifter 

om barnet avstyrks till förmån för socialnämndens utredning: 

 

Genom den utredning som har lagts fram i målet är det enligt förvaltningsrätten i 

tillräcklig grad utrett att barnet ägnat sig åt sådan brottslig verksamhet som medför en 

påtaglig risk för hens hälsa och utveckling att skadas. I bedömningen väger 

förvaltningsrätten in såväl omfattningen som typen av brottslighet som hen misstänks 

för. De invändningar som framförts förändrar inte denna bedömning (domslut 5). 

 

Till skillnad från de hänvisningar som gjorts till socialnämndens yrkanden som helhet, 

bekräftas övriga aktörers utsagor inte i något domslut på samma vis; genom att hänvisa till 

aktörens utsaga i sin helhet och se aktörens uppgifter som en sanning i sin helhet. Det faktum 

att övriga aktörers utsagor överlag överröstas och inte behandlas som en sanning i sin helhet 

kan tolkas som en indikation på att rättsprocessens kontext inbegriper ojämlika 

maktförhållanden kopplade till de positioner som de olika aktörerna innehar. Undantag står 

dock att finna såvida aktörens uppgifter varit samstämmiga med socialnämndens anförande. I 

citatet nedan är nämnden och vårdnadshavarna eniga, till skillnad från barnet som motsätter 

sig nämndens samt vårdnadshavarnas anföranden: 
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Nämnden och vårdnadshavarna har anfört att vård enligt LVU är nödvändig för att 

säkerställa att barnet inte avviker, medan barnet inte anser att någon sådan risk 

föreligger. Mot bakgrund av detta och då barnet inte inser riskerna med det egna 

beteendet finner förvaltningsrätten att den nödvändiga vården inte kan ges på frivillig 

väg (domslut 7). 

 

I citatet ovan konstrueras barnet som oförmögen att veta sitt eget bästa i förvaltningsrättens 

bedömning kring barnets vårdbehov. Barnet diskvalificeras som kompetent aktör till förmån 

för socialnämndens och vårdnadshavarens anföranden, vilket indikerar på ojämlika 

statusförhållanden. 

 

Även då förvaltningsrätten inte bekräftar samtliga uppgifter som nämnden gör gällande, 

hänvisar förvaltningsrätten ideligen till nämndens utredning vad gäller enskilda uppgifter som 

nämnden anfört. Detta utan att generalisera nämndens utredning i sin helhet. Sådana enskilda 

uppgifter, som nämnden anför och som förvaltningsrätten beaktar i sin bedömning kring 

barnets vårdbehov, består i huvudsak i att barnet avviker från hemmet och gör sig onåbar, 

deltar i brottslig verksamhet, vistas i olämpliga miljöer och har ett skadligt umgänge, intar och 

vistas bland droger, barnets destruktiva beteende har eskalerat samt att skolgången blivit 

lidande. Nedanstående citat återger ett anförande från nämnden kring barnets situation: 

 

När det gäller socialt nedbrytande beteende framgår i huvudsak följande av nämndens 

utredning. Barnet har ett normbrytande beteende som har eskalerat kraftigt under de 

senaste åren vilket lett till oro från föräldrar, skola och socialtjänst. Barnet provade att 

röka när hen endast var 4 år gammal och har sedan 8-9 års ålder rökt 

kontinuerligt..(…)..har prövat bensodiazepiner. Barnet gjorde allt för att dölja att hen 

var drogpåverkad. Barnet har berättat att hen åkte tunnelbana på nätterna med 

kompisar. Hen har även berättat att hen umgåtts med äldre män samt att hen blivit 

erbjuden droger (domslut 8). 

 

Barnet konstrueras återigen som oförmögen att veta sitt eget bästa. Detta då barnets 

aktörskap; barnets val att röka, bruka narkotika, omge sig med äldre män samt vistas ute på 

nätterna - beskrivs som ett socialt nedbrytande beteende mot den egna personen och riskerar 

att skada barnets hälsa och utveckling. 

 

Vad gäller förvaltningsrättens bedömning kring de uppgifter nämnden anfört kring barnets 

psykiatriska problematik, undviker förvaltningsrätten att inkludera dessa uppgifter sin 

bedömning. När förvaltningsrätten bemöter uppgifter som socialnämnden anfört om barnets 

psykiatriska problematik lyder det: ”Det har inte från någon part i det aktuella målet framförts 

att barnets beteende skulle vara ett symptom för en psykisk störning” (domslut 1) samt: 

 

Förvaltningsrätten konstaterar dock att det saknas medicinskt underlag som bekräftar 

att barnet har en sådan diagnos och att det inte heller på annat sätt är visat att hans 

destruktiva beteende är ett uttryck för en psykiatrisk eller neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning (domslut 3). 
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Barnets psykiska ohälsa som nämnden anfört tonas således ned. Genom att socialnämnden 

kvalificerat barnet som inkapabel att styra över sitt beteende genom sin psykiatriska 

problematik, diskvalificeras barnet som inkapabel att styra sitt eget beteende i 

förvaltningsrättens bedömning. Barnet kvalificeras då istället som innehavare av ett sådant 

socialt nedbrytande beteende som kan avhjälpas genom vård enligt LVU.  

6.2.1.3 Summering av socialnämndens perspektiv och förvaltningsrättens 

bedömning  

Barnet kvalificerar sig som okontrollerbar och oförmögen att veta sitt eget bästa genom sitt 

socialt nedbrytande beteende, enligt nämnden. Barnet diskvalificerar sig därmed som 

kompetent aktör i och med att aktörskapet ifrågasätts genom det socialt nerbrytande 

beteendet. Diskursen om barnet som objekt innefattar barnets inkompetens att agera 

förståndigt - barnets oförmåga att veta sitt eget bästa i förhållande till den allmänna 

uppfattningen om barnets bästa.  

 

Vidare går att konstatera att socialnämnden har en stark ställning i förvaltningsrättens 

bedömning kring barnets vårdbehov. Detta genom förvaltningsrätten återkommande hänvisar 

till socialnämndens anförande i sin helhet, samt återkommande inkluderar socialnämndens 

anförda uppgifter i sin bedömning kring barnets behov av tvångsvård. Förvaltningsrätten 

tonar dock ned barnets psykiatriska problematik som nämnden anfört. En distinktion mellan 

nämnden och rätten står att finna i motivering av vård i relation till psykiatrisk problematik, 

då den förre anför vård till följd av beteende orsakad delvis av sådan problematik, medan den 

senare anför vård till följd av beteende ej förlagt till psykiatrisk problematik. Detta summerar 

nämndens och förvaltningsrättens bedömning som huvudsakligen enhetlig inom diskursen om 

barnet som objekt. Båda aktörer vidhåller att barnets beteende ej kan förändras utan adekvat 

vård, vilket kvalificerar barnet som oförmögen att veta sitt eget bästa. 

6.2.2 Vårdnadshavare 

Detta avsnitt redogör för en analys av vårdnadshavarens perspektiv på barnets situation, följt 

av vårdnadshavarens ställning i förvaltningsrättens bedömning. Avslutningsvis summeras 

vårdnadshavarens perspektiv på barnet i förhållande till vårdnadshavarens ställning i 

förvaltningsrättens bedömning.   

6.2.2.1 Vårdnadshavarens perspektiv på barnets situation 

Återkommande framgår, från en eller båda vårdnadshavare, att barnets vårdbehov inte är så 

stort som framhålls av övriga aktörer i rätten. Då vårdnadshavarna avstyrker bifall beskriver 

de samstämmigt barnets vårdbehov som i stånd att tillgodoses på frivillig väg. 

Vårdnadshavaren tonar ned barnets beteendeproblematik som förordats av andra parter och 

menar att rättsprocessen kring barnets behov av vård enligt LVU föregåtts av en period av 

stabilitet: ”..barnets beteende tydligt förbättrats” (domslut 4); ”..de sex månader som föregick 

omhändertagandet var lugna” (domslut 5); ”..inte tidigare uppfattat att hen har några psykiska 

problem” (domslut 3); ”..allt fungerande normalt när hen omhändertogs” (domslut 10). 

