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Sammanfattning 
Det huvudsakliga syftet med studien har varit att undersöka om föräldrars funktionsnedsättning 

kan vara en förutsättning för tvångsomhändertagande av barn. Studien har visat att tvångsom-

händertagande kan bli aktuellt om funktionsnedsättningen påverkar föräldrarnas förmåga att ge 

sitt barn den omsorg som barnet behöver. Det sätts emellertid hellre in en mängd större frivilliga 

insatser än insatser via tvångsvårdslagstiftning. Undersökningen bekräftar vikten av att alltid se 

till barnperspektivet och barnets bästa i samtliga beslut som rör barn. Studien har genomförts 

genom att studera lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin enligt den rättsdogmatiska meto-

den.   
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1.Inledning 

Många vuxna vet att barn kan bli omhändertagna av samhället på grund av en mängd olika skäl. 

Det kan vara till exempel på grund av föräldrars missbruk, om barnet blir fysiskt eller psykiskt 

misshandlat eller om barnet själv beter sig på ett sådant sätt att föräldrarna inte kan ha ett fortsatt 

ansvar för barnet. Om ett omhändertagande kan ske på grund av att en förälder har en funkt-

ionsnedsättning är det antagligen färre vuxna som känner till. I Sverige lever idag cirka 

2 380 000 barn och unga under 20 års ålder.1 Varje år behöver cirka 30 000 av dessa barn och 

unga få någon sorts insats eller vård som får till följd att barnet inte kan bo i sitt föräldrahem.2  

Ett omhändertagande av barn kan ske via frivilliga insatser i enlighet med Socialtjänstlag 

(2001:453) (SoL) eller via tvångsåtgärder i enlighet med Lag (1990:52) med särskilda bestäm-

melser om vård av unga (LVU). På grund av att ett tvångsomhändertagande anses vara en väl-

digt ingripande insats i den enskildes liv är denna möjlighet endast tillämplig i de fall tillräcklig 

vård eller annat stöd inte kan ges via frivilliga insatser. Ett tvångsomhändertagande är sam-

hällets yttersta möjlighet att ingripa med tvång i människors liv och måste därför ske med ef-

tertanke, lagligt stöd och en syn på barnets bästa. 

Barnkonventionen stadgar att barnets bästa ska sättas i främsta rummet. Det gäller i samtliga 

fall där ett barn på något sätt kan påverkas. Det svenska samhället i stort har tagit till sig prin-

cipen om barnets bästa och anser att ett barnperspektiv ska användas i situationer där barn kan 

påverkas. Trots detta verkar det ofta ske en intresseavvägning mellan barnets intresse av en 

trygg och god uppväxtmiljö och föräldrarnas intresse av att ha sina barn hemma.  

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka de rättsliga förutsättningarna för att kunna tvångsomhän-

derta barn och unga enligt 2 § LVU på grund av föräldrars funktionsnedsättning.  

 

Följande frågeställningar behandlas i studien: 

 

- Vad är en funktionsnedsättning? 

- Hur ser föräldrars ansvar ut enligt föräldrabalken (FB)?  

- Under vilka förutsättningar kan barn tvångsomhändertas enligt 2 § LVU? Kan föräldrars 

funktionsnedsättning vara en grund för tvångsomhändertagande? 

- I vilken utsträckning har barn tvångsomhändertagits i praktiken på grund av att den ena 

eller båda föräldrarna har en eller flera funktionsnedsättningar? 

- Är det barnets rätt till sina föräldrar eller föräldrars rätt till sitt eller sina barn som kan 

sägas tillgodoses genom lagstiftning och/eller i domstolarnas bedömningar?  

 

1.2 Metod och material 
För att uppfylla syftet med studien har i huvudsak rättsdogmatisk metod använts. Det innebär 

att lagstiftning, praxis, förarbeten och för ämnet relevant doktrin analyseras. Prejudicerande 

domar från Högsta förvaltningsdomstolen i ämnet är begränsad. På grund av ämnets och syftets 

natur har även annan litteratur använts i de delar som inte huvudsakligen är av juridisk karaktär. 

  

                                                 
1 https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/sveriges-befolkningspyramid/. 
2 https://www.stat-inst.se/var-verksamhet/vard-av-unga/. 
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2. Funktionsnedsättning 
I dagens samhälle är andelen personer med funktionsnedsättningar högre än tidigare och ande-

len fortsätter att öka.3 Anledningen till detta anses bero på flera olika faktorer. I många delar av 

den utvecklade världen har spädbarnsdödligheten gått ner betydligt och det kan vara en bidra-

gande faktor till att andelen människor med funktionsnedsättningar ökar. En annan orsak kan 

vara att läkare i dessa delar av världen kan rädda allt fler barn som födds för tidigt, som antingen 

fötts med eller senare utvecklat olika typer av funktionsnedsättningar. Tack vare att levnads-

standarden i många länder är högre än tidigare lever fler barn med funktionsnedsättningar till 

vuxen ålder. Denna positiva utveckling av levnadsstandarden bidrar alltså till att läkare idag i 

större utsträckning kan behandla eller i bästa fall bota många skador eller sjukdomar som barn 

drabbas av i början av livet, som förr i tiden i många fall kunde leda till en för tidig död.4  

Världen över beräknas i genomsnitt 20 procent av befolkningen leva med någon typ av funkt-

ionsnedsättning. Vilka konsekvenser en funktionsnedsättning innebär kan däremot skilja sig åt 

mellan olika länder.5 Statistik från en nationell folkhälsoenkät som Folkhälsomyndigheten ge-

nomför och sammanställer visar att mellan år 2015 och 2018 levde 21 procent av Sveriges 

befolkning med någon typ av funktionsnedsättning. Undersökningen visar även att det finns 

betydande skillnader mellan länen. I Stockholms län rapporterade 18 procent av befolkningen 

att de lever med en eller flera funktionsnedsättningar. Under samma period visar statistiken att 

27 procent av invånarna i Norrbottens län lever med en eller flera funktionsnedsättningar.6  

 

2.1 Definition av funktionsnedsättning 
En funktionsnedsättning innebär att en individ har en nedsatt förmåga att till någon del fungera 

psykiskt, fysiskt, intellektuellt eller en kombination av dessa. Detta kan bero på en medfödd 

funktionsnedsättning eller vara en följd av sjukdom alternativt olycka som inträffat senare i 

livet.7 Nedsättning av psykisk, fysisk eller intellektuell funktion kan vara livslångt eller utgöra 

ett tillfälligt tillstånd.8  

Socialstyrelsen skiljer numera mellan funktionsnedsättning och funktionshinder. Definitionen 

av funktionsnedsättning är som enligt ovan den faktiska nedsättningen av någon typ av fysisk 

eller intellektuell funktion hos en individ. Funktionshinder definieras som de möjliga hinder 

som människor med funktionsnedsättningar möter i sin vardag. Dessa hinder kan till exempel 

uppstå till följd av brister i tillgängligheten i samhället för människor med funktionshinder. Ett 

funktionshinder är med andra ord ett tillstånd som uppstår på grund av omständigheter i om-

givningen medan en funktionsnedsättning är ett tillstånd hos en individ.9 Ett hinder kan inne-

bära att en individ får problem att till exempel klara av sitt dagliga liv självständigt eller ge 

svårigheter att delta i utbildningar, arbetsliv eller i relationer till andra människor.10  

2.1.1 Världshälsoorganisationens bedömningsmodell 

Följande avsnitt syftar till att ge läsaren en bredare förståelse för hur funktionsnedsättningar 

klassificeras och bedöms, både nationellt och internationellt.  

                                                 
3 U. Hallberg; L. Hallberg, 2015, s. 12. 
4 A.a. s. 13. 
5 A.a. s. 20-21. 
6 http://fohm-app.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/pxweb/sv/B_HLV/B_HLV__bFyshals__bbcFy-

shalsfunkned/zHLV_Funktionsnedsattning_regionalt.px/table/tableViewLayout1/?rxid=411150ed-c336-4af6-

b62d-8611ba87e08e. 
7 U. Hallberg; L. Hallberg, 2015, s. 7. 
8 http://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=794&SrcLang=sv. 
9 G. Fahlberg: M. Larsson, 2016, s. 140-141. 
10 http://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=656&SrcLang=sv. 
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International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) är en modell som har 

framtagits för att klassificera funktionsnedsättningar och funktionstillstånd hos människor värl-

den över. Denna modell har utvecklats av Världshälsoorganisationen (WHO).11 Ett grundläg-

gande syfte med modellen är att ge olika yrkesgrupper ett internationellt standardiserat språk 

för att möjliggöra en effektivare kommunikation. ICF kan användas av till exempel forskare, 

socialtjänstarbetare och personal inom sjukvården. Det huvudsakliga användningsområdet för 

ICF är inom hälso- och sjukvården där den kan användas som ett redskap för att på ett struktu-

rerat sätt dokumentera och beskriva aktuella tillstånd, framtida mål eller följa upp resultat. Ge-

nom att använda denna modell kan även jämförelser göras mellan olika delar av sjukvården 

inom ett land, mellan olika länder eller delar av världen samt göra jämförelser över tid. Den 

statistik som framkommer genom användning av ICF kan verka som ett redskap för planering 

av olika sociala välfärdssystem. Statistiken kan även användas som ett verktyg för att utforma 

läroplaner inom vissa utbildningar.  

ICF är uppdelat i två delar som vardera har två beståndsdelar. Den första delen ser individens 

egna förutsättningar och mäter kroppsfunktioner och strukturer. I denna del mäts även indivi-

dens medverkan och aktivitet. Den andra delen ser till faktorer som i huvudsak är kontextuella, 

där man bedömer hur individens omgivning och andra personfaktorer, som ICF i dagsläget inte 

har systematiserat, ser ut. 

ICF som bedömningsmodell används som ett komplement till ICD-10.12 Förkortningen ICD-

10 står för International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem och 

är en internationell modell för sjukdomsklassifikationer. ICD-10 används för att föra statistik 

över sjukdomstillstånd och orsaker till dödsfall. Många länder har egna versioner av ICD-10 

som är översatta till det egna språket. ICD-10-SE heter den svenska versionen vilken Social-

styrelsen ansvarar för. Bedömningsmodellen ICD har existerat i nästan hundra år och sedan 

mitten av 1900-talet har WHO ansvaret för att modellen uppdateras. I mitten av 2018 lanserade 

WHO en uppdaterad modell vid namn ICD-11 som numera är digitaliserad. Socialstyrelsen 

utreder för närvarande om Sverige ska införa ICD-11. Utredningen förväntas pågå fram till år 

2020.13 

 

2.2 Socialtjänstlagen  
De rättsliga utgångspunkterna för samhällets stöd till individer, som till exempel människor 

med funktionsnedsättningar eller barn och unga, är de så kallade socialtjänstlagarna. I slutet av 

år 1967 tillsattes Socialutredningen som kom att bli startskottet för en samordnad lag kring 

socialvårdens olika grenar.14 År 1982 trädde Socialtjänstlag (1980:620) i kraft och ersatte tidi-

gare vårdlagar som till exempel barnavårdslagen, nykterhetsvårdslagen och socialvårdslagen.15  

I dagsläget är Socialtjänstlag (2001:453) gällande. SoL är en rättighetslag som under vissa för-

utsättningar ger individer rätt till olika typer av bistånd. SoL är även en ramlag, vilket innebär 

att den endast sätter yttre ramar för de bistånd som kan beviljas. På så sätt kan insatser indivi-

danpassas efter varje människas enskilda behov.16 Alla insatser enligt SoL bygger på frivillighet 

från den insatsen berör och bestämmelserna har inga bestraffande egenskaper.17 Varje kommun 

i Sverige har ansvar för socialtjänsten och ska ansvara för att alla människor i kommunen får 

                                                 
11 U. Hallberg; L. Hallberg, 2015, s. 14.  
12 https://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/koderfunktionstillstandicf. 
13 http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskodericd-10. 
14 G. Fahlberg: M. Larsson, 2016, s. 13. 
15 Prop. 2000/01:80 s. 85-86. 
16 M. Erman, 2015, s. 167. 
17 G. Fahlberg: M. Larsson, 2016, s. 31. 
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både den hjälp och det stöd han eller hon behöver.18 Socialtjänsten ska arbeta för att samtliga 

invånare ska kunna delta i samhällslivet och ha jämlika levnadsvillkor.19 Lagen gäller samtliga 

bosatta invånare i en kommun och även människor som till exempel vistas i kommunen på 

semester.20  

Bistånd enligt SoL kan innebära olika typer av insatser. Det kan till exempel röra sig om finan-

siellt stöd, olika praktiska insatser såsom hemtjänst och färdtjänst21 eller olika typer av behand-

lingar och vård.22 Färdtjänst och hemtjänst som bistånd har en viktig roll i den enskildes liv. 

