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Förord 
Arbetet med denna uppsats har varit otroligt lärorikt och har gett mig en bild och större förstå-
else om hur barn i dysfunktionella familjer kan ha det. Jag vill tacka samtliga personer som 
hjälp mig att genomföra detta arbete. Ett särskilt tack riktar jag till min handledare Maria Pet-
tersson, professor i rättsvetenskap, vid Luleå tekniska universitet.  
 
Luleå den 23 maj 2018. 
 
Annica Humla  



Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att redogöra för vilka rättigheter barn i Sverige har som lever 
i familjer med missbruk. Uppsatsens syfte har besvarats med hjälp av studier av lagstiftning, 
förarbeten, rättsfall och relevant doktrin. Resultatet av undersökningen visar att målet med so-
cialpolitiken är att upptäcka och hjälpa dessa barn i ett så tidigt skede som möjligt. Av under-
sökningen framgår även att socialnämnden, så långt som möjligt, strävar efter att undvika att 
ansöka om tvångsvård av barn då detta är ett långtgående ingrepp i en individs rättigheter. När 
en eller flera familjemedlemmar missbrukar drabbas hela familjen. Det är därför viktigt att ha 
ett familjeperspektiv i dessa sammanhang så att hela familjen kan få den vård och det stöd som 
är behövligt. 



Abstract 
The purpose of this essay has been to describe the rights of children in Sweden living in families 
with addiction. The purpose and research questions of the essay have been answered by study-
ing preparatory works, legal texts, case law and relevant doctrine. The results of the survey 
show that the aim of the Swedish social policy is to detect and help these children as early as 
possible. The investigation also shows that the Social Board, to the extent possible, strives to 
avoid to apply for compulsory care for children, as this is a far-reaching intervention in the 
rights of the individual. When one or more family members abuse, the entire family suffers. It 
is therefore important to have a family perspective in these contexts so that the whole family 
can receive the care and support that is needed. 
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1. Inledning 
Alkoholmissbrukets utbredning och efterföljande skador anses idag vara så omfattande att det 
utgör en av vår tids folksjukdomar. Det finns heller ingen indikering om att detta missbruk 
minskar. Tvärtom ökar det, vilket skapar stora problem, inte minst för de anhöriga som lever 
tillsammans med alkoholmissbrukaren eller på annat sätt finns i dennes närhet. Den grupp av 
individer som ofta drabbas hårdast av detta dysfunktionella beteende är barnen. Missbruk ses 
ofta som något skamfyllt vilket kan leda till att ämnet inte berörs i familjen. Barn som lever i 
familjer med missbruksproblematik behöver många gånger stöd och hjälp och detta ansvar lig-
ger sekundärt på bland annat socialtjänsten. Socialtjänsten ska skydda, stödja och hjälpa de barn 
som finns inom denna riskgrupp. Sverige har ratificerat barnkonventionen och inkorporerat den 
i de lagar och bestämmelser som rör barn och barns rättigheter, häribland föräldrabalken och 
socialtjänstlagen, trots detta är möjligheterna till skydd för barn vars uppväxt präglas av miss-
bruk och medberoende små.  
 
Minst 60 000 barn i Sverige har en förälder med allvarliga missbruksproblem. Forskare vid 
Stockholms universitet och Karolinska institutet har följt utvecklingen för dessa barn upp till 
30-årsåldern och studien omfattade barn födda mellan 1973-1978. Forskarna jämförde den ak-
tuella gruppen med andra jämnåriga och risken för de barn som vuxit upp i familjer med miss-
bruk var tre gånger högre gällande exempelvis självmord, olyckor, våld och eget missbruk. 
Risken var dubbelt så hög för barn till psykiskt sjuka föräldrar. Resultatet visar att det krävs 
mer och bättre samordning mellan olika aktörer. I första hand socialtjänsten, men även lands-
tinget. Det krävs vidare ett större fokus på förbyggande insatser i form av stödsamtal, familje-
behandling och föräldrastöd i familjer där barn riskerar att utvecklas ogynnsamt. Stödet är vik-
tigt för att barnet ska kunna nå sina mål i livet och klara sin skolgång.1 Enligt en registerstudie 
som socialstyrelsen gjort så har närmare åtta procent av Sveriges barn någon gång under sin 
uppväxt en förälder som har eller haft ett så allvarligt missbruk eller psykisk ohälsa att de be-
hövt uppsöka sjukvård. Lägger man till föräldrar som uppsökt öppenvård eller missbruksrela-
terade domstolsbeslut stiger siffran till 17 %. Utredare på socialstyrelsen menar att dessa siffror 
endast är toppen av ett isberg och att mörkertalet är stort.2 

1.1 Syfte 
Denna uppsats syfte är att utreda vilket rättsligt stöd och vilka rättsliga hjälpmedel det finns för 
att skydda barn som lever i familjer där alkohol- och eller drogmissbruk förekommer. För att 
kunna uppfylla syftet innehåller uppsatsen även en redogörelse för vad som räknas som miss-
bruk och vad detta typiskt sett för med sig för missbrukarens närstående.  

1.2 Metod och material 
I uppsatsen har en traditionell juridisk metod använts. Det innebär att lagtext, förarbeten, praxis 
och doktrin har studerats. Härutöver har även Podcasts och filmer från socialstyrelsens hemsida 
använts för att uppnå syftet, dvs. utreda vilka rättigheter barn och unga har som lever i familjer 
med missbruksproblematik. För att förklara olika begrepp har även annan litteratur än doktrin 
använts. 
  

                                                        
1 Socialstyrelsen, Barn till föräldrar med missbruk behöver få stöd tidigare. http://www.socialstyrelsen.se/ny-
heter/barntillforaldrarmedmissbrukbehoverfastodtidigare. Sökdatum 20180405. 
2 På djupet - en podd från Socialstyrelsen. http://www.socialstyrelsen.se/padjupet-podd/Files/index.html. Avsnitt 
19. Sökdatum 20180412. 
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2. Missbruk och medberoende  
Många barn och unga lever i familjer med missbruk. Barn och andra närstående som lever i en 
nära relation till en missbrukare blir, i de flesta fall, medberoende vilket får stora och långtgå-
ende konsekvenser för dem i sitt fortsatta liv. Medberoende barn drabbas oftare av psykisk 
ohälsa och självmordsfrekvensen är högre bland dessa barn. Till följd av att dessa barn ofta får 
ta ett stort ansvar i hemmet påverkas inte minst skolarbetet, men även andra möjligheter till att 
kunna utvecklas på ett positivt sätt påverkas. 

2.1 Definition av missbruk och beroende 
Definitionen av beroende och missbruk kan vara olika och termerna har olika betydelse bero-
ende på vilken verksamhet de används. Diagnossystemet Diagnostic and statistical manual of 
mental disorders (DSM) används inom det medicinska området men även inom forskning och 
särskild psykiatrisk verksamhet. Den senaste versionen av DSM (DSM-5) publicerades i Lä-
kartidningen 2013. Där används det samlade begreppet substans-brukssyndrom för att ersätta 
missbruks- och beroendediagnoserna.3 I de studier som socialstyrelsens riktlinjer och rekom-
mendationer baseras på har dock tidigare versioner av DSM (DSM-IV) används. Därför an-
vänds även i denna uppsats benämningarna missbruk och beroende.4 
 
Det finns olika bakomliggande faktorer till beroende och missbruk. Det kan röra sig om psyko-
logiska faktorer, fysiologisk sårbarhet och arvsanlag, men även tillgängligheten till droger och 
alkohol är en betydande faktor, liksom som den sociala situationen. Tillståndet som missbru-
karen befinner sig i kan betraktas utifrån ett socialt, medicinskt och juridiskt perspektiv. Enligt 
DSM definieras missbruk som "ett upprepat användande av droger eller alkohol vilket får kon-
sekvensen att arbete, skola och de skyldigheter som finns i ett hem misslyckas". Missbruket 
medför i sin tur även risker för personer i missbrukarens närhet exempelvis i trafiken eller på 
arbetsplatsen, men trots detta fortsätter missbrukaren att missbruka. Ett missbruk handlar om 
sociala konsekvenser. DSM definierar beroende som att en allt större mängd narkotika eller 
alkohol måste intas för att nå rusningseffekt, samt att abstinens uppstår när toleransen byggts 
upp och bruket av substanserna upphör. I beroendetillståndet finns en ständig önskan att dra 
ned på sitt intag som ofta misslyckas. Vidare ägnas en stor del av den beroendes tillvaro till att 
skaffa, använda, samt att återhämta sig från användandet av alkoholen eller narkotikan. De 
sysslor som i regel underlåts är sociala-, arbets- och fritidsrelaterade och ett fortsatt bruk leder 
ofta till fysiska och/eller psykiska skador.5 

2.2 Medberoende 
Begreppet medberoende kommer från det engelska ordet co-dependency och uppkom i sam-
band med olika behandlingsformer för missbruk i Minnesota, USA, i slutet av sjuttiotalet. Det 
uppmärksammades att alkoholism var en familjesjukdom där familjemedlemmarna anpassade 
sig till alkoholistens beteende. Genom att undersöka familjerna upptäcktes att barnen anpassade 
sig på samma sätt som de vuxna och att processen hade stor inverkan i deras vuxna liv. Ett 
vårdprogram startades för vuxna barn till alkoholister och det visades sig att deras medberoende 
grundats i olika former av dysfunktionella beteenden exempelvis incest, psykisk ohälsa och 
misshandel i olika former.6  

                                                        
3  Läkartidningen. http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2013/06/DSM-IV-har-blivit-DSM-
5/. Sökdatum 20180408. 
4Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. https://www.socialstyrel-
sen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20778/2017-12-23.pdf, s. 15-16. Sökdatum 20180408. 
5 SOU 2011:35 Bättre insatser vid missbruk och beroende, s. 507-509. 
6 Hellsten, Tommy, Flodhästen i vardagsrummet: om medberoende och om mötet med barnet inom oss, s. 52.  
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Ett dysfunktionellt beteende påverkar anhöriga negativt. Påverkan är störst kring den närmaste 
familjen, främst man, hustru och barn. En missbrukares ständiga löften om förändring leder in 
de övriga familjemedlemmarna i samma mönster som missbrukaren och följden av detta leder 
till att de själva insjuknar i en känslomässig sjukdom. medberoende.7 Medberoende handlar om 
i vilken utsträckning missbrukaren påverkar individerna runt omkring, samt hur individerna i 
sin tur försöker påverka missbrukaren.8 En annan definition av medberoende beskriver det likt 
en sjukdom eller ett sjukdomsliknande tillstånd som uppstår när en person inte kan bearbeta 
den starka och nära företeelsen utan istället anpassar sig till den.9 Medberoende är ett samspel 
mellan minst två personer och är alltså ingen individuell sjukdom. Samspelet karakteriseras av 
att de inblandade inte kunnat hantera ett eller flera problem gemensamt då det blivit allt för 
stort eller komplicerat. Enligt läkarvetenskapen är medberoende inte någon sjukdom till skill-
nad från beroende. Andra hävdar dock motsatsen och menar att det handlar om ett ställningsta-
gande. Ett medberoende i negativ mening följer i en familj där olika svåra faktorer uppstått. Det 
kan handla om alkohol, narkotika, sex och spelmissbruk men även andra beroendesjukdomar 
som handikapp, ätstörningar och psykisk sjukdom.10  