Genom att beskriva barnet i positiva ordalag kämpar vårdnadshavaren för att kvalificera 
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barnet som ”friskt” nog för frivilliga insatser och därmed diskvalificera barnet som i behov av 

vård enligt LVU. Barnet tillskrivs, av vårdnadshavaren, en position som kompetent aktör, 

med hänvisning till barnets skötsamhet som föregått omhändertagandet. Diskursen om barnet 

som subjekt kommer till uttryck i vårdnadshavarens framställning av barnet som kompetent 

aktör och därmed förmögen att veta sitt eget bästa. Vårdnadshavaren bekräftar barnets 

aktörskap genom att hänvisa till barnets goda uppförande som, enligt vårdnadshavarens 

utsagor, föranlett omhändertagandet av vård enligt LVU. Vårdnadshavaren förklarar barnets 

tidigare beteendeproblematik genom att relatera till barnets skadliga umgänge: ”..har sagt upp 

sitt tidigare umgänge” (domslut 10); ”..sett till att relationen avslutats” (domslut 4); ”Det finns 

”äldre personer i hens umgänge som inte är bra för hen” (domslut 5); ”..lättledd” (domslut 4); 

”Kamraten som påverkar hen mest ..(..).. finns dock inte längre i barnets umgängeskrets” 

(domslut 4); ”..erkänner att hen gjort fel och att hen har vänner som har ett negativt inflytande 

på hen” (domslut 6). Genom att förlägga barnets beteende som ett resultat av ett skadligt 

umgänge kvalificerar vårdnadshavaren barnet som kompetent aktör, vars beteende snarare 

beror på umgänget än barnet. Barnet som kompetent aktör är ett exempel på barnet som 

subjekt i den bemärkelsen att barnets aktörskap belyses och bekräftas, medan umgängets 

aktörskap förkastas.  

 

Vårdnadshavaren har en återkommande benägenhet att uttala sig i mer negativa ordalag kring 

barnets situation i de domslut där vårdnadshavarna tillstyrkt bifall av vård enligt LVU. 

Vårdnadshavaren förespråkar vård av barnet med anledning av den ohållbara och 

problematiska situationen kring barnet.  Vårdnadshavaren beskriver att denne inte längre 

förmår att skydda barnet gentemot barnets eget beteende samt att denne inte förmår att hindra 

barnet från att avvika från hemmet. Återkommande är även hur vårdnadshavaren omnämner 

tidigare stöd och hjälp avsedda för barnet som: ”..inte hjälpt” (domslut 1); ”tagit lång tid” 

(domslut 1); ”lade ansvaret i vårdnadshavarens händer” (domslut 2); ”..inte kunnat ta till sig” 

(domslut 7). Vårdnadshavaren ifrågasätter därmed det tidigare stödets inverkan på barnet (i 

huvudsak stöd riktat mot barnet från socialnämnd, barn- och ungdomspsykiatri samt av 

vårdnadshavaren själv) och konstaterar att det inte fungerat. Detta präglar vårdnadshavarnas 

motivering till vård enligt LVU i de domslut där vårdnadshavarna tillstyrkt bifall. Genom att 

stödet tillerkänns som olämpligt för barnet, beskrivs barnet som inkapabel att tillgodogöra sig 

stödet till följd av stödets brister. Barnets skuld i det fallerade stödet tonas således ner. Citatet 

nedan påvisar både vårdnadshavarens konstruktion av barnet som inkapabel att tillgodogöra 

sig stöd samt vårdnadshavarens ifrågasättande av stödets kvalité som ett skäl till varför barnet 

inte kan dra nytta av det: 

 

Hen har provat olika insatser genom bland annat socialtjänsten, BUP och LSS, men det 

har inte hjälpt hen. Allt har tagit väldigt lång tid och informationen har varit bristfällig. 

Ingen av familjehemmen har fungerat eftersom de inte varit rätt för barnet. Om barnet 

hade fått behandling tidigare hade placering på låst institution kunnat undvikas, men 

det framstår nu som det enda alternativet (domslut 1). 
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Barnet som objekt kommer därigenom till uttryck genom att barnet beskrivs som inkapabel att 

tillgodogöra sig stödet, ett stöd vars kvalitet barnet inte kan påverka, vilket gör barnet till en 

mottagare av fallerat stöd.  

6.2.2.2 Vårdnadshavarens ställning i förvaltningsrättens bedömning  

Vårdnadshavarens oförmåga att tillgodose barnets behov och förändra barnets beteende är 

återkommande i förvaltningsrättens bedömningar. Nära hälften av domsluten i vår empiri 

inbegriper även avgöranden kring huruvida det föreligger brister i omsorgen i enlighet 2 § 

LVU. Brister i omsorgen beskrivs i dessa domslut uteslutande utifrån vårdnadshavarens 

omsorgsförmåga. Vårdnadshavarens omsorgsförmåga beskrivs som en påverkansfaktor på 

barnets socialt nedbrytande beteende. Vårdnadshavarens brister omnämns återkommande i 

förvaltningsrättens bedömningar indirekt genom meningar kring barnets behov: ”..behov av 

extra stöd och hjälp samt tydlig gränssättning” (domslut 8); ”..behov av att omgående bryta 

sitt destruktiva beteende” (domslut 3); ”..behöver hjälp med att bryta beteendet och komma 

ifrån sin nuvarande miljö” (domslut 4); ”..olämpligt ställe för ett tolvårigt barn att vistas på 

nattetid utan vuxnas skydd” (domslut 8). Dessa framställningar av barnets beteende som en 

produkt av vårdnadshavarens oförmåga att tillgodose barnets behov av beteendeförändring 

växelverkar med barnets egen oförmåga att veta sitt eget bästa, att agera aktör i sitt eget liv.  

 

Den indirekta benämning av vårdnadshavaren som oförmögen att tillgodose barnets behov 

kontrasteras av återkommande direkta beskrivningar av vårdnadshavaren som oförmögen att 

tillgodose barnets behov. Citatet nedan är ett exempel på en sådan direkt benämning av 

vårdnadshavarens inkompetens gällande att tillgodose barnets behov: 

 

I målet har även framkommit att barnets vårdnadshavare inte har haft förmågan att 

skydda barnet från sitt eget beteende. Barnet har kunnat begå flera brottsliga gärningar 

utan att modern eller styvfadern kunnat hindrat hen och vända hens destruktiva 

beteende (domslut 2). 

 

Fler direkta beskrivningar av vårdnadshavarens oförmåga att tillgodose barnets behov 

redogörs i förvaltningsrättens bedömning som exempelvis: ”..barnets mor inte haft förmågan 

att skydda hen mot styvfaderns hårdhänthet” (domslut 2); ”..ytterst oroande att föräldrarna 

inte lyckats bryta barnets destruktiva beteende” (domslut 9); ”..har en psykisk problematik 

som gör det svårt med samspelet med barnet” (domslut 8); ”..vårdnadshavarna har inte lyckats 

förmå barnet att sköta hygien, matrutiner, sömn och skolgång” (domslut 10). Barnet tillskrivs 

därmed en position som mottagare av vårdnadshavarens inkompetens gällande att agera 

lämpligt gentemot sitt barn. Diskursen om barnet som objekt kommer till uttryck genom 

beskrivningar av barnet som en mottagare av vårdnadshavarens, den vuxnes, 

tillkortakommanden. Den vuxnes bristande omsorgsförmåga anses därmed vara en bidragande 

orsak till barnets socialt nedbrytande beteende, enligt förvaltningsrätten.  
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6.2.2.3 Summering av vårdnadshavarens perspektiv och förvaltningsrättens 

bedömning  

Vårdnadshavaren kvalificerar barnet som subjekt, genom att barnet med sitt kompetenta 

aktörskap beskrivs kunna förändra sitt beteende och hålla sig undan sitt tidigare skadliga 

umgänge utan tvångsvård. Vårdnadshavaren kvalificerar även barnet som objekt, genom att 

beskriva barnet som en mottagare av fallerade stödinsatser. Det går således att urskilja två 

utsagor kring barnets behov av stöd utifrån vårdnadshavarnas anföranden, både utifrån 

diskursen om barnet som subjekt samt barnet som objekt; dels barnet som kompetent nog att 

förändras utan stöd, dels barnet som kompetent nog att förändras med rätt stöd. Detta att 

jämföra med förvaltningsrättens framställning av barnet som objekt, som en mottagare av den 

vuxnes brister och tillkortakommanden som bidragande orsak till barnets socialt nedbrytande 

beteende, och därav i behov av tvångsvård. Vårdnadshavarens ställning i förvaltningsrättens 

bedömning är i empirin återkommande svag, förutom då vårdnadshavaren beskrivit om barnet 

som i stånd att förändras med rätt stöd genom LVU.  