Färdtjänst ger individen en ökad möjlighet att umgås med vänner eller släkt, leva ett aktivt liv 

genom att delta i föreningar och andra kulturaktiviteter. Hemtjänst bidrar till att ge individen 

möjlighet att leva som andra och kan innebära skillnaden mellan att ha ett eget boende eller att 

behöva leva på institution.23 Den som inte kan arbeta eller på annat sätt tillfredsställa sina egna 

behov och övriga livsföring har rätt till bistånd i form av försörjningsstöd.24 Försörjningsstödet 

ska beräknas efter den sökandes behov och bland annat täcka boendekostnader, hemförsäkring 

och hushållsel i skälig utsträckning. Vilka kostnader som ingår i övrig livsföring preciseras 

inte.25 Regeringen bestämmer varje år en riksnorm för försörjningsstöd. Denna norm baseras 

på officiella undersökningar av olika typer av svenska hushålls grundkonsumtion. Den som 

beviljats försörjningsstöd kan även få kostnader för livsmedel, hälso- och hygienartiklar, kläder 

och skor och förbrukningsvaror täckta genom biståndet enligt 4 kap. 3 § 1 st. SoL.26 

Enligt 5 kap. 7 § 1 st. SoL ska socialtjänsten arbeta för att människor med fysiska eller psykiska 

funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra människor. Socialtjänsten ska även verka för 

att en individ med funktionsnedsättning ska få bo på ett sätt som är individanpassat för hans 

eller hennes specifika behov. Varje kommun ska erbjuda speciella boenden för människor som 

är i behov av särskild hjälp på grund av funktionsnedsättningar.27 Kommunen har ett ansvar att 

planera byggnader som är tillgängliga för samtliga medborgare.28 Den enskilde har även rätt att 

få hjälp att hitta en betydelsefull sysselsättning.29 För att hitta sysselsättning eller arbete för 

människor med funktionsnedsättningar ska kommunen ta initiativ till samarbeten med till ex-

empel Arbetsförmedlingen och genom att kontrollera de arbetsplatser som finns inom kommu-

nen.30 Socialtjänsten i varje kommun ska arbeta uppsökande och informera behövande invånare 

om vilken hjälp som finns tillgänglig samt ha en god uppfattning om hur förhållandena i kom-

munen ser ut för de invånare som har en eller flera funktionsnedsättningar. När kommunen 

planerar sina insatser för människor med funktionsnedsättningar ska samverkan med landsting 

och andra samhällsorgan ske. 31 

 

 

 

                                                 
18 2 kap. 1 § 1 st. 1 m. Socialtjänstlag (2001:453). 
19 1 kap. 1 § 1 st. Socialtjänstlag (2001:453).  
20 M. Erman, 2015, s. 167. 
21 G. Fahlberg; M. Larsson, 2016, s. 142. 
22 M. Erman, 2015, s. 168. 
23 G. Fahlberg; M. Larsson, 2016, s. 142-143. 
24 4 kap. 1 § 1 st. Socialtjänstlag (2001:453). 
25 Prop. 2000/01:80 s. 87. 
26 G. Fahlberg; M. Larsson, 2016, s. 70. 
27 5 kap. 7 § 3 st. Socialtjänstlag (2001:453). 
28 G. Fahlberg; M. Larsson, 2016, s. 142. 
29 5 kap. 7 § 2 st. Socialtjänstlag (2001:453). 
30 G. Fahlberg; M. Larsson, 2016, s. 142. 
31 5 kap. 8 § Socialtjänstlag (2001:453). 
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2.3 Insatser enligt lag (1993: 387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade  
De människor som har ett större behov av hjälp och stöd än vad SoL tillhandahåller kan ansöka 

om bistånd enligt lag (1993: 387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS 

ger vissa människor med funktionsnedsättningar rätt till utökad hjälp och stöd och är därför att 

ses som en pluslag. Vilka människor som ingår i personkretsen som lagen riktar sig till utläses 

i 1 § LSS:32  

”Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt per-

soner 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 

vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror 

på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dag-

liga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.” 

 

Kommunerna har huvudansvaret för insatser enligt LSS.33 Enligt 5 § LSS ska de verksamheter 

som kommunen anordnar, för att tillgodose insatser enligt LSS, arbeta för att människor med 

funktionsnedsättningar ska kunna delta i samhället och sörja för jämlika levnadsvillkor. Målet 

ska vara att de människor som lagen riktar sig till ska kunna leva ett normalt liv med möjlighet 

till arbete, tillgång till utbildning och en säker bostad.34  

Rätten till insatser enligt LSS stadgas i 7 § LSS, vilket innebär att de människor som tillhör 

personkretsen ska få hjälp, under förutsättning att behoven inte kan bli tillfredsställda på andra 

sätt.35 Insatserna ska individanpassas för att kunna ge goda levnadsvillkor och stärka individens 

möjligheter att kunna leva på ett självständigt sätt. Kommunen ska se till att samtliga insatser 

är väl samordnade och varaktiga.36 9 § LSS anger vilka typer av insatser som kan beviljas den 

enskilde. Exempel på bistånd som kan beviljas är dagverksamhet, boende med speciell service, 

ledsagare eller rådgivning som kräver specifika kunskaper.37 

Alla insatser enligt LSS som på ett eller annat sätt kan påverka barn ska vidtas med hänsyn till 

barnets bästa.38 Trots att det kan antas att insatser enligt LSS sällan går emot vad som kan anses 

vara barnets bästa måste hänsyn tas, speciellt när det handlar om insatser riktade mot vuxna. 

Om en vuxen blivit beviljad en eller flera insatser enligt LSS och insatserna skulle gå emot 

barnets bästa kan det finnas möjligheter att istället tillgodose barnets behov genom insatser 

enligt andra lagstiftningar eller genom att ändra utformningen av insatsen. I dessa fall skulle 

alltså biståndet enligt LSS ändå kunna beviljas den vuxna samtidigt som barnets bästa tillgodo-

ses.39 

 

 

                                                 
32 G. Fahlberg; M. Larsson, 2016, s. 145. 
33 G. Fahlberg; M. Larsson, 2016, s. 146. 
34 M. Erman, 2015, s. 33. 
35 M. Erman, 2015, s. 37. 
36 7 § 2 st. Lag (1993: 387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
37 9 § Lag (1993: 387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
38 6 a § Lag (1993: 387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
39 Prop. 2009/10:176 s. 32. 



6 

 

2.4 Föräldrar med funktionsnedsättningar 
Trots att statistiken visar att cirka 20 procent av befolkningen lever med en eller flera typer av 

funktionsnedsättningar är forskningen om föräldraskap och funktionsnedsättning förhållande-

vis liten. Av de undersökningar som gjorts på området framkommer det att många kvinnor lever 

i svåra ekonomiska förhållanden och i stor utsträckning blir ensamstående med sina barn om de 

själva lever med intellektuella funktionsnedsättningar. Barn till dessa mödrar löper ökad risk 

för vanvård och undernäring, eller att inte få sina medicinska behov tillfredsställda. Barn till 

mödrar med intellektuella funktionsnedsättningar kan drabbas av förseningar i utvecklingen. 

Dessa förseningar beror främst på att barnen inte blir omhändertagna på ett tillfredsställande 

sätt, men kan även bero på att barnet inte får bekräftelse från modern. Det är dock inte klarlagt 

om dessa problem i huvudsak beror på de svåra ekonomiska förhållanden som mödrarna och 

barnen ofta lever under eller om det beror på funktionsnedsättningarna hos modern som sådana. 

Barn till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar löper dessutom en ökad risk att 

drabbas av samma typer av problem som sina föräldrar. Det kan bero dels på att barnet inte får 

tillräckligt med stimulans under tidiga år, dels på ärftlighet.40 När en förälder har en intellektuell 

funktionsnedsättning ökar risken att barnet blir allvarligt försummat. Undersökningar visar att 

mellan 40 och 60 procent av barn till dessa föräldrar blir omhändertagna av samhället.41 De 

senaste två decennierna har antalet föräldrar som rapporteras till sociala myndigheter på grund 

av bristande omsorg ökat. Det ska dock ställas mot att barn till föräldrar med intellektuella 

funktionsnedsättningar tidigare som regel blev tvångsomhändertagna direkt efter födseln.42  

Föräldrar som lever med en eller flera fysiska funktionsnedsättningar kan däremot ha en stor 

positiv inverkan på sina barn, i synnerhet mödrar. Barnen lär sig många gånger att ta ett större 

ansvar och har ofta flera vuxna som kan ge stöd i sin närhet. Det senare antas bero på att föräl-

dern eller föräldrarna försöker kompensera för sina egna tillkortakommanden genom att invol-

vera andra vuxna som inte har de aktuella fysiska funktionsnedsättningarna. Mödrar med dessa 

typer av funktionsnedsättningar upplever ofta att de måste vara ”bättre föräldrar” än mödrar 

utan funktionsnedsättningar för att kompensera för de problem de kan stöta på i föräldra-

skapet.43  

I takt med att samhället gått från att placera många människor med funktionsnedsättningar på 

olika institutioner kan nu många av dessa leva på samma sätt och under samma villkor som 

andra människor. Det kan förklara att det är vanligare att många uttrycker en vilja att även få 

bli förälder.44 Forskare menar att människor med funktionsnedsättningar skulle lyckas bättre i 

sitt föräldraskap om de fick hjälp av samhället i form av tydlig information och föräldrautbild-

ningar. Även hjälp att göra den egna bostaden säker för barn att vistas i och möjlighet att träffa 

andra i liknande situationer anses skapa förutsättningar för ett förbättrat föräldraskap. Föräldrar 

som får detta stöd av samhället kan i många fall fortsätta ha sina barn boende hemma. I reali-

teten är dock denna hjälp inte vanligt förekommande. Samhället ingriper istället när situationen 

blivit så pass allvarlig att barnet eller barnen behöver tvångsomhändertas.45 

2.4.1 Tvångssterilisering av människor med funktionsnedsättningar 

Ett stort antal människor i Sverige blev fram till år 1974 tvångssteriliserade av samhället. Då 

gällande lagstiftning hade en utformning som innebar att rening av folket kunde och skulle ske 

genom tillämpning av lagen. Denna syn på människor var inte specifik för Sverige utan en 

                                                 
40 U. Hallberg; L. Hallberg, 2015, s. 50-51. 
41 A.a. s. 52. 
42 A.a. s. 59. 
43 A.a. s. 51. 
44 A.a. s. 58-59. 
45 A.a. s. 52. 
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allmänt vedertagen syn i många europeiska länder under första halvan av 1900-talet. År 1998 

kom ett förslag från regeringen att ge ersättning till vissa individer som med tvång blivit steri-

liserade på grund av funktionsnedsättningar. Regeringen konstaterade att vid tiden för lagför-

slaget var detta ett synsätt det svenska folket numera starkt tar avstånd till. Ersättning enligt 

denna lag skulle ge de individer som blivit drabbade gottgörelse och upprättning från den 

svenska staten.46  

1934 års steriliseringslag hade en begränsad personkrets vilket innebar att den endast var till-

lämpbar på individer som inte var kapabla att fatta beslut om eller samtycka till sterilisering. 

