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Sammanfattning 

Sverige har genomgått en stor förändring för att skydda barn genom tvångsvårdslagstiftning. 

Det som tidigare präglade barnavårdslagarna var främst att skydda samhället, medan det idag 

istället är barnets bästa som är det centrala i tvångsvårdslagstiftningen. Socialtjänstens möj-

lighet att ingripa och vårda barn och unga med tvång regleras i Lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga. Tvångsbestämmelserna i LVU kompletterar Socialtjänstlagen 

(1980:620) vars grundrekvisit är insatser baserade på frivillighet. Tvångsvårdslagstiftningen 

är till för att skydda barn som inte lever i sunda miljöer eller att skydda barn som kan vara en 

fara för sig själva. Tvångsvården kom att inskränka på de mänskliga rättigheter som kom i 

och med att Sverige ratificerade Europakonventionen 1952, kraven på rättssäkerheten i dessa 

mål är därför höga. Syftet med uppsatsen är att redogöra för framväxten av LVU, samt att 

undersöka förändringarna av tvångsvårdslagstiftningen över tid. I denna uppsats har en rätts-

dogmatisk metod använts. 
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1. Inledning  

I början av 1900-talet utvecklade Sverige sin första systematiserade barnavårdslagstiftning.  

Det primära syftet med lagstiftningen var att skydda samhället men även att skydda barnen 

från barnarbete. Den nya barnavården skulle genom tidiga ingripanden förebygga det stör-

ningsmoment och den eventuella samhällsfara som felaktigt uppfostrade barn ansågs utgöra. 

Detta för att kunna avskilja stökiga barn från den allmänna skolan och istället för att i efter-

hand korrigera ungdomskriminalitet med fängelsestraff. Tvångsomhändertagandet var det 

yttersta instrumentet för att förebygga den samhällsfarliga vanarten och kriminaliteten. Lagen 

kom att kritiseras bland annat för att man inte kunde tvångsomhänderta barnet för barnets 

egen skull när de vanvårdades och/eller misshandlades. I den nya Barnavårdslagen (1924:361) 

stod den sociala kontrollen fortfarande i centrum men anvisningarna för ingripanden vidgades 

till att även omfatta barn som for illa genom misshandel och vanvård.
1
 Utredning, bedömning 

och sortering var i 1960 års lagstiftning centrala företeelser, stor vikt lades vid tidiga indivi-

duellt förebyggande åtgärder och det allmänt förebyggande arbetet.
2
 

 

Socialtjänstlagen (1980:620) (hädanefter förkortat SoL) som stadgades 1980 kom att se hela 

familjen och inte bara barnet som en avskild enhet bortsett från de äldre barnavårdslagarna. 

Familjevårdsprincipen betonade den biologiska familjens betydelse för den unge och ledde till 

att socialtjänsten så långt som möjligt skulle försöka verka för att bibehålla kontakten mellan 

barnet och föräldrarna.
3
 Förändringen kom att innebära ett kliv bort från den gamla idéns kon-

trollerande och repressiva socialvård. Det centrala i den nya socialtjänstlagen var frivillighet, 

service, klientens självbestämmande och integritet.
4
 

 

Den tvångsvård vi har i Sverige är lagstadgad enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmel-

ser om vård av unga (hädanefter förkortat LVU) där bestämmelserna kring tvångsvård för 

barn står stadgade. Det är barnets vårdnadshavares primära skyldighet att se till att barnet har 

en trygg och stabil hemmiljö för både utveckling och välmående.
5
 När en förälder eller annan 

vårdnadshavare inte kan få barns rättigheter tillgodosedda på ett hälsosamt vis är det för sam-

hället och barnet en trygghet att socialnämnden kan ingripa. Det är således samhällets skyl-

dighet att se till att barn har en trygg hemmiljö och inte far illa.
6
 Samhällets ansvar är att se 

efter barnets uppfostran, omsorg och utveckling. Denna skyldighet tillgodoses av samhället 

genom kompletterande samt ersättande insatser när vårdnadshavaren inte uppfyllt sina skyl-

digheter gentemot barnet.
7
 

1.2 Syfte  

Det övergripande syftet med denna uppsats är att redogöra för utvecklingen av tvångs-

vårdslagstiftningen av barn och unga, samt hur tvångsvården är uppbyggd och tillämpas idag. 

  

                                                 
1
 Andersson, Aronsson, Hessle, Hollander, Lundström (2004), Barnet i den sociala barnavården, s.13. 

2
 Andersson, Aronsson, Hessle, Hollander, Lundström (2004), Barnet i den sociala barnavården, s.14. 

3
 Leviner, Lundström (2017), Tvångsvård av barn och unga, s.52. 

4
 Andersson, Aronsson, Hessle, Hollander, Lundström (2004), Barnet i den sociala barnavården, s.14. 

5
 Föräldrabalken 6:1. 

6
 Socialtjänstlagen 1:11. 

7
 Lerwall (2016), Makt, myndighet, människa, s.173. 
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1.3 Metod 

Uppsatsen är ett resultat av typisk rättsdogmatisk metod vars syfte är att lösa ett juridiskt pro-

blem eller att rekonstruera en rättsregel för att sedan tillämpa gällande rätt.
8
 Uppsatsen har 

därmed sin utgångspunkt i lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin. För att kunna besvara 

frågan hur tvångsvårdslagstiftningen ändrats och vuxit fram har alla juridiska källor beaktats.  

  

                                                 
8
 Körling, Zamboni (2013), Juridisk metodlära, s.21 
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2. Framväxten av LVU 

Det var fattigvården som svarade för praktiskt taget all socialpolitik ända från medeltiden 

fram till 1900-talets början. Den sociala barnavårdens äldre historia handlar därför snarare om 

fattigvårdens historia.
9
 Genom katolska kyrkan togs bestämmelser i landskapslagarna in där 

det sades att bönderna skulle lämna ett tionde av säden till kyrkan, varav två niondelar skulle 

gå till de fattiga. Det var med andra ord katolska kyrkan som organiserade den första egentli-

ga hjälpen till fattiga och sjuka.  

 

Vår första fattigvårdsförordning tillkom 1763, förordning om hospitals- och barnhusinrätt-

ningar, vilken föreskrev att varje socken skulle ta hand om sina fattiga. Fattigvården frigjor-

des från kyrkan och blev en borgerlig kommunal angelägenhet för fattigvårdsstyrelserna först 

genom 1862 års kommunalreform. Den obligatoriska fattigvården i förordningen som gällde 

från 1871 avsåg endast “vansinniga” personer och föräldralösa barn under 15 år. I övrigt kun-

de fattigvårdsstyrelsen utge bistånd efter behov.
10

 De barn som var fattiga omfattades inte av 

vanartslagen, utan istället av fattigvårdslagstiftningen.
11

 

 

Samhällets intresse för barnen hade tidigare fokuserat på barnens försörjning, men en diskus-

sion kring samhällets plikt att åta sig vård och fostran av vanvårdade och vanartade barn upp-

kom under 1840-talet. Synen på barn, och däribland det vanligt förekommande barnarbetet, 

började ändras inte minst i och med 1842 års folkskolestadga. Med inspiration från upplys-

ningstidens idévärld blev uppfostringstanken att barn går att fostra och forma. I det låg en 

bakomliggande önskan att undvika våldsamma samhällsomstörtningar genom att uppfostra 

barnen så att de lärde sig att vörda Gud och överheten. Som en del av den allmänna fattigvår-

den hade barn tidigare “tagits omhand” tillsammans med vuxna i fattighus eller fattigstugor 

eller placerats i enskilda hem. Under 1800-talets senare hälft började barnen behandlas allt-

mer som en särskild grupp separerad från de vuxna.  

 

Trots att ett fosterbarnssystem skapades for många barn synnerligen illa eftersom samhället 

saknade resurser för kontroll. Det hände exempelvis att fattigvårdsstyrelserna lämnade ut barn 

till människor som inte ens kunde försörja sig själva. Detta bidrog till att fosterbarnsersätt-

ningen istället fick karaktär av fattigvårdsunderstöd och det talade vid denna tid om änglama-

keri och fosterbarnsindustri.
12

 Efter en kraftig reaktion mot fostervården tillsattes en kommitté 

som lade fram förslag till landets första egentliga barnavårdslagar till 1902 års riksdag. 

2.1 1902 års barnavårdslag  

I början av 1900-talet utvecklade Sverige en systematiserad barnavårdslagstiftning.
13

 Lag 

angående uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende försummade barn (1902:67) var den 

första egentliga barnavårdslagstiftningen och den kan ses som ett uttryck för de problem samt 

de normer samhället präglades av i slutet på 1800 talet och början på 1900 talet.
14

 Lagen 

byggde på erfarenheter från framför allt räddningsinstituten.
15

 De faktorer som utgjorde bar-

navårdslagstiftningens förutsättningar var:  

                                                 
9
 Forsman (2013), Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn, s.105. 

10
 Forsman (2013), Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn, s.106. 

11
 Leviner, Lundström (2017), Tvångsvård av barn och unga, s.47. 

12
 Forsman (2013), Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn, s.106. 

13
 Andersson, Aronsson, Hessle, Hollander, Lundström (2004), Barnet i den sociala barnavården, s.12. 

14
 Andersson, Aronsson, Hessle, Hollander, Lundström (2004), Barnet i den sociala barnavården, s.13. 

15
 Forsman (2013), Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn, s.107. 
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 Nya ”barnavårdsproblem” som ansåg ha uppkommit i och med urbaniseringen och 

industrialiseringen och som kom att exponeras genom bland annat den framväxande 

folkskolan 

 Delvis nya tankar om hur barnavårdsproblem kunde förklaras och lösas och som in-

rättat sig under framför allt 1800-talet. 

 

De idéer och principer som kom i uttryck i lagstiftningen präglades i hög grad av social kon-

troll av barnen till den framväxande industriarbetarklassen.
16

 Lagen motiverades av att ingri-

panden skulle äga rum innan de unga hunnit bli brottslingar;
17

 den nya barnavården skulle 

genom tidiga ingripanden förebygga det störningsmoment och den eventuella samhällsfara 

som felaktigt uppfostrade barn ansågs utgöra.
18

 Ett grundläggande motiv var omsorg om bar-

net och att skydda dessa från barnarbete
19

, men tyngdpunkten låg på omsorgen av samhället, 

samhällsskyddet. I och med detta gällde det att identifiera de barn som var i fara och att i pre-

ventivt syfte sätta in åtgärder mot dem och deras familjer.
20

 Stökiga barn skulle avskiljas från 

den allmänna skolan istället för att i efterhand korrigera ungdomskriminalitet med fängelse-

straff. Tillsammans med andra förebyggande åtgärder introducerades en specifik rättslig re-

glering för omhändertagande av barn med tvång i 1902 års lagstiftning.
21

 Barn skulle således 

skyddas från sederlig undergång på såväl sociala som moraliska indikationer.
22

  

 

Vanartslagen från 1902 tog syfte på barn under 15 år som, på grund av målsmäns eller föräld-

rars oförmåga, lastbarhet eller vårdslöshet att ägna barnen tillsyn, var så försummade i sedligt 

avseende att särskilda åtgärder ansågs krävas för att hindra barnets vanartande. Detsamma 

gällde om skolans och hemmets uppfostringsmedel ansågs otillräckliga för att barnet redan 

var så vanartat. Barnavårdsnämnden hade tre medel att tillgripa i förebyggande syfte: hot 

(varning åt barnet och förmaning åt föräldrar), uppsikt över hemmet och barnet, samt aga om 

barnet inte rättade sig. Tanken med den aga som lagen föreskrev var inte att föräldern skulle 

få utlopp för sina aggressioner utan var till enbart för barnets bästa. Tvångsomhändertagande 

fanns också som en sista möjlighet.
23

  

 

Tvångsomhändertagande var det yttersta instrumentet för att förebygga vanart och kriminali-

tet. Om den unge varit vanartig eller om man tyckte sig kunna förutse utvecklingen av sådana 

tendenser kunde man besluta om tvångsomhändertagande.
24

 Äldre barn skulle placeras i 

framväxande skyddshem och yngre barn i fosterfamiljer. Syftet var som tidigare nämnts att 

samhället skulle skyddas från de stökiga barnen.
25

 Lagen kom att kritiseras eftersom den sak-

nade de styrmedel som kunde leda till en effektiv och väl utvecklad verksamhet och för att 

barnet inte kunde tvångsomhänderta för dess egen skull när det vanvårdades och/eller miss-

handlades.
26

 Problem med föräldrar som inte var närvarande eller brast i sin förmåga att upp-

fostra barnet utgjorde grunden för att tvångsomhänderta barn och unga.
27

  