6.2.3 Ombud 

Detta avsnitt redogör för en analys av ombudets perspektiv på barnets situation, följt av 

ombudets ställning i förvaltningsrättens bedömning. Avslutningsvis summeras ombudets 

perspektiv på barnet i förhållande till ombudets ställning i förvaltningsrättens bedömning.   

6.2.3.1 Ombudets perspektiv på barnets situation 

Åtta av empirins tio domslut inbegriper uttalanden från barnets ombud. Av domsluten framgår 

att dessa uttalanden dels kan bestå endast av en återgivning av barnets åsikt och vilja kring 

den egna situationen; dels kan bestå endast av ombudets syn på barnets situation samt dessa i 

kombination. Genomgående är att ombudet ställer sig skiljaktig till barnets utsaga kring den 

egna situationen, både direkt och indirekt. I samtliga domslut där barnets ombud uttalar sig 

kring barnets situation tillstyrker ombudet bifall till vård enligt LVU. Ombudets tillstyrkan av 

bifall till vård enligt LVU kan tolkas som ett indirekt sätt att motsäga sig barnets utsaga kring 

den egna situationen. Bifallen ger sken av att ombudet ifrågasätter barnets kompetens då 

barnet i flertalet fall motsätter sig vård enligt LVU, vilket står i stark kontrast till ombudets 

tillstyrkan om bifall av tvångsvård. Ett ombud som tillstyrkt bifall om vård enligt LVU 

framför barnets perspektiv i citatet nedan: 

 

Hen vill komma hem och förstår inte varför hen omhändertagits. Helst vill hen bo 

hemma och ha en kontaktfamilj. Det stämmer att hen sagt till Nora att hen inte vill leva 

men det gäller bara dåliga dagar (domslut 2). 

 

Barnets åsikt går emot ombudets indirekta åsikt (tillstyrkan om bifall av tvångsvård) kring 

barnets situation. Barnet tillskrivs, av ombudet, en inkompetens gällande sin egen situation – 

en tillskrivning av barnet som oförmögen att veta sitt eget bästa inom diskursen om barnet 

som objekt. 

 

Ombudets motsägande ter sig i domsluten genom att ombudet även direkt framför den egna 

uppfattningen kring barnets situation - ”..det är uppenbart att barnet utsätter sig för risker och 
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att hen löper påtaglig risk att skada sin hälsa” (domslut 8); ”..det måste säkerställas att barnet 

inte hamnar i samma situation som tidigare då hen lockats av kamrater med destruktivt 

beteende” (domslut 4); ”..vård enligt LVU kan ge barnet de ramar och gränser hen behöver” 

(domslut 2); ” Det är tydligt att barnet är mycket mån om att komma hem och hen förskönar 

sin relation med modern.” (domslut 10). Barnets oförmåga att veta sitt eget bästa påvisas 

alltså ytterligare genom ombudets direkta beskrivningar av barnets aktörskap som skadligt 

gentemot den egna personen.  

 

Återkommande då ombudet anfört sina egna åsikter kring barnets situation lägger ombudet 

främst fokus på uttalanden kring barnets behov samt vårdnadshavarens tillkortakommanden. 

Barnets behov beskrivs i termer av tydliga gränser och rutiner: ”Vård enligt LVU kan ge 

barnet de ramar och gränser hen behöver” (domslut 2); ”Om barnet fick en mer inrutat 

tillvaro..” (domslut 4); ”..får ingen struktur i sin tillvaro varför hens situation måste förändras” 

(domslut 1). Vidare motiverar ombudet vård enligt LVU genom att uttala sig kring barnets 

relation till vårdnadshavaren som: ”..förskönar sin relation till modern” (domslut 10); ”..det 

kan hjälpa hans mamma” (domslut 2); ”..de har ingen plan för hur de ska hjälpa hen efter 

hemkomsten till Sverige” (domslut 4).  Barnets behov sätts i kontrast till vårdnadshavarens 

tillkortakommanden i termer av att barnet har en bristfällig relation med vårdnadshavaren 

samt att vårdnadshavaren inte kan och vet hur de ska hantera barnet. Sammanfattningsvis är 

det återkommande att det är barnets behov av stabila hemförhållanden som motiverar 

ombudets tillstyrkan om bifall till vård enligt LVU. Barnet tillskrivs därmed en position 

mottagare av vårdnadshavarens inkompetens gällande att skapa stabila hemförhållanden. 

Diskursen om barnet som objekt påvisas genom beskrivningar av barnet som en mottagare av 

vårdnadshavarens, den vuxnes, tillkortakommanden. Den vuxnes bristande omsorgsförmåga 

beskrivs som en bidragande orsak till barnets socialt nedbrytande beteende. I ett av de 

domslut där ombudet uttalar sig kring vårdnadshavaren, beskriver ombudet vårdnadshavaren 

som överdriven i sina beskrivningar av barnets umgänge som skadligt: 

 

Barnets föräldrar har sin bild av vilka barnets kompisar är men man vet egentligen inte 

om kompisarna är bra eller dåliga för barnet. Det är därför lite farligt att gå endast på 

beskrivningar från en väldigt orolig förälder..(..)..det har inte förekommit någon 

kriminalitet..(..)..mycket grundar sig i missförstånd..(..)..det finns fog för vård med stöd 

av LVU under en kortare period (domslut 7). 

 

Detta kan tolkas som att ombudet framhäver barnets uppgifter, och därmed bekräftar barnets 

aktörskap inom diskursen om barnet som subjekt. Detta för att sedan tillstyrka bifall om vård 

enligt LVU, trots att barnet genom sin närvaro i rätten förnekat samtliga uppgifter övriga 

aktörer anfört samt framfört att ”..hen inte har något socialt nedbrytande beteende” (domslut 

7). Diskursen om barnet som objekt avspeglas i ombudets tillstyrkan om bifall, trots att både 

barnet och ombudet beskrivit barnet som en kompetent aktör. Ombudet anser därmed att 

barnet är i behov av tvångsvård av oklara skäl: ”..det finns fog” (domslut 7), även fast barnet 

beskrivs som en kompetent aktör av ombudet. Ombudet är således en medaktör vad gäller 

skapandet av diskursen om barnet som subjekt, då ombudet möjliggör barnets aktörskap och 

fungerar som en ”förlängd arm”. Dock ska påpekas att ombudets status som medaktör bör ses 
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som indirekt då det ingår i ombudets arbete att, förutom agera som barnets språkrör, tillvarata 

barnets bästa. Det är ombudet som avgör vad hen anser är till barnets bästa, varav hen kan 

anse att barnets aktörskap bör inskränkas. I dessa fall växelverkar barnets position som objekt 

och subjekt i ombudets anföranden kring barnets situation. Barnet framställs som ett subjekt i 

den bemärkelsen att ombudet återger barnets åsikt och vilja som subjekt. Barnet framställs 

som ett objekt i den bemärkelsen att ombudet återger sin egen syn på barnets situation och 

barnets bästa i relation till barns behov i allmänhet. 

6.2.3.2 Ombudets ställning i förvaltningsrättens bedömning 

Inte i något av de domslut där ombudet anför sin egen uppfattning om barnets situation 

hänvisar förvaltningsrätten direkt till ombudet i sin bedömning kring barnets behov av vård 

enligt LVU. Dock svarar förvaltningsrätten indirekt på några av de uppgifter som ombudet 

anfört, i sin bedömning kring barnets behov av vård. Detta kan tolkas som att 

förvaltningsrätten väljer ut de uppgifter som är mest väsentliga för bedömningen kring 

huruvida barnets beteende är att beteckna som socialt nedbrytande samt huruvida brister i 

omsorgen föreligger. I citatet nedan anför exempelvis ombudet uppgifter kring barnets 

situation i sin motivering av vård enligt LVU: 

 

Om barnet fick en mer inrutat tillvaro med vuxna som säger ifrån skulle hen få chansen 

att ändra sitt beteende och även få en bra skolgång. Det måste säkerställas att hen inte 

hamnar i samma situation som tidigare då hen lockats av kamrater med destruktivt 

beteende. I dagsläget finns det således inga alternativ till vård enligt LVU (domslut 4). 