Enligt lagen var dessa personer sinnessjuka, sinnesslöa eller led av onormal själsverksamhet. 

Det kan därför antas att dessa individer inte förstod vad ingreppen innebar. Samtliga som steri-

liserades i enlighet med lagen var alltså individer som varken samtyckt eller själva bett om att 

genomgå behandlingen. Sterilisering som skedde på egen begäran var inte lagstadgad utan fick 

ske på både friska och så kallade sinnesslöa.47  

1941 års steriliseringslag reglerade fall där människor själva ansökt om att genomgå en sådan 

behandling. Enligt lagförarbetet skulle frivillighet ligga till grund för ingrepp i normalfallet och 

Medicinalstyrelsen behövde ge tillåtelse för ingreppet. Undantag till detta fanns dock fortfa-

rande i lagstiftningen. På tre olika grunder kunde sterilisering ske trots att samtycke inte fanns. 

Den eugeniska grunden godkände att människor som ansågs vara sinnesslöa eller hade svåra 

sjukdomar och kunde föra vidare sinnesslöheten eller sjukdomen till framtida barn sterilisera-

des. Den sociala grunden innebar att om någon kunde antas vara olämplig som framtida vård-

nadshavare för ett barn kunde sterilisering ske. Den sista grunden var den medicinska som in-

nebar att en kvinna som led av något kroppsligt fel eller sjukdom som gjorde att en graviditet 

kunde riskera hennes liv kunde steriliseras ofrivilligt.48 

Det beräknas ha skett ungefär 63 000 steriliseringar mellan åren 1934 och 1974. Utredningar 

visar dock att majoriteten av dessa var frivilliga ingrepp, speciellt under de sista 10 till 15 åren 

lagstiftningen var gällande. Undersökningar som genomfördes runt år 1960 visade att några år 

efter ingreppen var cirka 80 procent av de steriliserade individerna nöjda med att ha genomgått 

ingreppen.49 I dagsläget är all form av sterilisering frivillig enligt Steriliseringslag (1975:580). 

För att få bli steriliserad måste en ansökan om sterilisering göras och ingreppet utförs endast på 

individer som är över 25 år gamla.50 

  

                                                 
46 Prop. 1998/99:71, s. 8. 
47 A.prop. s. 9-10. 
48 A.prop. s. 10. 
49 A.prop. s. 11. 
50 2 § Steriliseringslag (1975:580). 
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3. Barnets rätt 
Under de sista årtiondena på 1900-talet blev barnrätten ett självständigt rättsområde. Frågor 

som rörde barn ansågs inte längre vara beroende av vuxnas legala relationer utan utgick från 

barnet själv och barnets egen relation till samhället och dess medlemmar.51 Barnrätten fyller 

bland annat tre viktiga funktioner. Den första funktionen är att barnrätten har en normerande 

roll. Den fastställer hur framför allt vuxna ska bete sig i situationer som rör barn. Denna sty-

rande funktion är väldigt viktig för att barn till exempel inte ska bli utsatta för olika typer av 

brott. Den andra funktionen sker via rättsordningen. Domstolar agerar tvistelösare i de fall kon-

flikter kring barn inte kan lösas på annat sätt. Trots att det kan anses att det bästa för barn är att 

inte behöva vara part eller föremål för en rättsprocess kan domstolen behöva döma i till exempel 

de fall barnets föräldrar inte är överens om frågor som rör just barnet. Den kanske viktigaste 

funktionen för barnrätten är att den är till för att skydda den svaga. Skyddsfunktionen kan till-

godoses bland annat av insatser enligt SoL men även av tvångsvårdslagstiftning som LVU.52 

En utredning om barnets rätt tillsattes i slutet av 1970-talet. Utredningen skulle visa hur barns 

behov och intressen skulle kunna tas tillvara på ett bättre sätt. Redan året efter utredningen 

tillsattes kom ett viktigt lagförslag som skulle innebära att barnaga inte lägre skulle vara tillåtet. 

Denna bestämmelse finns numera i 6 kap. 1 § FB.53 Utredningen fastställde att barn har vissa 

behov som anses vara grundläggande. Behov som omvårdnad och skydd, en stimulerande upp-

växtmiljö och ett stabilt förhållande till sina föräldrar framkom men även behov som att få växa 

upp och bli en självständig individ och få möjlighet att påverka sin situation.54 De grundläg-

gande behov som utredningen identifierade ligger än idag till grunden för det som anses vara 

barnets bästa och vad som bör tillgodoses i rättsliga sammanhang.55  

3.1 Barnkonventionen 
År 1989 antog Förenta Nationerna (FN) konventionen om barnets rättigheter – en konvention 

som erkänner att ett barn är en egen individ med egna rättigheter. Flertalet artiklar i konvent-

ionen är av skyddande karaktär och tar fasta på att barn generellt, till skillnad från många vuxna, 

bär på en sårbarhet.56 196 av världens länder har skrivit under konventionen och är därmed 

bundna att följa gällande artiklar. Barnkonventionen är alltså rättsligt bindande för samtliga 

länder som skrivit under den.57,58 

Barnkonventionen innehåller 54 olika artiklar och är en omfattande konvention. Den är indelad 

i tre avdelningar. Den första avdelningen är den största och innehåller artikel 1 till 41, som 

handlar om barns rättigheter. Avdelning två och tre innehåller i huvudsak administrativa be-

stämmelser. 59 UNICEF är det organ hos FN som har till uppgift att kontrollera att samtliga 

stater som skrivit under barnkonventionen följer dess bestämmelser. De har till uppgift att värna 

om de rättigheter alla barn i världen har och ska arbeta mot de beteenden och företeelser som 

kan leda till att barns rättigheter kränks. Som FN-organ har UNICEF ett stort inflytande hos 

                                                 
51 J. Schiratzki, 2017, s. 17. 
52 A.a. s. 18. 
53 A. Singer, 2016, s. 26. 
54 A.a. s. 27. 
55 A.a. s. 28. 
56 A.a. s. 38. 
57 https://unicef.se/barnkonventionen. 
58 Det enda land som inte ratificerat konventionen i dagsläget är USA. Det kan finnas olika förklaringar till detta. 

En förklaring kan vara att konventionen skulle stå över delstatslagarna. En annan förklaring är en ratificering av 

barnkonventionen skulle försämra föräldrars rättigheter då barnens rättigheter anses bli för starka. https://uni-

cef.se/fragor/vad-innebar-det-att-ratificera-barnkonventionen. 
59 J. Schiratzki, 2017, s. 46. 
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regeringar över stora delar av världen och kan hjälpa olika typer av beslutsfattare att försäkra 

sig om att staten kan leva upp till barnkonventionens bestämmelser.60  

3.1.1 Barnkonventionens grundläggande principer 

Barnkonventionen har fyra grundläggande principer som återspeglas i artikel 2, 3, 6 och 12. 

Artikel 2 förbjuder diskriminering. Alla barn ska ha samma rättigheter och lika värde. Förbudet 

mot diskriminering gäller både mot barnet själv och mot hans eller hennes föräldrar. Diskrimi-

nering får inte ske på grund av till exempel hudfärg, religion, kön, ras eller funktionsnedsätt-

ning. Denna rätt gäller samtliga barn som vistas i ett land där barnkonventionen blivit ratifice-

rad.  

Principen om barnets bästa framkommer i artikel 3. Vid varje åtgärd som rör ett barn ska barnets 

bästa tillgodoses i första hand. Denna princip visar på den sårbarhet barn anses ha och att barn 

behöver både skydd och stöd. Trots dessa behov ska alltid barnets egna tankar om sin tillvaro 

tas med i beräkningen. Vid bedömningen om vad som är barnets bästa ska det alltid utredas vad 

det innebär i det enskilda fallet. 

Artikel 6 fastställer barnets rätt till liv. Artikeln betonar att alla barn har rätt till sitt liv, sin 

överlevnad och utveckling. Denna rätt gäller barnets hälsa såväl fysisk som psykisk. Barn har 

genom artikeln även rätt till social, andlig och moralisk utveckling. 

Den sista principen i artikel 12 innebär att alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter. I alla frågor 

som rör ett barn ska han eller hon ha rätt att bygga upp sina egna åsikter och kunna uttrycka 

dessa och få bli hörda. Det ska dock tas hänsyn till barnets mognad och ålder när åsikterna 

beaktas.61 Barnet ska ha rätt till inflytande och medbestämmande men inte absolut rätt till själv-

bestämmande. Artikeln syftar till att ge barn en möjlighet att göra sin röst hörd när han eller 

hon är en del av en rättsprocess. Detta kan ske genom en företrädare eller genom barnet själv. 

Slutligen betonar artikel 12 att barn är egna individer med egna åsikter och känslor.62  

De fyra grundläggande principerna ska användas vägledande när konventionens samtliga artik-

lar ska tillämpas och tolkas. Dessa artiklar tillsammans med barnkonventionens övriga artiklar 

ger alltså barn en del grundläggande rättigheter som ger vuxna ett ansvar och en plikt. Detta 

ansvar innebär att vuxna måste tillgodose dessa rättigheter på bästa möjliga sätt. Anna Singer 

sammanfattar barnkonventionen med ”rättigheter ger makt, också åt barn”.63 

3.2 Barnets bästa 
I dagens svenska samhälle anses det vara en självklarhet att se till barnets bästa i alla frågor 

som rör barn. Vad barnets bästa innebär är däremot i ständig förändring. Det anses inte finnas 

någon anledning till att slå fast exakt vad innebörden är vid en specifik tidpunkt. I varje enskilt 

fall måste det avgöras vad som är det bästa för barnet i fråga. Vid avgörandet av vad som är 

barnets bästa ska det tas hänsyn till barnets situation, specifika behov och intressen. När rätts-

liga beslut kan antas få omfattande konsekvenser för barnet är denna hänsyn av största vikt.64 

När en utredning sker angående vad som är barnets bästa kan tolkning ske ur ett subjektivt 

perspektiv å ena sidan och ett objektivt perspektiv å andra sidan. Det subjektiva perspektivet 

innebär att barnet själv, utan påtryckningar från vuxna och i en trygg miljö, ska få berätta vad 

han eller hon anser vara det bästa. Det objektiva perspektivet innebär att beslutsfattare och andra 

                                                 
60 https://unicef.se/fragor/vad-har-unicef-for-koppling-till-barnkonventionen. 
61 A. Singer, 2016, s. 38. 
62 J. Schiratzki, 2017, s. 47. 
63 A. Singer, 2016, s. 39. 
64 A.a. s. 17. 
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typer av professionella grupper ska se till barnets bästa ur en vetenskaplig synpunkt och genom 

tidigare erfarenheter.65  

Sveriges regering menade i en proposition från år 2015 att det behövdes ett tydligare barnper-

spektiv inom svensk lagstiftning och vid alla beslut som rör barn. I lagförslaget hänvisade re-

geringen till barnkonventionens artikel 3 om barnets bästa som vägledande princip i samtliga 

fall där barn berörs av ett beslut eller en åtgärd. Barnperspektivet ska innebära att det finns en 

respekt för barnets integritet och egna människovärde. Det anses viktigt att se saken ur barnets 

ögon och förstå hur barnet uppfattar sin egen situation. Varje beslut ska analyseras utifrån vilka 

konsekvenser det kan få för det enskilda barnet. Barnets åsikter kan däremot inte alltid följas. 