 

                                                 
16

 Andersson, Aronsson, Hessle, Hollander, Lundström (2004), Barnet i den sociala barnavården, s.13. 
17

 Forsman (2013), Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn, s.108. 
18

 Andersson, Aronsson, Hessle, Hollander, Lundström (2004), Barnet i den sociala barnavården, s.13. 
19

 Modéer, Kjell-Åke (2009), Juristernas nära förflutna, s.158. 
20

 Forsman (2013), Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn, s.108. 
21

 Andersson, Aronsson, Hessle, Hollander, Lundström (2004), Barnet i den sociala barnavården, s.13. 
22

 Forsman (2013), Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn, s.108. 
23

 Forsman (2013), Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn, s.108. 
24

 Andersson, Aronsson, Hessle, Hollander, Lundström (2004), Barnet i den sociala barnavården, s.13. 
25

 Leviner, Lundström (2017), Tvångsvård av barn och unga, s.45. 
26

 Andersson, Aronsson, Hessle, Hollander, Lundström (2004), Barnet i den sociala barnavården, s.13. 
27

 Leviner, Lundström (2017), Tvångsvård av barn och unga, s.44. 
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Utredningsprocessen under denna tid innebar att ordförande i skolrådet eller barnavårds-

nämnden var ansvarig för att utreda eventuella missförhållanden. När utredningen var klar 

togs beslut om vilka åtgärder som skulle vidtas. Ordförande var alltid en man eftersom ordfö-

rande i skolrådet och i barnavårdsnämnden alltid var kyrkoherden. Föräldrarna hade rätt att 

yttra sig om förslaget till åtgärd var att barnet skulle tvångsomhändertas. I de fall föräldrarna 

inte samtyckte gick ärendet vidare till länsstyrelsen för prövning. De kommande två barna-

vårdslagarna och vanartslagen innebar med andra ord att om det fanns en antydan om behov 

av tvångsvård skulle barnet tvångsomhändertas oavsett om samtycke av föräldrarna förelåg 

eller ej.
28

 En annan viktig utveckling av barnavårdslagen var att utsätta barnet för övervak-

ning, kontroll och skydd.
29

 Tanken med 1902 års barnavårdslag var alltså att samhället skulle 

försöka förebygga kriminalitet hos barn, som ett samhällsskydd, genom att tvångsplacera barn 

som inte hade en sund uppfostran.
30

 Redan när barnavårdslagen 1902 trädde i kraft blev den 

föråldrad. Barnavårdslagen kom även att kritiseras på senare tid. Barnavården fick inte till-

räckligt med plats och inte tillräckliga verktyg.
31 

2.2 1924 års barnavårdslag  

I den nya lagen, Barnavårdslag (1924:361), stod den sociala kontrollen fortfarande i centrum, 

men anvisningarna för ingripanden vidgades till att även omfatta barn som for illa genom 

misshandel och vanvård. De organisatoriska förändringarna som innebar att barnavården cent-

raliserades i obligatoriska barnavårdsnämnder var dock de viktigaste förändringarna i 1924 

års lag. Fostervården och frivilliga omhändertaganden av barn som gjordes “endast” på grund 

av familjernas fattigdom eller sjukdomar hade tidigare varit organisatoriskt och lagmässigt 

splittrat från den övriga barnavården.
32

 Ända fram till 1950-talet sköttes barnavårdens verk-

samhet i många kommuner av lekmän, men varje kommun skulle enligt 1924 års lag upprätta 

en barnavårdsnämnd. Det var ofta en folkskollärare eller präst som var ordförande i barna-

vårdsnämnden och det var denna som utredde och verkställde beslut. En stor skillnad från 

1902 års barnavårdslag var att det fanns möjlighet att omhänderta barn med hänvisning till 

barnets egna behov och på så vis skydda barnet mot “dåliga föräldrar”.
33

 Det centrala var 

dock, liksom tidigare, att skydda samhället. Förklaringen till problemen var däremot annor-

lunda än i 1902 års lag där industrialisering och urbanisering var en viktig förklaring till bar-

navårdslagen. Individuella omhändertaganden skulle istället ske med utgångspunkt i beteen-

den, vilka ofta bottnade i den enskildes dåliga moral.
34

  

 

Liksom i 1902 års lag skulle barnet som misshandlats eller på annat sätt for illa i hemmet vara 

under 16 år. Även barn som var över 16 år, men under 18 år, kunde omhändertas om barnet 

var så vanvårdat att särskilda åtgärder ansågs behövas för dess tillrättaförande.
35

 I 1924 års 

lag fanns två indelningar: miljö- samt beteendefall (vilka finns kvar än idag, se mer under 4), 

vilket inte fanns i de tidigare barnavårdslagarna. “I fara att bli vanartad” ersattes med “sedligt 

försummade”, men den faktiska betydelsen ändrades inte. Det var inte ovanligt att föräldrarna 

eller barnet fick en varning innan beslut om att tvångsomhänderta barnet eller den unge verk-

                                                 
28

 Leviner, Lundström (2017), Tvångsvård av barn och unga, s.45. 
29

 Leviner, Lundström (2017), Tvångsvård av barn och unga, s.45. 
30

 Leviner, Lundström (2017), Tvångsvård av barn och unga, s.46. 
31

 Leviner, Lundström (2017), Tvångsvård av barn och unga, s.47. 
32

 Andersson, Aronsson, Hessle, Hollander, Lundström (2004), Barnet i den sociala barnavården, s.13. 
33

 Leviner, Lundström (2017), Tvångsvård av barn och unga, s.47. 
34

 Leviner, Lundström (2017), Tvångsvård av barn och unga, s.48. 
35

 Leviner, Lundström (2017), Tvångsvård av barn och unga, s.47. 
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ställdes. Kyrkoherden var inte längre obligatorisk ordförande i nämnden, men det ansågs dock 

att kyrkoherden skulle vara ledamot.
36

 

2.3 1960 års barnavårdslag  

Barnavårdslagen från 1924 överlevde fram till 1970-talet,
37

 men de grundläggande villkoren 

för barnavården hade förändrats när 1960 års Barnavårdslag (1960:97) trädde i kraft. För det 

första befann sig landet i en framgångsrik industrikapitalism där en serie sociala reformer 

genomförts och inte längre var ett samhälle med direkt materiell nöd och fattigdom. För det 

andra anställde kommunerna allt fler tjänstemän som bidrog till att en korrekt byråkratisk 

handläggning utvecklades. För det tredje hade barna- och ungdomsvårdens barnpsykiat-

ri/barnpsykologi inrättats och därmed även teorier och metoder för diagnostisering och be-

handling av barns avvikelser. Dessa tre faktorer påverkade i hög grad utformningen av 1960 

års Barnavårdslag där stor vikt lades vid tidiga individuellt förebyggande åtgärder och allmänt 

förebyggande arbete.
38

  

 

Det var inte längre en fattig miljö som präglade barnavården. Det var ett framgångsrikt sam-

hälle som präglade utvecklingen av barnavårdslagen. Antalet kommuner i Sverige hade halve-

rats till ca 800, och även om en del kommuner var för små för att kunna anställa tjänstemän 

till barnavården fanns det möjligheter till professionalisering av barnavården på många områ-

den.
39

 Möjligheten för kommuner att anställa tjänstemän medförde automatiskt en viss mo-

derniserad byråkratisering.  De bestämmelser som reglerade utredningarna blev mer detalje-

rade och lagen lade stor vikt vid en juridiskt korrekt handläggning. Det skulle skapas bättre 

garantier för tillförlitliga och fullständiga utredningar vid tvångsomhändertaganden. En viktig 

aspekt var att tillgodose rättsskyddet för de som berördes av barnavården.
40

 Från att från bör-

jan av 1900-talet fram till andra världskriget främst intresserat sig främst för ungdomars avvi-

kelser och möjligheterna att finna biologiska förklaringar till problemen, fick Sverige och 

många andra länder efter andra världskriget upp ögonen för mänskliga rättigheter. Världen 

hade precis skådat förintelsen och även om Sverige stod utanför kriget påverkades landet 

markant. Sverige ratificerade Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna år 1952. 

Även barnkonventionen blev central; det är barns rättighet att få leva ett tryggt och stabilt liv. 

Den psykoanalytiska teorin fick sitt genombrott i barnavårdsdiskursen och man började där-

med intressera sig för störningar i familjen och fokuserade mer på de små barnen. Utredning, 

bedömning och sortering var i 1960 års lagstiftning centrala företeelser.
41

 Förutsättningarna 

för tvångsomhändertagande var emellertid i stort sett desamma som i 1924 års lag, men “fara 

för vanart” byttes ut till “utveckling äventyras”. Ett nytt psykologiskt sätt att förklara beteen-

den märktes i 1960 års lag. Individer hade fått mer kunskap om psykologi.
42

 

 

Barnavårdens historia präglas av motsättningar och ideologiska skiljelinjer, inte minst indivi-

dens frihet i förhållande till samhällets kontroll. I barnavårdslagstiftningens utveckling hante-

ras bland annat frågor om vad som anses vara acceptabla beteenden hos föräldrar och barn,
43
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37

 Andersson, Aronsson, Hessle, Hollander, Lundström (2004), Barnet i den sociala barnavården, s.13. 
38

 Andersson, Aronsson, Hessle, Hollander, Lundström (2004), Barnet i den sociala barnavården, s.14. 
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 Leviner, Lundström (2017), Tvångsvård av barn och unga, s.50. 
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 Andersson, Aronsson, Hessle, Hollander, Lundström (2004), Barnet i den sociala barnavården, s.14. 
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 Leviner, Lundström (2017), Tvångsvård av barn och unga, s.50. 
43

 Leviner, Lundström (2017), Tvångsvård av barn och unga, s.50. 
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liksom frågor om samhällets skydd av barn och förhållandet och gränsen mellan tvång och 

frivillighet.
44

 

2.4 Utvecklingen av socialtjänstlagen  

År 1967 tillsattes socialutredningen och 1970 lade utredningen fram ett förslag angående 

samordning av olika delar inom socialvården. Socialtjänstlagen öppnade upp för möjligheten 

för kommunerna att sammanföra all social verksamhet under en och samma nämnd istället för 

de olika enheterna socialvårdsnämnd, nykterhetsnämnd och barnavårdsnämnd.
45

 Socialutred-

ningen lade år 1974 fram principbetänkandet ”Socialvården, mål och medel” (SOU 1974:39). 