2.3 De glömda barnen 
Varje år dör ungefär 900 personer i Sverige av narkotika- och läkemedelsrelaterade förgift-
ningar och hälften av dessa dödsfall beror på överdoser. Socialstyrelsen har tillsammans med 
Folkhälsomyndigheten tagit fram en åtgärdsplan eftersom dödsfallen ökar från år till år.11 Re-
sultatet av åtgärdsplanen visade bland annat att en minskad tillgång till narkotika, god vård och 
behandling och samverkan mellan olika organisationer och myndigheter kan motverka narko-
tikarelaterade dödsfall. Resultatet visade också att informationsspridningen mellan berörda ak-
törer måste bli bättre. Charlotta Redman Wikstad, utredare och samordnare för narkotikafrågor 
på Socialstyrelsen, menar att det är viktigt att även anhöriga till missbrukare får stöd då de bär 
en stor börda och är väldigt utsatta i dessa situationer. De kan under en lång tid ha haft vuxna 
brukare hemma hos sig och det är en stigmatiserande situation att leva som anhörig till en miss-
brukare. Redman Wikstad menar vidare att det finns en rädsla om att bli utstött eller att vara en 
dålig förälder. De anhöriga och närstående hon har träffat i sin roll som utredare och samordnare 
är överens om att det finns ett för litet anhörigstöd och de anhöriga vet heller inte var de ska 
vända sig när de behöver stöd och hjälp.12 
 
I Sverige växer många barn upp i dysfunktionella familjer där alkoholen dominerar och barnen 
drabbas hårt av detta destruktiva beteende. Många gånger observeras inte dessa barn vilket har 
lett till att de ofta kallas ”De glömda barnen”.13 De lär sig att anpassa sig till de förändringar 
som uppstår när föräldern går från nyktert till berusat tillstånd. De glömda barnen riskerar att 
ställas inför en rad problem i sin uppväxt. Det kan handla om ångest, dålig självbild, beteende-
rubbningar, skolproblem och depression. Det är även vanligt att dessa barn utvecklar ett eget 
missbruk och de faller lättare in i en kriminell livsföring.14 Enligt Marie Nyman, utredare på 
socialstyrelsen, lever dessa barn i högre utsträckning på både socialbidrag och sjukskrivningar, 
de har även svårare att komma ut på arbetsmarknaden. Barn är olika, vissa är mer sårbara än 

                                                        
7 Woititz, Janet, Geringer, Vuxna barn till alkoholister, s. 19. 
8 Beattie, Melody, Bli fri från ditt medberoende, s. 42. 
9 Hellsten, s. 52. 
10 Söderling, Lars, Varulvsvalsen, s. 15 ff. 
11 Läs åtgärdsplanen i sin helhet på http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20607/2017-
4-26.pdf. 
12 På djupet - en podd från Socialstyrelsen, avsnitt 18, Sökdatum 20180412. 
13 SOU 1994:139, Ny socialtjänstlag, s. 131. 
14 Hansen, Frid A (red.), Barn i familjer med missbruksproblem, s. 35. 
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andra och beroende på hur de är rustade så påverkas de mer eller mindre.15 Det är i första hand 
i samspel med sina föräldrar som barn utvecklas. Under den tid de utvecklas behöver de be-
kräftas och få veta att de duger precis som de är. Detta är något som eftersätts för barn i en 
familj med missbruksproblematik då de i dessa förhållanden snabbt lär sig att förneka känslor 
och intryck. Missbruk i familjen kan göra det svårt för barn att förhålla sig till vad som är 
normalt.16 
 
Det är vanligt att en förälder som missbrukar har egna erfarenheter kring att växa upp i en familj 
med missbruk. Som förälder kan man förneka och inte vilja se att barnet påverkas av miss-
bruket. De långsiktiga konsekvenserna sträcker sig ofta genom flera generationer. Missbruket 
påverkar hela familjen och är därför ett familjeproblem. Åsa Siviero, gruppledare och social-
sekreterare på mottagningsenheten för barn och unga vid socialförvaltningen, möter barn i alla 
åldrar i sitt arbete. Hon berättar att små barn inte ser problematiken med missbruk på samma 
sätt som ett äldre barn gör. De äldre barnen är mer medvetna om varför de går smutsiga till 
skola, inte har någon matsäck med sig vid friluftsdagar eller blir skjutsade till olika platser av 
föräldrarna. De mindre barnen märker av det som händer, men ser det inte på samma sätt.17 

2.3.1 Att upptäcka de glömda barnen 
Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala Universitet, arbetar mycket 
med att lyfta fram problematiken kring att upptäcka barn som lever i familjer med missbruk 
och till följd av det blir medberoende. Han menar att medberoende som diagnos skulle under-
lätta samhällets arbete i att upptäcka dessa barn och i ett senare skede även underlätta arbetet 
vid ett omhändertagande och vård. Han jämför med fibromyalgi18 som för bara några decennier 
sedan inte var någon diagnos och där många kvinnor inte togs på allvar. Idag har många, till 
följd av att fibromyalgi diagnostiserats, fått stor hjälp. Detsamma inträffade när ADHD19 dia-
gnostiserades i slutet av 1990-talet. I samband med att ADHD diagnostiserades och läkeme-
delsbehandling kunde sättas in kunde många barn och även vuxna få hjälp. Behandlarorgani-
sationer uppmärksammar ofta anhöriga och medberoende i gruppsamtal men i dessa samtals-
grupper fokuseras det på missbrukaren och vilka insatser som behövs för denne. En medbero-
endes situation uppmärksammas ofta först inom psykiatrivården och då är det symptomen och 
inte det huvudsakliga problemet som behandlas. Fred menar vidare att medberoende handlar 
om att bli upptäckt och bli hjälpt. Han hänvisar till en australiensisk studie där forskarna be-
skriver kriterier för medberoende som efter validering visar att det finns tillräckligt med dia-
gnostiska kriterier för att ge vård för denna grupp.20 Utifrån den index som finns för medbero-
ende menar Fred vidare att det etableras ett diagnostiskt instrument snarast möjligt i syfte att 
identifiera de personer som uppvisar medberoendets karaktäristiska beteenden.21 

                                                        
15 På djupet - en podd från Socialstyrelsen, avsnitt 19. Sökdatum 20180412. 
16 Bengtsson, Anna-Bodil, Gavelin, Ingegerd, Familjer och missbruk: Om glömda barn och glömda föräldrar,  
s. 51 f. 
17 På djupet - en podd från Socialstyrelsen, avsnitt 19. Sökdatum 20180412. 
18 Fibromyalgi innebär långvarig smärta eller värk i musklerna på flera ställen i kroppen. Vid fibromyalgi har du 
också en ökad smärtkänslighet. Det finns behandling som kan lindra besvären så att du kan leva ett bra liv trots 
sjukdomen. https://www.1177.se/Norrbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Fibromyalgi/. Sökdatum 20180416. 
19 ADHD märks på olika sätt hos olika personer. Du kan ha ADHD om du har svårt att koncentrera dig och lätt 
blir störd i livliga miljöer. Du kan ha svårt att hålla ordning omkring dig och att få saker och ting gjorda. För att 
få veta om du har ADHD behöver du först få en utredning. Om du har ADHD finns mycket hjälp att få för att få 
vardagen att fungera bättre. https://www.1177.se/Norrbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Adhd/. Sökdatum 
20180416. 
20 Fred Nyberg. Uppsala Universitet. U-FOLD – Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende. 
http://www.ufold.uu.se/Nyhet/?tarContentId=347434. Sökdatum 20180416. 
21 Fred Nyberg. Mediaplanet. Folkhälsa. http://www.folkhälsa.nu/beroende/kronika-de-medberoende-finns-dom. 
Sökdatum 20180515. 



 5 

 
Det krävs ett samordnat stöd för att upptäcka de barn som lever i familjer med missbruk. Att 
dessa barn påverkas negativt i sin vardag och framtid är känt, men trots detta finns brister i 
samordningen av utredningar och insatser för barn och föräldrar i dessa sammanhang. Det krävs 
insatser för både barnet och föräldrarna annars finns risk att barnet ensamt får hantera den ohåll-
bara situationen där ansvaret är för stort och krävande. Barn behöver så långt som möjlig skyd-
das från att bevittna missbruk. Barnen behöver även få ta del av åldersadekvat information om 
missbruk och hur det påverkar dem. De behöver även få veta att de inte är ensamma i att leva i 
dessa familjeförhållanden.22 
 
På socialförvaltningen i Tyresö samarbetar man mellan mottagningsenheten för barn och unga 
och vuxenenheten för att kunna upptäcka barn som lever i familjer med missbruk snabbare och 
lättare. När vuxna kommer och söker hjälp för sitt missbruk eller beroende på vuxenenheten 
konsulterar de alltid enheten för barn och unga. Ett motsatt samarbete sker även i det fall ett 
barn eller en ungdom kontaktar barn och ungdomsenheten. Genom att konsultera barn och ung-
domsmottagningen i samtliga ärenden som rör föräldrar och inte enbart de gånger föräldrarna 
blir anmälda kan man upptäcka exempelvis styvbarn. Känslan av att känna sig utpekad minskar 
även hos föräldern genom att personalen berättar att de arbetar för barnet och inte mot föräldern. 
Finns det barn med i bilden sker ett tätt samarbete mellan mottagningarna. Vuxenenheten har 
ett möte tillsammans med barn och ungdomsmottagningen där även föräldern medverkar. Fa-
miljerna får även information om vilket stöd kommunen kan erbjuda i deras situation, ett stöd 
som ofta uppskattas av både de missbrukande och deras anhöriga. Eftersom arbetssättet är sys-
tematiskt och samordnat ökar chanserna att upptäcka barn som lever i missbruk.23  
 
Åsa Siviero instämmer i att arbetssättet mellan barn- och ungdomsenheten och vuxenenheten 
förbättrar informationen och samarbetet då de kompletterar varandra. Vuxenenheten är bland 
annat bättre på att utreda alkoholrelaterade frågor. Det händer att barn omhändertas men i de 
allra flesta fall ges stöd och hjälp till hela familjen och barnet bor kvar hemma. Åsa berättar 
vidare att föräldrarna ofta håller en fasad under mötena med socialtjänsten. Ofta är föräldrarna 
rädda för att barnen ska bli omhändertagna men många gånger återkommer de till socialtjänsten 
och begär att få det anhörigstöd som socialtjänsten kan erbjuda. Även barn är ibland oroliga för 
att omhändertas. I de fall ett barn omhändertas är det viktigt att behålla familjeperspektivet.24 
Syftet med projektet i Tyresö var att förbättra samordningen inom socialförvaltningen för att 
kunna upptäcka fler barn som växer upp i familjer med missbruksproblem. SKL arbetade med 
ett fyrtiotal kommuner under perioden 2011-2012. Fler kommuner har efter det haft en vilja om 
att arbeta på ett mer samordnat sätt och socialstyrelsen stöttar de kommuner som vill uppta 
arbetssättet.25  

2.4 Medberoendets påverkan på barnet  
Familjer med missbruksproblem talar sällan öppet om vad som sker i hemmet då missbruk 
typiskt sett är förknippat med skam. Den vanligaste reaktionen på detta är att familjen försöker 
dölja vad som pågår. De vill inte ge omgivningen insyn och vetskap om missbruket, vilket 
drabbar barnen; familjen upplevs som annorlunda och mindervärdig vilket leder till skamkäns-
lor över att leva i en familj som bryter mot de sociala normerna. Att missbruket tabubeläggs 
                                                        