Den vuxne måste ta sitt ansvar och alltid fatta beslut utifrån erfarenhet och kunskap.66 Varje 

förarbete som rör förhållanden kring barn har de senaste åren haft denna redogörelse och mål-

sättning om barnperspektivet.67   

3.2.1 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige 

Regeringen antog år 2010 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Denna strategi 

innehåller nio principer som riktar sig mot anställda hos myndigheter, kommuner, landsting 

samt riksdag och regering. Principerna i strategin anses vara grundläggande förutsättningar för 

att ge barn starkare rättigheter. Dessa rättigheter ska ges alla barn i Sverige oavsett kön, ålder 

eller om barnet har funktionsnedsättningar. Rättsväsendet har en väldigt viktig roll i att se till 

att strategin efterlevs genom tillämpning av den lagstiftning som är gällande. Strategin ska även 

beaktas av regeringen när de genomför insatser inom barnrätten. Genom att se barn som kom-

petenta individer och fullvärdiga medborgare som ska behandlas med respekt tar strategin hän-

syn till barnperspektivet.68  

Den första principen är att all lagstiftning som rör barn ska stämma överens med barnkonvent-

ionens bestämmelser. Det viktigaste instrument staten har i strävan mot att tillgodose barns 

rättigheter är lagstiftningen. All svensk lagstiftning måste stämma överens med bestämmelserna 

i barnkonventionen. Det finns däremot ingenting som hindrar att svensk lagstiftning tillgodoser 

barnens rättigheter i större utsträckning än vad barnkonventionen i dagsläget gör. Alla besluts-

fattare ska tolka lagar och förordningar på ett sådant sätt att de överensstämmer med barns 

rättigheter enligt barnkonventionen. Det gäller både vid beslut och vid åtgärder.69 

Som ovan nämnts ska alla beslut baseras på vad som anses vara barnets bästa i enlighet med 

barnkonventionens artikel 3. Enligt regeringens strategi ska alla beslut och åtgärder även utvär-

deras och följas upp utifrån barnperspektivet. Analyser av vilka konsekvenser beslut och åtgär-

der som rör barn haft måste alltså ske oavsett om det gäller barn i allmänhet eller ett enskilt 

barn. En konsekvensanalys är speciellt av vikt när det gäller beslut som rör ett enskilt barn. Om 

dessa analyser genomförs kan dessutom behov av ny lagstiftning eller nya insatser upptäckas. 

För att få reda på hur ett beslut faktiskt påverkat ett barn och vilka konsekvenser beslutet i 

praktiken gett ska barnet själv få uttala sig.70 

Utifrån artikel 3 i barnkonventionen har även en princip framtagits som innebär att alla rele-

vanta yrkesgrupper och beslutsfattare ska besitta kunskaper om barns rättigheter och i praktiken 

                                                 
65 J. Schiratzki, 2017, s. 36-37. 
66 Prop. 2005/06:99, s. 38-39. 
67 A. Singer, 2016, s. 35. 
68 https://www.regeringen.se/49bbc4/contentassets/2a26913591f24fee99b910d3ceac4bd1/strategi-for-att-starka-

barnets-rattigheter-i-sverige-s2010.026, s. 3 
69 https://www.regeringen.se/49bbc4/contentassets/2a26913591f24fee99b910d3ceac4bd1/strategi-for-att-starka-

barnets-rattigheter-i-sverige-s2010.026, s. 4. 
70 https://www.regeringen.se/49bbc4/contentassets/2a26913591f24fee99b910d3ceac4bd1/strategi-for-att-starka-

barnets-rattigheter-i-sverige-s2010.026, s. 7-8. 
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använda dessa kunskaper. Denna princip utgår från att dessa grupper ska se till vad som är 

barnets bästa och ta hänsyn till samtliga rättigheter som alla barn har genom barnkonventionen. 

Att förstå vilka rättigheter barn har och hur dessa ska tillgodoses är en förutsättning för att 

kunna leva upp till barnkonventionens bestämmelser i det dagliga arbetet. Kunskap om barns 

rättigheter, utveckling och behov ska därför ingå i de utbildningar som leder till arbeten som 

rör barn. På kommunala och statliga arbetsplatser har arbetsgivaren ett ansvar att säkerställa att 

deras anställda får kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling.71 

3.2.2 Barnets bästa i svensk lagstiftning 

Barnkonventionens bestämmelse om barnets bästa ledde till lagändringar i flertalet lagstift-

ningar. Barnets bästa tar sig olika uttryck i de olika lagstiftningarna, främst beroende på vilket 

rättsområde lagen tillhör. Bland annat har SoL, LVU, LSS, FB, Skollag (2010:800) (SkolL) och 

Patientlag (2014:821) (PL) bestämmelser som ställer krav på att barnets bästa särskilt ska be-

aktas.72 I lagförarbetet till 6 kap. FB menade regeringen att barnets bästa behövde få ett mer 

lättbegripligt uttryck. Barnets bästa ska vara vägledande i alla beslut som rör till exempel vård-

nad och boende.73  

All verksamhet och utbildning som sker enligt SkolL ska ta hänsyn till barnets bästa. Varje 

individ under 18 års ålder är ett barn enligt lagens mening. Förskolor, skolor och annan verk-

samhet ska i längsta möjliga mån klargöra barnets inställning i de frågor som rör honom eller 

henne. Barnet ska även ha möjlighet att utan hinder uttrycka sin åsikt och de vuxna ska efter 

barnets mognad och ålder ta hänsyn till dessa åsikter.74 Denna bestämmelse kan ställas mot PL 

där lagstiftaren valt att inte utveckla bestämmelsen nämnvärt, utan endast uttryckligen stadgar 

att: 

”När hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas.”75 

Sverige ratificerade barnkonventionen år 1990, som ett av de första länderna i världen, och har 

sedan dess varit skyldigt att handla i enlighet med konventionens bestämmelser. De senaste 

åren har det diskuterats om barnkonventionen ska bli gällande som svensk lag.76 Detta skulle 

innebära att konventionen i sin helhet ska gälla som nationell lagstiftning. I mitten av år 2018 

beslutade Sveriges riksdag att barnkonventionen ska införas som svensk lag från år 2020. Sam-

tidigt kommer andra lagar att transformeras för att inte strida mot konventionens bestämmel-

ser.77 Transformeringen innebär att samtliga nationella lagar som rör barn ska anpassas och 

ändras för att motsvara bestämmelserna i barnkonventionen.78 

3.3 Socialtjänstlagen om barn och unga 
SoL betonar särskilt vikten av förebyggande arbete när det gäller barn och unga. Tillsammans 

med andra viktiga organ i samhället, till exempel polis, skolor och olika fritidsnämnder, ska 

socialtjänsten sträva efter att motverka sociala problem innan de uppkommer.79 Det förebyg-

gande arbetet ska riktas mot både den miljö som barn vistas i och barnets eget beteende. Miss-

bruk av narkotika, alkohol eller spel om pengar är exempel på beteenden hos den unga som 

                                                 
71 https://www.regeringen.se/49bbc4/contentassets/2a26913591f24fee99b910d3ceac4bd1/strategi-for-att-starka-

barnets-rattigheter-i-sverige-s2010.026, s. 6. 
72 J. Schiratzki, 2017, s. 36. 
73 Prop. 2005/06:99, s. 1. 
74 1 kap. 10 § Skollag (2010:800). 
75 1 kap. 8 § Patientlag (2014:821). 
76 A-C. Cederborg; W. Warnling-Nerep, 2014, s. 408. 
77 https://unicef.se/barnkonventionen. 
78 https://unicef.se/fragor/vad-menas-med-inkorporering-och-transformering. 
79 G. Fahlberg; M. Larsson, 2016, s. 97. 
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kräver förebyggande arbete från samhället.80 5 kap. 1 § 1 p. SoL fastslår att socialtjänsten ska 

arbeta för att barn och unga ska kunna växa upp under goda och trygga omständigheter. Genom 

att arbeta med barnens familjer ska socialtjänsten bidra till att barnen får utveckla sin egen 

personlighet och främja såväl social som fysisk utveckling hos varje barn.81 

Principen om barnets bästa har blivit en del av SoL genom 1 kap. 2 § st.82 Vad som är bäst för 

barnet ska alltid vara avgörande vid beslut om till exempel vårdinsatser eller behandlingar. En-

ligt SoL är alla individer under 18 år att anse som barn.83 Vid varje åtgärd eller beslut som rör 

barn alltså ska hänsyn tas till barnets bästa. För att insatser enligt SoL ska kunna genomföras 

måste barnets föräldrar i de flesta fall samtycka till beslutet. Även barnets eget samtycke krävs 

för åtgärder enligt SoL om barnet är över 15 år. Vissa insatser, som till exempel kontaktfamilj 

eller kontaktperson, får beviljas utan föräldrarnas samtycke i de fall där barnet är över 15 år och 

själv ger sitt samtycke för insatsen.84 Kommunen har ett ansvar att tillhandahålla dessa och 

andra typer av öppna insatser i syfte att kunna möta barns och föräldrars behov av stöd.85  

En kontaktfamilj eller kontaktperson har till uppgift att hjälpa barnet i personliga angelägen-

heter. Denna hjälp kan då också gynna människor i barnets närhet, till exempel hans eller hen-

nes föräldrar. I de fall en individ som ännu inte fyllt 21 år riskerar att hamna i ett missbruk, 

medverka i brottsliga situationer eller på något annat sätt riskerar att påbörja ett socialt nedbry-

tande beteende kan få en särskilt kvalificerad kontaktperson. Dessa erbjuds alltså endast de barn 

som behöver extra vägledning och stöd.86  

För det svenska barnskyddet anses 14 kap. 1 § 1-2 st. SoL vara en central bestämmelse. Där 

framkommer vilka yrkesverksamma och vilka myndigheter som har skyldighet att anmäla vid 

misstanke om att barn far illa. Samtliga myndigheter som har med barn att göra har denna skyl-

dighet. Även anställda hos polisen, inom hälso- och sjukvården och kriminalvården har en skyl-

dighet att anmäla. Anmälan ska göras till socialtjänsten som också själva har anmälningsplikt.87 

Det anses vara av största vikt att socialtjänsten får information om samtliga fall där barn miss-

tänks fara illa. Till både allmänheten och de yrkesverksamma som inte omfattas av anmälnings-

plikten finns det en uppmaning i SoL.88 Uppmaningen framgår av 14 kap. 1 c § SoL och lyder: 

”Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till 

socialnämnden.” 