Betänkandet gick på remiss och fick stöd av många remissinstanser.  Socialutredningen före-

slog bland annat begränsade möjligheter för tvångsåtgärder mot vuxna, men att möjligheten 

att tvångsomhänderta barn och ungdomar skulle kvarstå. Det senare ansågs som en självklar-

het och vållade därför ingen större debatt. Riksdagen antog de förslag till LVU som lades 

fram av regeringen med stor enighet. Socialutredningens arbete låg till grund för socialtjänst-

lagen.
46

 

 

Innehållet i SoL påverkades av ifrågasättande av den gamla socialvården och den kraftiga 

expansionen av den offentliga sektorn. Barnavårdsnämnderna hade i praktiken redan lagts ned 

redan under 1970-talet och ersatts av sociala centralnämnder (senare socialnämnder) som han-

terade hela familje- och individomsorgen. Förändringen motiverades av behovet att se hela 

familjen och inte barnet som en avskild enhet och detta stadfästes i 1980-talets lagstiftning.
47

 I 

det synsätt, de förklaringsmodeller och de behandlingsrekommendationer som dominerar lag-

stiftningen idag är familjen och familjevårdsprincipen således viktiga element. Familjevårds-

principen betonade den biologiska familjens betydelse för den unge och ledde till att social-

tjänsten så långt som möjligt skulle försöka verka för att bibehålla kontakten mellan barnet 

och föräldrarna.
48

 Socialtjänstlagens syfte var att komma bort från den gamla idéns kontrolle-

rande och repressiva socialvård och frivillighet, service, klienternas självbestämmande och 

integritet blev således viktigt. De normer och värden som ska styra socialtjänsten betonades 

starkt. De konflikter mellan föräldrar och barn och mellan socialvård och klient som faktiskt 

finns inbyggda i lagstiftningen tonades ner medan det sociala arbetet istället beskrivs som en 

samverkan mellan familjen och socialarbetaren. Många konkreta förändringar inom barnavår-

den uppkom i och med socialtjänstlagstiftningen. Tidigare kunde som ovan nämnts barna-

vårdsnämnden besluta att barnet skulle agas och familjen kunde sättas under övervakning, 

förmanas eller varnas inför nämnden, men nu blev istället barnets skiljande från hemmet den 

enda tvingande åtgärd som kunde användas.
49

 En viktig förändring med socialtjänstlagen jäm-

fört med de äldre barnavårdslagarna var att det togs ett stort kliv bort från att skydda samhäl-

let, vilket tidigare var syftet med tvångsvården, mot att istället skydda barnet.
50

 I lagen finns i 

princip ingen beskrivning om hur socialnämnden skulle agera om ett barn for illa eller om 

föräldrarna behövde stöd på något sätt. De tvingande åtgärder som fanns i tidigare barna-

vårdslagstiftningar (se under 2.1) försvann från socialtjänstlagen.
51
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I Socialtjänstlagens femte kapitel 1 § regleras socialnämndens speciella skyldighet gentemot 

barn och ungdomar. Texten är allmänt hållen, nämnden ska bland annat verka för att barn 

växer upp under trygga och goda förhållanden och de barn som utvecklas ogynnsamt ska få 

det skydd och stöd de behöver. Barnavårdens mål preciseras inte särskilt tydligt i lagen utan 

lagstiftaren pekar allmänt på att de insatser som riktar sig mot individer ska anpassas efter 

dess behov.  I 1980 års LVU som reglerar tvångsomhändertaganden av barn används “brister i 

omsorgen” för sådant som kan innebära fara för barns hälsa och utveckling. Uttrycket kom att 

kritiseras för sin oklarhet. Vid sidan av de tidigare förekommande “brister i omsorgen” och 

“något annat förhållande i hemmet” har lagstiftaren därför i 1990 års lag särskilt pekat ut situ-

ationer som barnmisshandel och “otillbörligt utnyttjande”. Trots detta lämnar även den nuva-

rande lagen stort utrymme för mer eller mindre professionellt grundade och blandade bedöm-

ningar kring vad som kan leda till ett tvångsomhändertagande.
52

  

2.5 1994 års förslag till socialtjänstlag 

Under hösten 1994 lades ett nytt förslag till socialtjänstlag fram där socialtjänstkommittén var 

särskilt kritisk mot socialtjänstens barnavård. Man pekade på att grupper som exempelvis 

barn till alkoholmissbrukare, ensamma flyktingbarn och “osynliga” flickor i riskzonen var 

försummade av socialtjänsten. Det pekades även på brister i socialtjänstens utredning och 

övrig dokumentation av ärenden. Det sades att socialarbetare hade otillräckliga kunskaper om 

barns behov och utveckling och menade att det behövdes bättre och mer strukturinriktade och 

förebyggande ungdoms- och barninsatser.
55

 Socialarbetare ansågs inte dokumentera föräld-

rarnas omsorgsförmåga tillräckligt och de samtalade alltför sällan med barnen. Från att först 

ha fokuserat på familjeperspektivet till att istället fokusera på barnen kan man säga att den 

nya lagstiftningen, särskilt genom sina hänvisningar till FN:s barnkonvention, förskjutit fokus 

till ett mer utpräglat barnperspektiv.
56

 I och med ratificeringen av FN:s barnkonvention blev 

Sverige skyldigt att ta hänsyn till konventionens bestämmelser i all lagstiftning gällande barn. 

År 1993 inrättades barnombudsmannen av regeringen. Barnombudsmannens primära syfte är 

att företräda barns och ungas rättigheter och intressen mot bakgrund av FN:s barnkonvention. 

Barnombudsmannen ska bland annat uppmärksamma om svenska lagar och författningar 

stämmer överens med barnkonventionen och bevaka efterlevnaden av denna. Landstinget och 

kommunen är skyldiga att underrätta barnombudsmannen när det gäller åtgärder som vidtagits 

för att nå barnkonventionens mål.
57

 

 

En ny syn som växte fram på 1900-talet och som utgår ifrån att barn är individer med egna 

behov och uppfattningar om verkligheten som i viss mån skiljer sig från vuxnas bekräftades 

av konventionen.  Kommittén kom emellertid inte med särskilt omfattande konkreta förslag 

till förändringar. Det skrevs in i lagens första paragraf att socialtjänsten ska utgå från “barnets 

bästa”, vilket innebär att respekten för vuxnes självbestämmanderätt och integritet får ge vika 

för barnets bästa när barnets och den vuxnes intressen kolliderar.
58

 Det föreslogs vidare för-

tydliganden kring utredningsskyldigheten, samt när det gäller vilka rättigheter socialtjänsten 

har gentemot familjerna vid ingripanden till skydd för unga. Anmälningsskyldigheten, fram-

förallt för sådana som i sitt yrke stöter på barn som far illa, utvidgades och förslag på tids-

gräns för hur lång tid utredningar får ta lades fram. En del förändringar föreslogs också inom 

                                                 
52

 Andersson, Aronsson, Hessle, Hollander, Lundström (2004), Barnet i den sociala barnavården, s.16. 
55

 Andersson, Aronsson, Hessle, Hollander, Lundström (2004), Barnet i den sociala barnavården, s.16. 
56

 Andersson, Aronsson, Hessle, Hollander, Lundström (2004), Barnet i den sociala barnavården, s.17. 
57

 Fahlberg (2013), Socialtjänstlagarna, s.103. 
58

 Fahlberg (2013), Socialtjänstlagarna, s.31. 
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familjehemsvården.
59

 Organiseringen av det sociala arbetet har efter socialtjänstlagens till-

komst varierat mellan olika kommuner.
60

 

 

Rättssäkerhetskravet, som främst aktualiserats i förhållande till föräldrarna i de tidigare bar-

navårdslagarna, har förändrats; det centrala är idag att se barnet som en egen individ med 

egna intressen och behov.
61

 

2.6 Förslag om en samlad barnskyddslag  

En utredare tillsattes år 2007 för att se över bestämmelserna till skydd och stöd för barn och 

unga i LVU och SoL. Att ta ställning till om regleringen skulle sammanföras i en särskild lag 

ingick också i utredningsuppdraget. År 2009 överlämnade barnskyddsutredningen sitt betän-

kande. Förslaget var att samtliga bestämmelser i LVU och merparten av de bestämmelser i 

SoL som reglerar socialtjänstens familjerättsliga arbete och de bestämmelser i SoL som rör 

barn och unga skulle sammanföras i särskild lag, lag om stöd och skydd för barn och unga 

(LBU).
62

 Att synliggöra barn och unga i behov av stöd och skapa förutsättningar för ett tydli-

gare barnperspektiv i lagstiftningen ansågs vara skälen för en samlad lag. Även att en samlad 

lagstiftning ansågs kunna stärka den enskildes ställning och möjlighet att påverka genom bätt-

re tillgänglighet och överskådlighet var ett skäl. Bakgrunden till utredningen hörde kritik mot 

den sociala barn- och ungdomsvården. Kritiken omfattade bland annat ansvarstagande och 

skydd av barn, brister i handläggning, skillnader mellan kommuner och brister i kompetens 

och otillräcklig uppföljning. Barns och ungas bästa och egna uppfattningar måste enligt ut-

redningen vara en starkare ledstjärna i lagstiftningen och tillämpningen av lagen.
63

 

Förslaget bryter upp SoL:s ramlagskaraktär och betonar därmed en inriktning med ett tydligt 

avsteg från den helhetssyn som infördes genom 1980 års socialtjänstreform. Att det inte be-

höver vara någon motsättning mellan helhetssyn och specialisering/speciallag betonas dock i 

utredningen, att individens totala situation och omgivning beaktas är fortfarande av betydelse. 

Att sammanföra frivilliga bestämmelser från SoL och tvingande bestämmelser från LVU i en 

och samma lag fanns det heller inte några hinder emot. Den föreslagna lagen, LBU, avsåg att 

innehålla bestämmelser av såväl detaljkaraktär som ramlagskaraktär men med ökad detalje-

ringsgrad. Att SoL i vissa avseenden skulle komma att sakna direkt inflytande över den socia-

la barn- och ungdomsvården var en följd av den nya lagen, därför föreslogs det samtidigt i 

utredningen att SoL skulle bli föremål för en allmän översyn genom att även bryta ut be-

stämmelserna om missbruksvård till en annan lag. Det vakuum som kan uppstå mellan (neka-

de) frivilliga insatser enligt SoL och möjligheten att ansöka om vård enligt LVU var en av 

några faktum som uppmärksammades i utredningen. Utredningen fann inga skäl att införa 

möjlighet till öppna insatser utan samtycke vid misstänkta missförhållanden i hemmet mot 

bakgrund av det synnerligen tveksamma i disciplinärt tvång. Med andra ord, det fanns inga 

skäl att tvinga fram ett visst önskvärt beteende hos människor i utsatta situationer och beroen-

deförhållande till samhället.
64
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3. Nutida tvångsvårdslagstiftning 

Ganska snart efter att LVU antogs bedömdes det nödvändigt att förändra lagen. Det handlade 

främst om grunderna för omhändertagandet av barn och ungdomar utan samtycke. Eftersom 

LVU innehåller undantagsbestämmelser och endast ska tillämpas då samtycke till den nöd-

vändiga vården inte kan fås, innebar detta att tvångsomhändertagandet minskade kraftigt när 

LVU antogs. I tidigare barnavårdslagar fanns nämligen inte ett sådant samtyckesrekvisit.
65

 JO 

kritiserade tvångsvården av barn och ungdomar. Med hänsyn till kritiken lade regeringen i 

propositionen 1992/93:61 fram förslag om att huvudmannaskapet för institutioner enligt bland 

annat LVU 12 § helt skulle överföras till staten. Med anledning härav beslutade riksdagen om 

ändringar i LVU från år 1993. En speciell myndighet, statens institutionsstyrelse, inrättades 

för att administrera dessa institutioner. 1994 övergick ansvaret för alla institutioner av social 

tvångsvård till denna myndighet.
66

 

 

Tidigare var LVU tänkt att endast röra situationer då barnet placerades utanför det egna hem-

met och när placeringen inte gick att utföra med samtycke. Lagen var alltså inte tänkt att kun-

na användas för annan tvångsvård än tvångsvård utanför hemmet.
67

 

3.1 Utgångspunkterna för lagstiftningen 

“Socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät. För barn som blir misshandlade eller för-

summade eller befinner sig i riskmiljöer av olika slag, kan detta skyddsnät vara barnets rädd-

ning och möjlighet till bättre livsvillkor.
68

 “Generellt kan sägas att det inte är barnets eller den 

unges behov i sig eller föräldrarnas tillkortakommanden som avgör om socialtjänsten behöver 

erbjuda insatser. Det avgörande är om behoven inte kan tillgodoses av föräldrar och nätverk 

med stöd av samhällets basverksamheter i form av förskola, skola, fritidsverksamhet samt 

hälso- och sjukvård.”
69

 

 

De allmänna riktlinjerna för socialtjänsten anges i socialtjänstlagen.
70

 I 1 kap. 1 §, i den så 

kallade portalparagrafen, fastställs målen med socialtjänsten. Socialtjänstlagen är en rättig-

hetslag vilket innebär att lagen möjliggör för den enskilde att få sitt ärende prövat i domstol 

både i sak och i formellt avseende.
71

 I alla kommuner ska det finnas en socialnämnd som full-

gör kommunens uppgifter inom socialtjänsten
72

 medan socialtjänsten har det yttersta ansvaret 

för de som vistas inom kommunen. Varje kommun har alltså ansvar för socialtjänsten inom 

sitt område.
73

 Barn och unga samt personer med missbruk tillhör de som socialtjänsten inom 

en kommun har ett särskilt ansvar för. Det är socialnämndens uppgift att verka för att barn 

växer upp i trygga och goda hemförhållanden samt främja en hälsosam utveckling för barn.
74