22 Socialstyrelsen. Barn som anhöriga. Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter, eller avli-
der, s. 10 Sökdatum 20180328. 
23 På djupet - en podd från Socialstyrelsen, avsnitt 19, Ulla Flygare, socialsekreterare på vuxenenheten i Tyresö. 
Sökdatum 20180412. 
24 A.a.  
25 På djupet - en podd från Socialstyrelsen, avsnitt 19. Marie Nyman, utredare på Socialstyrelsen. Sökdatum 
20180412. 
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och att barnen ofta tiger och isolerar sig kan leda till att de förlorar sina kommunikationskanaler. 
I längden lär sig barnen att hantera sitt hemförhållande på egen hand vilket ofta resulterar i stor 
ensamhet och ett avstånd inom hela familjen. Som en följd av den situation de lever i saknar 
barn i dysfunktionella familjer vidare ofta erfarenhet av hur de ska uppföra sig i sociala sam-
manhang.26 Skam är en känsla som behövs för att vi ska överleva, den lär oss att sätta gränser, 
och ger oss riktlinjer för hur vi ska anpassa oss och komma överens. Barn som växer upp i en 
miljö där människor runt omkring dem inte mår bra och skäms över sig själva och sin situation 
tar över dessa känslor. Om föräldrar är oförmögna att visa känslor och kärlek till sina barn får 
de inte den bekräftelse de behöver.27  

2.4.1 Skam, kontroll, lojalitet och stress 
Känslan av skam och mindervärde resulterar ofta i att barnen skuldbelägger sig själva för upp-
komna konflikter inom familjen. Det är heller inte ovanligt att föräldrarna ger barnen skulden 
och ansvaret för konflikterna. För att kompensera situationen lär sig barnen att ta ett större 
ansvar i familjen för att på så sätt kontrollera eventuella konflikter. De sätter sig själva åt sidan 
och blir offer i den dysfunktionella familjen. Denna ansvarsbörda ligger dock utanför ett barns 
kontrollmöjligheter.28 Kontroll är en central del i ett barns tillvaro i dessa sammanhang då de 
tvingas kontrollera starka känslor, sin omgivning och livet i största allmänhet. Kontrollbehov 
är ett resultat av traumatiska händelser och en otrygg uppväxt.29  
 
Normalt sett har ett barn en stark lojalitetskänsla gentemot sina föräldrar. I familjer som präglas 
av missbruk är lojalitetskänslan ofta ännu starkare. Lojalitetskonflikter uppstår ofta och följden 
blir att hur barnet än väljer kommer de att få en känsla av att de sviker den andre föräldern. 
Lojalitetskonflikten skapar vidare en rädsla om att bli avvisad.30 I familjer med missbrukspro-
blem finns många olika anledningar till bråk. Det kan handla om sprit, narkotika, ekonomi eller 
barnen och det är föräldrarnas bråk som uppfattas som mest påfrestande för barnen och inte 
själva missbruket.31  
 
Vanliga effekter av missbruk är utåtagerande beteende, dålig impulskontroll, brist på närvaro, 
nedstämdhet och tillbakadragenhet, vilket orsakar en ständig stress för barnet. Avsaknaden av 
struktur och kontinuitet kan medföra att barnet svarar med att bli inåt- eller utåtagerande, ut-
vecklar en passivitet och aggressivitet eller ett modererande förhållningssätt. Beteendet kan 
hämma barnets utveckling och leda till ängslan och osäkerhet. Föräldern kan också få ett bris-
tande förhållande till barnet genom att inte visa förståelse för barnets behov eller engagera sig 
i barnets aktiviteter.32 
 
Det är en tung och ansträngande vardag för de barn som lever och växer upp i familjer med 
missbruk. Situationen ökar risken för olika framtida problem och har påtagliga konsekvenser 
för barnens hälsa och utveckling. Forskning visar att barn i familjer med missbruk även löper 
större risk att drabbas av psykisk ohälsa och våld. Det kan röra sig om vanvård, fysiska över-
grepp och kroppslig bestraffning. Forskning visar även att det är vanligt att barn i dessa familjer 
utvecklar ett eget missbruk. Det framkommer också att familjemedlemmar till den missbru-
kande föräldern kan vara i behov av hjälp. Det krävs ett väl fungerande samspel i familjen, 
                                                        
26 Hansen, s. 43-45. 
27 Iverus, s. 125 f. 
28 Hansen, s. 46 f. 
29 Hellsten, s. 57 f. 
30 Hansen, s. 60. 
31 SOU 1994:29 Barn Föräldrar Alkohol, s. 63. 
32 Barn som anhöriga. Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter, eller avlider. 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19114/2013-6-6.pdf, s. 36. 
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vilket också är en av de viktigaste skyddsfaktorerna, för att förbygga utveckling av problem för 
barnen både under uppväxten men även senare i livet.33   

                                                        
33 Barn som anhöriga. Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter, eller avlider, s. 33-34. 
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3. ANDT-strategin 
Regeringen beslutade i februari 2016 om en förnyad strategi för alkohol-, narkotika-, dopings-
, och tobakspolitiken (ANDT-politiken). Strategin ersätter den tidigare ANDT-strategin, som 
gällde för perioden 2011-2015, och innebär bland annat ett förtydligande av arbetet med att 
skydda barn från skadliga effekter av missbruk av ANDT.  

3.1 Strategin för att motverka bruk och missbruk av ANDT 
Narkotikapolitiken i Sverige har stärkts sedan 1970-talet och bygger på att tillgång och efter-
frågan måste begränsas. Målet är att Sverige ska vara ett narkotikafritt samhälle och för detta 
måste det finnas tillgång till effektiv behandling och vård för personer med narkotikamissbruk 
eller beroende.34  
 
I mars 2011 antog riksdagen propositionen En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, do-
pings-, och tobakspolitiken för perioden 2011-2015. Målet med ANDT-politiken var ”ett sam-
hälle fritt från narkotika och doping, minskade medicinska och sociala skador orsakade av al-
kohol och ett minskat tobaksbruk.” Strategin skulle underlätta statens styrning av utvecklingen 
inom ANDT-området. I propositionen presenterades sju långsiktiga mål och strategier för 
ANDT-politiken. Ett av målen är att barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alko-
hol, narkotika, doping och tobak.35 Arbetet med ANDT syftar till hälsofrämjande och förebyg-
gande insatser för att skydda barn mot både eget och andras skadliga bruk av ANDT. Insatserna 
avser att skydda det ofödda barnet från att utsättas för ANDT, men också att skydda barn från 
negativa konsekvenser till följd av att de vuxit upp i familjer med missbruk. När det gäller 
antalet barn som skadats till följd av exponering för alkohol eller narkotika under foster- stadiet 
liksom antalet barn som påverkas negativt under uppväxtmiljön till följd av ANDT-bruk i fa-
miljen, saknas i dagsläget data för att belysa utvecklingen. Det saknas svenska studier på detta 
område.36  

2016 har en ny strategi tagits fram för perioden 2016-2020. En minskning av bruket av ANDT-
substanser har länge varit ett viktigt mål och ANDT-politiken ska ses som en del av folkhälso-
arbetet.37Alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska uppkomsten av al-
koholrelaterade skador. Totalkonsumtionsmodellen bygger på att en minskad allmän konsumt-
ion leder till minskade alkoholskador i befolkningen. Eftersom andelen måttlighetskonsumen-
ter38 är större än andelen storkonsumenter står måttlighetskonsumenterna för fler alkoholrela-
terade skador. Det alkoholpolitiska arbetet måste därför riktas mot hela befolkningen och inte 
enbart till dem som står för en högre konsumtion alkohol. 

3.2 Tidiga insatser 
En tidig upptäckt av användandet av ANDT skulle motverka att andra individer så som familjer 
och andra närstående skadas. Det skulle även bidra till en positiv samhällsutveckling. Medan 
utvecklingen av skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol och tobak minskar (i enlighet 
med målet), har narkotikaanvändningen en benägenhet att öka. Även målet och strategin för att 

                                                        
34 Regeringens skrivelse 2015/16:86. En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, Skr. dopnings- och tobakspoliti-
ken 2016 – 2020, en-samlad-strategi-for-alkohol--narkotika--dopnings--och-tobakspolitiken-20162020-skr.-
2015_16-86.pdf, s. 9ff. Sökdatum 20180419.  
35 Regeringens skrivelse 2015/16:86, s.15. 
36 A.a s. 18-19. 
37 A.a s. 6. 
38 Konsumera med måttlighet är en nivå där individen inte stör sin hälsa, sina relationer eller skyldigheter. Indivi-
den intar exempelvis alkohol på ett sätt så att hen inte utsätter sig själv eller andra för fara. https://alkohol-
hjalpen.se/sjalvhjalp/mattlighet. Sökdatum 20180426. 
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personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kva-
litet presenteras i propositionen. Det ska finnas tillgång till olika insatser och likvärdig vård av 
god kvalitet över hela landet. Individen ska stå i fokus under arbetets gång, vilket även är en 
viktig del inom beroende- och missbruksvården, för att kunna uppnå drogfrihet. Uppföljningen 
av ANDT-strategin visar bland annat att den medicinska behandlingen har minskat och att till-
gången till kunskapsbaserade insatser har ökat, men resultatet visar även på stora skillnader i 
landet. Arbetet med kunskapsbaserade insatser och kompetensutveckling i landsting och kom-
muner behöver således stärkas även fortsättningsvis.  
 
Socialstyrelsens reviderade Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 
från 2015 ger stöd för detta arbete. Insatserna ska vara individanpassade för att bland annat barn 
ska kunna synliggöras. Barn till föräldrar inom missbruks- och beroendevården är en riskgrupp 
som har uppmärksammats tidigare. Det har gjorts en större satsning på ett barn- och familje-
perspektiv inom beroende- och missbruksvården. Behovet är stort och idag finns ny kunskap 
på området.39 Det krävs en väl fungerande samverkan mellan huvudmännen för att vård- och 
stödinsatser ska ge resultat. Systemet av vård- och stödinsatser främjar både den enskilda indi-
viden och närstående, inte minst barn, men även samhället i stort. Kommuner och landsting är, 
sedan 1 juli 2013, ålagda att samarbeta när det gäller individer med missbruk av ANDT. År 
2014 hade femton landsting och 40 procent av kommunerna ingått överenskommelser om mål, 
ansvar och resursfördelning avseende missbruks- och beroendevården.40 

3.3 ANDT-politiken och barn och ungdomsperspektivet 
Barn har, i enighet med barnkonventionen, rätt till bästa uppnåeliga hälsa.41 Relationer till kam-
rater och familj, utbildning och boende är exempel på faktorer som är viktiga här. Stödinsatser 
som är hälsofrämjande, förbyggande och vårdande ska vara välfungerande och sättas in i ett 
tidigt stadium för att ge positiva effekter på barnets framtida utveckling. Barn växer upp i olika 
sociala och kulturella miljöer. Även vilka värdegrunder och förutsättningar barnen växer upp 
med varierar. Det är därför viktigt att ANDT-arbetet riktat mot barn och ungdomar beaktar 
exempelvis socioekonomiska förhållanden, kön, ålder och boendeort då dessa faktorer spelar 
stor roll i frågan om förebyggande insatser ska få effekt eller inte. De flesta barn i Sverige 
kommer i kontakt med mödra- och barnhälsovården, förskolan, skolan och elevhälsan och an-
nan pedagogisk verksamhet. Det finns alltså förutsättningar för att upptäcka barn och ungdomar 
som riskerar att fara illa. Författarna till ANDT-strategin menar att de förebyggande insatserna 
även skulle kunna inkludera stöd för föräldrar i föräldraskapet. Sverige är ledande inom många 
områden när det gäller att leva upp till barnkonventionen, men i frågor som rör barn i utsatta 
situationer finns det utrymme för förbättringar. Barnkonventionen innehåller en särskild artikel, 
artikel 33, som handlar om att skydda barn från narkotika. Artikeln föreskriver att konventions-
staterna ska vidta alla lämpliga åtgärder, innefattande lagstiftningsåtgärder, administrativa och 
sociala åtgärder i upplysningssyfte, för att skydda barn från olaglig användning av narkotika 
och psykotropa ämnen såsom dessa definieras i tillämpliga internationella fördrag och för att 
förhindra att barn utnyttjas i den olagliga framställningen av och handeln med sådana ämnen. 
 