Sedan år 2016 finns det ett lagstadgat krav på att all personal som handlägger ärenden hos 

socialtjänsten som handlar om barn ska ha en godkänd socionomexamen eller annan likvärdig 

examen. Detta krav gäller vid handläggning om inledande av utredning, beslut om vilka insatser 

som ska sättas in och uppföljning av de insatser som den enskilde blivit beviljad.89 En utredning 

om ett barn ska som huvudregel slutföras inom fyra månader. En utredning ska handläggas på 

ett sätt som innebär att individerna inte utsätts för onödiga besvär eller skador. Utredningen 

som sådan får endast bli så omfattande som omständigheterna motiverar. Under en pågående 

utredning får socialtjänsten diskutera med sakkunniga och andra om situationen kräver det. Om 

                                                 
80 5 kap. 1 § 3-5 p. Socialtjänstlag (2001:453). 
81 5 kap. 1 § 1-2 p. Socialtjänstlag (2001:453). 
82 A. Singer, 2016, s. 197. 
83 1 kap. 2 § 2-3 st. Socialtjänstlag (2001:453). 
84 J. Schiratzki, 2017, s. 142. 
85 3 kap. 6 a § 1 st. Socialtjänstlag (2001:453). 
86 3 kap. 6 b § Socialtjänstlag (2001:453). 
87 J. Schiratzki, 2017, s. 143. 
88 Prop. 2012/13:10. s. 44. 
89 3 kap. 3 a § 2 st. Socialtjänstlag (2001:453). 
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det inte föreligger särskilda skäl ska föräldrar och även andra som berörs meddelas att en ut-

redning ska ske. Trots detta får socialtjänsten prata med ett barn, även de barn som är under 15 

år, utan att ha föräldrarnas samtycke. Socialtjänsten behöver inte samtycke från vare sig föräld-

rar eller barnet själv för att påbörja en utredning.90  

                                                 
90 J. Schiratzki, 2017, s. 144. 
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4. Föräldrars ansvar 
Det får anses vara ganska naturligt att föräldrar91 har ett ansvar för sina barn. Utgångspunkten 

och målet inom både svensk och internationell rätt, såsom barnkonventionen, är att det primära 

är och måste vara att barn har rätt till att växa upp under goda förhållanden. Barnet ska inte vara 

till för föräldrarna utan föräldrarna ska vara till för barnet.92 Inom svensk rätt har föräldrarna 

det största ansvaret för det enskilda barnets utveckling och uppfostran. Att dra en exakt linje 

mellan familjens ansvar och samhällets ansvar för ett barns välbefinnande kan däremot vara 

svårt. Ett stort antal rättsfrågor kring ansvaret över barn existerar och dessa kan beskrivas ur 

flera olika perspektiv.93  

Barnkonventionens inledning fastslår att varje konventionsstat erkänner att ett barn bör få växa 

upp i en familjemiljö. En sådan miljö anses kunna ge barnet den bästa möjligheten att utveckla 

sin personlighet på ett harmoniskt sätt. Barnkonventionens inledning förklarar vidare att en fa-

miljemiljö bör ge barnet en uppväxtmiljö full av kärlek, förståelse och lycka. Föräldrar har med 

andra ord ett ansvar att ge barn den omsorg de behöver.94 Barnets bästa enligt artikel 3 i barn-

konventionen gäller även samtliga föräldrar, som i längsta möjliga mån ska leva upp till denna 

princip i alla frågor som rör deras barn. Staterna som skrivit under konventionen måste respek-

tera föräldrars ansvar för sina barn. I barnkonventionens artikel 5 stadgas att föräldrarna har det 

yttersta ansvaret för sina barn och deras utveckling. Föräldrarna ska dessutom stötta sina barn 

på ett sådant sätt att barnet får sina rättigheter enligt barnkonventionen tillgodosedda.95 Barn-

konventionen har även fler artiklar som visar på föräldrarnas värde och betydelse för barnets 

uppväxt. Artikel 9 säger att barn inte ska tvingas skiljas från sina föräldrar. Undantagsvis får 

barn, enligt konventionen, skiljas från sina föräldrar om det sker efter myndigheters beslut om 

barnets bästa och i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning. Konventionens artikel 18 visar 

att konventionsstaterna har ett ansvar att leva efter principen att föräldrar har ett gemensamt 

ansvar för sina barns utveckling och uppfostran. Där stadgas även att föräldrarna har huvudan-

svaret för att barnet utvecklas och dess uppfostran.96  

Av det rättsliga föräldraskapet följer ett ansvar för barnet till dess att barnet är myndig vid 18 

års ålder. Föräldrars ansvar kan delas upp i olika aspekter. Det kanske viktigaste och mest själv-

klara ansvaret för en förälder är vårdnadsansvaret. Vårdnadsansvaret har en väldigt stor praktisk 

betydelse för i synnerhet mindre barn då det ger ett ansvar över barnets privata angelägenheter. 

Föräldrar har även ett ansvar för barnets ekonomiska förhållanden. Detta ansvar regleras i regler 

om förmyndarskap. I en majoritet av fallen är ett barns föräldrar även hans eller hennes för-

myndare. Vidare har föräldrar en underhållsskyldighet för sina barn som gäller oavsett om för-

äldern har vårdnad över barnet eller ej.97 

4.1 Ansvar enligt föräldrabalken 
År 1979 tillsattes en utredning om barnets rätt. Utredningen ansåg att ändringar i FB behövde 

göras för att kunna anpassa lagen till samhällets utveckling, och för att barnets rätt skulle stärkas 

krävdes en attitydförändring från vuxna i samhället. Ett förslag om namnändring av FB presen-

terades då utredningen visade att det skulle stärka barnens roll om balken istället hette barn- 

                                                 
91 Benämningen förälder/föräldrar kommer genomgående användas i avsnitt 4 och kommer användas synonymt 

med vårdnadshavare. Hela avsnittet avser föräldrar som också är vårdnadshavare. 
92 A. Singer, 2016, s. 92. 
93 J. Schiratzki, 2017, s. 87. 
94 A. Singer, 2016, s. 91. 
95 https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full. 
96 A. Singer, 2016, s. 91. 
97 A.a. s. 92. 
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och föräldrabalk.98 Ingen ändring av balknamnet infördes trots att många remissinstanser var 

positiva till en ändring. Bland skälen mot en ändring kan till exempel nämnas att balken även 

reglerar andra rättsliga förhållanden än de mellan föräldrar och barn. Även det faktum att det 

finns regler kring barn i andra lagstiftningar än FB ansågs vara ett skäl mot förslaget. Slutligen 

ansågs det tilltänkta balknamnet skilja sig för mycket från namnen på de andra balkarna och 

resultatet skulle därför bli obehändigt.99 

Ett av målen med en lagändring var att ge föräldrar vägledning kring vilka aspekter som borde 

tillgodoses i barnets uppfostran. Uppräkningen i FB ansågs även kunna hjälpa domstolar att vid 

tvister bedöma vilken av föräldrarna, om någon, som kan tillgodose barnets behov på bästa sätt. 

Flertalet förslag som utredningen lade fram ledde till den lagstiftning som är gällande idag. 

Utredningen gav som förslag att det till exempel borde framkomma i FB vad som ska tillgodo-

ses av föräldrar. Detta förslag ledde till dagens bestämmelse i 6 kap. 1 § FB.100 Bestämmelsen 

fastställer att alla barn har rätt till en god fostran, trygghet och omvårdnad. Barn får inte utsättas 

för kroppslig bestraffning eller någon annan handling som kan ses som kränkande. Alla barn 

ska behandlas med respekt för hans eller hennes egenart och person.101 Föräldrarna ska i sitt 

vårdnadsansvar ta hänsyn till det enskilda barnet och hur det specifika barnets behov och in-

tressen ser ut, vilket innebär att ingen specificerad definition om dessa termer finns i 6 kap. 1 § 

FB. Huvudändamålet med vårdnadsreglerna är alltså att barnets behov ska tillgodoses. Trots 

detta har barnet i sig ingen legal rätt att kräva att behoven faktiskt blir tillgodosedda. Samhället 

får enligt vårdnadsreglerna en understödjande roll och en skyldighet att ingripa när föräldrarna 

inte kan tillfredsställa barnets behov.102 

Föräldrarnas ansvar definieras fortsatt i 6 kap. 2 § FB. Av bestämmelsen framgår det att föräld-

rarna har en skyldighet att se till att barnets behov enligt 6 kap. 1 § FB blir tillgodosedda, samt 

att föräldrarna har ett ansvar för barnets personliga förhållanden. Föräldrarna ska även se till att 

barnet inte orsakar skada för sig själv eller andra. Barn ska med hänsyn till exempelvis ålder 

och mognad få den tillsyn de behöver. Även skyldigheten att se till att barnet får en tillfredstäl-

lande utbildning och försörjning tillkommer föräldrarna.103 Föräldrarna har däremot ingen skyl-

dighet att själva praktiskt utföra omsorgen. Det beror på att det annars vore omöjligt för föräld-

rar att till exempel lämna sina barn på en förskola eller i skolan eftersom de inte själva kan 

ombesörja omvårdnaden under den tiden. Föräldrarnas skyldighet är alltså endast att se till att 

barnet får den omsorg och omvårdnad den behöver.104  

Föräldrarnas skyldighet att ge sina barn omsorg är dock inte kopplad till någon typ av sanktioner 

enligt FB. Då blir istället samhällets ansvar aktuellt och socialtjänsten ska då arbeta för att se 

till barnet och att omsorgen kring honom eller henne blir tillgodosedd. Föräldrars beteende kan 

däremot var straffbart om det hamnar under straffrättslig reglering i enlighet med Brottsbal-

ken.105 

Inom den svenska rätten är alla individer rättssubjekt från den dagen de föds och de har därför 

rättskapacitet, vilket innebär att en individ har både rättigheter och skyldigheter. Rätts-

kapaciteten leder till att alla individer kan äga egendom, samt riskera att bli skuldsatta. Det 

anses däremot i de flesta fall att barn saknar det förstånd och den mognad som kan behövas för 

                                                 
98 SOU 1979:63, s. 16. 
99 Prop. 1981/82:168, s. 21. 
100 A.prop. s. 22. 
101 6 kap. 1 § Föräldrabalk. 
102 A. Singer, 2016, s. 100. 
103 6 kap. 2 § 2 st. Föräldrabalk. 
104 A. Singer, 2016, s. 101. 
105 A.a. s. 103. 
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att förstå konsekvenser av sitt handlande.106 Den som är under 18 år anses vara omyndig och 

får därför inte ansvara över sin egendom om inte annat följer av lagstiftning.107 Det omyndiga 

barnets föräldrar blir därför även barnets förmyndare under förutsättning att föräldern inte själv 