 

Ombudet beskriver att barnets beteende bör ändras samt att barnet umgås med skadligt 

umgänge. I sin bedömning kring barnets vårdbehov anför förvaltningsrätten följande i det 

nyss citerade domslutet: ”Hen behöver hjälp med att bryta beteendet och komma ifrån sin 

nuvarande miljö” (domslut 4). Således bekräftar förvaltningsrätten ombudets uppgifter kring 

barnets beteende, som enligt ombudet bör ändras samt ombudets åsikt kring barnets umgänge 

som skadligt för barnet. Ytterligare ett exempel på ett ombuds anförande i förhållande till 

förvaltningsrättens bedömning påvisas i citaten nedan. Ombudet anför: 

 

Barnets destruktiva beteende måste dock brytas med hjälp av tvångslagstiftning. Det 

har pågått under en längre tid och de olika rymningarna har påverkat hen (domslut 1). 

 

I förvaltningsrättens bedömning inkluderas ombudets anförda uppgifter, utan att ombudet 

uttryckligen nämns: 

 

Det har framkommit att hen på grund av sin impulsivitet hamnat i riskfyllda situationer 

samt att hen avvikit från hemmet och jourfamiljehemmet (domslut 1). 

 

6.2.3.3 Summering av ombudets perspektiv och förvaltningsrättens bedömning  

Sammanfattningsvis går att konstatera att ombudets ställning som framhållande av barnets 

position som subjekt och objekt i växelverkan till stor del faller bort. Detta i och med att 
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ombudet endast i hälften av domsluten framhåller barnet som ett subjekt genom att återge 

barnets åsikt. Ombudet ställer barnets behov i kontrast till barns behov i allmänhet, inom 

ramen för diskursen om barnet som objekt, vid sitt eget anförande kring barnets situation. 

 

Ombudet är generellt enig med förvaltningsrättens bedömning, genom att tillstyrka bifall till 

vård i samtliga domslut (utom ett). Detta ställt i relation till förvaltningsrättens beslut om 

bifall till vård i samtliga domslut. Både ombudet och förvaltningsrätten framställer barnet som 

objekt vad gäller barnets vårdbehov, då barnet uttryckligen återkommande motsätter sig bifall 

till tvångsvård. Barnets åsikt uttryckt som subjekt diskvalificeras, till förmån för kvalificering 

av barnet som objekt i den bemärkelsen att barnet tillskrivs en oförmåga att veta sitt eget bästa 

i förhållande till ombudets uppfattning kring vad som är att anse som barnets bästa.  

6.2.4 Barnet 

Avsnittet nedan avser återge barnets perspektiv på sin egen situation genom deltagande 

aktörer i rätten. Vi är medvetna om att barnets åsikt och vilja kan modifieras genom 

återberättande, men vi utgår i analysen från att barnet försätter sig själv i subjektspositioner 

genom att framföra sin åsikt och vilja genom andra aktörer – genom indirekt aktörskap. Detta 

belyses vidare i avsnitt 7.2 Slutsatser. Barnet anför även uppgifter kring sin egen situation 

genom närvaro som deltagande aktör – genom direkt aktörskap. Avsnittet är uppbyggt genom 

att inledningsvis redovisa barnets inställning till tvångsvård översiktligt, för att sedan redovisa 

barnets åsikter utefter deltagande aktörer. Avslutningsvis avser vi återge barnets ställning i 

förvaltningsrättens bedömning kring barnets behov av vård. 

6.2.4.1 Barnets perspektiv på sin egen situation 

Barnets beteende såväl som barnets uttalanden indikerar på att barnet inte samtycker till 

tvångsvård enligt LVU. Barnet uttrycker sig återkommande kring sin oenighet till tvångsvård. 

Dessa uttryck sker genom ombud, socialnämnd och/eller genom barnets egen närvaro i rätten. 

Återkommande anförs uppgifter att barnet samtycker till frivillig vård istället för tvångsvård: 

”..hen vill flytta tillbaka till ett av de jourhem där hen tidigare varit placerad” (domslut 3); 

”..kan tänka sig frivillig vård” (domslut 6); ”..hen vill bo utanför hemmet..(..)..till en början 

vill hen inte ha besök från föräldrarna i familjehemmet” (domslut 7); ”..helst vill hen bo 

hemma och ha en kontaktfamilj” (domslut 2). Barnets motsättning till tvångsvård återkommer 

även genom att barnet anför att tvångsvården inte kommer medföra något positivt för hens 

utveckling: ”..hen anser inte att det finns någon risk för hens hälsa och utveckling” (domslut 

1); ”..hen kommer att fortsätta avvika för det fall hen inte får träffa sina vänner” (domslut 8); 

”..har varit mycket negativ till att placeras på behandlingshem” (domslut 4). Genom att uttala 

sig kring sin egen situation kvalificerar barnet sig som ett subjekt och tillskriver sig själv en 

position som kompetent aktör vad gäller sin avstyrkan till tvångsvård. 

 

I de fall där barnet inte uttalat motsätter sig tvångsvård kan tolkas att barnets beteende 

indikerar om en likgiltighet angående sin egen situation.  Citatet nedan är ett exempel på 

barnets ointresse om konsekvenserna av sitt agerande: 
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Barnet har även medgett att hens umgänge inte varit bra och att hen är medveten om att 

hen kan hamna i samma situation med socialt utanförskap, men att hen inte bryr sig. 

Allt är kaos runt hen och hen struntar i vad som kan hända (domslut 10). 

 

Barnets likgiltighet kring sin situation försätter barnet i en position som mottagare av den 

vuxnes åsikt kring vad som anses vara barnets bästa. Barnet inskränker sitt eget aktörskap 

genom att inte yttra sig kring sitt vårdbehov, och kvalificerar sig därmed som objekt. 

Förvaltningsrättens bedömning kring barnets vårdbehov baseras då på andra aktörers utsagor 

än barnets, andra aktörers åsikt om barnets bästa. Samtidigt kan barnets passivitet tolkas som 

ett medvetet agerande från barnets sida, ett ställningstagande i enlighet med barnets egen vilja 

som subjekt. 

 

Vidare går att utkristallisera en koppling till vilka sorters uppgifter barnet anfört i förhållande 

till vilken aktör som förmedlat dessa uppgifter: 

 

Socialnämndens återgivning av barnets uppgifter består av sådant som barnet förmedlat i 

utredningssamtal med nämnden. Socialnämndens skildring av barnets uppgifter kring sin egen 

situation berör återkommande dels barnets inställning till vård; ”..barnet har varit ambivalent 

till placering på institution” (domslut 1); ”..barnet har varit mycket negativ till att placeras på 

behandlingshem” (domslut 4) - dels barnets relation till droger: ”..barnet har uttryckt att hen 

genom sin bror är van vid missbruk och att det inte är främmande för hen” (domslut 8); 

”..barnet berättar att hen druckit alkohol och att hen har ett umgänge där droger förekommer 

men att hen aldrig testat själv” (domslut 10); ”..hen har erkänt att hen tagit droger” (domslut 

9); ”..blivit erbjuden droger” (domslut 8); ”tillstått att hen prövat droger” (domslut 7).  Genom 

att motsätta sig vård enligt LVU försätter barnet sig själv i en position som kompetent aktör 

inom diskursen om barnet som subjekt. Barnet hävdar att denne inte är i behov av tvångsvård 

och därmed medveten om sitt eget bästa. Vad gäller barnets drogbruk framkommer skilda 

utsagor, dels drogernas påverkan som nedtonad, som en del av barnets vardag; dels barnets 

nekande till drogbruk. Genom att tona ned drogernas skada samt neka till drogbruk 

tillerkänner barnet att hen är medveten om att drogbruket medför en risk gentemot hens hälsa. 

Barnet försätter sig i en position som i kontroll över sin relation till droger. Barnet kvalificerar 

sig som subjekt, som medveten om sitt eget bästa och som kompetent aktör inom diskursen 

om barnet som subjekt. 

 

Vad gäller vårdnadshavarens återgivning av barnets egen åsikt och vilja har vårdnadshavaren 

i samtliga av dessa domslut avstyrkt bifall till vård enligt LVU. Barnet framställs som 

nedslagen över sin situation som aktuell för tvångsvård: ”..det är första gången som barnet 

erkänner att hen gjort fel.. (..)..säger att hen vill förändras” (domslut 6); ”..vill tillbaka hem.” 