 

Inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården är frivillighet en grundprincip för insatser.
75

 

Tvångsvård är ett undantag från den frivillighetsprincip som präglar socialtjänstens barna-
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vårdsarbete
76

 och syftar till att tillgodose barns skyddsintresse.
77

 Även i tvångsvården finns 

grundtanken om demokrati och frivillighet.
78

 LVU:s primära syfte är att möjliggöra för social-

tjänsten att tillgodose barnets behov av vård när frivilliga insatser inte är tillräckliga.
79

 Social-

nämndens insatser ska grundas på det föreliggande vårdbehovet och vad som i stunden och 

för framtiden kan göras för att tillgodose detta behov. Vårdbehovet är ett dolt rekvisit i LVU 

och vad begreppet innebär rent konkret är inte preciserat i lagen eller dess förarbeten. Vad 

barnets grundläggande behov innebär återfinns i föräldrabalken (se 4).
80

 Exempelvis när bar-

net varit med om våld och övergrepp av föräldrar utgörs barnets vårdbehov ofta av skydd och 

möjlighet till bearbetning av våldsupplevelserna.
81

 

 

När behövlig vård inte kan genomföras på frivillig väg via bestämmelserna i SoL kan tvångs-

vård via LVU bli aktuell.
82

 Barns grundläggande rättigheter ska, i enlighet med föräldrabal-

ken, i första hand tillgodoses av vårdnadshavarna. Det är allvarligt om barns grundläggande 

rättigheter kränks, och det är därför samhällets skyldighet att ingripa och exempelvis bereda 

och ordna vård enligt LVU när detta är påkallat. Trygghet, en god fostran och omvårdnad är 

de grundläggande behov barn ska få tillgodosedda av sina vårdnadshavare. Barn ska bli be-

handlade med försiktighet för sin person och får inte bli utsatta för kroppslig bestraffning eller 

på annat sätt kränkas.
83

 Rekvisiten för att tvångsomhänderta barn återfinns i 2 och 3 §§ LVU. 

Bestämmelserna innehåller en beskrivning av situationer som kan innebära en påtaglig risk 

för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Risken får alltså inte vara obetydlig, oklar eller 

avlägsen.
84

 Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att skada föreligger. Inga 

subjektiva antaganden om att barnet kan riskera att skadas får vara grunden till ett tvångsom-

händertagande.
85

 (Se vidare under 3.2.). Huvudregeln är att omhändertagandet ska se i samråd 

med barnet eller de vuxna men om samtycke inte ges kan omhändertagandet istället ske emot 

deras vilja.
86

 Eftersom samtycke inte är en förutsättning för att kunna tillämpa LVU kan åt-

gärden bli aktuell även om det är oklart om samtycke föreligger eller ej (exempelvis om vård-

nadshaven inte är anträffbar).
87

 

 

Ett lämnat samtycket kan återkallas. När vårdnadshavaren önskar ska vård och insatser på 

frivillig grund upphöra eftersom det då inte längre finns förutsättningar för fortsatt vård i fri-

villiga former. Om samtycke inte (längre) finns och barnet har placerats i ett annat hem än det 

egna finns dock viss möjlighet till tvångsingripande med stöd av bestämmelserna i LVU 24 § 

om flyttningsförbud. Vårdnadshavare förbjuds genom ett flyttningsförbud att ta barnet från 

sin placering men förbudet avser dock vara en temporär åtgärd och ska således inte ersätta ett 

omhändertagande enligt LVU (se mer under 3.8).
88

 Även om samtycke har medgetts kan 

domstolen besluta att LVU ska tillämpas om det finns tvivel att den unge eller vårdnadshava-

ren kommer medverka i den beslutade vården.
89
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Om ett barn har två vårdnadshavare kan socialnämnden, trots principerna, enligt FB 6:13a 

besluta mot en vårdnadshavares vilja där enbart den ena samtycker till en åtgärd till stöd för 

barnet. Bestämmelsen avser fall där enbart den ena vårdnadshavaren har ansökt eller sam-

tycker till vård och personal inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård anser att ett barn mås-

te få vissa sociala insatser eller viss vård.
90

 

 

3.1.1 Barnets bästa  

År 2003 infördes bestämmelser i LVU som syftar till att stärka skyddet för barn och unga i 

utsatta miljöer.
91

 Principen ”den unges bästa” kan variera beroende på vad den unge behöver 

stöd och/eller vård för. När domstolen ska besluta vad som är den unges bästa tar de hänsyn 

till omständigheterna i det enskilda fallet och bedömer barnets psykiska och fysiska välbefin-

nande och utveckling.
92

 LVU får endast tillämpas i syfte att förbättra för barnet, avgörande är 

vad som är bäst för barnet.
93

 Eftersom tvångsvården berör en väldigt utsatt grupp människor, 

unga och barn, ska inte andras intressen väga lika tungt som barnets bästa. Barnets egen vilja 

ska ingå i bedömningen om vad som är bäst för barnet.
94

 Beroende på barnets ålder och mog-

nad ska hänsyn även tas till barnets uttalade önskan.
95

 ”Bestämmelsen innebar en anpassning 

till artikel 12 i barnkonventionen, som handlar om barnets rätt att komma till tals. Artikeln 

innehåller inte några specifika åldersgränser eller någon definition av begreppet mognad. Det 

måste i varje enskilt fall göras en bedömning av barnets förmåga att förstå det som barnet 

uttrycker sin åsikt om…”
96

 

 

3.1.2 Barnperspektivet 

Om en åtgärd gäller ett barn ska socialnämnden, antingen den som utreder eller den som fattar 

beslut i ärendet, se till att barnet får information om vad ärendet innebär samt på grund av 

vilka förhållande nämnden måste ingripa. Innan beslut fattas ska barnets inställning så långt 

som möjligt kartläggas. Nämnden har även rätt att höra barnet utan vårdnadshavarens närvaro 

om det t.ex. rör förhållanden då barnet behöver tvångsomhändertas på grund av brister i om-

sorgen. Samtalet med den unge får inte medföra att barnet känner sig pressad att lämna upp-

gifter. Socialtjänstens uppgift är att försöka få en bild av vem barnet är och vilka behov barnet 

har.
97

 

 

Barnperspektivet innebär vidare att den vuxna ska se barnet och även kunna se saker med den 

unges ögon. Vuxenperspektivet står inte i motsats till barnperspektivet. Det ligger i barnets 

intresse att även de vuxna får bästa möjliga stöd, exempelvis genom socialtjänsten. Barnper-

spektivet innebär vidare att när en intressekonflikt uppstår mellan barnet och den vuxne ska 

barnets intresse tillmätas högre vikt.
98

 Vid placering av den unge ska det i första hand övervä-

gas om någon annan anhörig eller annan närstående kan ta hand om barnet.
99

 

3.2 Bestämmelser i LVU 
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LVU kompletterar reglerna i SoL genom att frångå den grundläggande frivillighetsprincipen 

och istället möjliggöra tvångsomhändertagande av barn och unga. Huvudregeln är att LVU:s 

bestämmelser tillämpas på barn som är under 18 år. Undantaget är de fall då ett barn utsätter 

sig själv för fara, i de fallen kan vård enligt LVU vara befogad tills barnet fyllt 20 år.
100

 

 

Beredande av vård enligt LVU kan beslutas av två huvudsakliga skäl. Antingen ska risken för 

barnets hälsa bero på förhållandet i hemmet (miljöfallen), eller på barnets eget beteende (be-

teendefallen). I miljöfallen, som regleras i 2 §, ska det vara fråga om en yttre omständighet 

som föranleder en påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling. Det kan till exempel röra sig 

om fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande eller brister i omsorgen. Barn som 

bevittnar våld kan utgöra en grund för beredande av vård eftersom detta går in under psykisk 

misshandel.
101

 Det kan röra sig om bevittnande av våld vårdnadshavarna/de vuxna emellan 

eller ett barns bevittnande av föräldrars våld mot syskon.
102

 Även barnets ålder vid bevittnan-

det har betydelse. I lagstiftningen eller dess förarbeten framgår inte någon åldersgräns för när 

ett barn kan anses vara utsatt för psykisk misshandel genom bevittnande av våld. Hur vida 

någon psykisk påverkan av barnet har uppkommit förorsakar ingen utredning, om brottet är 

sådant att påverkan typiskt sett kan antas förekomma är det som är avgörande. Forskning vi-

sar att det saknas skäl att hävda att spädbarn och småbarn inte kan utsättas för psykisk miss-

handel genom att höra och se våld mot närstående. Det har tvärtom visats att psykisk och 

emotionell skada kan förekomma även hos de minsta barnen som lever med våld i hemmet.
103

 

Tvångsvård kan även vara nödvändigt på grund av andra förhållanden i hemmet. Brister i 

omvårdnaden kan till exempel vara rena brister och tillkortakommanden hos föräldrarna. En 

förälder med psykisk störning eller svåra missbruksproblem kanske inte är i stånd att ta hand 

om något barn överhuvudtaget.
104

 Ett annat möjligt scenario är att föräldern skulle klara av att 

tillgodose ett barn med “normalbehov” men som inte klarar av att tillgodose behoven hos ett 

barn som har särskilda behov. Det är alltså mycket viktigt att se till det enskilda barnets situa-

tion och förhållandena i det aktuella hemmet. Det kan vara så att vårdnadshavaren gör sitt 

bästa men har en aggressiv sambo som vid konflikter med vårdnadshavaren gör hemmiljön 

otrygg för barnet.
105

 Ordet “utnyttjande” (som är ett rekvisit i 2 §) kan t.ex. innebära att barnet 

utnyttjas sexuellt eller i pornografiskt syfte, men även att barnet får ta ett för stort självstän-

digt ansvar när det gäller att ta hand om föräldrar eller syskon och att barnet riskerar att ta 

skada av det.
106

 “Andra förhållanden” som är ett annat rekvisit kan exempelvis innebära att en 

förälder lever i en sjuklig symbios med barnet eller tvärtom, att föräldern inte alls kan knyta 

an till barnet. Det behöver inte heller bero på vårdnadshavaren utan kan även omfatta exem-

pelvis sambo.
107

 

 

I beteendefallen, som regleras i 3 §, är det barnet eller den unges eget beteende som är orsa-

ken till att det finns ett vårdbehov. Det kan vara fråga om brottslig verksamhet, missbruk av 

beroendeframkallande medel men också “annat socialt nedbrytande beteende”. Med det sist-

nämnda avses enligt förarbetena att “den unge beter sig på ett sätt som avviker från samhällets 

grundläggande normer”. Ett exempel kan vara att den unge vistas bland drogmissbrukare, det 

vill säga i en olämplig miljö, eller prostituerar sig. Alla beteenden som är skadliga eller farliga 
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103

 Forsman (2013), Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn, s.175. 
104

 Lerwall (2016), Makt, myndighet, människa, s.181. 
105

 Lerwall (2016), Makt, myndighet, människa, s.182. 
106

 Prop 1989/90:28 s.65. 
107

 Lerwall (2016), Makt, myndighet, människa, s.182. 