är omyndig eller har en egen förmyndare.108  

I de fall föräldrarna inte kan vara förmyndare åt sitt barn blir barnet tilldelad en särskilt förord-

nad förmyndare. När en omyndig förälder blir 18 år blir han eller hon automatiskt barnets för-

myndare och den särskilt förordnade förmyndarens uppdrag avslutas.109 Om föräldern anses 

vara olämplig som förmyndare, till exempel på grund av försummelse av barnet, kan förälderns 

förmyndarskap avsättas.110 Att vara förmyndare innebär att den omyndigas tillgångar ska han-

teras och i de angelägenheter som rör tillgångarna ska förmyndaren företräda barnet.111 I övrigt 

ska förmyndaren även företräda barnet i de situationer där det inte är förskrivet i lag att barnet 

ska företrädas av någon annan.112 

Det är däremot inte vanligt förekommande att en förälder i praktiken blir av med förmyndar-

skapet över sina barn. Samhällets tro på att föräldrar har en god förmåga att hantera sina barns 

ekonomiska förhållanden är stor. Trots detta har det på senare år blivit vanligare att föräldrar i 

sitt förmyndarskap handlar på ett sätt som gör att barnet går in i vuxenlivet skuldsatt. Det kan 

argumenteras för att ett sådant handlande bör leda till att föräldrarnas förmyndarskap ifrågasätts 

i större utsträckning än vad som sker i dagsläget.113  

                                                 
106 A. Singer, 2016, s. 104. 
107 9 kap. 1 § Föräldrabalk. 
108 10 kap. 1-2 § Föräldrabalk. 
109 10 kap. 5 § Föräldrabalk. 
110 10 kap. 10 § Föräldrabalk. 
111 12 kap. 1 § 1 st. Föräldrabalk.  
112 12 kap. 1 § 3 st. Föräldrabalk. 
113 A. Singer, 2016, s. 105. 
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5. Möjligheten till tvångsomhändertagande  
5.1 Tvångsomhändertagande – en tillbakablick 
Så tidigt som på 1300-talet finns det exempel som visar att samhället ingripit och omhändertagit 

barn. Då skedde det främst på grund av att barnen var föräldralösa eller att barnens föräldrar 

levde i fattigdom. Det dröjde sedan fram till i början av 1900-talet innan den moderna barna-

vården anses tillkommit. År 1902 antogs Lag (1902:67) angående uppfostran åt vanartade och 

i sedligt avseende försummade barn (vanartslag). Denna lag gav förutsättningar för samhället 

att omhänderta barn under 15 år utan deras föräldrars samtycke i de fall barnet blev försummad 

eller ansågs vara missanpassad. Denna reform av barnavården anses ligga till grund för princi-

pen att samhället har ett ansvar att försäkra barnens rätt till vård och uppfostran. Det kan däre-

mot antas att lagen främst var ett försök att stoppa framtida brottslighet, inte till för att skydda 

barnet i sig.114  

Under 1920-talet fick vanartslagen kritik då den inte ansågs hjälpa de barn som blev fysiskt 

misshandlade av sina föräldrar, samt att den åldersgräns på 15 år som lagen tillämpade var för 

låg. Lag (1924:361) om samhällets barnavård antogs och gjorde det möjligt för samhället att 

omhänderta barn endast på grund av föräldrars fysiska misshandel mot det enskilda barnet vil-

ket endast var möjligt i samband med försummelse i tidigare vanartslag. Tvångsomhänderta-

gande enligt 1924 års lagstiftning kunde genomföras på två olika grunder, för skyddsuppfostran 

eller för samhällsvård. Skyddsuppfostran var till för vanvårdade eller missanpassade barn me-

dan samhällsvård var till för funktionsnedsatta, fattiga eller föräldralösa barn.115 

Lagstiftningen kring barnavården reformerades under 50-talet och 60-talet. En ny barnavårds-

lagstiftning trädde i kraft år 1961: Lag (1960:97) om samhällets vård av barn och ungdom. Ett 

mer modernt synsätt på rättssäkerhet och vård präglade den nya lagen. Trots detta kom 1960 

års lagstiftning till stor del att byggas på 1924 års barnavårdslagstiftning. Bestämmelserna syf-

tade i stort fortfarande till att skydda samhället mot missanpassade barn. Med denna nya lagen 

ställdes krav på att samhället behövde börja arbeta förebyggande kring barn. Myndigheterna 

fick nya typer av insatser att använda för att hjälpa det enskilda barnet. I de fall dessa insatser 

inte hade önskad effekt kunde barnet omhändertas.116 Denna lagstiftning tillsammans med 

andra typer av vårdlagstiftningar fördes samman när Socialtjänstlag (1980:620) antogs år 

1982.117  

År 1990 antogs nu gällande lagstiftning om LVU. Flertalet ändringar har sedan dess skett, 

främst med bestämmelser för att stärka barnperspektivet.118 Ett led i detta var att komplettera 1 

§ 1 st. LVU med en bestämmelse som beskriver att ”insatserna ska präglas av respekt för den 

unges människovärde och integritet”.119 Ytterligare en komplettering av 1 § LVU kring barnets 

bästa har tillkommit för att stärka barnperspektivet och för att bestämmelsen ska stämma över-

ens med barnkonventionens artikel 3.120 

5.2 Tvångsomhändertagande i nutid 
Vissa grupper verkar löpa en större risk för att behöva hjälp av samhället i form av vård och är 

överrepresenterade när det kommer till vilka barn som är i behov av att omhändertas. Till dessa 

grupper hör föräldrar som under en längre tid får försörjningsstöd, barn till föräldrar som själva 

                                                 
114 SOU 2009:68, s. 106. 
115 A.bet. s. 107-108.  
116 A.bet. s. 109. 
117 Prop. 2000/01:80 s. 85-86. 
118 SOU 2009:68, s. 114. 
119 Prop. 2002/03:53, s. 104. 
120 Prop. 2012/13:10, s. 37. 

https://lagen.nu/1902:67
https://lagen.nu/1960:97


18 

 

varit omhändertagna, föräldralösa barn, barn till föräldrar med funktionsnedsättningar och barn 

som tillhör minoritetsgrupper eller barn som har utländska föräldrar. Att som barn tillhöra nå-

gon av dessa grupper är däremot inte en grund som ett omhändertagande enbart kan baseras 

på.121 De senaste åren har antalet barn mellan 13 år och 17 år som omhändertagits ökat. Ök-

ningen har främst skett bland pojkar som inte har några för samhället kända föräldrar eller de 

som lever med en annan vårdnadshavare än sina biologiska föräldrar.122 

Grundprincipen när det gäller samtliga insatser som berör barn är att det ska ske frivilligt och 

med samtycke. Utgångspunkten enligt SoL är att en insats som inte får samtycke från barnets 

föräldrar eller barnet själv, om han eller hon är över 15 år, får inte påbörjas.123 SoL stadgar dock 

att vård för barn kan ske utan samtycke enligt LVU.124 LVU ska komplettera SoL i de fall barn 

under 18 år inte kan få den hjälp och stöd som barnet behöver via frivilliga insatser.125  

LVU anger att vård kan ges i två olika fall, miljöfallen enligt 2 § LVU och beteendefallen enligt 

3 § LVU.126 Beteendefallen innebär att vård enligt 3 § LVU får ges om den ungas egna beteende 

medför risk för hans eller hennes hälsa och utveckling. Det kan ske genom brottslig verksamhet, 

olika typer av missbruk eller annat beteende som kan ses som socialt nedbrytande.127 Denna 

risk måste bedömas som påtaglig och det måste finnas konkreta exempel som visar på att denna 

risk för barnets utveckling eller hälsa föreligger.128 Generellt sett är det äldre barn som blir 

omhändertagna enligt 3 § LVU.129 Ingripanden i beteendefallen får ske även när unga fyllt 18 

år, men innan de hunnit fylla 20 år, och då endast om den unga inte kan få behövlig vård genom 

frivilliga insatser.130  

Majoriteten av de barn som blir omhändertagna i Sverige hamnar i ett familjehem.131 Ett famil-

jehem är ett hem, som inte bedriver professionell verksamhet, som fått i uppgift av socialtjäns-

ten att ta hand om ett eller flera barn som är i behov av omvårdnad och fostran. Denna omvård-

nad är avsedd att vara stadigvarande.132 Även andra insatser kan bli aktuella för barn som inte 

kan bo med sina föräldrar. Hem för vård och boende, så kallade HVB-hem, är en typ av institut-

ion där barnet får bo och där vård och behandling ges till den unga. HVB-hem drivs ofta av 

kommuner men även av privata verksamheter.133 Till de unga som är i behov av noggrann vård 

och tillsyn ska socialtjänsten besluta att den enskilda ska få boende på ett särskilt ungdomshem, 

så kallade SiS-hem. Statens institutionsstyrelse har i uppgift att tillhandahålla dessa hem.134 

Årligen placeras cirka 1000 unga mellan 12 och 21 års ålder på SiS-hem. Dessa ungdomar är 

då placerade med stöd av 3 § LVU alternativt lag (1998:603) om verkställighet av sluten ung-

domsvård. På SiS-hem bor även frivilligt placerade barn och unga.135 De unga som är placerade 

på ett SiS-hem med stöd av 3 § LVU får begränsas i sin rörlighet. Om det anses nödvändigt för 

att den ungas vård ska kunna genomföras får den unga hindras från att lämna hemmet. Denna 

                                                 
121 J. Schiratzki, 2017, s. 145. 
122 A. Singer, 2016, s. 229. 
123 A.a. s. 215. 
124 1 kap. 3 § Socialtjänstlag (2001:453). 
125 1 § 2 st. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
126 A. Singer, 2016, s. 217. 
127 3 § 1 st. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
128 A. Singer, 2016, s. 221. 
129 J. Schiratzki, 2017, s. 146. 
130 1 § 3 st. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
131 A. Singer, 2016, s. 229. 
132 3 kap. 2 § Socialtjänstförordningen (2001:937).  
133 A. Singer, 2016, s. 230. 
134 12 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
135 J. Schiratzki, 2017, s. 152. 
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begränsning får även ske för personalen eller de andra intagnas säkerhet.136 Ytterligare bestäm-

melser om vilka begränsningar och i vilken utsträckning begräsningarna får göras för den en-

skilda ungdomen stadgas i de övriga särskilda bestämmelserna enligt 16-20 c § LVU. Den unge 

kan till exempel behöva underkasta sig en kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning så att 

inga otillåtna föremål smugglas in på SiS-hemmet.137 

5.2.1 Miljöfallen 

De så kallade miljöfallen regleras i 2 § LVU som lyder: 

”Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, 

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

unges hälsa eller utveckling skadas.”138 

Regeringen ansåg i förarbeten till bestämmelsen att det finns anledning att specificera vad de 

angivna grunderna kan innebära, samt att det är viktigt att det råder samförstånd i samhället om 

att dessa typer av beteenden mot barn är negativa för det enskilda barnet. Det ansågs viktigt att 

vuxna i största allmänhet förstår att dessa beteenden kan resultera i att barn far illa. Specifice-

ringen bör användas som ett hjälpmedel till de yrkesgrupper som arbetar med barn och unga.139  

Beteenden som kan innebära att barn far illa kan till exempel vara fysisk eller psykisk miss-

handel, försummelse av barnets behov eller kränkningar. Fysisk misshandel innebär att någon 

orsakar ett barn smärta, kroppsskada, sjukdom eller att barnet hamnar i ett tillstånd av maktlös-

het. Detta kan ske genom att barnet får utstå sparkar, slag, blir biten, men även genom förgift-

ning, att barnet blir bränt eller att någon försöker kväva barnet. Fysisk bestraffning är alltid att 

ses som fysisk misshandel. Den psykiska misshandeln kan bestå av att barnet kontinuerligt blir 

nedvärderat, utfryst eller har orimligt högt ställda krav på sig. Nedbrytande beteende som att 

uppfostra barn in i kriminalitet eller osocialt beteende anses innebära psykisk misshandel eller 

våld.140  

Brister i omsorgen innebär att barnet blir försummat. Försummelse av barnets behov delas upp 

i fysisk och psykisk försummelse. Fysisk försummelse innebär att barnet inte får god fysisk 

omsorg, vilket kan leda till att barnets hälsa eller utveckling påverkas negativt. Att inte ge sitt 

barn tillgång till mat, omvårdnad, någonstans att bo, tillsyn eller att inte ta hand om barnets 

hygien är exempel på bristande omsorg och fysisk försummelse. Psykisk försummelse är att till 

exempel inte tillgodose barnets behov av vägledning, uppmärksamhet, fostran eller stimu-

lans.141  

Kränkning innebär att ett barn får utstå nedlåtande behandling eller blir angripen på grund av 

sin personlighet, vilket kan äventyra eller skada barnets psykiska hälsa. Exempelvis kan det 

innebära att någon på ett nedvärderande sätt pratar om barnets utseende, förolämpar barnet, 

fryser ut barnet eller läser barnets dagbok.142  

Otillbörligt utnyttjande av barn innebär till exempel att barnet får utföra allt för hårt kroppsar-

bete, att barnet för stort ansvar för sin ålder eller att barnet blir sexuellt utnyttjad av en eller 

