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Abstract 

In the Social Services Act in Sweden, it is stated that every child has the right to be given 

information and the opportunity to express its will and opinion. The child’s possibility to 

participate in the process of investigation should be considered with respect to the child´s age and 

maturity. By reasons of this we have chosen to examine how this is practiced in Swedish courts 

regarding eight cases where the out of home care of children according to 1 and 2 §§ in LVU is 

being judged. This has been done through a qualitative study with an attempt of using an 

argumentation analysis method. The main result of our study is that in the cases we studied the 

children had participated to a larger extent than described in previous research. Anyhow, when it 

comes to taking children’s, opinions in account, the cases we studied showed still great flaws and 

need of improvements. The conclusion of our study is that children's participation is a complex 

issue where more research is needed. Having this said, we believe that the subject of children’s 

participation must be more highlighted if a greater change is going to happen in the society. 

Keywords: 1 and 2 §§ LVU – The Care of Young Person Act, children’s perspectives, children’s 

voice, to take in participation in consideration, The Social Services Act. 

  



 
 

Sammanfattning 

I Socialtjänstlagen står det beskrivet att varje barn har rätt att bli tilldelad information och ges 

möjlighet att framföra sin talan. Barnets möjlighet att delta i utredningsprocessen bör övervägas 

utifrån barnets ålder och mognad. Med anledning av detta valde vi att granska hur denna lag följs 

i 1 och 2 §§ LVU genom att studera åtta beslutsunderlag med en kvalitativ argumentationsanalys. 

Huvudresultatet av vår studie visade på en hög delaktighet hos barnen i förhållande till det som 

framhållits i tidigare forskning, dock såg vi att beaktande av barnens vilja fortfarande var 

bristfällig. Den slutsats vi kom fram till i vår studie var att frågan om barns delaktighet inom 

Socialtjänsten framstår som ett komplext område innehållande stora brister i förhållande till hur 

lagen är formulerad. Med detta sagt ansåg vi att ämnet måste belysas mer i forskning för att en 

större förändring av barns delaktighet ska kunna utvecklas.  

Nyckelord: 1 och 2 §§ LVU, barnperspektiv, barns röst, i beaktande av, delaktighet, 

Socialtjänstlagen. 



 
 

Förord 

Den här uppsatsen har gett oss möjligheten att fördjupa våra kunskaper kring ett ämne som 

intresserar oss båda. Vi har båda haft lika stort ansvar för att genomföra studien, och har delat 

lika på delarna i arbetet. Vi har delat upp granskningen av beslutsunderlagen och sedan granskat 

varandras tolkningar, för att se så vi varit eniga om tolkningen. 

Vi vill tacka de Förvaltningsrätter vi har varit i kontakt med som bidragit med vårt empiriska 

material som har möjliggjort att vi kunnat genomföra studien utifrån hur vi planerat den. Tack för 

ert positiva bemötande samt snabba respons! Med stöd av vår handledare Yvonne Sjöblom har vi 

kunnat utveckla våra tankar kring vårt genomförande samt fått användbara tips och råd, tack ännu 

en gång! Vi vill även tacka våra familjer för att ni stått ut med oss under denna period då mycket 

tid har tillbringats framför datorn och med ansiktet i en bok. Ni andra som även fått vara med 

under vägens gång vill vi med ge ett stort tack för er hjälp och ert stöd. 
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Inledning 

I detta avsnitt ges en bakgrund av vårt problemområde och en inledande beskrivning av valt 

ämne. Vidare presenteras vårt syfte och våra frågeställningar. 