(domslut 2); ”..ledsen över att få skulden över saker som händer” (domslut 5). Genom 

vårdnadshavarens återgivning av barnets åsikt tillskriver barnet sig själv en position som 

insiktsfull över situationen. Barnet som subjekt kommer till uttryck genom barnets tilltro till 

sin förmåga att reda ut situationen, att agera genom kompetent aktörskap i enlighet med sitt 

eget bästa inom diskursen om barnet som subjekt. 
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Ombudet skildrar barnets åsikt och vilja delvis bestående av barnets uttryckliga missnöje till 

tvångsvårdsplaceringen: ”Barnet vill inte vara kvar på SiS-hemmet i Boden eftersom hen inte 

tycker att vistelsen där har varit bra” (domslut 3); ”..har lärt sig en läxa på institutionen. 

Barnet vill inte vara kvar där..” (domslut 1); ”Hen vill komma hem och förstår inte varför hen 

har omhändertagits” (domslut 2). Ombudet skildrar även barnets åsikt som oengagerad 

gällande sin situation: ”..hen kommer att avvika för det fall hen inte får träffa sina vänner” 

(domslut 8) samt ”Barnet har bekräftat vissa delar av utredningen..(..).. det är riktigt att de gör 

dumma saker tillsammans..(..).. tagit spice och hen har rökt cannabis” (domslut 9). Genom att 

anföra uppgifter kring sin inställning till vård kvalificerar sig barnet som ett subjekt och 

tillskriver sig själv en position som kompetent aktör som inte är i behov av vård. Vad gäller 

barnets likgiltighet kring sin situation försätter den barnet i en position som mottagare av den 

vuxnes åsikt kring vad som anses vara barnets bästa. Barnet inskränker sitt eget aktörskap 

genom att utelämna sin framtid åt den vuxne att bestämma, och kvalificerar sig därmed som 

objekt. Dock, genom att uttrycka sig överhuvudtaget, kan barnet tolkas försätta sig i en 

position som subjekt, som själv väljer vad hen vill anföra kring sin situation.  

 

Uttalanden från barnet genom egen närvaro består i huvudsak av argumentation mot övriga 

aktörers anförda uppgifter kring barnets situation; ”..barnet anser att mycket har överdrivits 

och påpekar att det inte hör till vanligheterna att hen är ute på nätterna utan att vara nåbar 

(domslut 6)” samt ”det har inte hänt något farligt när hen varit borta från hemmet..(..)..hen har 

inte varit tillsammans med någon äldre kille..(..)..hen är inte intresserad av droger ” (domslut 

7). Barnet tillskriver sig själv en position som kompetent aktör genom att hävda att hen agerat 

lämpligt. Detta inom diskursen om barnet som subjekt - barnet som kompetent aktör och 

förmögen att veta och agera i enlighet med sitt eget bästa. 

6.2.4.2 Barnets ställning i förvaltningsrättens bedömning 

Återkommande i domsluten är förvaltningsrättens ställningstaganden till huruvida barnets 

beteende är att titulera som socialt nedbrytande beteende enligt 3 § LVU. I förvaltningsrättens 

bedömning benämns sådant beteende bland annat som: ”gränsöverskridande” (domslut 3); 

”normbrytande” (domslut 8); ”brottsliga gärningar” (domslut 2); ”sexuella utspel” (domslut 

3);”aggressivt uppträdande” (domslut 10); ”impulsivitet” (domslut 1). En företeelse som 

genomsyrar samtliga bedömningar är att barnet trotsat den vuxnes regler i olika bemärkelser, 

exempelvis genom att avvika från hemmet, omge sig med skadligt umgänge, begå brott, 

använda våld, inta beroendeframkallande medel och uppträda aggressivt. Genom att barnets 

beteende betecknas som socialt nedbrytande gentemot den egna personen konstrueras barnet 

som oförmögen att veta sitt eget bästa. Diskursen om barnet som objekt inbegriper därmed en 

syn på barnet som i behov av en vuxen. Detta då förvaltningsrättens beskrivning av barnets 

socialt nedbrytande beteende kommer sig av att barnet avvikit från den vuxnes regler; 

reglerna behöver således följas för att undvika det socialt nedbrytande beteendet.   

 

Ytterligare en återkommande typ av utsaga i förvaltningsrättens bedömning är att barnet själv 

inte kan förändra sitt beteende utan vård enligt LVU, då barnet bland annat ”..måste komma 

ifrån sitt nuvarande umgänge” (domslut 4); ”..inte lyckats bryta sitt normbrytande beteende” 

(domslut 10); ”..saknar insikt i de risker hen utsätter sig för” (domslut 8). Detta, i förhållande 
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till barnets återkommet uttryckliga motsättning till vård, påvisar att barnets anförda utsagor 

inte gör någon skillnad för utfallet av förvaltningsrättens bedömning, som i samtliga domslut 

utmynnat i en fastställd dom om tvångsvård. Förvaltningsrätten kvalificerar barnet som i 

behov av vård genom att tilldöma barnet en oförmåga att förändras utan vård, en inkompetens 

avseende barnets aktörskap. Förvaltningsrätten försätter därmed barnet i en position som 

oförmögen att veta sitt eget bästa inom diskursen om barnet som objekt.    

 

Förvaltningsrätten argumenterar mot vård på frivillig väg som en del av sin motivering för 

tvångsvård. De aktörer som betonar barnet som i behov av tvångsvård i förvaltningsrättens 

bedömning används som argument mot frivilliga insatser. Citatet nedan baseras dels på 

barnets utsaga att hen har insett att hen gjort fel och vill sköta sig framöver; dels på 

förvaltningsrättens konstaterande att tidigare frivillig vård inte fungerat på längre sikt, vilket 

socialnämnden anfört: 

 

Förvaltningsrätten konstaterar att det har gjorts flera försök med insatser på frivillig 

väg.. (..) ..Förvaltningsrätten tvivlar inte på att barnet nu har en ärlig vilja att förändra 

sin egen situation. Hen har dock vårdats under en mycket kort tid och det är därför 

svårt att konstatera en genomgripande och hållbar förändring i hens beteende. För att 

garantera en sådan förändring är det av stor vikt att barnet långsiktigt får det stöd hen 

behöver för att bryta med sin gamla livsstil (domslut 6). 

 

Förvaltningsrätten bekräftar barnet som kompetent och delaktig i enlighet med diskursen om 

barnet som subjekt. Barnet tillskrivs därefter en subjektsposition som oförmögen att veta sitt 

eget bästa, som inkompetent aktör, med hänvisning till barnets stabilitet som hittills kortvarig. 

Socialnämndens anförande kring att frivilliga insatser inte fungerat används som ett argument 

för tvångsvård. Förvaltningsrätten ställer sig med andra ord tvivlande till att barnets förmåga 

att förändras utan vård enligt LVU. 

 

Förvaltningsrätten bemöter, både direkt och indirekt, uppgifter anförda av barnet genom 

deltagande aktör i sin bedömning kring barnets vårdbehov. Det går att konstatera att 

förvaltningsrätten bemöter relativt få av det totala antalet uppgifter barnet anfört kring sin 

egen situation. Förvaltningsrätten bemöter i vissa fall direkt barnets uppgifter genom att 

uttryckligen inkludera barnet i sitt bemötande av uppgifterna:  

 

..hen har själv uttryckt att hen kommer att avvika för det fall hen inte får träffa sina 

vänner. Förvaltningsrätten instämmer därmed i parternas samstämmiga bedömning att 

det inte går att genomföra den vård barnet behöver på annat sätt än genom LVU 

(domslut 8). 

 

Förvaltningsrätten tvivlar inte på att barnet nu har en ärlig vilja att förändra sin egen 

situation. Hen har dock vårdats under en mycket kort tid och det är därför svårt att 

konstatera en genomgripande och hållbar förändring i hens beteende (domslut 6). 
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Barnet har anfört att hen vill vara placerad i ett familjehem i Uppsala- eller 

Stockholmsområdet. Då frågan om placering inte prövas inom ramen för detta mål.. 

(domslut 7). 