Inom barnhälsovården finns ett pågående alkoholpreventivt arbete för att uppmärksamma för-
äldrar på vilka konsekvenser alkohol får för föräldraskapet. ANDT-strategin tar även upp att 
personalen bör uppmärksamma om det kan finnas alkoholrelaterade problem i familjen. För-
äldrar med ett alltför omfattande alkoholintag, dvs. där bruket av alkohol kan få negativa kon-
sekvenser för individen eller familjen, bör få stöd för att kunna ändra sina vanor. Samhället ska 
                                                        
39 Regeringens skrivelse 2015/16:86, s. 21 ff. 
40 A.a s. 49f. 
41 FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 24. 
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uppmärksamma och erbjuda stöd till barn som växer upp i familjer med missbruk. Det finns 
idag en ökad förståelse om att hela familjen påverkas i familjer där det finns personer med 
missbruksproblem. Man räknar med att 20 procent av alla barn i Sverige lever i hushåll där 
någon vuxen dricker så mycket alkohol att de riskerar sin egen hälsa. Under perioden 2011-
2015 har Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Statens kommuner och landsting (SKL) 
arbetat fram nytt material genom bland annat forskning och kartläggningar, filmer, utbildnings-
stöd och kunskapsstöd med fokus på barn som anhöriga. Insatserna riktar sig till exempelvis 
förskola och skola men även till aktörer som möter barn som föds med alkoholrelaterade skador. 
Det pågår också försök med målgruppsinriktad barnhälsovård för mammor som haft missbruks-
problem under graviditeten där barnen följs upp till skolåldern. SKL har tidigare gjort en kart-
läggning där personer med missbruks- och beroendeproblematik ingick. Resultatet visade att 
över 50 procent av de som hade barn ville prata om sitt föräldraskap och endast 25 procent av 
barnen som levde i familjer där en person var i vård för missbruk fick eget stöd.  
 
SKL har på regional, lokal och nationell nivå infört en del åtgärder för att stärka barn- och 
föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården. Detta har gjorts bland annat genom 
Socialstyrelsens utvecklingsarbete Förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och be-
roendevården från 2015. Föräldraperspektivet och kunskap om barn som anhöriga i missbruk 
och beroendevården samt i primärvården antas kunna öka utsikterna att tidigt upptäcka barn 
som riskerar att skadas till följd av föräldrars missbruksproblem. Nationellt kompetenscentrum 
för anhöriga (Nka) är delaktiga i utvecklingsarbetet.42 Förekomsten av våld mellan vuxna i fa-
miljer med missbruk är den överlägset största riskfaktorn för att även barnet ska bli utsatt för 
våld. Om föräldrarna varit påverkade och hamnat i konflikt innebär det en stor risk att även 
barnet fått ta emot slag. Uppföljningen av tidigare strategier visar att fortsatta insatser för att 
skydda barn mot både eget och andras bruk av ANDT är en mycket viktig grund för ett fortsatt 
arbete för ett hälsofrämjande och förbyggande ANDT-arbete.43  

År 2015 gjorde Folkhälsomyndigheten en uppföljning av regeringens ANDT-strategi. Rappor-
ten redogör för utvecklingen av de långsiktiga mål som anges i strategin. Mål nr. 2 är att barn 
ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, doping eller tobak. I rappor-
ten konstateras att barn fortfarande löper stor risk att få skador kopplade till riskbruk av alkohol 
och tobaksbruk under graviditeten, samt att ANDT-uppföljningssystemet inte beaktar vilka 
andra risker barn löper när det gäller skadliga effekter orsakade av ANDT. Kunskap saknas 
därför på området. Av rapporten framgår också att det saknas indikatorer för att beskriva skad-
liga effekter av ”såväl skadliga effekter av narkotika under graviditet som skadliga effekter 
kopplat till upp-växtmiljön för barn i familjer med ANDT-bruk”. Det är således inte möjligt att 
– med stöd av underlaget – göra en samlad bedömning av huruvida mål 2 har uppnåtts.44  

                                                        
42 Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Nka 
startade sin verksamhet i januari 2008 och verksamhetsidén är att skapa och utveckla möten mellan olika kunskaps- 
och erfarenhetsformer som förstahandserfarenheter hos anhörigvårdare, brukare och deras organisationer, praktisk 
erfarenhet hos personal inom anhörigstöd och äldreomsorg, organisatorisk- och policyerfarenhet hos beslutsfat-
tare, vetenskaplig kunskap och metodkunskap hos forskare. http://www.anhoriga.se/om-oss/. Sökdatum 
20180426. 
43 Regeringens skrivelse 2015/16:86, s. 33-34. 
44 Folkhälsomyndigheten. Samlad uppföljning av ANDT-strategin. Ulf Malmström, Marika Holmqvist, Marisa da 
Silva, Sofia Ljungdahl. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/projektwebbar/andtuppfoljning/strategin/uppfoljning-andt-
strategin.pdf, s. 12, 33, 73. 
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4. Barnens rätt i svensk lagstiftning 
Sverige ska visa barn respekt genom landets lagar, därför ska alla lagar som berör barn följa 
barnkonventionen. Följande avsnitt redogör för barns rätt att utvecklas och uppfostras i en trygg 
miljö enligt svensk lagstiftning.  

4.1 Barnkonventionen i svensk lag 
Sverige ratificerade FN:s konvention om barnets45 rättigheter, Barnkonventionen, 1990. I sam-
band med ratificeringen åtog sig vårt land att följa konventionen. Konventionen gäller dock inte 
som svensk lag, utan Sverige har istället anpassat och ändrat de nationella lagarna för att säker-
ställa att de inte strider mot konventionens bestämmelser. Konventionen har alltså inte status 
lag i Sverige och kan därför inte åberopas av domstolar eller myndigheter. UNICEF anser att 
en inkorporering av barnkonventionen skulle stärka barns rättigheter i Sverige. De menar vidare 
att barnens rättigheter då skulle tas på större allvar och det skulle innebära att våra domstolar 
och myndigheter åberopade konventionen oftare. De som styr barnkonventionens genomfö-
rande är regeringen och riksdagen. Det nuvarande förslaget från regeringen är att barnkonvent-
ionen ska bli svensk lag 1 januari 2020.46 

4.1.1 De fyra huvudprinciperna i barnkonventionen 
Barnkonventionen fastslår att alla världens barn har samma rättigheter och lika värde, oavsett 
bakgrund. Artiklarna i konventionen slår fast vilka rättigheter ett barn bör ha i samhället och 
betonar att föräldrarna har det övergripande ansvaret för det enskilda barnet. Även staten har 
dock ett ansvar, nämligen att skydda barnen mot vanvård, utnyttjande och övergrepp. Av barn-
konventionens 54 artiklar är 41 så kallade sakartiklar. Sakartiklarna behandlar barns rättigheter 
och ska läsas i sin helhet. De övriga artiklarna riktar sig mot staten. Fyra huvudprinciper är 
vägledande för tolkningen av konventionens artiklar:  

• Artikel 2 handlar om barns lika värde och rättigheter. Inget barn får diskrimineras. Barn-
konventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.  

• Artikel 3 anger att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet i situationer som 
berör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare. Vad som är bar-
nets bästa ska avgöras i varje enskilt fall och barnets egna åsikter och erfarenheter ska 
beaktas.  

• Artikel 6 betonar varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Det är inte enbart 
den fysiska utvecklingen som avses, utan även sociala, psykiska och moraliska, liksom 
andliga, aspekter.  

• Artikel 12 handlar om barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade 
men hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad.47 

4.1.2 För och nackdelar med inkorporering av barnkonventionen  
Bland annat på grund av ett antal uppmärksammade fall rörande ensamkommande asylbarn 
uppmanade Riksdagen regeringen att göra en bred översyn av svensk rätts överensstämmelse 
med barnkonventionen. År 1996 tillsatte således regeringen Barnkommittén. Syfte var att ut-
reda hur svensk lagstiftning och praxis förhöll sig till barnkonventionens artiklar. Trots att kom-
mittén inte hade mandat att analysera följderna av en inkorporering av barnkonventionen i 

                                                        
45 Enligt artikel 1 i barnkonventionen anses samtliga människor under 18 år vara barn om inget annat anges enligt 
lag. 
46 https://unicef.se/barnkonventionen. Sökdatum 20180326. 
47 https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/. Sökdatum 20180326. 
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svensk lag togs frågan upp med hjälp av artikel 4.48 I huvudbetänkandet från 1997 ”Barnets 
bästa i främsta rummet” konstateras bland annat att en inkorporering skulle innebära att barn-
konventionen blir direkt tillämpbar i svenska domstolar och av myndigheter. Detta skulle inne-
bära att enskilda kan åberopa konventionen inför domstol, samt att beslut ska fattas med ut-
gångspunkt i konventionens artiklar. Det skulle emellertid också innebära att det nationella och 
internationella systemet skulle stämma överens och därigenom ge rättigheterna högre status. 
Barnkonventionen skulle vara utgångspunkt för rätts- och myndighetspraxis och bli ett faktiskt 
inslag i beslutfattarens vardag. Vad som bland annat talar emot en inkorporering av barnkon-
ventionen i svensk lagstiftning är att konventionen är formulerad på ett språk och med en teknik 
som skiljer sig från vad som tillämpas och utgör normen i svensk rätt. I svensk rätt utgör förar-
betena till lagarna ett centralt inslag, vilket inte är fallet med barnkonventionen. Många av ar-
tiklarna i konventionen är dessutom resultatet av politiska kompromisser. Detta är särskilt pro-
blematiskt när det handlar om sociala rättigheter där ett lands ekonomiska resurser ligger till 
grund för att kunna genomföras. Vidare talar betydelsen av olika begrepp i konventionstexten 
emot en inkorporering då begreppen kan ha samma betydelse i praktiken men kan ges en olik 
innebörd i olika länder.  
 