                                                 
136 15 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
137 17 § 1 st. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
138 2 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
139 Prop. 2002/03:53, s. 47. 
140 A.prop. s. 48. 
141 A.prop. s. 49. 
142 A.prop. s. 48. 
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båda föräldrarna alternativt att föräldrarna godkänner att någon annan utnyttjar barnet sexu-

ellt.143  

Med annat förhållande i hemmet menas att någon annan än föräldern orsakar olägenheterna i 

hemmet som påverkar barnet negativt. Det kan till exempel vara förälderns partner eller någon 

annan människa som föräldern tillåter vistas i hemmet.144 

För att ett omhändertagande enligt LVU ska kunna ske ska det föreligga en påtaglig risk för 

skada. Det innebär att risken för skada ska baseras på konkreta omständigheter som sedan kan 

ligga till grund för ett tvångsomhändertagande. En subjektiv bedömning om att ett barn far illa 

får alltså inte ligga till grund för ett beslut om vård enligt LVU. Benämningen påtaglig risk ska 

vägleda och ge intrycket att risken ska vara klar och konkret.145  

Ibland kan situationen för barnet vara så akut att ett beslut från förvaltningsdomstolen inte hin-

ner fattas. I dessa fall kan barnet behöva omedelbart omhändertas.146 Ett barn som är under 20 

år får omedelbart omhändertas efter beslut från socialtjänsten om det finns en allvarlig risk för 

barnets hälsa och utveckling, om utredningen kan antas bli försvårad utan ett omhändertagande 

eller om senare insatser kan antas komma att bli förhindrade. Det måste även vara sannolikt att 

den unge behöver få vård enligt LVU.147 Ett behov av omedelbart omhändertagande kan till 

exempel uppstå på grund av att socialtjänsten misstänker att barnet blir sexuellt utnyttjat eller 

att barnet blir misshandlat i sin hemmiljö samt om det kan antas att barnet kan rymma eller att 

barnets göms av någon annan innan insatser kan sättas in.148 

5.3 Domstolsavgöranden 
Högsta förvaltningsdomstolens, tidigare Regeringsrätten, domar rörande tvångsomhänderta-

gande enligt LVU på grund av förälders funktionsnedsättning är sparsam. Det kan ha sin grund 

i att föräldrar med funktionsnedsättningar antas samtycka till frivilliga insatser enligt SoL. Det 

kan även bero på att fallen inte går upp i högsta instans.  

5.3.1 Regeringsrätten mål nr 1324-2003 

Länsrätten i Stockholms län hade att besluta om barnet E skulle beredas vård enligt 1 och 2 §§ 

LVU. Barnet E hade blivit omedelbart omhändertagen, efter beslut från stadsdelsnämnden, då 

mamma D och pappa T ansågs brista i sin omsorg om barnet på ett sådant sätt att det förelåg 

risk för skada på barnets hälsa och utveckling och föräldrarna inte samtyckte till den vård barnet 

ansågs behöva.  

Mamma D har funktionsnedsättningar i form av en lindring utvecklingsstörning som ger inlär-

ningssvårigheter och en ovilja att lära sig nya saker. Hon har även en CP-skada149 som påverkar 

höger arm och ben. Vidare har hon epilepsi och är i behov av daglig medicinering. Pappa T har 

även han en CP-skada som gör att han sitter i rullstol och behöver både personlig assistent och 

en förvaltare som sköter hans ekonomi. Barnet E var enligt föräldrarna ett planerat och efter-

längtat barn. Efter födelsen av E placerades samtliga familjemedlemmar på ett akut- och utred-

ningshem för utredning kring föräldrarnas förmåga att ta hand om E, samt i vilken utsträckning 

                                                 
143 J. Schiratzki, 2017, s. 147. 
144 A. Singer, 2016, s. 220. 
145 Prop. 1989/90:28, s. 62-63. 
146 A. Singer, 2016, s. 227. 
147 6 § 1 st. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
148 A. Singer, 2016, s. 228. 
149 Cerebral pares (CP) innebär att hjärnan hos en individ fått en skada innan födseln, under förlossningen eller 

under barnets två första levnadsår. Symptomen varierar från person till person och även hur mycket skadan på-

verkar personens liv i stort. https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/nerver/cerebral-pares--

cp/. 
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och utformning föräldrarna var i behov av stöd i sin föräldraroll. Innan denna period var slutförd 

blev E omedelbart omhändertagen då personalen på hemmet larmat socialtjänsten då det ansågs 

att E:s utveckling stannat av. Barnpsykologen på hemmet ansåg att E uppvisat ett växlande 

anknytningsmönster vilket ansågs vara en allvarlig signal på att barnet inte bemöts på ett känslo-

mässigt plan. E placerades då i ett jourfamiljehem.  

Barnpsykologens uttalande låg till grund för stadsdelsnämndens anförande. Även uttalanden 

från båda föräldrarnas mödrar menade att E skulle må bättre om hon inte bodde med föräldrarna 

som på grund av sina funktionsnedsättningar inte ansågs vara kapabla att ta hand om E eller 

tillgodose hennes behov av vård och omsorg. E:s offentliga biträde hävdade även att E föränd-

rats känslomässigt till det bättre under tiden hos jourfamiljehemmet. Mamma D uppgav att ut-

redningen på hemmet inte gett en rättvis bild och enligt hennes uppfattning mådde E bra och 

utvecklades känslomässigt. Pappa T menade att personalen på hemmet inte gav föräldrarna en 

chans att visa att de kunde ta hand om E. Föräldrarna ansåg att med utökat stöd i hemmet kunde 

de vara kapabla att ta hand om E.  

Länsrätten i Stockholm beslutade att E skulle beredas vård enligt 1 och 2 §§ LVU. Rätten ansåg 

att det fanns en påtaglig risk för skada och att risken fick anses vara väldokumenterad. Länsrät-

ten ansåg att stödinsatser i hemmet inte kunde tillgodose den vård E behövde.  

Föräldrarna överklagade till Kammarrätten i Stockholm. Föräldrarna anförde i samma skäl som 

i underrätten. Föräldrarna ville ha stödinsatser men inte i form av omhändertagande enligt LVU. 

Pappa T menade att även om familjen skulle ha flertalet heltidsanställda som arbetade i deras 

hem skulle E inte ta skada eller påverka hennes anknytning till föräldrarna. Stadsdelsnämnden 

anförde vidare att E under tiden i jourfamiljehemmet utvecklats positivt. Samma jourfamilje-

hem skulle sedan fungera som familjehem. Jourhemsföräldrarna menade att mamma D hade 

svårt att läsa barnets signaler och att barnet till en början reagerade starkt när D och T hälsade 

på i jourfamiljehemmet men att det blivit bättre. Vid dessa besök lämnar D och T däremot över 

E till jourhemsföräldrarna när E gråter istället för att försöka på egen hand trösta E.  

Kammarrätten ansåg att D och T var i behov av betydande stödinsatser för att kunna ta hand 

om E men att det som framgått omständigheterna i sig inte var tillräckliga skäl för ett omhän-

dertagande enligt LVU. Rätten menade att med rätt stöd och rätt insatser fanns det inget som 

talade för att skulle finnas en påtaglig risk för E:s hälsa eller utveckling.  

Stadsdelsnämnden och barnet E:s offentliga biträde överklagade beslutet till Regeringsrätten. 

De menade fortsatt att E var i behov av vård som inte kunde tillgodoses av föräldrarna eller 

frivilliga insatser. I Regeringsrätten gav dock D och T samtycke till att E skulle få växa upp i 

familjehemmet. De menade att de inte brustit i sin omsorg, men att de insåg att E har det bra i 

familjehemmet. Föräldrarna menade därför att inga förutsättningar för fortsatt vård enligt LVU 

förelåg. Rätten begärde yttrande från Socialstyrelsen som menade att insatser i föräldrarnas hem 

i den omfattningen som skulle behövas skulle kunna liknas vid en institution och ansågs inte 

vara det bästa för E. En familjehemsplacering ansågs vara det bästa för E.  

Regeringsrätten menade att det inte fanns någon anledning att tro att D och T skulle försöka 

hindra vården eller familjehemsplaceringen av E. Med föräldrarnas samtycke skulle E få den 

vård hon behövde. Rätten avslog stadsdelsnämndens överklagande och avskrev E:s överklagan. 

5.3.2 RÅ 1995 ref 64 

Länsrätten i Uppsala län hade att besluta om barnen Ta och Ti skulle beredas med vård enligt 

2 § LVU. Individutskottet i Gamla Uppsala kommun ansåg att barnens mor S uppvisade brister 

i sin omsorg och att det fanns en påtaglig risk för barnens utveckling eller hälsa.  
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Mamma S hade funktionsnedsättningar på grund av en hjärnskada sedan födseln och hade pro-

blem med bland annat koordinationsstörningar, stresskänslighet, omognad och begränsade in-

tellektuella tillgångar. Barnens pappa var inte delaktig i barnens liv mer än att han hade um-

gänge i kommunens lokaler men han motsatte att insatser för barnen skulle sättas in, både fri-

villiga insatser och tvingande. Individutskottet ville placera barnen i familjehem, något som S 

motsatte sig och de kom överens om att S skulle få möjlighet att försöka ta hand om barnen 

med frivilliga stödinsatser. Mamma S fick insatser i form av fyra heltidsanställda via hemsjuk-

vården, sin syster som halvtidsanställd vårdpersonal samt dagmamma åt barnen. Vidare ville S 

ha en kontaktfamilj som barnen kunde spendera två helger i månaden hos.  

Individutskottet anförde att S inte kunde tillgodose barnens behov av omvårdnad och skydd, 

och inte heller avgöra vad som var farligt för barnen. Under tiden Ta bodde med S utan behjälp-

lig personal kunde man se en allvarlig utvecklingsförsening. Då det inte fanns några garantier 

att vårdpersonalen i hemmet skulle stanna någon längre tid ansågs det påverka barnen negativt. 

Flertalet yrkesprofessionella uttalade sig om att S:s brist på förståelse för barnens behov kan 

leda till risk för deras hälsa. Mamma S menade i sin tur att det visserligen fanns brister i om-

sorgen men att barnen fick omvårdnad och att de utvecklades som de skulle.  

Länsrätten i Uppsala ansåg att utredningen visade att barnen mådde bra och utvecklades. De 

brister som ansågs föreligga kunde åtgärdas med frivilliga insatser enligt SoL. Länsrätten ansåg 

inte att det förelåg påtaglig risk för barnens hälsa och avslog individutskottets ansökan om vård 

enligt LVU. 

Kommundelsnämnden överklagade till kammarrätten i Stockholm. Nämnden menande att det 

var utrett att S behövde stora insatser för att kunna ta hand om barnen. Vidare ville nämnden 

att rätten skulle reda ut om de frivilliga insatserna var så omfattande att de passerade en gräns 

där de fick anses utgöra en risk för barnen i sig. Mamma S bestred överklagandet och anförde 

i stort samma grunder som i underrätten.  

Kammarrätten ansåg att det inte fanns någon anledning att göra en annan bedömning än den 

länsrätten tidigare gjort. Det ansågs inte föreligga skäl att bereda vård enligt LVU och överkla-

ganden avslogs. 

Kommundelsnämnden överklagade till Regeringsrätten. S yrkade i sin tur att kammarrättens 

dom skulle fastställas. S ville även att ett nytt yttrande från en barnpsykolog, samt ett komplet-

terande yttrande från Socialstyrelsen om fallet skulle inhämtas.  