 14 

för den unge ingår däremot inte. Enligt HFD 2015 red. 42 har misskötsel av behandling av 

allvarlig sjukdom exempelvis inte ansetts utgöra “socialt nedbrytande beteende”. I HFD 2015 

ref. 7 slogs det fast att inte heller det faktum att en ungdom under vård riskerar att röja sin 

vistelseort på grund av sitt beteende och därmed riskerar att utsätta sig själv för fara utgör 

“socialt nedbrytande beteende”.
108

 När det gäller vård på grund av den unges beteende ska 

socialnämnden pröva minst en gång per halvår om vården kan upphöra. Om så är fallet ska 

vården avslutas.
109

 

3.3 Processen vid tvångsomhändertagande  

Vård av en enskild utan dennas samtycke är en form av rättighetsinskränkning
 
och aktualise-

rar därför skyddet mot dessa inskränkningar som finns i Europakonventionen (1994:1219) 

och regeringsformen. I och med en inskränkning på dessa rättigheter uppställs villkor på att 

tvångsingripandena är förenliga med de krav som ställs på dessa inskränkningar.
110

 Allas lik-

het inför lagen fastställs också i regeringsformen; socialnämnden ska iaktta saklighet och 

opartiskhet i sitt arbete.
111

 

 

Om någon inom nämnden får kännedom om att ett barn far illa uppstår en utredningsskyldig-

het. Nämnden ska arbeta för att värna om barnets trygghet, jämlikhet, solidaritet och medan-

svar.
112

 Socialnämnden har en skyldighet att göra en skyddsbedömning genast efter att en 

anmälan kommit in till nämnden. Beroende på vilka uppgifter och hur anmälan inkommit ska 

de vid en skyddsbedömning avgöra om de ska agera för att säkra barnets trygghet. Det som 

inkommit i ärendet ska dokumenteras och sekretessbeläggas. Socialnämnden har ett långtgå-

ende utredningsansvar när det gäller barn och utredningen kan genomföras oberoende av vad 

vårdnadshavaren tycker. Inom 14 dagar ska nämnden ha beslutat att inleda eller inte inleda en 

utredning. Vid utredningen av skydd får socialnämnden ta kontakt med sakkunniga och kon-

sultera dem om det behövs. Utredningen ska vara slutförd inom 4 månader.
113

 

 

Det är inte alltid självklart när och under vilka förutsättningar samhället ska ingripa och vårda 

någon under tvång.
114

 När förutsättningarna för vård bedöms vara uppfyllda ligger det inom 

ramen för detta ansvar att i vissa situationer ansöka om vård utan samtycke för barn och unga 

i enlighet med LVU.
115

 Om omständigheter för barn och unga anses vara allvarliga och när 

frivilliga insatser inte anses tillräckliga eller möjliga kan socialtjänsten under en del omstän-

digheter frångå frivillighetsprincipen.
116

 Tanken med tvångsvårdslagstiftningen är att även då 

individen, p.g.a. olika omständigheter, inte kan tillvarata sina egna intressen kan samhället 

rycka in och hjälpa individen. Ett grundläggande krav för att tvångsvård ska vara aktuellt är 

att den unges liv kan antas bli bättre av att vårdas utanför hemmet än om barnet stannar kvar 

hemma.
117

 Tvångsvårdens primära syfte är alltså att ingripa för att skydda barnet och utgår 

ifrån att barnet dels är mer sårbart än vårdnadshavaren/vårdnadshavarna och dels inte kan föra 

sin talan på samma sätt som vuxna.
118

 Hur stor andel av barnen i Sverige som på ett eller an-
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nat sätt kommer i kontakt med socialtjänsten är svårt att säga. Vid en undersökning skulle det 

sannolikt visa sig att det är en betydande andel av befolkningen som någon gång under sin 

uppväxt kommit i kontakt med socialtjänstens barnavård. Troligtvis omfattar barnavården 

avsevärt större grupper än man vanligtvis antar.
119

  

 

Vid placering av barn i HVB eller familjehem ska en vårdplan och en genomförandeplan upp-

rättas.
120

 Socialnämnden ska i varje ärende beakta principerna om självbestämmande och in-

tegritet – insatser med samtycke ska alltid övervägas innan tvångsvård kan bli aktuellt.
121

 Be-

slut om tvångsvård enligt LVU fattas av förvaltningsrätten efter att socialnämnden skickat in 

en ansökan om ett omhändertagande.
122

 En sådan ansökan av socialnämnden skall innehålla 

en redogörelse av den unges situation. Domstolens prövning baseras i första hand på de skrift-

liga handlingar som inkommit i ärendet, men enligt huvudregeln ska även muntlig förhand-

ling hållas.
123

 

 

Prövningen om socialtjänsten ska ingripa och placera ett barn med tvång sker i flera steg. 

Förutsättningarna för att ett barn ska tvångsomhändertas kräver att socialnämnden visar att 

rekvisiten i 1-3 §§ LVU är uppfyllda. Detta betyder att socialnämnden ska visa att en eller 

flera faktorer som hänför sig till hemmiljön eller faktorer som hänför sig till den unges eget 

destruktiva beteende föreligger. Socialnämnden ska även visa att omständigheterna medför en 

påtaglig risk för den unges utveckling eller hälsa. Det ska gå att visa att ett hållbart, tillfälligt 

samtycke inte föreligger till den behövliga vården. Domstolen ska pröva om vårdplanen över-

ensstämmer med LVU:s bestämmelser angående barnets bästa. Det som är bäst för barnet är 

det som är avgörande.
124

 Det är vad som framkommit under muntlig förhandling och av hand-

lingar i målet som ska ligga till grund för rättens avgörande. Enligt officialprincipen och 8 § 

Förvaltningsprocesslagen (1971:291) har domstolen en skyldighet att se till att målet blir full-

gott utrett rätten är ansvarig att se till att utredningen kompletteras med den information man 

anser sig behöva som beslutsunderlag om de finns brister i socialnämndens utredning. Dom-

stolens utredningsansvar anses däremot vara sekundärt i förhållande till socialnämnden trots 

att domstolen måste se till att målet blir utrett efter vad dess beskaffenhet kräver. JO har i ett 

ärende bedömt att domstolen medhänsyn till målets beskaffenhet i regel kan utgå från social-

nämndens utredning i och med att de sistnämnda har ett omfattande utredningsansvar. Att 

utredningen blir fullständig och korrekt är dock domstolens ansvar, domstolen måste se till att 

de av en part påstådda förhållandena styrks och att de faktiska förhållanderan blir tillräckligt 

utredda.
125

  

3.4 Omedelbart omhändertagande 

I vissa situationer kan det finnas skäl att omhänderta en person redan innan ansökan om vård 

har avgjorts i domstol. LVU 6-9 §§ ger därför socialnämnden möjlighet att besluta om ome-

delbart omhändertagande. För ett omedelbart omhändertagande krävs det att rättens beslut om 

vård inte kan avvaktas och att det är sannolikt att personen ifråga kan beredas vård med stöd 

av den aktuella lagen.
126

 Om socialnämndens beslut inte kan avvaktas med hänsyn till risken 

för barnets hälsa eller utveckling eller om det finns risk att den fortsatta utredningen allvarligt 
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kan försvåras eller vidare åtgärder hindras
127

 är det också tillåtet att nämndens ordförande 

(eller genom delegation till någon annan ledamot) fattar beslut om omedelbart omhänderta-

gande.
128

 Enligt förarbetena kan det röra sig om situationer där det finns risk att föräldrarna 

motsätter sig en läkarundersökning som nämnden anser vara nödvändig eller på annat sätt 

hindrar eller försvårar utredningen, t.ex. genom att föräldrarna inte medverkar vid utredningen 

om barnets behov av vård.  Ett annat exempel är om utredningen rör misstanke om sexuella 

övergrepp eller våld och där den misstänkte finns kvar i barnets hem. Socialnämnden är, som 

tidigare nämnts, skyldig att se till att barnet får erforderligt skydd vid misstanke om våld eller 

övergrepp. Om tillräckliga säkerhetsåtgärder inte kan vidtas på frivillig grund måste tvångsåt-

gärder enligt LVU övervägas. Av en undersökning av domar i LVU-mål som Socialstyrelsen 

låtit göra framgår att de flesta ansökningar om LVU inleddes med ett beslut om att omedel-

bart omhänderta barnet.
129

 

 

När det gäller vård av barn och unga ska beslutet, som gäller omedelbart, lämnas till förvalt-

ningsrätten inom en vecka från den dag då beslutet fattades.
130

 Rättens prövning ska ske så 

snart som möjligt,
131

 enligt huvudregeln inom en vecka från den dag då beslutet och hand-

lingarna kom in till rätten.
132

 I förarbetena framhålls dock att beslutet bör underställas förvalt-

ningsrätten redan samma dag, men i och med att det under helgen kan vara svårt att få tag i 

andra behövda utredningar som finns hos nämnden är det tillåtet att avvakta en vecka med 

beslutet.
133

 Om förvaltningsrätten beslutar om omhändertagande ska socialnämnden ansöka 

om att barnet ska beredas vård med stöd av LVU inom fyra veckor från den dag då omhänder-

tagandet verkställdes. Om ytterligare utredning eller någon annan särskild omständighet gör 

det nödvändigt kan fristen förlängas. Det var med anledning av utredningar av sexuella över-

grepp mot barn som möjligheten till förlängning av tidsfristen infördes då den utredning som 

ska ligga till grund för en ansökan om vård av barnet i dessa fall ofta är komplicerad och tids-

krävande.
134

 En läkarundersökning och ett barnpsykiatriskt utlåtande kan många gånger be-

hövas och en alldeles för kort utredningstid kan innebära att en ansökan om vård blir otill-

räckligt underbyggd.
135

 

 

Det omedelbara omhändertagandet upphör om en ansökan om vård med stöd av LVU inte har 

gjorts inom tidsfristen. Omhändertagandet upphör också när rätten avgör frågan om vård. So-

cialnämnden ska i övrigt besluta om upphörande när det inte längre finns skäl för omhänder-

tagande. Enligt HFD 2011 ref. 50 ska konsekvenserna för barnet beaktas och beslut om att 

upphäva omedelbart omhändertagande måste utgå ifrån vad som är bäst för barnet. Enligt 

HFD:s mening är en förutsättning för ett beslut om upphävande att det framstår som mycket 

osannolikt att barnet inom kort kan komma att behöva omhändertas på nytt för att beredas 

vård enligt LVU.
136

 Vid ett omedelbart omhändertagande krävs det även att rättens beslut inte 

kan avvaktas med hänsyn till risken för barnets utveckling eller hälsa.
137
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3.5 Påtaglig risk 

Av 2 § LVU framgår att vård ska beslutas om det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa 

eller utveckling skadas. Med barnets hälsa avses fysisk eller psykisk hälsa, med barnets ut-

veckling avses social och känslomässig utveckling.
138

 En kärnpunkt för frågan om vilken 

risknivå som krävs för ingripande är att någon redan konstaterad skada inte krävs men att 

skaderisken heller inte får vara alltför avlägsen.
139

 Att risken för skada har sådan inverkan på 

barnets hälsa eller utveckling att barnet har ett tydligt vårdbehov måste alltså kunna konstate-

ras.
140

 Riskbedömningen får således inte grundas på några subjektiva antaganden. Det får hel-

ler inte vara fråga om ringa risk för skada, risken måste gå att bevisa och risken måste vara 

allvarlig.
141

 Detta leder sålunda till att hypotetiska risker inte går att lägga till grund för ett 

omhändertagande.
142

 Riskerna kan antingen kopplas till att hemmiljön är otrygg, brister i om-

sorgen, otillbörligt nyttjande eller att barnet far illa genom fysisk eller psykisk misshandel. 