Barnkommittén menar att barnkonventionen skiljer sig till sin karaktär från svensk lagstiftning 
då den innehåller ett antal bestämmelser av generell karaktär. Många av formuleringarna är 
diffusa och det finns ”ett icke obetydligt inslag av målsättningsartiklar” som riktar sig mot po-
litiska processer istället för att fungera som direkt tillämpliga juridiska rättighetsstadganden. 
Kommittén menar vidare att en successiv implementering av vissa sakartiklar framhävs som 
problematisk samt att konventionen innehåller ekonomiska och sociala rättigheter som är svåra 
att ”ge tyngden av absoluta normer”. Vidare visar Barnkommitténs utredning att en inkorpore-
ring skulle innebära att ett stort tolkningsutrymme skulle falla på domstolarna vilket skulle in-
nebära att domstolarna skulle ge ”en alltför snäv juridisk tolkning”. Detta skulle kunna medföra 
att barns rätt försvagas istället för att förstärkas. Rättspraxis skulle vara svår att ändra på och 
Barnkommittén menar att tolkningen av konventionen i stället skulle ligga på den politiska 
makten, Riksdagen, då det är de som stiftar lagar och som bäst tillgodoser genomförandet av 
barns rättigheter. Om tolkningen skulle utföras av Riksdagen menar kommittén att konvention-
ens dynamiska karaktär skulle bibehållas.  
 
De överväganden som presenterats i Barnrättskommitténs utredning talar emot en inkorpore-
ring i svensk lagstiftning. Kommittén kom vidare fram till att barn i Sverige inte skulle vinna 
något på en inkorporering. Att konventionen inte användes i domstolarna i så stor utsträckning 
vid tidpunkten för utredningen kan bero på flera orsaker. Det kan handla om att parterna inte 
åberopar konventionen, sättet den är skriven på, vetskap om att konventionen finns samt att det 
saknas en tradition i svenska domstolar att tillämpa folkrättsliga konventioner. Ytterligare att 
skäl skulle kunna vara att svensk lagstiftning redan tar tillvara barns rättigheter på ett tillfred-
ställande sätt och till följd av detta blir folkrättsliga regler överflödiga. Barnkommittén var en 
parlamentarisk utredning som sådan och därmed förankrad i alla riksdagspartier men kommit-
tén var inte enig i frågan. Genom att riksdagsledamöter fortsätter att motionera i frågan hålls 
diskussionen levande. Engagemanget har ökat under senare hälften av 00-talet och i tiden för 

                                                        
48 Art. 4 i barnkonventionen: Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra 
åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention. I fråga om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter ska konventionsstaterna vidta sådana åtgärder med utnyttjande till det yttersta av sina till-
gängliga resurser och, där så behövs, inom ramen för internationellt samarbete. 
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när Barnkonventionens status skrivs verkar det som att en majoritet av riksdagspartierna är 
positiva till en inkorporering av barnkonventionen.49 

4.2 Föräldrabalken 
Av 6 kap. 1 § föräldrabalken framgår att barn ska behandlas med aktning för sin person och 
egenart och inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Ge-
nom 1998 års vårdnadsreform infördes 2 a § i 6 kap. föräldrabalken om barnets bästa. Bestäm-
melsen stadgar att barnets bästa ska komma i främsta rummet och ska finnas med som en ut-
gångspunkt när frågor angående vårdnad, boende och umgänge avgörs. I 6 kap. 2 a och nuva-
rande 2 b §§ föräldrabalken anges de omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av vad 
som är bäst för barnet. Särskild vikt ska bland annat läggas vid risken för att barnet utsätts för 
övergrepp eller på annat sätt far illa. Barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling 
ska beaktas och så långt möjligt bör även långsiktiga och kortsiktiga effekter bedömas. Även 
barnets egen vilja ska beaktas.50 Det framgår av 6 kap. 2 § föräldrabalken att det är den som 
har vårdnaden om ett barn som bär ansvaret för att barnets behov blir tillgodosedda. Här ingår 
den tillsyn som barnet kräver med hänsyn till ålder, utveckling och övriga omständigheter.51 

4.3 Socialtjänstlagen 
I det fall föräldrarna eller vårdnadshavarna brister i sin förmåga att ta tillvara barnets behov av 
omsorg är det samhället som ansvarar för att se till barnets bästa. Socialtjänstlagen är en ramlag. 
De mål som socialtjänsten har att uppfylla anges i portalparagrafen som tydliggör riksdagens 
ambitioner med lagverket. En grundläggande princip är att individen har rätt till inflytande och 
deltagande i samarbete med socialtjänsten. En ramlag är ett effektivt sätt att uppnå välfärdsmål 
genom lagstiftning. Ramlagen tydliggör och anger målen med lagstiftningen, men ger samtidigt 
utrymme för myndigheter att tillämpa lagen med utgångspunkt i individuella omständigheter. 
Genom en rad förändringar har dock socialtjänstlagen byggts ut med fler och mer detaljerade 
regler. Genom ratificeringen av barnkonventionen och genom proposition 1996/97:124 för-
stärktes bland annat barnperspektivet i socialtjänstlagen genom att lagen fick en ny bestäm-
melse, portalparagrafen 1 kap 2 § SoL av vilken det framgår att barnets bästa särskilt ska beak-
tas vid åtgärder som rör barn. Även artikel 12 i barnkonventionen angående barnets rätt att 
komma till tals infördes i socialtjänstlagen.52 

4.3.1 Anmälningsplikt 
Enligt 14 kap. 1§ SoL är myndigheter och yrkesverksamma skyldiga att göra en orosanmälan 
till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom eller misstänker att ett barn far illa. 
Även personer som arbetar inom exempelvis skolväsendet, polisen och hälso- och sjukvården 
är skyldiga att anmäla misstanke om att barn far illa. Skyldigheten åligger även de som driver 
en privat verksamhet som berör barn och unga. Paragrafen är sekretessbrytande enligt 10 kap. 
28 § OSL. Detta innebär att de myndigheter som annars omfattas av sekretess får kringgå denna 
när en orosanmälan ska göras till socialnämnden. Anmälan kan grunda sig i ens egna uppfatt-
ningar och iakttagelser. Efter att anmälan kommit in till socialnämnden är det socialnämnden 
som avgör om utredning i ärendet ska inledas. För de myndigheter som omfattas av 14:1 SoL, 
finns hänvisningar i bland annat polislagen, hälso- och sjukvårdslagen och skollagen. Hänvis-
ningarna infördes efter att det uppmärksammats att berörda myndigheter haft bristande kunskap 

                                                        
49 Stern, Rebecca, Jörnrud Martin. Barnkonventionens status. En utvärdering av för- och nackdelar med barnkon-
ventionen som svensk lag. UNICEF. Rapport-om-barnkonventionens-status-3.pdf, s. 12ff. Sökdatum 20180514 
50 Prop. 2005/06:99 s.39-40. 
51 Prop. 2008/09:82 s. 11. 
52 Prop. 2000/01:80 s. 82, 85. 
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kring anmälningsplikten. En orosanmälan bör vara skriftlig och detta gäller särskilt i de fall ett 
omhändertagande enligt LVU kan bli aktuellt.53 
 
I JO:s uttalande JO 2015-12-08 dnr. 6591-2014 riktas kritik mot Kriminalvården där JO ansåg 
att bristande dokumentation förelåg. Kriminalvården hade gjort en orosanmälan enligt 14. kap. 
1 § första stycket SoL angående en son till en dömd person och där intensivövervakning med 
elektronisk kontroll var aktuellt. Anmälan gjordes muntligt och information om när, vem an-
mälan gällde och vem som tagit emot anmälan dokumenterades i den dömdes journal. Det fram-
gick inte vad anmälan grundade sig på. JO menade att en orosanmälan bör göras skriftligen. 
Om en anmälan görs muntligt måste detta framgå av den dömdes journal. Även skälen till oro-
sanmälan ska framgå, liksom vilka uppgifter som förmedlats till socialtjänsten. 
  
JO har även riktat allvarlig kritik mot en rektor som underlåtit att genast anmäla till socialtjäns-
ten att han fått kännedom om att en elev berättat att det förekommer våld i hemmet. JO konsta-
terar att skolor och anställda hos dessa myndigheter är skyldiga enligt socialtjänstlagen att gen-
ast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 
barn far illa. En flicka berättade vid tre tillfällen för skolpersonalen att hon utsattes för våld i 
hemmet: i oktober 2010, i oktober 2011 samt i mars 2012. Informationen vidarebefordrades till 
rektorn vid samtliga tillfällen. Först i april 2012 gjorde rektorn en anmälan till socialtjänsten. 
Det framkommer av skolans remissvar att ”flera interna bedömningar och överväganden” gjor-
des med anledning av flickans uppgifter. JO konstaterar att det inte är skolans uppgift att vär-
dera de framkomna uppgifterna, utan detta är socialtjänstens, samt eventuellt polisens, åklaga-
rens och domstolens, uppgift. JO konstaterade att anmälan till socialtjänsten skulle ha gjorts 
redan vid den första gången flickan berättade om att hon utsattes för våld i hemmet.54 Samver-
kan mellan exempelvis sjukvården och skolan gentemot kommunen har förbättrats de senaste 
fem åren. Idag är det vanligare att personer som arbetar inom sjukvården och som kommer i 
kontakt med föräldrar som missbrukar gör orosanmälningar till socialtjänsten i de fall det finns 
barn med i bilden. Idag är det även vanligare att barn berättar om sina hemförhållanden för 
skolpersonal.55 

4.3.2 Socialtjänstens utredningsplikt 
Socialnämnden har utredningsplikt, vilket innebär att de, utan dröjsmål, ska inleda en utredning 
när en ansökan eller anmälan inkommit och som kan föranleda någon åtgärd från nämnden. 
Innan utredningen inleds ska dock nämnden pröva om den inkomna informationen föranleder 
någon åtgärd av nämnden, en så kallad förhandsbedömning. När förhandsbedömningen är gjord 
ska beslut tas om en utredning ska inledas eller inte. Detta arbete får ta högst 14 dagar. Kontak-
ter med uppgiftslämnaren, barnet och vårdnadshavaren tas. Beroende på barnets ålder och mog-
nad tas alltid kontakt med barnet. En svårighet som personalen kan möta är bland annat att 
utredningstiden om 14 dagar inte räcker till.56 Nämnden kan även få information om att någon 
behöver stöd och hjälp internt genom polisanmälan eller observationer mellan olika avdelningar 
inom socialtjänsten. Nämnden har ett mycket långgående utredningsansvar i det fall informat-
ionen berör barn och unga. Detta ansvar har förstärkt genom SoL 11:1a där kravet på snabb 
utredning förstärks för denna målgrupp i de fall barnet är i behov av ett omedelbart omhänder-
tagande. I samma bestämmelse framgår också att ett omedelbart omhändertagande kan ske utan 

                                                        
53 Prop. 2000/01:80 s. 247-248, 250. 
54 JO 2014/15 s. 577. 
55 http://www.socialstyrelsen.se/padjupet-podd/Files/index.html. Avsnitt 19. Sökdatum 20180412. 
56 Socialstyrelsen. Barn och unga i socialtjänsten: http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnochungaisoci-
altjansten/film, avsnitt 2. Sökdatum 20180426. 
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vårdnadshavares samtycke. Socialnämnden får också prata med barnet utan vårdnadshavares 
medverkan och samtycke enligt 11:10 SoL.57 
 