Det diskuterades om insatserna som tillhandahölls via nämnden var så pass omfattande att det 

kunde anses att den faktiska vårdnaden av barnen övergått från S till nämnden. Detta menade 

nämnden innebar att insatser enligt SoL inte längre kunde anses vara tillräckligt. Nämnden an-

såg inte heller att det förelåg något vårdansvar för S längre då hon endast var ensam med barnen 

en morgon i veckan. Nämnden ville att kontaktfamiljen, som barnen vistades i två helger i må-

naden, skulle bli barnens familjehem. S anförde i stort samma grunder som tidigare och menade 

fortfarande att barnen inte tagit skada. Socialstyrelsen yttrade sig genom en psykolog och me-

nade att en sådan situation som barnen befann sig i kan vara skadlig för deras utveckling; att ha 

en så pass stor mängd personal hos barnen kan leda till svårigheter för dem att knyta an till 

endast mamman. Detta skulle enligt yttrandet gå emot syftet med insatserna. Slutligen menade 

Socialstyrelsen att vård enligt LVU vore det bästa för barnen.  

Regeringsrätten menade att det inte förelåg sådana brister i omvårdnaden som kunde göra ett 

omhändertagande enligt LVU möjligt. De menade att nämnden inte klargjort att det förelåg en 

påtaglig risk för skada vare sig då eller i framtiden. Regeringsrätten fastställde därför kammar-

rättens dom. Två regeringsråd var dock skiljaktiga. De menade att det förelåg grund för vård 
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enligt LVU för båda barnen. Det faktum att det inte gick att veta i vilken omfattning skador 

kunde uppstå utgjorde inte skäl för att inte ingripa i ett tidigt skede. De ansåg inte heller att 

mamman samtyckt till den vård som barnen ansågs behöva.   
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6. Diskussion och slutsatser 
6.1 Diskussion 
Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till en trygg miljö och en god uppfostran. I de fall 

föräldrar inte själva kan tillgodose detta ska samhället ingripa och säkerställa att barnen får en 

så god uppväxtmiljö som möjligt. Detta kan samhället göra genom frivilliga insatser enligt SoL 

eller med tvångsvård enligt LVU. Det huvudsakliga syftet med denna studie har varit att under-

söka i vilka fall det är möjligt för samhället att med stöd av 2 § LVU tvångsomhänderta barn 

på grund av en eller flera funktionsnedsättningar hos den ena eller hos båda föräldrarna.  

Studien har visat att i genomsnitt var femte individ i världen lever med någon sorts funktions-

nedsättning. I Sverige finns det stora regionala skillnader i hur många som lever med olika typer 

av funktionsnedsättningar. Andelen individer som lever med dessa nedsättningar uppges öka. 

Främst tack vare utvecklingen inom hälso- och sjukvården. Funktionsnedsättningar kan uppstå 

på grund av flera olika anledningar och se ut på många olika sätt. Många av dessa funktions-

nedsättningar kan inte anses ha någon större negativ påverkan på huruvida individen kan eller 

bör skaffa egna barn. De föräldrar som har en fysisk funktionsnedsättning kan enligt studien ha 

en positiv effekt på barnet speciellt när det gäller ansvarstagande. Föräldrar med svårare intel-

lektuella funktionsnedsättningar verkar däremot i många fall ha en negativ effekt på barnet och 

barnets uppväxt.  

Det får anses vara klarlagt att föräldrars funktionsnedsättning kan vara en förutsättning för 

tvångsomhändertagande av barn enligt 2 § LVU. Det är dock inte funktionsnedsättningen i sig 

utan hur den påverkar förälderns möjlighet att ta hand och uppfostra barnet som ska ligga till 

grund för ett eventuellt omhändertagande av barnet. För att ett barn i ett sådant fall ska kunna 

omhändertas ska föräldrarna brustit i sin omsorg på ett sätt som innebär påtaglig risk för skada 

hos barnet. Det skulle innebära att samtliga rekvisit för ett omhändertagande är uppfyllda. För-

äldrar som har en intellektuell funktionsnedsättning kan i många fall ha svårigheter att se bar-

nets behov och inte ge den mentala stimulans som ett barn behöver. Detta kan leda till att barnets 

utveckling stannar av vilket kan ge långtgående konsekvenser för barnets framtid.  

Det finns mycket begränsat med prejudicerande rättsfall att studera inom ämnet. En möjlig an-

ledning kan vara att många föräldrar med funktionsnedsättningar inser sina begränsningar och 

genom frivilliga insatser enligt SoL ser till att barnen från den omsorg de behöver. En annan 

tänkbar anledning är att många rättsfall stannar i de lägre instanserna och sedan inte överklagas. 

Det kan tänkas bero på att föräldrar till de barn som får vård enligt 2 § LVU redan i lägre 

instanser inser att det är det bästa för barnet i den situationen.  

6.1.2 Barns rätt till sina föräldrar eller föräldrars rätt till sina barn? 

Det verkar råda en samstämmighet som innebär att det alltid är barnens rätt till sina föräldrar 

som ska vara ledande. Lagstiftning, förarbeten och doktrin menar samtliga att barnets bästa 

alltid ska sättas i främsta rummet. Frågan verkar däremot vara om det faktiskt i dagsläget efter-

levs.  

I båda de presenterade rättsfallen blev barnen inte omhändertagna i enlighet med 2 § LVU. Det 

diskuterades hur stora stödinsatser som kan sättas in i föräldrarnas hem för att barnen ska kunna 

bo kvar hos föräldrarna. Ett barn som växer upp med föräldrar som behöver anställd personal i 

hemmet för att kunna ta hand om både sig själva och barnet borde inte vara att föredra. Flera 

avvägningar måste göras i denna fråga, dels hur stora insatser som kan sättas in utan att föräld-

raansvaret hamnar hos samhället, dels vems intressen som faktiskt tas hänsyn till men även om 

barnets bästa i praktiken alltid är att bo hos sina biologiska föräldrar oavsett typ av funktions-
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nedsättning. Vad som framkommit i rättsfallen i form av expertutlåtanden är att en sådan situ-

ation kan ge barn problem att knyta an till föräldrarna och även att det liknar boende på en 

institution, vilket barnet i sig inte är rättsligt dömd till att leva på eller nödvändigtvis är i behov 

av.  

Denna studie har visat att enligt lagstiftarens utgångspunkt ska beslut alltid fattas genom barn-

perspektivet och med hänsyn till barnets bästa. Det är både politiker, författare och samhället i 

stort överens om. I praktiken verkar denna avvägning vara något svårare att göra och hänsyn 

tas till stor del för föräldrarnas intresse av att ha sina barn hos sig.  

6.2 Slutsatser 
Ur ett medmänskligt perspektiv finns det en allmän förståelse för att människor har en önskan 

att skaffa egna biologiska barn. Denna önskan finns givetvis även hos många individer med 

funktionsnedsättningar. I de fall där samhället måste sätta in olika former av insatser dygnet 

runt hemma hos föräldern för att denna ska kunna ta hand om sitt barn bör det innebära att 

föräldrarnas rätt till barnet är det huvudsakliga intresset och inte barnets rätt till sina föräldrar.  

Ett barn har inte samma möjligheter att se till att deras rättigheter tas tillvara på som en vuxen 

har, speciellt om barnet är väldigt ungt. Samhället anser istället att den skyldigheten hamnar på 

vuxna. När de vuxna som är närmast ett barn, oftast föräldrarna, har svårt att förstå barnets 

behov av till exempel omsorg, blir det svårt att lägga ett ansvar på dessa att förvalta barnets 

intressen.  

Forskare menar att föräldrautbildningar och till exempel stöd att göra den egna bostaden säker 

för barn skulle leda till att fler föräldrar med funktionsnedsättningar skulle kunna ta hand om 

sina barn på ett bättre sätt. Det borde kunna vara ett bättre och framför allt mer ekonomiskt sätt 

att ge dessa individer stöd än att behöva genomgå en rättsprocess för ett tvångsomhänderta-

gande senare i barnets liv. Samtliga socialtjänster i landet bör kunna erbjuda detta stöd som en 

del av de insatser som finns att tillgå enligt SoL. En föräldrautbildning skulle kunna bli en 

naturlig samlingsplats för föräldrar med olika funktionsnedsättningar. En sådan samlingsplats 

borde kunna stärka föräldrarna genom att de får vetskap om att det finns fler föräldrar i samma 

situation.  

Trots försök från till exempel regeringen i form av strategier och flertalet förarbeten verkar det 

vara problematiskt att specificera vad barnets bästa är. Det är klarlagt att det ska vara barnets 

bästa, sett till det enskilda barnets fall men vad händer när vuxnas åsikter om vad barnets bästa 

är skiljer sig åt? Flertalet lagstiftningar använder begreppet barnets bästa men få av dom ger en 

mer ingående förklaring om vad det faktiskt innebär. Då majoriteten av Sveriges befolkning 

inte läser lagförarbeten för att få mer information kring lagstiftningar, kan det bli svårt att få en 

enhällig åsikt om vad som faktiskt är barnets bästa. Det blir även svårt för gemene man att leva 

efter vad som är barnets bästa.  

6.2.1 Bör samhället kunna vidta åtgärder för att hindra att gravt funktionsnedsatta perso-

ner skaffar barn?  

Tvångssterilisering har sedan mitten av 1970-talet varit förbjudet i Sverige. En grund till att 

tvångssterilisera en man eller kvinna var att inte föra vidare olika svåra fysiska och psykiska 

sjukdomar till nästkommande generation. Studien har som tidigare påpekats visat att andelen 

individer med funktionsnedsättningar ständigt ökar. Det är dock inte klarlagt att det endast beror 

på att föräldrar med olika typer av funktionsnedsättningar skaffar egna biologiska barn men det 

kan vara en del i den ökning som sker.  

Ett etiskt dilemma kan här uppstå. Ska samhället få möjlighet att vidta åtgärder för att de som 

är gravt funktionsnedsatta inte ska kunna skaffa egna barn? Å ena sidan kan det tyckas att det 
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skulle vara ett fruktansvärt intrång i den enskildes liv att samhället beslutar att på något sätt ta 

bort möjligheten att skaffa egna barn. Var skulle gränsen gå för vilka individer som skulle kunna 

ingå i den grupp som samhället inte anser är kapabla till att ha barn?  

Å andra sidan måste det anses vara ett intrång i den enskildes liv när hans eller hennes barn blir 

tvångsomhändertagna på grund av bristande omsorg. Dessa barn blir då samhällets ansvar och 

måste placeras i familjehem. Tvångssterilisering i sig är av historien att döma inte den bästa 

lösningen i sådana fall. Om samhället i stort skulle anse att det är till nytta för den enskilda 

individen och samhället att hindra vissa individer att skaffa barn borde mindre ingripande åt-

gärder vara att föredra.  

Trots att samhället ibland behöver ingripa och omhänderta barn på grund av att deras föräldrar 

brister i omsorgen borde det inte vara möjligt för samhället att vidta åtgärder för att hindra vissa 

grupper i samhället att skaffa barn. Istället borde information lämnas kring vilka alternativ som 

finns till grupper som löper en risk att inte kunna ta hand om ett barn. Även utbildningar i 

föräldraskap och information kring vilka insatser som finns att tillgå i både SoL och LVU, om 

det skulle bli aktuellt. Samhällets utgångspunkt måste alltid vara en tro att alla föräldrar vill 

sina barn väl, oavsett om föräldern har en funktionsnedsättning eller inte. 
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