 

Genom att bemöta barnets anförda uppgifter bekräftar förvaltningsrätten barnet som aktör, i 

enlighet med diskursen om barnet som subjekt. Då förvaltningsrätten i två av dessa tre 

citerade domslut argumenterar mot barnets anföra åsikt, ifrågasätter förvaltningsrätten barnets 

kompetens gällande barnets aktörskap inom diskursen om barnet som objekt.  

 

Förvaltningsrätten bemöter indirekt uppgifter anförda av barnet genom deltagande aktör 

genom genom att bemöta barnets yrkande utan att nämna att det är barnet som anfört 

uppgifterna de bemöter. Citatet nedan redovisar barnets yrkande genom ombudet: 

 

Barnet har bekräftat vissa delar av utredningen. Vad gäller barnets kamrater så 

stämmer det att hens vänner är äldre. De är personer barnet lärt känna i skolan och det 

är riktigt att de gör dumma saker tillsammans. Det stämmer att barnet röker cigaretter. 

Barnet har även bekräftat att hen tagit spice och att hen rökt cannabis (domslut 9). 

 

Förvaltningsrätten bemöter indirekt barnets uppgifter kring sitt umgänge och drogbruk genom 

att anföra: 

 

Enligt förvaltningsrätten är det visat att barnet har umgåtts med personer som har 

dåligt inflytande på hen..(..).. att hen vägrar lyssna på vuxna samt har testat narkotika. 

Förvaltningsrätten finner att detta är ett social nedbrytande beteende som gör att hen 

bland annat riskerar att dras med i kriminalitet och ytterligare missbruk (domslut 9).   

 

Att förvaltningsrätten inte uttalat bemöter barnets anförda uppgifter kan tolkas som att 

förvaltningsrätten gör en sammanvägning av allt som framkommit genom flera aktörers 

yrkanden kring exempelvis umgänge eller drogbruk. Förvaltningsrättens agerande även tolkas 

som att de inte bekräftar barnets aktörskap som subjekt i rätten. Barnet tillskrivs därmed en 

subjektsposition som rättsobjekt, som en inkompetent aktör i behov av vuxna som avgör 

barnets bästa.  

6.2.4.3 Summering av barnets perspektiv och förvaltningsrättens bedömning 

Sammantaget går att utröna att barnets ställning som aktör i förvaltningsrättens bedömning är 

svag. Barnet framställer sig själv som kompetent aktör inom ramen för diskursen om barnet 

som subjekt och tillskriver sig själv kompetens gällande vetskap om och agerande i enlighet 

med sitt eget bästa.  Detta beaktar inte förvaltningsrätten i sin bedömning kring barnets 

vårdbehov. Förvaltningsrätten diskvalificerar barnet som en aktör kompetent nog att agera i 

enlighet med sitt eget bästa, genom att kvalificera barnet som i behov av en vuxen samt i 

behov av tvångsvård inom ramen för diskursen om barnet som objekt.   
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7. Diskussion och slutsats 

Detta kapitel avser skildra vår diskussion kring studien och dess resultat i relation till studiens 

syfte - att undersöka om och i så fall hur barnperspektivet kommer till uttryck i domslut 

genom förställningar om barnet i relation till hur barnets röst beaktas i förvaltningsrättens 

bedömning kring barnets bästa. Avsnittet avser även knyta an till studiens frågeställningar:  

 

Vilken information om barnet beaktar förvaltningsrätten i bedömningar rörande LVU? 

På vilket sätt har barnets egen åsikt och vilja redovisats av deltagande aktörer i rätten? 

På vilket sätt framställs barnet av deltagande aktörer i rätten? 

 

Kapitlet inbegriper även studiens slutsatser samt implikationer till vidare forskning. 

7.1 Diskussion 

7.1.1 Information om barnet samt barnets talan 

Genom analysen går att konstatera att förvaltningsrätten beaktar barnets åsikter på ett 

godtyckligt sätt. Information som barnet anför, genom deltagande aktörer eller genom egen 

närvaro, ges litet utrymme i förvaltningsrättens bedömning kring barnets bästa.  Barnet tillges 

därmed en svag ställning i förvaltningsrättens bedömning, vilket indikerar på att barnets 

anförda utsagor inte tillskrivs tillförlitlighet i lika hög grad som socialnämndens anföranden, 

vilka återkommande hänvisas till både i sin helhet och delvis i förvaltningsrättens bedömning. 

Vårdnadshavaren tillges en stark ställning såvida vårdnadshavarens utsagor går i enlighet med 

socialnämndens anföranden. Ombudets ställning är stark i den bemärkelsen att ombudets 

tillstyrkanden om bifall av tvångsvård står i relation till förvaltningsrättens beslut om bifall till 

tvångsvård. Information kring barnet som beaktas i förvaltningsrättens bedömning handlar 

främst om vårdnadshavarens tillkortakommanden, samt barnets oförmåga att agera i enlighet 

med sitt eget bästa. Vårdnadshavarens tillkortakommanden och barnets bästa beskrivs i 

relation till barnets behov, beteende, hälsotillstånd och omgivande riskmiljöer i 

förvaltningsrättens bedömning.  

 

Barnet har rätt att avstå från att säga sin mening (SOU 2000:77), vilket i analysen framgår har 

gjorts. Utifrån analysen antyds inskränkningar av barnets talan dels bero på just barnets egen 

vilja - att barnet inte önskar komma till tals kring sin egen situation i enlighet med diskursen 

om barnet som subjekt. Dels belyser vår empiri att inskränkningar av barnets talorätt kan bero 

på barnets svaga ställning i förvaltningsrättens bedömning samt föreställningar om barnet 

inom diskursen om barnet som objekt. Samtliga av de barn som innefattas av empirin är ej 

processbehöriga, då samtliga barn är under 15 år. Trots att barnet inte är processbehörigt finns 

dock bestämmelser som tillerkänner barnet gradvis stigande autonomi utifrån mognad och 

ålder, samt en befäst talerätt för barnet inom rättsprocessen. Barnet har rätt att uttrycka sig i 

frågor som rör barnet själv och rätt till att få sina åsikter beaktade i tvångsvårdsförhandlingar 

(Barnkonventionen artikel 12; Mattson 2006; Socialstyrelsen 2009). Analysen påvisar en 

avsaknad av tydliggörande kring föreskriften om att såvida barnet inte är närvarande i rätten 

så ska ”hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt” (LVU 36 
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§ 1 st.). Av analysen att döma har det inte klarlagts huruvida barnet har tillfrågats att närvara i 

rätten eller om nämnd och ombud så långt som möjligt i sina utredningar försökt klargöra 

barnets inställning till sin egen situation. Det är även oklart huruvida den information som 

redovisas i domsluten som barnets anförda uppgifter är det enda som barnet uttryckt. Mot 

bakgrund av barnkonventionens artikel 3 och 12 ska barnet ha rätt att framföra sina egna 

åsikter i frågor som rör barnet själv, oavsett om nämnd eller förvaltningsrätt anser att det 

tillför utredningen något eller inte. Barnets anförande ska sedan beaktas i förhållande till 

rådande ålders- och mognadsrekvisit. Det framgår inte i något domslut att ett sådant 

resonemang har förts.  

7.1.2 Föreställningar om barnet 

Den diskursteoretiska analysen har utmynnat i två inriktningar av diskursen om barnet, vilka 

vi benämner som två diskurser för sig – dels diskursen om barnet som subjekt; dels diskursen 

om barnet som objekt. Diskurserna speglar en maktkamp, i enlighet med Foucaults (2008) 

definition av begreppet diskurs. Den maktkamp som rättens deltagande aktörer bedriver 

sinsemellan ger sken av en kamp om att övertyga förvaltningsrätten att deras framställning om 

barnet är riktig, inom ramen för diskursen som objekt och/eller diskursen som subjekt.  

 

I enlighet med ett barndomssociologiskt perspektiv ses diskursen om barnet som subjekt som 

ett uttryck för barnet som en kompetent aktör. Barnet tillskrivs en jämbördig status med den 

vuxne och tillges makten att utöva sitt eget aktörskap (Halldén 2007). Inom ramen för 

diskursen om barnet som subjekt bekräftas barnets aktörskap i analysen genom att barnet 

tillskrivs en kompetens gällande sin egen situation och ses som förmögen att veta sitt eget 

bästa. Barnets tilltro till att reda ut sin situation och förändras till det bättre belyses. Även 

barnets goda egenskaper belyses som en motivering till barnet som kompetent aktör.  Detta 

kopplat till den barndomssociologiska synen på barnperspektivet, i vilket rättens aktörer inom 

ramen för diskursen om barnet som subjekt har försökt se situationen utifrån hur barnet tolkar 

den. Barnet beskrivs inte som en mottagare av samhällsnormer från den vuxne (Halldén 

2007), utan istället som aktör i stånd att själv ta ställning till omgivande inflytanden.  