Att inleda en utredning för sent enligt 11:1 SoL kan i vissa fall vara straffbart. RH 2011:27 tar 
upp frågan om ansvar för tjänstefel för en chef inom socialtjänsten. Frågan gällde om utredning 
enligt LVM angående ett omedelbart omhändertagande för en man med tungt narkotikamiss-
bruk inletts för sent. Mannen sökte hjälp för sina missbruksproblem i februari 2004. Efter an-
sökan och fram till mannens död två månader senare, inträffade ett flertal incidenter så som 
överdoser, sjukhusvistelser och livshotande hälsotillstånd. Detta hade både chefen och hand-
läggaren i ärendet kännedom om. I chefens arbetsuppgifter ingick att fatta beslut om att inleda 
utredning enligt LVM. Handläggaren hade, från juni 2004, underlåtit eller av oaktsamhet, un-
derlåtit sig att vidta nödvändiga åtgärder för att hindra mannen att utsätta sig för allvarlig fysisk 
eller psykisk hälsofaror genom att inte inleda utredning om att bereda mannen tvångsvård. 
Handläggaren initierade inte heller ett omedelbart omhändertagande enligt LVM den 29-30 no-
vember trots att de då fanns skäl för detta. Informationen som handläggaren hade kännedom 
om vidarebefordrades till chefen kontinuerligt. Åtalet ogillades mot handläggaren medan che-
fen dömdes till att betala 50 dagsböter á 300 kronor för tjänstefel.58 

4.3.3 Öppna insatser 
Av 3:6a SoL framgår att socialtjänsten har ett ansvar att i första hand erbjuda öppna insatser för 
barn, ungdomar och vårdnadshavare för att tillmötesgå deras behov. Öppenvården kan bestå av 
tidsbegränsad öppenvårdsbehandling eller behovsprövade och individuellt inriktade insatser 
med socialpedagogisk karaktär, men även kontaktperson eller kontaktfamilj kan utgöra en öp-
penvårdsinsats. När ett barn fyllt 15 år kan öppna insatser beviljas utan vårdnadshavarens god-
kännande - om det är lämpligt och om den unga gett sitt samtycke till vård. Att inleda insatser 
utan vårdnadshavarens samtycke är ett ingrepp i vårdnadshavarens rättigheter. Ett barn som 
fyllt 15 år har dock i de flesta fall uppnått en sådan ålder och mognad att deras önskemål bör 
ha en avgörande betydelse vid en avvägning mellan vårdnadshavarens ansvar och rätt att be-
stämma om vård för barnet och barnets bestämmanderätt. Beslutet om öppna insatser utan vård-
nadshavarens samtycke gäller sedan 1 januari 2013. Innan beslutet tas måste en lämplighetsbe-
dömning av barnets eller den ungas behov göras och insatserna ska vara förenliga med barnets 
bästa och utgå från barnets behov. 

4.3.4 Kontaktpersoner och kontaktfamiljer 
Enligt bestämmelsen i 3:6b SoL får socialnämnden utse en kontaktperson, en särskilt kvalifi-
cerad kontaktperson eller kontaktfamilj som ett sätt att bistå familjer och/eller individer med 
hjälpbehov. Bestämmelsen äger ofta tillämpning i fall som rör ungdomar, men även vuxna med 
psykisk ohälsa eller missbruksproblem omfattas av bestämmelsen. Om bestämmelsen anses 
tillämplig och det inte finns något samtycke från vårdnadshavarna måste nämnden göra en 
lämplighetsbedömning angående insatsen. I det fall den unge fyllt 15 år och insatserna består 
av en kontaktperson/familj eller särskilt kvalificerad kontaktperson behöver beslutet dock inte 
föregås av en lämplighetsbedömning.59  

4.3.5 Rätt till bistånd för sin försörjning eller livsföring i övrigt  
Paragrafen SoL 4:1 innehåller bestämmelser om bistånd och rättigheter och innebär att varje 
enskild individ har rätt att ansöka om bistånd från socialnämnden för sin försörjning eller livs-
föring i övrigt. För att erhålla bistånd krävs att den enskilde varken på egen hand eller ”på annat 

                                                        
57 Staaf, Annika & Andersson, Lina, Socialtjänstlagen 2017, s. 199-200. 
58 RH 2011: 27. 
59 Staaf & Andersson, s. 70-72. 
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sätt” förmår att tillgodose sina behov. Rätten till bistånd fastställs genom en individuell pröv-
ning avseende dels försörjningsstöd, dels livsföring i övrigt.60 Begreppet livsföring i övrigt om-
fattar samtliga behov som den enskilde kan ha utöver det som ryms inom riksnormen. Biståndet 
kan även utgöra vård i familjehem, stödboende, eller i hem för vård eller boende (HVB).61 
 
När det gäller vuxna personer med missbruksproblematik ska socialnämnden aktivt arbeta för 
att individen ska få den hjälp och vård som behövs för att leva ett liv utan missbruk. Vårdplanen 
ska utarbetas och följas upp i samförstånd med individen. Det finns inga absolut fastställda 
gränser när det gäller vilket ansvar olika aktörer har när det gäller vård av missbrukare. Kost-
nader för psykoterapi, alternativ medicinsk behandling eller andra sjukvårdande behandling ska 
landstinget svara för. Detta gäller vid tillexempel spelmissbruk som i vissa fall kan utgöra en 
psykiatrisk diagnos.62 Det är därför mycket viktigt att socialtjänsten och landstinget har ett nära 
samarbete i frågor som rör missbruksvård.63 

4.3.6 Barn - en särskilt utsatt grupp 
Det finns grupper där socialnämnden har ett särskilt ansvar och i denna grupp ingår bland annat 
barn och ungdomar, vilket anges i 5 kapitlet i SoL. Skyddet och ansvaret för denna grupp har 
stärkts och tydliggjorts i lagstiftningen genom åren. Alla personer under 18 år är att betrakta 
som barn enligt 1 kap. 2 § SoL. Begreppet unga eller ungdomar används ibland och avser per-
soner som fyllt 18 år men någon övre gräns finns inte idag. I SOU 2014:3 föreslår man att 
begreppet ungdom eller unga som används i 5 kap. 1 § SoL bör förtydligas till att gälla personer 
upp till 20 år.64 I 5 kap. 1 § SoL finns målinriktade och allmänna bestämmelser om vilket ansvar 
gällande omsorg socialnämnden har för barn och unga. Nämnden ska verka för att barn och 
unga växer upp i trygga och goda förhållanden, och, i ett nära samarbete med hemmen, se till 
att barn och unga får en god fysisk och social utveckling. De ska vidare arbeta aktivt för att 
motverka att barn och unga far illa eller hamnar i ett missbruk. Ibland kan vård och omsorg 
behöva ske utanför barnets eller den ungas eget hem. I dessa fall är det viktigt att barnet eller 
den unga får möjlighet att uttrycka sin vilja. SoL 5:1b anger att socialnämnden har ett första-
handsansvar i frågor som rör barn, vilket betyder att de ska ta initiativet till samverkan med 
andra verksamheter där det är behövligt. Exempel på sådana verksamheter är förskolan, skolan, 
hälso- och sjukvården och Migrationsverket. Enligt 5:1 SoL har nämnden ett ansvar att följa 
upp placeringar utanför det egna hemmet även efter att vården upphört. Detta är särskilt viktigt 
när det rör sig om placering i sluten ungdomsvård (LSU). LSU kan bli aktuellt för personer 
under 18 år som har begått brott och där det finns synnerliga skäl för ett omhändertagande enligt 
30 kap. 5 § brottsbalken (BrB).65  
  

                                                        
60 Försörjningsstöd kan utges för det som inryms i riksnormen, men även kostnader för bland annat boende och 
hushållsel kan medges. Försörjningsstöd berörs inte vidare i denna uppsats. 
61 Staaf, Annika & Andersson, Lina, s. 77-78. 
62 RÅ 2005 ref. 51. 
63 Staaf, Annika & Andersson, Lina, s. 79. 
64 A.a s. 28. 
65 A.a s. 109-111. 
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5. Tvångsvård enligt LVU 
Socialnämnden måste ibland ingripa med tvångsmedel för att skydda barn och unga. Lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, reglerar i vilka fall barn och unga kan 
tvångsomhändertas. Tvångsomhändertagande är en långtgående åtgärd som inskränker både 
barnets och vårdnadshavarens rättigheter och lagen ska därför tillämpas med försiktighet. LVU 
kan tillämpas både med anledning av missförhållanden i barnets hem och på grund av barnets 
eller den ungas eget beteende. Utgångspunkten för beslut om vård enligt LVU är alltid barnets 
bästa. 

5.1 LVU- ett komplement till SoL 
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ska ses som ett komplement till 
socialtjänstlagen som bygger på frivillighet. Vård enligt LVU garanterar att barn och unga som 
far illa får den vård och hjälp som behövs i de fall det inte finns ett samtycke från varken för-
äldrar eller den unge själv och den unge hunnit fylla 15 år. LVU har genom barnkonventionen 
förstärkts genom 1 § där det framgår att barnets bästa ska vara avgörande i beslut enligt LVU.66 
Bestämmelsen anger att stöd och den hjälp som kan behövas i första hand ska ges på frivillig 
basis i ett samarbete mellan föräldrar och socialtjänsten. För att kunna tillämpa LVU krävs att 
ett missförhållande i hemmet ska föreligga, miljöfallen, eller något som anknyter till barnets 
eller den unges beteende, beteendefallen. Vidare krävs att en påtaglig risk för barnets eller den 
ungas hälsa eller utveckling ska skadas. Det sista kravet är att vård eller hjälp inte kan ges på 
frivillig väg. När LVU tillämpats är målet att hjälpinsatserna ska övergå till frivillig vård i en-
lighet med SoL samt att barnet ska kunna återvända till sitt eget hem.67 Socialnämnden lämnar 
in en ansökan om vård med stöd av LVU hos förvaltningsrätten enligt 4 § 2 st. LVU. Ansökan 
ska innehålla en redogörelse för vilka omständigheter och förhållanden i den unges liv som 
ligger till grund för ansökan.68 
 
Det krävs en noggrann utredning innan vård enligt LVU kan bli aktuell. I RÅ 2009:64 tydliggör 
regeringsrätten att avlägsna och hypotetiska risker för att barnets hälsa eller utveckling skadas 
inte kan ligga till grund för ett omhändertagande enligt lagen. Modern, som hade ensam vårdnad 
om dottern, hade sedan dotterns födelse vistats på ett familjegården Skogsdungen. Skogsdung-
ens utredning visade att modern, på grund av en lätt utvecklingsstörning, inte kunde ge dottern 
adekvat omsorg. Efter beslut från KamR samt mot bakgrund av utredningen, placerade social-
nämnden dottern i familjehem för vård och omsorg utanför det egna hemmet. Modern föreslog 
att hon tillsammans med sin mors och dennes sambos omsorg, kombinerat med socialnämndens 
stödinsatser, skulle kunna tillgodose dotterns behov. De skulle bo tillsammans i mormoderns 
och sambons bostad. Familjehemmet ansåg att dottern var utvecklingsförsenad. Journalanteck-
ningar från barnavårdscentralen och barn- och ungdomskliniken visade en helt normal utveckl-
ing. Underinstanserna ansåg att det fanns mycket osäkerhet i moderns vårdalternativ för att 
dottern skulle kunna garanteras behövlig vård under sin uppväxt. De ansåg att mormoderns och 
sambons höga ålder skulle kunna ligga dem till last. Vidare kunde de inte utesluta att modern, 
vid ett senare tillfälle, skulle vilja ha en egen familj med eget boende. Modern menade att en 
överblick sjutton år framåt gällande dotterns vårdbehov måste ses som omöjlig. 
 