Påtaglig risk kan även föreligga om barnet uppvisar ett destruktivt beteende genom exempel-

vis missbruk av beroendeframkallande medel eller brottslig verksamhet.
143

 ”Påtaglig risk” 

avser därmed att specificera den risknivå som måste förekomma. Det behöver däremot inte 

vara fråga om en uppenbar risk eller en stor risk.
144

 Vid bedömningen ska barnets aktuella 

situation och en klart förutsebar eller närliggande utveckling av denna vara utgångspunk-

ten.
145

 

 

Den påtagliga risken att barnets hälsa eller utveckling skadas prövas genom en värdering av 

allvaret i de riskfaktorer som identifierats i barnets miljö och om dessa eventuellt kan mildras 

av andra omständigheter. En sådan bedömning görs genom en kunskapsteoretiskt grundad 

bedömning av sambandet mellan barnets miljö och en hypotetisk framtida skada. Bedömning-

en kan således inte göras genom en tolkning av rättskällorna. Domstolen måste göra ett anta-

gande om framtida sannolikhet eftersom det är fråga om bedömning av risk för skada som 

ännu inte inträffat. Fokus kan ligga på antingen det ena eller det andra momentet när både 

miljöfaktorer och ett antagande (prognos) är föremål för prövning samtidigt. Det kan till ex-

empel vara fråga om miljöfaktorer som är svåra att bevisa och utreda men när det steget är 

uppfyllt anses vara så pass allvarliga att risken är tydlig. Sexuella övergrepp är det mest svår-

utredda och svårbevisade riskfaktorer och detta är ett exempel på en situation som utgör en 

säker risk.
146

 Prövningen av bestämmelsen har beskrivits som en tvåstegsprövning där miljö-

faktorn först ska bevisas, en bakåtblickande prövning, och därefter en framåtblickande pro-

gnosprövning.
147

 

 

Vad som kan utgöra påtaglig risk diskuteras bland annat i ett avgörande från Kammarrätten 

2012.
148

 Ett barn hade lämnat uppgifter om psykisk och fysisk misshandel och i avgörandet 

konstaterades det att uppgifterna måste tas på allvar och att konsekvenserna, om uppgifterna 

var korrekta, kunde bli allvarliga. Domstolen menade att barnets skyddsintresse därför krävde 

att omständigheterna i målet på ett betryggande sätt visade att risken för barnets hälsa och 
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utveckling inte var påtaglig. Att det fanns ett fungerande nätverk kring den nioårige pojken i 

form kontaktfamilj, fritidshem och skola samt att modern var beredd att ta emot insatser vid 

ett utredningshem var omständigheter som bedömdes ge ett betryggande stöd för att risken 

inte var påtaglig. Det konstaterades att den risken lindrades av bland annat det nätverk barnet 

hade utanför hemmet och att barnet i någon mening alltså förväntades nyttja sitt nätverk för 

att skydda sig från risken för psykisk och fysisk misshandel i hemmiljön.
149

 

 

Konkreta riskfaktorer är inte det enda som måste föreligga utan även hur barnet riskerar att 

skadas. Kammarrätten fastslog i ett annat mål från 2012
150

 att enbart det faktum att barnets 

föräldrar visat brister i föräldraskapet inte var tillräckligt för att LVU skulle tillämpas. På vil-

ket sätt detta innebar en påtaglig risk för barnet behövde nämligen också visas.
151

 

 

I ett annat fall berättade en flicka till personal på skolan att hon blev utsatt för fysisk och psy-

kisk misshandel i hemmet. HFD ifrågasatte vissa delar av hennes berättelse och föräldrarna 

svarade på anklagelserna med argumentet att flickan hade i syfte att få bo ensam. Trots detta 

ansåg HFD att det förelåg en påtaglig risk för att hennes hälsa och utveckling skulle skadas.
152

 

3.6 Beviskravet i LVU-mål 

Förvaltningsprocessrätten spänner över ett stort antal olika måltyper och det finns inom denna 

rätt inget tydligt definierat eller generellt beviskrav. Normalkravet för den grad av säkerhet 

som krävs för rättsföljdens inträde (och samtidigt den felmarginal som accepteras i beslutet) 

är enligt doktrin “sannolika skäl” eller “sannolikt”. Detta är ett krav som ligger lite lägre än 

vad som krävs i dispositiva tvistemål. Det har samtidigt framförts invändningar att ett nor-

malkrav är omöjligt att fastslå och att det inte heller kan utläsas ur praxis. Beviskravet kom-

mer variera beroende på sakens beskaffenhet. Om någon bakgrundsfaktor i hemmiljön inne-

bär en påtaglig risk att barnets hälsa eller utveckling skadas och samtycke till behövlig vård 

inte finns ska barnet beredas vård enligt LVU. Det är som ovan nämnt (se 3.5) fråga om två 

olika bevisprövningar, bakgrundrekvisit och prognosrekvisit. Först prövas ett eller flera bak-

grundsrekvisit, det vill säga fysisk eller psykisk misshandel, brister i omsorgen, otillbörligt 

utnyttjande eller något annat förhållande i hemmet. Efter att bakgrundsrekvisiten är prövade 

påbörjas en prövning huruvida dessa faktorer, i en prognos för framtiden, kan innebära en 

påtaglig risk för skada. Enligt rättspraxis är beviskravet vad gäller bakgrundsrekvisten högre 

än beviskravet för risken. Beviskravet för bakgrundsförhållanden verkar behöva uppgå till 

beviskravnivån “styrkt”.
153

 Att varje enskild omständighet i bakgrundsbilden ska vara styrkt 

för att en riskprognos ska utformas är samtidigt inte ett krav som framhållits. Beviskraven är 

således detsamma för båda leden i prövningen. “Påtaglig risk” som är risknivån som anges i 

LVU torde motsvara beviskravet “sannolikt”. En bedömning om barnet löper påtaglig risk att 

skadas i sin hälsa och utveckling, det vill säga bevisnivån för själva prognosen, kan knappast 

skiljas från risknivån “påtaglig risk”. Även med hänsyn till det rättspsykiatriska forskningsfäl-

tet innebär en påtaglig risk därmed en hög risknivå och en sannolikhet på ca 70 procent. I och 

med att bevistemat i en riskbedömning inte baseras på faktisk skada är bevishänseendet svårt, 

                                                 
149

 Forsman (2013), Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn, s.165. 
150

 Kammarrätten i Stockholm, dom 2012-03-13 i mål nr 578-12. 
151

 Forsman (2013), Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn, s.165. 
152

 Högsta förvaltningsdomstolen i Falun, dom 2016-05-17 i mål 5757-16. 
153

 Forsman (2013), Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn, s.259. 



 19 

beslutsfattaren i den prognostiska bedömningen är hänvisad till eventuella tecken idag som 

talar för eller emot en viss framtida utveckling.
154

  

För såväl de förhållanden som läggs till grund för bakgrundsbedömningen som för prognosen 

måste en grundlig utredning och konkreta bevis finnas.
155

 Eftersom bevis och utredningsbör-

dan ska ställas både mot bakgrundstema och mot ett framtidstema är den därmed, enligt dokt-

rin, mer betydande ifråga om LVU än i andra förvaltningsrättsliga mål.
156

 

Det är de som domslutet berör som har rätt att överklaga domen om den gått dem emot.
157

 

Något prövningstillstånd krävs inte och överklagan görs hos Kammarrätten.
158

 Domstolen kan 

ändra beslutet efter en överklagan och socialnämnden är skyldig att verkställa den domen. 

Detta leder till att domstolen kan göra en fullständig omprövning, ett så kallat förvaltningsbe-

svär.
159

 När överklagande tiden har gått ut vinner beslutet laga kraft. Laga kraft utgör normalt 

en förutsättning för att socialnämnden ska kunna verkställa beslutet. I fråga om förvaltnings-

besluts rättskraft är grundregeln att ett gynnande beslut för den enskilde inte kan bli föremål 

för en ny prövning medan avslagsbeslut eller betungande avgöranden kan omprövas.
160

 I 

LVU mål kan socialnämnden vid avslagsbeslut däremot oförhindrat återkomma med ansökan 

om LVU avseende samma barn och omständighet. Förutsättningarna för detta är att nya upp-

gifter framkommit.
161

 

3.7 Nämnden har skyldighet att följa vården  

Det är upp till socialnämnden att bestämma hur den beslutade vården ska beredas och ordnas. 

Socialnämnden har även rätt att besluta var den unge ska vistas under vårdtiden. Nämnden har 

sedan skyldighet att följa vården av den unge och kontinuerligt pröva om vården kan upphö-

ra.
162

 Nämnden har skyldighet att följa vården av den unge genom att regelbundet personligen 

besöka de hem där den unge vistas. De ska även ha enskilda samtal med den unge och med 

vårdnadshavarna. Socialnämnden ska samtala med de personer som tar hand om barnet. Upp-

följningen av den unge ska även innebära uppföljning av den unges hälsa, utveckling, skol-

gång, sociala beteende samt relationer till anhöriga.
163

 

3.8 Flyttningsförbud  

När ett barn är privat placerat i ett hem som inte är vårdnadshavarens och om denne vill ta 

hem barnet kan man förbjuda detta om det finns en påtaglig risk för barnets utveckling eller 

hälsa.
164

 

 

Socialnämnden har ett ansvar för barn och unga som placeras utanför sitt hem. Ansvaret inne-

bär att barnet ska ha rätt till god vård. Begreppet god vård har konkretiserats i tre grundläg-

gande principer, närhet, flexibilitet och kontinuitet. God vård innebär även att socialnämnden 

som huvudregel ska placera vården så nära hemmet som möjligt. Vården ska även planeras så 
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att det främjar den unges samhörighet med anhöriga samt kontakt med hemmiljön.
165

 Social-

nämnden ska geografiskt beakta avståndet på placeringen samt beakta kulturella skillnader 

och språkliga synsätt. Barnet ska även ha rätt att få goda livsförhållanden under placeringen 

vilket omfattar utbildning med flera. Vården ska upphöra så snart vården inte längre be-

hövs.
166

 Enligt HFD är detta när omständigheterna för omhändertagandet inte längre finns ska 

vården upphöra.
167

 Socialstyrelsen poängterar att ett speciellt vårdbehov kan kvarstå för bar-

net även om förhållandena i hemmet förbättrats. Förutsättningarna för hemflytt ska vara att 

vårdnadshavaren har en förståelse om barnets bästa samt den unges behov. Hemmiljön måste 

vara stabil för att överhuvudtaget en hemflytt ska kunna vara möjlig.
168

 En mycket diskuterad 

fråga är hur strävandet efter återförening ska vägas mot stabilitet och trygghet för långsiktigt 

placerande av unga. Enligt LVU ska det centrala vara barnets bästa och att det är barnets bästa 

som är avgörande vid en prövning om vården ska upphöra. En tydlig strävan i LVU är återfö-

rening med vårdnadshavare. Om barnet varit placerat i samma familjehem i tre år ska social-

tjänsten överväga om familjehemsföräldrarna ska få vårdnaden över barnet. Detta betyder att 

återförening med vårdnadshavarna inte längre är det centrala målet utan att den unge ska få bo 

i familjehemmet under sin uppväxt. En bedömning görs om det är uppenbart bäst för barnet. 

Det leder till att sådana beslut kan tas om det är det bästa för barnet även om skälen för om-

händertagandet kvarstår.
169

 

 

Det är rent forskningsmässigt problematiskt att svara på frågan vad som skulle ha hänt barnet 

om det inte blev tvångsomhändertaget. Detta leder till att det är synnerligen svårt att urskilja 

huruvida de problem barnet får som vuxen är resultatet av svårigheter i hemmiljön eller andra 

faktorer.
170

 Det är svårt att svara på frågan huruvida vårdmiljön, uppväxten och socialtjäns-

ten/domstolarnas hantering av barnet påverkar barnet på längre sikt.
171
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4. Anmälningsskyldighet och utredningsbrister 

I socialtjänstlagen står det stadgat att den som får kännedom om att ett barn behandlas illa i 

hemmet genom fysisk/psykisk misshandel eller om det är risk för barnets utveckling eller 

hälsa bör anmäla detta till socialnämnden.
172

 Det kan innebära ett brott mot Europakonventio-

nen om allmänheten underlåter att agera.
173

 Anställda vid myndigheter med verksamhet som 

rör barn har vidare en skyldighet att genast underrätta socialnämnden om de misstänker att ett 

barn far illa.
174

 ”Genast” i lagens mening innebär att anmälan ska göras så fort den anställde 

fått kännedom om eller misstänker att barnet far illa. Anmälningsskyldigheten omfattar poli-

ser, lärare, läkare, barnmorskor och sjuksköterskor m.fl. Även verksamma i familjerådgiv-

ningen har skyldighet att anmäla om de i sin verksamhet får reda på att ett barn exempelvis 

blivit fysiskt eller psykiskt misshandlat eller sexuellt utnyttjat.
175

 Myndighetspersoner som 

inte har agerat korrekt i sin anmälningsskyldighet kan ställas till svars för detta. JO ansåg i 

mål 2010/11 att polisen borde ha upprättat en orosanmälan till socialnämnden när en förälder 

till två minderåriga barn frihetsberövades samtidigt som den andre föräldern bodde utom-

lands. Föräldern satt häktad i över två år och under denna tid hade barnen således ingen vård-

nadshavare omkring sig.
176

 

 

Ett flertal utredningsbrister framgår av tillsynsrapporter för de senaste åren. Exempelvis att 

barns behov av skydd är dåligt utredda och att det saknas riskbedömningar utifrån den aktuel-

la situationen i ärenden där socialtjänsten inlett utredning till följd av misstanke om att barn 

blivit misshandlade eller utsatta för sexuella övergrepp. Sammantaget rapporteras det åter-

kommande att arbetsbelastning i kombination med känslomässigt krävande uppgifter och svå-

ra bedömningar leder till svårigheter att upprätthålla tillräcklig kompetens och hög personal-

omsättning inom socialtjänstenheterna.
177

 