 

Diskursen om barnet som objekt inbegriper, enligt ett barndomssociologiskt perspektiv, en 

föreställning om barnet som inkompetent aktör till följd av barnets status som ofullständig 

vuxen (Halldén 2007). Genom att behandla barnet inom ramen för diskursen om barnet som 

objekt anses barnet sakna den kompetens som vuxna har kring barnets situation. I domsluten 

har diskursen om barnet som objekt en framträdande roll. Barnet tillskrivs en inkompetens 

gällande sitt eget aktörskap och uppfattas som oförmögen att veta sitt eget bästa. Det socialt 

nedbrytande beteendet anses ha fått sådana konsekvenser att barnet måste kontrolleras genom 

tvångsvård för att undvika det socialt nedbrytande beteendet. Barnet beskrivs även som en 

mottagare av den vuxnes tillkortakommanden. Genom att barnet beskrivs som mottagare, 

anses den vuxnes tillkortakommanden vara en bidragande orsak till barnets socialt 

nedbrytande beteende. Diskursen om barnet som objekt utmärks av ett vuxenperspektiv. 

Vuxenperspektivet i sin tur utmärks bland annat av att förvaltningsrätten sätter stor tilltro till 

socialnämndens uppgifter kring barnets situation. Domslutens utpräglade vuxenperspektiv 

försätter barnet i en position som underordnad den vuxne. Genom att barnet försätts i denna 
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subjektsposition riskerar barnets aktörskap att inskränkas till följd av protective exclusion, 

vilket enligt Qvortrup (1997) innebär att barnets aktörskap begränsas genom föreställningar 

om att barnet är i behov av skydd. 

7.2 Slutsatser 

Föreställningar om barnet i rätten indikerar på att förvaltningsrättens barnperspektiv är 

bristfälligt, då barnperspektivets två delar - inifrånperspektiv och utifrånperspektiv på barnets 

situation, inte tillges beaktning i lika hög grad. Detta i bemärkelsen att barnets svaga ställning 

i förvaltningsrätten ger implikationer om att det råder asymmetri i rättskontexten barn och 

vuxen emellan. Barnets ålder och mognad anses uppenbarligen inte vara tillräcklig för att 

tillges betydelse, då barnets utsagor förkastas. Därmed avfärdas barnperspektivets 

inifrånperspektiv, det enskilda barnets utsaga tillmäts ingen betydelse. Barnets bästa beaktas 

således i relation till andra aktörers information om barns behov. Detta i enlighet med barnet 

som en socialt konstruerad kategori, där allmänna föreställningar om barns intressen, villkor 

och behov i rätten uppenbarligen väger tyngre än barnet som subjekt, vilket endast kan förstås 

i relation till det enskilda barnets perspektiv. Genom att barnperspektivets två delar inte 

fungerar i växelverkan, förloras grundtanken utifrån barnets bästa – att väva samman barnets 

aktörskap med generell kunskap om barns behov. Sammanfattningsvis råder oklarhet kring 

huruvida barnets åsikt har kartlagts i enlighet med både de bestämmelser som rör barnets rätt 

att bli hörd, barnkonventionens artikel 12, LVU 36 § 1 st. samt de rådande principerna om 

hänsynen till barnets bästa, barnkonventionens artikel 3, LVU 1 § 5st. samt SoL 1 kap 2 §. 

 

Barnets perspektiv redovisas på ett problematiskt sätt i domsluten. Detta då barnets åsikt och 

vilja riskerar att modifieras genom återberättande, vilket är det vanligt förekommande i 

studiens empiri. Det går därför inte att dra någon slutsats kring huruvida det barnet anfört 

genom deltagande aktörer i rätten är en korrekt återgivning av barnet. Detta går dock inte 

emot det faktum att analysen påvisar ett bristande barnperspektiv, eftersom talan genom 

deltagande aktörer är det främsta sätt som barnets inifrånperspektiv redovisas i rätten. 

 

Det går även att konstatera att implementeringen av lagändringen den 1 januari 2013 och dess 

åsyftade förtydligande av barnperspektivet och principen om barnets bästa inte kommit till 

uttryck i vår analys. Det stärkta rättsliga skydd för barn och unga som ska genomsyras av 

barnperspektivets grundtanke om ett helhetsperspektiv på barnet har gått förlorad genom 

barnets låga status som aktör.  

 

Utifrån studien blir möjligt att hävda att förvaltningsrätten innehar makten att kvalificera 

barnet som objekt och subjekt, att definiera föreställningar om barnet. I sin bedömning 

inkluderar förvaltningsrätten deltagande aktörers anföranden kring barnet och beaktar den 

information och de föreställningar som anses mest tillförlitliga. De av Foucault (1993) 

nämnda egenskaper som kvalificerar/diskvalificerar ett subjekt att tillträda en diskurs kan 

inskränkas till följd av felaktiga egenskaper för den aktuella kontexten. Av analysen framgår 

slutligen att denna felaktiga egenskap består i att vara barn.  
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7.2.1 Implikationer till vidare forskning 

Studien påvisar föreställningar om barnet i rättskontexten som inkompetent aktör. För att 

säkerställa ett barnperspektiv bör barnet tillges förutsättningar att uttrycka sina åsikter kring 

sin egen situation. Det innebär att det måste finnas kunskap om och utarbetade arbetssätt för 

hur barnets åsikter på bästa sätt kan inhämtas. Detta implicerar frågan huruvida barnets 

utsagor ska tillges betydelse i förvaltningsrättens bedömning, något som står i relation till 

rådande ålders- och mognadsrekvisit. Under studiens gång har påvisats att mognad inte har 

någon fastställd definition. Därav är det av största vikt att utarbeta riktlinjer för hur 

mognadsrekvisitet ska användas, för att undvika inskränkningar av barnets aktörskap. Vidare 

bekräftar vår studie vårt tredje avsnitt om tidigare forskning, där det bland annat framkommer 

implikationer av behovet av ett balanserat förhållningssätt till barnet som objekt och subjekt 

för att säkerställa ett barnperspektiv. 

  



 

49 

 

8. Referensförteckning 

8.1 Litteratur 

Andersson, Gunvor; Aronsson, Karin; Hessle, Sune; Hollander, Anna. & Lundström, Tommy. 

(2004). Kunskapsöversikt: Barnet i den sociala barnavården. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2005). Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 2., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Burr, Vivien (1995). An introduction to social constructionism. London: Routledge. 

 

Börjesson, Mats (2003). Diskurser och konstruktioner: en sorts metodbok. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Foucault, Michel (1993). Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France 

den 2 december 1970. Stockholm: B. Östlings bokförl. Symposion. 

 

Foucault, Michel (2008). Diskursernas kamp. Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion. 

 

Foucault, Michel (1992). Vansinnets historia under den klassiska epoken. 4. uppl. Lund:Arkiv 

Förlag. 

 

Foucault, Michel (2002). Vetandets arkeologi. Lund: Arkiv. 

 

Foucault, Michel (2003). Övervakning och straff: fängelsets födelse. 4. uppl. Lund: Arkiv 

Förlag. 

 

Halldén, Gunilla. (2007). Barndomssociologi och möjligheten av ett psykosocialt perspektiv. I 

Halldén, Gunilla. (red.) Den moderna barndomen och barns vardagsliv, (s. 25-40). 

Stockholm: Carlsson. 

 

Jacobsen, Maritha. Terapeuten som motpart – dilemman för offentliga parter i 

domstolsförhandling i mål om tvångsvård. I: Jacobsen, Maritha. (2006) Terapeutens rätt – 

rättslig och terapeutisk logik i domstolsförhandlingar. Avhandling Umeå Universitet, 

institutionen för socialt arbete.  

 

Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal (2008). Hegemonin och den socialistiska strategin. 

Göteborg: Glänta. 

 

Mattson, Titti (2006). Barnet som subjekt och aktör. Uppsala; Iustus Förlag AB. 