Regeringsrätten ansåg att utgångspunkten måste vara barnets aktuella situation och en närlig-
gande eller klart förutsebar utveckling av denna. Hypotetiska resonemang om framtida händel-
ser kan inte ligga till grund för ett beslut om tvångsvård. Det ska vara frågan om en konkret och 
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klar risk och ett tydligt vårdbehov ska kunna konstateras. Någon ringa risk får inte föreligga. 
Ovan nämnda riskfaktorer är enligt förarbetena till LVU och Regeringsrätten alltför oklara och 
hypotetiska och kan därför inte läggas till grund för ett beslut om tvångsvård. Regeringsrätten 
fann att det inte var visat att det fanns en påtaglig risk för att dotterns hälsa eller utveckling ska 
skadas på grund av brister i omsorgen. Förutsättningar för vård enligt LVU fanns därför inte.69 

5.2 Miljöfallen 
I 2 § anges de förutsättningar som kan leda till vård med stöd av LVU och lagrummet omfattar 
personer under 18 år. I de fall där missförhållanden i hemmet föreligger kan vård beslutas. 
Vården kan grunda sig i om det föreligger fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnytt-
jande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet och där det finns en påtaglig 
risk att barnets eller den ungas hälsa eller utveckling riskerar att skadas. Det socialnämnden tar 
i beaktande är vilka konsekvenser missförhållandet i hemmet ger barnet eller den unga i både 
ett kort- och långsiktigt perspektiv. En individuell och sammantagen bedömning görs i varje 
enskilt fall där barnets behov och föräldrars förmåga att tillgodose barnets behov utreds. Soci-
alstyrelsen vill understryka att det är effekterna av den bristande omsorgen som ligger till grund 
för ett beslut och inte exempelvis ett missbruk i sig.70 Något annat förhållande i hemmet kan 
föreligga i det fall någon annan än vårdnadshavaren är upphov till ett missförhållande, exem-
pelvis en sambo.71 Rekvisitet finns för att täcka situationer i hemmiljön som kan medföra att 
barnet eller den ungas hälsa eller utveckling skadas.  
 
Det är i första hand föräldrar och vårdnadshavare som har det yttersta ansvaret för att barn får 
omvårdnad och trygghet samt att barn ska behandlas med aktning. Ibland brister denna omsorg 
vilket medför att barnet riskerar att allvarligt skadas, speciellt i de fall där barnet utsätts för 
fysisk och/eller psykisk våld eller i de fall barnets grundläggande behovs eftersätts. Varje form 
av kroppslig bestraffning utgör fysiskt våld. Psykiskt våld innebär att ett barn utsätts för ned-
värderande omdömen, förolämpningar, nedbrytande behandling eller ett avsiktligt känslomäss-
igt lidande. Agerandet kan bestå av förlöjliganden, hån och nedvärdering. Det kan även bestå 
av att barnet isoleras på ett tvingande sätt och genom detta förlorar kontakten med andra barn. 
Försummelsen kan vara både fysisk och psykisk. I de fall barnets vårdnadshavare brister i om-
sorgen genom att inte tillgodose exempelvis barnets hälsa, hygien, tillsyn, klädsel och sömn 
utsätts barnet för fysisk försummelse. Psykisk försummelse handlar om att åsidosätta barnets 
grundläggande behov av t.ex. uppmärksamhet, fostran, vägledning och stimulans. Det finns 
även skäl att uppmärksamma brister i anknytning till andra personer här.72 
 
Vård enligt LVU är en mycket ingripande åtgärd för både barnet och barnets familj. Då det 
gäller ett tvångsomhändertagande krävs högt ställda krav på den utredning som ligger till grund 
för omhändertagandet.  
 
Av HFD 2017:42 framgår att även yngre barns uppgifter kan ligga till grund för ett omhänder-
tagande enligt LVU. Domen ger utrymme för att vård enligt lagen måste få bygga på antagan-
den och att en viss osäkerhet därför får finnas i den utredning som ligger till grund för omhän-
dertagandet. Barnets uppgifter och subjektiva upplevelser har stor betydelse i bedömningen av 
om uppgifterna är tillförlitliga även när det gäller yngre barn. Domstolen bör bland annat beakta 
om berättelsen är sammanhängande och konsekvent, tydlig och detaljrik samt barnets ålder och 
mognad. Den femåriga flickan i målet hade lämnat uppgifter till förskolepersonal, socialtjänst 
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och polis. Föräldrarna förnekade uppgifterna om att flickan utsatts för våld i hemmet av dem. 
Trots vissa motstridigheter i flickans berättelse fann domstolen ingen anledning att misstro 
flickan. Föräldrarna tycktes sakna insikt i hur missförhållandena i hemmet påverkat flickan. 
Samtycke till vård fanns heller inte. Domstolen bedömde att behov av vård enligt 1 och 2 §§ 
LVU förelåg och upphävde kammarrättens beslut.73 
 
I RÅ 2003 not. 102, ansökte Skol- och fritidsnämnden i Helsingborgs kommun om att barnen 
R, I och T (elva, fem och ett år) skulle beredas vård enligt 1 § och 2 § LVU. Modern till barnen 
menade att nämndens utredning var undermålig. Det konstaterades att det tidigare funnits bris-
ter i moderns omsorg om barnen och hon hade även ett läkemedelsberoende. Länsrätten (LR) 
avslog ansökan och menade att utredningen av målet inte kunde ligga till grund för ett omhän-
dertagande enligt LVU. Gällande R fanns omsorgsbrister gällande gränssättningar och skol-
gång. Eftersom samtycke från vårdnadshavarna till nämndens planerade vård av R hemma hos 
hans far förelåg, kunde vård enligt SoL istället ges. Domen överklagades till Kammarrätten. I 
KamR framkom att modern tidigare brustit i sin omsorg om R och I och barnen då omhänder-
tagits enligt LVU. Det framkom även att det fanns ett antal anmälningar om att barnens föräld-
rar varit påverkade i barnens närvaro. Barnens utveckling och hygien var eftersatt och enligt 
uppgifter hade I och T, av sin mor, lämnats bort till sina heroinmissbrukande fäder. KamR kom 
fram till att R fortsättningsvis skulle beredas vård med stöd av SoL. Gällande I och T fanns 
påtaglig risk att deras hälsa och utveckling skulle skadas genom bristande omsorg och KamR 
kom fram till att förutsättningar för vård enligt LVU förelåg. Domen överklagades till Rege-
ringsrätten (RegR) gällande I och T. RegR fann att utredningen i tidigare instanser varit brist-
fällig, även om den konkretiserats i KamR. De bedömde dock att det sammantaget framkommit 
så pass mycket information att det stod klart att I:s och T:s psykiska hälsa och utveckling löpte 
en påtaglig risk att skadas på grund av omsorgsbrist. Då samtycke till behövlig vård inte fanns 
avslog RegR överklagandet och gjorde bedömningen att förutsättningarna för värd med stöd av 
1 § och 2 § LVU förelåg.74 
 
Fallet visar att socialtjänsten har ett omfattande och långtgående utredningsansvar, samt att 
olika lösningar kan bli aktuella för att ge barn i svåra situationer den vård de behöver för att 
kunna utvecklas i en trygg miljö. Fallet visar även att processen kan vara långdragen i dessa 
sammanhang. I ovanstående rättsfall inlämnades ansökan om LVU till förvaltningsrätten den 8 
augusti 2002 och målet avgjordes i regeringsrätten den 14 maj 2003. Även i HFD 2011 ref. 6 
och RÅ 1996 ref. 91 drog handläggningen ut på tiden. Det senare fallet avgjordes efter nästan 
två år. 

5.3 Beteendefallen 
I 3 § LVU anges förutsättningarna för att vård enligt lagen ska bli aktuell på grundval av den 
ungas eget beteende. Det kan handla om ett eget missbruk av beroendeframkallande medel, 
brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Med beroendeframkal-
lande medel avses alkohol, narkotika eller jämförbara tekniska preparat som thinner. Även flyk-
tiga lösningsmedel, ersättningsmedel som hårvatten, deodoranter och andra preparat som inne-
håller alkohol räknas till beroendeframkallande medel. Vidare ingår även bland annat Valium, 
Rohypnol och Stesolid i denna grupp. Brottslig verksamhet förutsätter att den unge begår brott 
upprepade gånger och att brotten inte är av bagatellartad karaktär. Det kan även handla om att 
den unge begår enstaka brott av allvarligare slag. Brottsligheten ska ge utryck för en sådan 
bristande anpassning till samhället att det kan anses föreligga ett vårdbehov. Vårdbehovet är 
det primära för att vård enligt LVU ska föreligga och inte brottet i sig. Socialt nedbrytande 
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beteende kan var att den unges beteende avviker från samhällets grundläggande normer på ett 
sätt som kan leda till en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling. Den unge kan ha 
begått ett eller ett par allvarliga brott men inte brott som räknas till brottslig verksamhet som 
nämns ovan. Ett annat socialt nedbrytande beteende kan vara att den unge sporadiskt vistas i 
missbruksmiljöer eller prostituerar sig. I samtliga bedömningar av de olika beteendena som den 
unge uppvisar bör nämnden göra en sammantagen bedömning och vården kan beredas för unga 
upp till 20 år. Precis som i 2 § krävs även här att beteendet utgör en påtaglig risk för att den 
unge ska ta skada. Bakom beteendefallen döljer sig ofta brister i hemmiljön. Socialstyrelsen 
anser att socialnämnden bör utreda om det även föreligger brister i hemmiljön som kan ligga 
till grund för ett omhändertagande enligt 3 §. Detta tillvägagångssätt omfattar oftast ungdomar 
i nedre tonåren.75 
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6. Diskussion 
Syfte med denna uppsats har varit att utreda vilket rättsligt stöd och vilka rättsliga hjälpmedel 
det finns för att skydda barn som lever i familjer där alkohol- och eller drogmissbruk förekom-
mer.  

6.1 Missbruk och medberoende 
Barn har inte samma möjligheter som vuxna att ta tillvara sina rättigheter i samhället. Det är 
därför viktigt att samhället har möjlighet att uppmärksamma och säkerställa tillvaratagandet av 
barns rättigheter, exempelvis om de riskerar att växa upp under missgynnsamma förhållanden. 
I detta arbete har fokus legat på barns rättigheter i dysfunktionella familjer, med inriktning mot 
familjer med missbruksproblem. Barn som lever i familjer med missbruk blir ofta medbero-
ende, löper en större risk att hamna i ett eget missbruk, uppvisar ofta sämre skolresultat och har 
högre självmordsbenägenhet än andra barn. Svensk lagstiftning har, genom bland annat ratifi-
ceringen av barnkonventionen, utvecklats de senaste åren för att förstärka skyddet för barn. 
Trots att Regeringen tillsatt en rad olika utredningar om hur arbetet kring dessa barn kan se ut, 
är det svårt att upptäcka dem på ett tidigt stadium. Professor Fred Nyberg menar att det finns 
kriterier för att diagnostisera medberoende att en detta skulle kunna synliggöra problematiken 
kring missbruk och tvinga samhället att erbjuda familjerna hjälp.  