 

Många gånger anmäls inte misstankar om brott mot barn till polisen. Socialtjänsten visar stor 

frustration över att polisen i så stor utsträckning lägger ner förundersökningar. Socialtjänsten 

beaktar därför ofta först eventuella negativa konsekvenser av att anmäla eftersom förunder-

sökningen mest troligt ändå läggs ner. Deras möjligheter att samarbeta med föräldrar kan få 

negativa konsekvenser av nedlagda förundersökningar och anses kunna leda till att social-

tjänstens insatser till skydd och stöd för barnet uteblir eller fördröjs. Nedlagda förundersök-

ningar kan bland annat signalera till familjen och barnet att anmälan saknade grund.
178

 Myn-

dighetens bristande opartiskhet och objektivitet är andra utredningsbrister som uppmärksam-

mats.
179

 

 

Utredningarna är istället för att vara utredande till sin karaktär snarare samförstånds- och mo-

tiveringsprocesser där frågan om barns utsatthet hamnar i skymundan eftersom principerna 
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om frivillighet och samförstånd tycks påverka utredningarna i så hög grad. Samtal med barn 

hålls ofta tillsammans med föräldrarna, vilket ger anledning att ifrågasätta värdet av samtalet 

från ett utredande perspektiv. Föräldrars förklaringar av uppkomna brottsmisstankar accepte-

ras ofta utan någon vidare utredning. Den viktigaste utredningsåtgärden tycks vara att samtala 

(kurativt) med och motivera föräldrar. Frivillighet och samförstånd med föräldrar betonas i 

mycket hög utsträckning.
180

 

 

I litteraturen har ett antal allmänna problem uppmärksammats. Problemet är att lagstiftningen 

inte ger någon tydlig vägledning om vilka barn som avses ifråga om barn som far illa, vilken 

information som utredningen ska samla in, vilka situationer som är tillräckligt allvarliga för 

att inleda en barnavårdsutredning och hur upplysningar om familjer och barn ska värderas. 

Inom det sociala arbetet har den vaga definitionen av målgruppen medfört flera problem: 

överrapportering av barn som far illa (låg andel bekräftade misstankar), underrapportering (få 

anmäler sina misstankar), överbelastning på social barnavård samt onödigt intrång i familjers 

privatliv. Andra faktorer som komplicerar det sociala arbetet med barn som far illa har visats i 

studier. Utredarens dubbla roller är en sådan faktor, utredaren är givande och stödjande men 

samtidigt värderande och myndighetsutövande. Den dubbla rollen blir högst påtaglig om en 

placering av barnet inte kan genomföras med föräldrars samtycke. Ett spänningsförhållande 

mellan föräldraorienterat och ett barnorienterat synsätt finns, mellan att stödja familjen och att 

ingripa till skydd för barnet.
181

 

 

Frågan om när och i vilka situationer socialtjänstens ansvar att ingripa med tvång ska aktuali-

seras är svår att besvara. Regleringens målinriktade och därmed vaga och flexibla karaktär 

medför förutsägbarhet på så vis att utredningarna tycks fokusera på föräldrars motivation. 

Detta är i sig fullt förenligt med den grundläggande principen om samförstånd och frivillighet 

i SoL. Tillämpningen är förutsebar i och med att väldigt lite görs för att utreda barns eventuel-

la utsatthet. När det är fråga om ett eventuellt omhändertagande av ett barn enligt LVU görs 

en slags avvägning mellan pest eller kolera utifrån vetskapen att placeringar innebär stora 

påfrestningar för barn. Det görs en bedömning av vilka negativa konsekvenser ett omhänder-

tagande kan innebära för barnet. Det är därför tydligt att socialsekreterarna kan se det som ett 

professionellt misslyckande att behöva ingripa med stöd av LVU och att socialtjänstens famil-

jestödande tradition fortfarande består. Enligt intervjustudien gjord av Leviner framgår det att 

socialsekreterarna upplever att det finns ett relativt stort utrymme för subjektivitet och god-

tycke, det som kan styra arbetet är fingertoppskänsla, magkänsla och erfarenhet. Osäkerhet 

och rättslig okunskap tycks dock främst leda till inaktivitet.
182

 

4.1 Yara-fallet 

Nedanstående fall visar hur ödesdiger en utgång kan bli om socialtjänstens inte agerar kor-

rekt. 

Yara var en ung flicka (8 år) som skickades till Sverige 2013 av sina föräldrar för att komma 

undan kriget i Gaza och det trauma hon utsatts för där. Yara flyttades till sin morbror Rami 

Askor, hans fru Amani Madi och två små barn på Holmgatan i centrala Karlskrona. Yara bör-

jade i andra klass på Tullskolan. Skolan anade att något inte stod rätt till, Yara uteblev eller 

kom ofta försent till skolan och hade för tunna kläder, vilket väckte skolans misstankar om att 

allt inte stod rätt till. Hon ertappades även med att stjäla på Willys vid något tillfälle. Redan 

en månad efter att hon kom till Sverige, i mars 2013, lämnades en orosanmälan in till Karls-
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krona kommun. En annan anmälan som kom in till socialtjänsten uttryckte oro för Yara och 

två andra barn som lämnades själva i trappuppgången, utan någon vuxen tillgänglig. Anmäla-

ren uttryckte även oro för att dörren till deras lägenhet stod öppen och att det låg ett barn och 

sov helt oskyddat. Trots orosanmälan kom socialtjänsten fram till att Yara skulle bo hos mor-

brodern och föreslog även att morbrodern skulle stå som vårdnadshavare till Yara eftersom 

det inte fanns några hinder mot detta. Att Yara setts ute utan ytterkläder mitt i vintern låg till 

grund för ytterligare en orosanmälan. I november larmades polisen till adressen då morbro-

derns tvååring hittats ensam i hissen och Yara hittats ensam bland skräp och blöjor i lägenhe-

ten tillsammans med ett spädbarn som låg i sin egen avföring. I december kom tingsrättens 

dom om att morbrodern skulle bli Yaras vårdnadshavare. Yara berättade även för sina 

klasskamrater att hon blev slagen hemma. Dagarna innan hon mördades kom det in en oros-

anmälan från en person som hade sett att Yara var blåslagen och hade svårt att gå och som 

hade hört höga barnskrik från lägenheten. Polisen faxade orosanmälan till socialtjänsten den 

18 april. Ingen i socialtjänsten såg över faxen förrän 22 april. Den 30 april sa Yara till en lära-

re i skolan att hon inte ville gå hem. Några timmar senare hittades hon svårt skadad i lägenhe-

ten efter att Amani Madi larmat 112. När ambulanspersonalen kom fram låg Yara i soffan och 

visade inga tecken på liv. ”Det var så omfattande att jag hade svårt att ta det till mig. Det 

fanns nästan inte ett ställe där hon inte var skadad. Tittar på man Yaras skador så måste hon 

ha misshandlats under flera timmar. Yara hade även flera gamla frakturer, så hon har varit 

utsatt för påtagligt våld under hela våren.” Yaras morbror dömdes till fjorton års fängelse och 

hans fru till livstids fängelse för mord.
183

 

 

HFD har ansett att en utsaga av en nioåring om hur denna farit illa i hemmet räckte som grund 

för ett omhändertagande enligt LVU.
184

 Ett annat fall rör en femårig flicka som inför en peda-

gog på förskolan uppgett att hon upprepade gånger blivit utsatt för fysiskt våld i hemmet. 

Förvaltningsrätten ansåg att det fanns en påtaglig risk att barnets hälsa och utveckling skulle 

skadas på grund av brister i omsorgen. Vid förvaltningsrättens avgörande var det centrala vad 

som var bäst för barnet.
185

 

4.2 Skyldighet att rapportera missförhållanden  

Alla anställda inom socialtjänsten ska medverka till att de insatser som utförs är av god kvali-

tet. Detta innebär en skyldighet att rapportera missförhållanden eller påtagliga risker för miss-

förhållanden till socialnämnden.
186

 Det rapporterade missförhållandet ska, utan dröjsmål, ut-

redas och avhjälpas eller undanröjas av den som bedriver verksamheten. Om det rapporterade 

missförhållandet är allvarligt ska den som bedriver verksamheten anmäla missförhållandet till 

Inspektionen för vård och omsorg, en sådan anmälan kallas Lex Sarah.
187

 Lex Sarah innebär 

således att alla som arbetar inom socialtjänsten har en skyldighet att anmäla missförhållan-

den.
188

 Allmänheten, enskilda och anhöriga kan alltså inte göra en lex Sarah-anmälan.
189

 Re-

geringen föreslog i prop. 2009/10:131 att Lex Sarah bestämmelserna skulle ändras så de även 

skulle beröra socialtjänstlagen.  

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inrättades den 1 juni 2013. Myndigheten tog då över 

bland annat tillsyns- och tillståndsverksamheten från Socialstyrelsen. IVO hanterar till-
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ståndsansökningar och utövar tillsyn över bland annat socialtjänsten och hälso- och sjukvår-

den.
190

 Tillsynen innebär granskning av verksamheten så att den uppfyller fastställda krav och 

mål.
191

 Inom ramen för tillsynen ska IVO även lämna råd och ge vägledning, kontrollera att 

missförhållanden och brister åtgärdas, förmedla kunskap och erfarenheter som förvärvas ge-

nom tillsynen, samt ge råd och informera allmänheten.
192
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191
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192
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5. Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att redogöra för tvångsvårdens framväxt, samt nuvarande 

tillämpning. Syftet med Sveriges första barnavårdslag som stiftades i början av 1900 talet var 

att skydda samhället från stökiga barn och försöka stärka barns rätt i samhället. Från medelti-

den till början av 1900 talet var det fattigvårdslagstiftningen som stod för praktiskt taget all 

socialpolitik, denna lag innehöll däremot inga bestämmelser angående tvångsvård av barn. 

Det var för att kontrollera barnen till den framväxande industriarbetarklassen som präglade 

principerna och idéerna som kom i uttryck i lagstiftningen. Om barnen blev felaktigt uppfost-

rade ansågs de utgöra en risk som störningsmoment eller en samhällsfara. För att förhindra att 

dessa barn begick brottsliga handlingar och för att i ett tidigt skede kunna ingripa stiftades 

därför 1902 års barnavårdslag. Det ansågs mer lämpligt att tvångsomhänderta barn i ett tidigt 

skede än att behöva korrigera ungdomskriminaliteten med fängelsestraff. Tanken var att i 

preventivt syfte, exempelvis särskilja stökiga barn från allmänna skolor, sätta in åtgärder mot 

barnen och deras familjer. Det fanns inget direkt skydd för barnen i 1902 års barnavårdslag. 

Några bestämmelser som förbjöd aga fanns inte, föräldrar kunde därmed aga barnen ostraffat. 

Den bakomliggande tanken med agan var enbart barnets bästa och inte att föräldrarna skulle 

få utlopp för sina aggressioner.  

 

Barnavården hade inte tillräckliga resurser och var långt ifrån prioriterad. Redan när barna-

vårdslagen antogs ansågs lagen föråldrad. De viktigaste förändringarna var de organisatoriska 

förändringar som innebar att barnavården centraliserades i obligatoriska barnavårdsnämnder. I 

tidigare lagstiftning kunde man enbart omhänderta barn till skydd för samhället. Detta var 

fortfarande det centrala i 1924 års lagstiftning men lagen kom däremot, till skillnad från 1902 

års lag, även att omfatta barn som for illa genom vanvård och misshandel. På så vis utvidga-

des lagen och möjligheten att omhänderta barn med hänvisning till barnets egna behov och 

därmed skydda barnet mot ”dåliga föräldrar”.  