 

Norrby, Catrin (2004). Samtalsanalys: så gör vi när vi pratar med varandra. 2., [rev.] uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 



 

50 

 

 

Näsman, Elisabeth (2004). Barn, barndom och barns rätt. I: Barns makt. (red) Lena Olsen. 

Uppsala; Iustus Förlag AB.  

 

Näsman, Elisabet & von Gerber, Christina (2003). ”Det angår ju inte oss” – 

Barnperspektivet. Arbetsrapport från ITUF.  

 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Wyness, Michael (2006). Childhood and society: an introduction to the sociology of 

childhood. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

8.2 Artiklar 

Cederborg, Ann-Christin & Karlsson, Yvonne (2001). Omhändertagande med barnets 

perspektiv. I: Socialvetenskaplig tidsskrift nr 3s. 163-179.  

 

Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet (2008). Barn som offer och aktörer. I: Sociologisk 

forskning s. 81-86.  

 

Foucault, Michel (1982). Subject and Power. I: The University of Chicago Press, Vol. 8 Nr 4. 

s. 777-795.  

 

Hollander, Anna (1998). Barns rätt att komma till tals – ökat inflytande för barn eller vuxna? 

I: Nordisk Sosialt Arbeid – Tidsskrift for sosialarbeidere i Norden. Nr 4, 1998 s. 194-200. 

 

Hollander, Anna; Jacobsson, Maritha & Sjöström, Stefan (2000). Röster i rätten. I: Kulturella 

perspektiv – Svensk etnologisk tidsskrift nr 2, 2000 s. 35-40.  

 

Hughes, Theresa (2010). Representation By Proxy: Adolescent Courtroom Participation in 

Child Welfare Proceedings. I: Children's Legal Rights Journal, vol. 30 (1).1-31. 

 

Jans, Marc (2004).Children as citizens – Towards a contemporary notion of child 

participation. I: Childhood, nr 1. vol. 11, February 2004. 

 

Laclau, Ernesto (1993). Discourse. I: A Companion to Contemporary political philosophy. 

Goodin, Robert E & Petit, Phillip (Red). Oxford: Blackwell Publishers. 

 

Mattson, Titti (1998). Barnets mening i LVU-processen. I: Socialvetenskaplig tidsskrift nr 1, 

s. 45-57.  

 

Mouffe, Chantal. (2000) Hegemoni och nya politiska subjekt: med sikte på ett nytt 

demokratibegrepp, Fronesis 3-4; 27-43. 



 

51 

 

 

Roche, Jeremy (1999). Children: Rights, participation and citizenship. I: Childhood. 1999, 

vol. 6, Nr 4. S. 475-493. 

 

Qvortrup, Jens (1997) A voice for children in statistical and social accounting: A plea for 

childrens right to be heard. I: James, A. & Prout, A. (red.) Constructing and reconstructing 

childhood: contemporary issues in the sociological study of childhood. 2.ed. (85-106). 

London: Falmer. 

8.3 Offentligt tryck 

8.3.1 Statens offentliga utredningar 

SOU 1997:116: Barnets Bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i 

Sverige. Stockholm. 

SOU 2000:77 Omhändertagen - Samhällets ansvar för utsatta barn och unga. Stockholm. 

8.3.2 Propositioner 

Prop. 1979/80:1. Om socialtjänsten. 

Prop. 1989/90:28. Om vård i vissa fall av barn och ungdomar. 

Prop. 2002/03:53. Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. 

Prop. 2012/13:10. Stärkt stöd och skydd för barn och unga 

8.4 Elektroniska källor 

Aronsson, Karin (2004). Barnintervjun och barnets röst. I: Barnet i den sociala barnavården. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Tillgänglig på internet: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10341/2004-110-

12_200411012.pdf 

 

Barnets rätt och LVU - Om barnet i rättsprocessen (2009). Stockholm: Socialstyrelsen. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8404/2009-126-

182_2009126182.pdf 

 

Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. (2009). Stockholm: UNICEF 

Sverige. Tillgänglig på Internet: https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full 

 

Barnombudsmannen (2011). Bakom fasaden – Barn och ungdomar i den sociala barnavården 

berättar. Stockholm. Tillgänglig på internet: 

http://www.barnombudsmannen.se/globalassets/systemimporter/publikationer2/arsrapport-

bakom-fasaden-2011.pdf 

 

Bäckström Lerneby, Johanna. 2007. "Varför frågade de inte hur jag hade det i stället för att 

låsa in mig?". Göteborgsposten. 15 juni. 

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.114880--varfor-fragade-de-inte-hur-jag-hade-det-i-

stallet-for-att-lasa-in-mig-  

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10341/2004-110-12_200411012.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10341/2004-110-12_200411012.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8404/2009-126-182_2009126182.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8404/2009-126-182_2009126182.pdf
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full


 

52 

 

 

Hessle, Sven (2004). Hur vet man när barn far illa? I: Barnet i den sociala barnavården. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Tillgänglig på internet: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10341/2004-110-

12_200411012.pdf 

 

Lundgren, Lars; Sunesson, Per-Anders & Thunved, Anders (2015). Sociallagen (26 mars 

2015, Zeteo), kommentaren till 1 kap. 2 §. 

 

Lundgren, Lars; Sunesson, Per-Anders & Thunved, Anders (2015). Lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (27 mars 2015, Zeteo), kommentaren till 36 §. 

 

Lundström, Tommy (2004). Den sociala barnavården. I: Barnet i den sociala barnavården. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Tillgänglig på internet: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10341/2004-110-

12_200411012.pdf 

 

Nygren, Lennart; Edvall Malm, Disa; Eriksson, Malin och Hamreby, Kerstin. (2015) 

Barnavårdskarriärer - En studie av risktecken och insatser för unga vuxna som varit föremål 

för omfattande interventioner från socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. 

Tillgänglig på internet: 

http://www.psynk.se/download/18.6102f03014b309118f26809c/1423847372853/Barnav%C3

%A5rdskarri%C3%A4rer_mall_150209.pdf 

 

Socialstyrelsen (2004). Termbanken: vårdnadshavare. Tillgänglig på internet: 

http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=46 

 

Vinnerljung, Bo; Sallnäs, Marie & Khyle Westermark Pia (2001) Sammanbrott vid 

tonårsplaceringar – om ungdomar i fosterhem och på institution. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Tillgänglig på internet: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/11375/2001-112-

3_20011124.pdf 

 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Bromma: CM Gruppen AB. Tillgänglig på 

internet: https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10341/2004-110-12_200411012.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10341/2004-110-12_200411012.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10341/2004-110-12_200411012.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10341/2004-110-12_200411012.pdf
http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=46
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/11375/2001-112-3_20011124.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/11375/2001-112-3_20011124.pdf


 

53 

 

Bilaga 1: Kodschema 

Uppgifter kring barnets behov, beteende, hälsotillstånd och omgivande riskmiljöer är 

återkommande i samtliga domslut. Nedan visas exempel utefter två av rättens deltagande 

aktörer på hur mönster strukturerats i teman och kategorier: 

 
Socialnämndens perspektiv på barnets situation 

Tema Riskbeteende 

 Brottslig verksamhet 

Exempel:  
”..röker och säljer hasch” 

”..försökt råna en livsmedelsbutik” 

”..där hen bet, slog, sparkade och kastade föremål mot personalen”  

”..slagit sönder fönsterrutor” 

”..uppvisat ett allvarligt våldsbeteende i skolan och begått upprepade allvarliga 

brott ” 

Utåtagerande beteende 

Exempel: 
”normbrytande” 

”utåtagerande 

”impulsstyrd” 

”aggressivitet och våldsamhet” 

”sexuella utspel” 

 

Vårdnadshavarens perspektiv på barnets situation 

Tema Barnets beteende 

Kategorier Skadligt umgänge 

Exempel:  

”..har sagt upp sitt tidigare umgänge” 

”..sett till att relationen avslutats 

”Det finns ”äldre personer i hens umgänge som inte är bra för hen”  

”..lättledd” 

”Kamraten som påverkar hen mest” 

”erkänner att hen gjort fel och att hen har vänner som har ett negativt inflytande 

på hen”  

Tidigare stöd och hjälp 

Exempel:  

”..inte hjälpt” 

”tagit lång tid” 

”lade ansvaret i vårdnadshavarens händer”  

”..inte kunnat ta till sig”  
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