Att diagnostisera medberoende kan alltså vara en av fler lösningar för att stötta och hjälpa med-
beroende barn. Det stora problemet är dock att samhället först måste upptäcka barnen, vilket är 
svårt, inte minst eftersom missbruk, trots att det är mycket vanligt förekommande, är stigmati-
serat. Personal inom barn- och skolomsorgen möter dessa barn nästan varje dag. Enligt social-
tjänstlagen har de anmälningsplikt men det spelar ingen roll hur orosanmälningar som görs om 
socialförvaltningen inte har tillräckligt med resurser - både när det gäller tid och personal. Att 
diagnostisera barnen som medberoende skulle kunna innebära att de uppmärksammas av fler 
instanser. För att samhället ska kunna upptäcka och hjälpa barn i svåra situationer är det dock 
nödvändigt att det finns kompetent och rätt utbildad personal inom samtliga instanser som kom-
mer i kontakt med barnen. Ansvaret för diagnostisering av medberoende skulle troligen hamna 
på Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som redan idag är hårt ansatt av långa vårdköer till 
följd av bristande resurser. I det fall medberoende barn skulle utredas och diagnostiseras skulle 
vårdköerna bli ännu längre om inte regeringen ämnar tillsätta mer resurser.  

Personalen på Barn- och ungdomssektionen och Vuxenenheten på socialtjänsten i Tyresö kom-
mun har upptäckt att deras arbetssätt ökar chanserna att upptäcka medberoende barn. Det är 
dock inte alla kommuner i Sverige som arbetar på detta sätt trots att stöd och hjälp finns att 
tillgå genom Socialstyrelsen. Man kan fråga sig varför arbetssättet inte tillämpas i hela Sverige. 
När föräldrar och vårdnadshavare brister i sin omsorg är det samhället som har det sekundära 
ansvaret för att se till barnets bästa. Det är socialförvaltningen ansvar att utreda familjer där det 
kan finnas brister i omsorgen. Det bör därför vara fler kommuner som arbetar gränsöverskri-
dande som Tyresö kommun då chanserna att upptäcka de utsatta barnen ökar.  

6.2 Arbetet med ANDT-strategin 
Målet med ANDT-politiken för perioden 2011-2015 var att få ett samhälle fritt från narkotika 
och doping, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat to-
baksbruk. Att strategin finns är ett tydligt tecken på att bruket av ANDT skapar stora problem 
i samhället, både ekonomiska och hälsorelaterade. Det är heller inte enbart för den som brukar 
preparaten som problem uppstår, utan även närstående och andra personer i deras omgivning 
drabbas - inte minst barnen. Av Folkhälsomyndighetens uppföljning av ANDT-strategin fram-
går att det saknas underlag som kan visa vilka skadliga effekter föräldrars bruk av alkohol-, 
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narkotika-, doping, och tobak har för barn. Socialstyrelsens rapport "Barn till föräldrar med 
missbruk behöver få stöd tidigare" visar att det finns minst 60 000 barn i Sverige som har en 
förälder med allvarliga missbruksproblem. Det finns alltså underlag för att Folkhälsomyndig-
heten ska kunna bedöma effekterna för både ofödda barn som utsätts för ANDT och för barn 
som lever i familjer där missbruk av ANDT förekommer. Det krävs dock, återigen, att barn i 
familjer med missbruk upptäcks för att resurser och åtgärder ska kunna sättas in. Det krävs även 
en bättre samordning mellan exempelvis landstinget och socialförvaltningen. Barn i missbruks-
miljöer drabbas hårt, både psykiskt och fysiskt. När barnen väl upptäcks kan det i bland bli 
fråga om vem eller vilka som ska stå för den behövliga vården - landstinget eller socialtjänsten? 
Inom båda områdena finns stora resursbrister och innan frågan är utredd kan det ha gått lång 
tid innan rätt hjälp sätts in. Den som drabbas mest är barnet.  

6.3 Resurser och förebyggande arbete 
Socialtjänsten ska arbeta förebyggande när det handlar om barn som lever i miljöer med miss-
bruk, detta kräver resurser på olika plan. Det handlar delvis om att de som missbrukar måste få 
det stöd och den hjälp de behöver för att kunna ta sig ur sitt missbruk. Genom att hjälpa dessa 
individer, hjälper samhället även de barn som lever tillsammans med dem. Inom socialtjänstla-
gens ramar finns en mängd olika insatser att tillgå för att bemöta medberoende barns behov. 
För att barnen och de unga ska kunna begagna sig av sina rättigheter de har genom socialtjänst-
lagen samt de skyldigheter som socialtjänsten har att uppfylla genom lagen, krävs att målgrup-
pen i förta hand upptäcks. Det saknas inte bara resurser för att kunna upptäcka dessa individer, 
utan även tid för att kunna genomföra så noggranna utredningar som ärendena kräver. Detta på 
grund av att för lite personal ansvarar över ett för stort antal ärenden som ska handläggas. So-
cialtjänsten arbetar med ett familjeperspektiv på detta område och stödsamtal i olika former kan 
ges. Man skulle kunna tänka sig att det arbetssätt som Tyresö kommun arbetar efter skulle var 
att föredra för att kunna hjälpa och stödja hela familjen i dessa ärenden. Tyresö kommun arbetar 
gränsöverskridande och barn- och ungdomsmottagningen och vuxenenheten tar hjälp av 
varandra och utnyttjar de resurser som finns för att kunna upptäcka barn och unga så tidigt som 
möjligt i familjer som missbrukar.  
 
Den här utredningen visar att resurserna är knappa i frågor om utredning kring dessa barn. 
Personal som arbetar på socialtjänsten upplever att två veckors utredningstid är för lite för att 
kunna göra en bra utredning. Bristen på personal leder till att processen från att en ansökan 
lämnas in till förvaltningsrätten till att regeringsrätten fattar ett beslut om vilka insatser som ska 
sättas in kan ta lång tid. Här kan exempelvis nämnas RÅ 2003 not. 102 där Helsingborgs kom-
mun ansökte om vård enligt LVU den 8 augusti 2002 och målet avgjordes i regeringsrätten den 
14 maj 2003. Även HFD 2011 ref. 676 visar på långa handläggningstider. Sigtuna kommun 
ansökte om att omedelbart omhänderta tre barn enligt LVU. Beslutet togs den 5 mars 2010 och 
regeringsrätten avgjorde målet nio månader senare. Det finns även rättsfall som visar på betyd-
ligt längre handläggningstider än så. I RÅ 1996 ref. 9177 beslutade Jönköpings kommun att 
omedelbart omhänderta fyra barn enligt LVU. Hela rättsprocessen, från att kommunens beslut 
togs till att regeringsrätten avgjorde målet tog nästan två år, och då ska man ha i åtanke att även 
domstolen ska sätta barnets bästa i första rummet. Att det tar så lång tid att avgöra ett mål kan 
bland annat bero på att personalresurserna inte räcker till, men det kan även vara så att domsto-
len inväntar exempelvis läkarutlåtanden eller skrivelser från Familjerätten då parterna har rätt 
till att visa upp eventuell bevisning. I just detta fall omhändertogs två av barnen enligt LVU 
och det tredje barnet flyttades till sin pappa. I de flesta fall är det socialtjänsten som står för 
insatserna för att kunna hjälpa barn i liknande situationer. Att tillämpa LVU är en långtgående 
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tvångsåtgärd som inskränker både barnets och förälderns rättigheter och lagen ska användas 
med försiktighet. Vård enligt SoL är att föredra då lagen bygger på frivillighet. LVU-processen 
är lång och socialtjänsten menar att det är det sista det gör för att kunna tillgodose barnets behov 
av hjälp.  

6.3 Barnkonventionens påverkan i svensk lagstiftning 
Sverige ratificerade barnkonventionen för över 20 år sedan. Än i dag pågår diskussioner om 
fördelar och nackdelar med att göra konventionen till svensk lag. Det som står klart är att i både 
svensk lagstiftning och barnkonventionen är det barnets bästa som ska stå i fokus i samtliga 
frågor som rör barn. Det är möjligt att barnkonventionen som gällande svensk lag skulle ge de 
rättigheter som följer med det en högre status, men att rättigheterna får högre status spelar 
kanske mindre roll om samhället inte kommer så långt i sitt arbete att barnet kan hävda sina 
rättigheter. All personal som möter barn i sitt arbete och som misstänker att ett barn riskerar att 
fara illa är skyldiga att anmäla detta till socialtjänsten enligt 14:1 SoL. Alla dessa orosanmäl-
ningar hamnar på socialtjänstens bord. Dessa ska utredas skyndsamt och beslut ska fattas trots 
hög arbetsbelastning. En högre status av barnets rättigheter får knappast någon effekt när det 
återigen handlar om resurser. En inkorporering av barnkonventionen kräver dessutom att kom-
petent personal finns tillgänglig.  
 
I svensk rättstillämpning används ofta förarbeten för att tolka innehållet i gällande rätt. Trots 
att det finns förarbeten till lagstiftningen kan det ibland vara svårt att tolka lagen och hitta en 
lämplig lösning. Till barnkonventionen finns dock inga förarbeten av denna typ, vilket innebär 
att det kan bli mycket svårt för domstolar och andra rättstillämpande instanser att tolka kon-
ventionen öppna och ofta vaga formuleringar. I avsaknad av förarbeten skulle domstolarna 
tvingas göra egna tolkningar, vilket kan leda till en praxis som försvagar barnens rättigheter. I 
detta avseende är svensk lagstiftning och tillhörande förarbeten ett starkare alternativ som bör 
bevaras. Att göra barnkonventionen till svensk lag innebär att de rättigheter som följer med 
konventionen skulle få högre status, men detta spelar sannolikt mindre roll om samhället inte 
kommer så långt i sitt arbete att barnet kan hävda dessa rättigheter. Barnkonventionen bygger 
på internationella politiska kompromisser. De motsättningar, t.ex. rörande barnets rätt i förhål-
lande till föräldrarnas eller vårdnadshavarnas rättigheter, som ligger till grund för dessa kom-
promisser skulle kunna påverka inkorporeringen på ett negativt sätt. 
 
Möjligheten att genomföra sociala rättigheter styrs vidare bland annat ett lands ekonomiska 
resurser, vilket innebär att förutsättningarna för barnomsorg, skola och socialtjänst också ser 
olika ut. I ett välfärdsland som Sverige, som har en fungerande ekonomi, borde det dock inte 
vara omöjligt att omfördela resurser på ett sätt som möjliggör att barns rättigheter kan säker-
ställas. Syftet med att göra barnkonventionens till svensk lag är att få möjliggöra en samlad syn 
på arbetet med att stärka barns rättigheter, inte att göra det svårare än vad det är. 

6.4 Min slutsats 
Med jämna mellanrum utförs utredningar, rapporter skrivs och lagar förstärks och förtydligas i 
syfte att belysa och stärka barns rättsliga stöd i det svenska samhället. Samhället måste nå ut 
till barn och unga med åldersadekvat information om vilka rättigheter och vilket stöd de kan få 
när de lever i familjer med missbruk. Detta är en förutsättning för att kunna etablera en kontakt 
med barnen och även med övriga familjemedlemmar då missbruk och medberoende bör be-
handlas med ett familjeperspektiv. Den svenska lagstiftningen erbjuder ett starkt skydd för att 
tillvarata medberoende barns rättigheter, men varken den svenska rätten eller den internationellt 
fastslagna barnkonventionen spelar någon roll om samhället inte har resurser till att kunna upp-
täcka, utreda och ta beslut i varje enskilt ärende. 
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