 

Till 1960 års barnavårdslag skedde stora förändringar i jämförelse med de tidigare barna-

vårdslagarna. Detta på grund av att barnavården inte längre påverkades av en fattig miljö, 

barnavårdslagen präglades istället av ett framgångsrikt samhälle. Nu lades stor vikt vid juri-

diskt korrekta handläggningar, detta bidrog till fullständiga och tillförlitliga garantier vid ut-

redningar kring tvångsomhändertaganden. En viktig aspekt var att tillgodose rättsskyddet för 

de som berördes av barnavården. Istället för att främst intressera sig för ungdomars avvikelser 

och möjligheterna att finna biologiska förklaringar till problematiken, som man gjort sedan 

början av århundradet, fick Sverige efter andra världskriget upp ögonen för mänskliga rättig-

heter. Det är tydligt att lagen i hög utsträckning präglades av att Sverige ratificerade europeis-

ka konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(EKMR) 1952. Ett exempel på detta är att rättssäkerheten nu blev viktig.  

 

Idag är familjen och familjevårdprincipen viktiga element i de synsätt, de förklaringsmodeller 

och de behandlingsrekommendationer som dominerar lagstiftningen. Den biologiska famil-

jens betydelse för den unge underströks av familjevårdsprincipen. Socialtjänsten skulle där-

med så långt som möjligt verka för att barnet och föräldrarna bibehöll kontakten. Frivillighet, 

service, klienternas självbestämmande och integritet blev viktigt. Socialtjänstlagens syfte var 

att komma bort från den gamla idéns kontrollerande och repressiva socialvård. I och med so-

cialtjänstlagstiftningen uppkom många konkreta förändringar. Istället för att barnavårds-

nämnden beslutade att barnet skulle agas eller att familjen förmanades, sattes under övervak-

ning eller varnades inför nämnden (som var åtgärder i tidigare barnavårdslagstiftningar) blev 

barnets skiljande från hemmet den enda tvingande åtgärd som kunde tillämpas. Tidigare syf-
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ten med tvångsvården var främst att skydda samhället, nu var istället socialtjänstlagens syfte 

att skydda barnet.  

 

Det finns likheter från tidigare barnavårdslagar när det gäller rekvisiten för tvångsingripandet 

även om de i övrigt även finns stora skillnader i de olika lagarna. I LVU står det bland annat 

att: 

1. vård ska beredas den unge om brister i omsorgen eller på grund av något annat förhål-

lande i hemmet medför fara för den unges hälsa eller utveckling 

2. eller de fall den unge själv utsätter sin egen utveckling eller hälsa för allvarlig fara. 

 

Den första punkten reglerar situationer då föräldrarnas brister är grunden för omhändertagan-

det, detta motsvarar barnavårdslagens 25 § punkt a. Den andra punkten gäller då barnets bete-

ende är grunden till omhändertagandet och det motsvarar den 25 § punkt b i barnavårdslagen. 

 Däremot har det processuella tillvägagångssättet förändrats med den nya lagen. Det var tidi-

gare barnavårdsnämnden som beslutade om tvångsomhändertagandet skulle underställdes 

regionala instanser ifall föräldrarna inte samtyckte till omhändertagandet. I LVU står det 

stadgat att socialnämnden ska ansöka om ett tvångsomhändertagande hos domstolen. 

 

I 1990-års tvångsvårdslagstiftning blev det primära att den enskilde skulle få behövlig hjälp 

och vård. Detta till skillnad från de tidigare lagbestämmelserna där samhällets skydd låg i 

centrum. De grundläggande behov ett barn har rätt att få tillgodosedda är trygghet, en god 

fostran samt omvårdnad. Barn ska bli behandlade med försiktighet för sin person och får inte 

bli utsatta för kroppslig bestraffning eller på annat sätt kränkas. Detta i motsats till de tidigare 

bestämmelserna angående aga som fanns i 1902 års samt 1924 års barnavårdslagar.  På grund 

av att tvångsvården berör en utsatt grupp människor, barn och unga, ska andras intressen inte 

ha lika stor betydelse som barnets bästa. Det är alltid barnets bästa som ska stå i centrum vid 

en bedömning. Vid bedömningen ska hänsyn tas till barnets egna vilja, detta med hänsyn till 

barnets ålder och mognad. Ett exempel är att barn under femton år inte får föra sin egen talan 

i domstol. Detta kan däremot förbises med hänsyn till barnets mognad. Tvångsvården utgår 

från att barnet är mer sårbart än vårdnadshavaren och inte kan föra sin talan på samma sätt 

som den vuxna.  

 

Rekvisiten för att kunna tillämpa tvångsvård måste vara uppfyllda. Dessa finns stadgade i 2 

och 3 §§ LVU. I bestämmelserna framgår beskrivningar av situationer som kan innebära en 

påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling. Det framgår av 2 § LVU att vård ska beslu-

tas när det finns en påtaglig risk att den unges utveckling eller hälsa skadas, det kan vara såväl 

social och känslomässig utveckling och fysisk eller psykisk hälsa. Bestämmelsen kan tilläm-

pas redan vid det stadium där det finns en risk för detta, den är alltså inte enbart tillämpbar när 

barnets hälsa eller utveckling redan skadats. Man kan tänka sig att rekvisiten måste vara upp-

fyllda för att bestämmelsen ska kunna tillämpas eftersom det är en förutsättning för att kunna 

tillämpa de flesta andra bestämmelser. Du kan exempelvis inte bli straffad för fortkörning om 

det endast fanns en risk för att du skulle köra för fort, du måste de facto ha kört för fort för att 

bestämmelsen ska bli tillämpbar. Det räcker däremot inte med att det finns en risk eller en 

ringa risk att barnet kan skadas, risken måste också vara påtaglig och den ska heller inte vara 

helt övergående. Det måste röra sig om konkreta omständigheter som talar för att skada före-

ligger, inga lösa antaganden att barnet kan riskera att skadas får vara grunden till ett tvångs-

omhändertagande.  

 

Även om barnet anses vara utsatt för en påtaglig risk innebär det inte omedelbart att ett 

tvångsomhändertagande ska ske, även andra faktorer kan tas med vid bedömningen. Ett ex-
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empel på detta är mål nr 1027-12 från Kammarrätten där ett barn hade lämnat uppgifter om 

psykisk och fysisk misshandel. Domstolen menade att barnets skyddsintresse därför krävde att 

omständigheterna i målet på ett betryggande sätt visade att risken för barnets hälsa och ut-

veckling inte var påtaglig. Det konstaterades att nioåringen hade ett fungerande nätverk kring 

sig i form av kontaktfamilj, fritidshem och skola. Att modern var beredd att ta emot insatser 

vid ett utredningshem var omständigheter som bedömdes gav ett betryggande stöd för att ris-

ken inte ansågs vara påtaglig.  

 

Socialtjänstens utgångspunkt är att alla insatser skall genomföras i samarbete med familjen 

och den unge. Detta tydliggörs genom samtyckesrekvisitet i lagens 1 §. LVU kompletterar 

reglerna i SoL genom att frångå den grundläggande frivillighetsprincipen och istället tvångs-

omhänderta unga. Rättssäkerheten i dessa fall är oerhört viktig eftersom det inskränker på de 

fri- och rättigheter som finns i Sverige i och med europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Denna frivillighetsprincip är en 

grundprincip för insatser inom hälso-och sjukvård. Ett undantag från principen är tvångsvård. 

När omständigheter anses vara allvarliga för barn och unga och när frivilliga insatser inte an-

ses tillräckliga eller möjliga kan socialtjänsten under en del omständigheter frångå frivillig-

hetsprincipen. Det är inte alltid självklart när och under vilka förutsättningar samhället ska 

ingripa och vårda någon under tvång. Det ligger inom ramen för socialtjänsten att i vissa situ-

ationer ingripa och vårda någon med tvång, när förutsättningarna för vård bedöms vara upp-

fyllda. Det är när individen inte kan tillvarata sina egna vårdbehov som samhället ska kunna 

ingripa och hjälpa till. En förutsättning för att tvångsvård ska vara aktuellt är att den unges liv 

kan antas bli bättre av att vårdas utanför hemmet istället för att vara kvar i hemmiljön.  

 

De tidigare barnavårdslagarna innehöll inga bestämmelser kring samtyckesrekvisit. Eftersom 

LVU innehåller undantagsbestämmelser och endast ska tillämpas då samtycke till den nöd-

vändiga vården inte kan fås, bidrog detta till att tvångsomhändertaganden minskade när LVU 

antogs. Även fast socialtjänsten är den myndighet som utreder och ingriper när ett barn behö-

ver vårdas enligt LVU är det inte socialtjänsten som beslutar om ett barn ska tvångsomhän-

dertas. Socialtjänster upprättar en vårdplan där de ska motivera att rekvisiten för tvångsvård 

enligt LVU föreligger. Socialnämndens ansökan ska innehålla en redogörelse om den unges 

livssituation. Prövningen sker i flera steg. Socialnämnden måste bevisa att rekvisiten i 1-3 §§ 

LVU är uppfyllda för att ett barn ska kunna tvångsomhändertas. Socialnämnden måste alltså 

bevisa att faktorer som hänför sig till den unges eget destruktiva beteende eller att en eller 

flera faktorer som hänför sig till hemmiljön föreligger. De ska också bevisa att omständighe-

terna medför en påtaglig risk för den unges utveckling eller hälsa och att ett hållbart, tillfälligt 

samtycke inte föreligger till den behövliga vården. Förvaltningsrätten prövar om tvångsvård 

enligt LVU föreligger, detta för att upprätthålla rättssäkerheten. Enligt huvudregeln ska munt-

liga förhandlingar hållas och domstolens prövning baseras i första hand på de skriftliga hand-

lingar som tillkommit i ärendet. Efter att socialnämnden skickat in en ansökan om ett omhän-

dertagande meddelar förvaltningsrätten om behov av vård enligt LVU föreligger. Att vårdpla-

nen är enlig med LVU:s bestämmelser ska prövas av domstolen. Barnets bästa är det som är 

avgörande.  

Om socialtjänsten inte agerar eller inte agerar nog snabbt kan detta ha förödande konsekven-

ser. Ett exempel på detta är Yara-fallet där flickan berättat till personal på skolan hur hon for 

illa samt flera inkomna orosanmälningar. Hade socialnämnden i detta fall agerat och tvångs-

omhändertagit Yara hade morbrodern och hans fru inte kunnat döda henne. Om inte detta var 

grund nog för att tvångsomhänderta kan man fundera vad som egentligen skulle krävas. Efter-
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som detta uppenbart är grund nog för tvångsomhändertagande visar det istället på stora brister 

inom socialtjänsten.  

 

Barnavårdens utveckling, som inleddes i början av 1900-talet, har gått från att främst fokusera 

på att skydda samhället från barnen till att idag fokusera på att skydda barnen. Det primära 

syftet var från början samhällsskyddet men detta var inte det enda syftet. Det ansågs även att 

vanartade barn genom ingripanden således skulle skyddas från sederlig undergång på såväl 

sociala som moraliska indikationer. Man ansåg på den tiden, precis som man i vissa fall gör 

idag, att dessa barns försummelse hade sin grund i målsmäns eller föräldrars oförmåga och 

vårdslöshet att ägna barnen tillsyn. Särskilda åtgärder ansågs därför krävas för att hindra bar-

nets vanartande. Det enda syftet var därmed inte samhällsskyddet, syftet var även då, precis 

som nu, att skydda barnen.  

 

Största skillnaden mellan 1902 års barnavårdslag och 1990 års tvångsvårdslagstiftning torde 

ändå vara synen på barnaga. I den förstnämnde lagen hade barnavårdsnämnden tre medel att 

tillgripa i förebyggande syfte. Det första medlet de hade att tillgripa var hot, där barnavårds-

nämnden gav en förmaning åt föräldrarna och en varning åt barnen, det andra medlet var upp-

sikt över barnet och hemmet och det tredje medlet var aga. Barnavårdsnämnden uppmanade 

därmed föräldrarna att aga barnen och det ansågs alltså att detta skulle leda till att barnen bätt-

rade sig. Agan var till för barnets bästa och den verkade anses viktigt att framlägga att det var 

syftet med agan och att den inte var till för att föräldern skulle få utlopp för sina aggressioner. 

Den sista möjligheten barnavårdsnämnden hade att tillgripa var tvångsomhändertagande.  

 

En gemensam nämnare i hela utvecklingen av tvångsvårdslagstiftningen torde ändå vara 

”barnets bästa”. Det är barnets bästa som under hela framväxten legat till grund för lagstift-

ningen även om synen på begreppet förändrats över tid.  
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