Under vår studietid har vi kommit i kontakt med olika verksamheter inom Socialtjänsten så som 

ekonomiskt bistånd och handläggning inom LSS (lag om stöd och service för vissa 

funktionshindrade), där barn berörs direkt eller indirekt. I dessa två verksamheter hade vi vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) där vi upplevde att barns deltagande och röst inte beaktats 

i den utsträckning som betonas av lagstiftningen. I Socialtjänstlagen står att barn har rätt att få 

relevant information samt att barn ska få möjlighet att yttra sin åsikt som rör dem själva. Hänsyn 

ska tas till barns åsikter och inställning med beaktande av barnets mognad och ålder (SoL kapitel 

11, 10 §). Dessa verksamheter där vi gjorde vår VFU beaktade inte barns åsikter och vilja i den 

utsträckningen vi förväntade oss. Detta kan bland annat bero på okunskap hos socialsekreterare i 

sin handläggning av beslut som rör barn och unga. En ytterligare anledning till detta kan vara att 

många socialsekreterare är rädda för att tala om svåra händelser som barn varit med om, och 

agerar därmed beskyddande vilket gör att barnen exkluderats ur beslutsprocessen (jfr. Eriksson & 

Näsman, 2008).Tidigare forskning visar också på samma resultat, vilket förbluffar oss då denna 

fråga om barns delaktighet har fått mycket uppmärksamhet och har blivit mer omdiskuterad än 

tidigare (jfr. Mattsson, 1998, Westerdahl, 2009, Eriksson & Näsman, 2008, Cederborg & 

Karlsson, 2001). Efter att vi uppmärksammat detta inom Socialtjänstens olika 

verksamhetsområden samt genom tidigare forskning intresserade vi oss för hur barn delaktiggörs 

och beaktas vid tillämpning av 1 och 2 §§ i tvångslagstiftningen LVU, lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, där barns vilja och åsikt i yttersta grad bör beaktas för att ge barn 

en bättre och tryggare tillvaro (Cederborg, 2014). Vårt val av dessa paragrafer föll sig naturligt då 

vi intresserar oss för hur mindre barn kommer till tals. Utifrån att vi i tidigare forskning 

uppmärksammat att det främst är mindre barn som omhändertas genom 2 § LVU på grund av 

brister i hemmiljön valde vi denna paragraf ihop med 1 § LVU (Ponnert, 2007). Den sistnämnda 

paragrafen valde vi då vi genomgående har sett i våra beslutsunderlag att denna paragraf måste 

uppfyllas för att ett omhändertagande ska ske enligt 2 och 3 §§ LVU (se s.6). I vår studie 

granskar vi just beslutsunderlag gällande LVU, vilket innebär att vi enbart undersöker 

slutprocessen av utredningsarbetet inom Socialtjänsten som riktar sig till barn och unga. Vi har 

valt att endast se till de mest ingripande besluten som berör barnen och bortse från de som ej är 

relevanta för vårt syfte.  
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Vi inriktar studien på barn under 15 år som ännu inte blivit processbehöriga. Detta innebär att 

barn inte får föra sin egen talan vid beslut i nämnd, utan endast genom en ställföreträdare de har 

blivit tilldelade. Vi fokuserar även på hur Förvaltningsrätterna tar hänsyn till barnperspektivet vid 

beredande av vård enligt 1 och 2 §§ LVU. Generellt handlar barnperspektivet om barns 

rättigheter, vilja och röst. Genom att lyfta fram barns bild av situationen i utredningar och genom 

barnsamtal stärks barnperspektivet. Utgångspunkten i barnperspektivet enligt FN:s 

barnkonvention är att respektera barns hela människovärde, integritet och barndomens egenvärde. 

Barn är unika egna individer med behov och uppfattningar. De ska inte ses som en miniatyr av en 

vuxen och därmed få mindre värde än vuxna (Prop. 1994/95:224 i Socialstyrelsen, 2004). 

Att arbeta med människor är ett komplext arbete som kräver både kunskap och förmåga att lyssna 

samt känna in tankar och känslor personer förmedlar. Det innebär att det krävs ett stort 

engagemang av personer inom denna sektor, främst när det rör barn. Då tidigare forskning (jfr. 

Mattsson, 1998, Westerdahl, 2009, Eriksson & Näsman, 2008, Cederborg & Karlsson, 2001) 

pekar på att barnperspektivet inte används fullt ut inom delar av Socialtjänsten anser vi att 

begreppet bör belysas ytterligare i LVU ärenden där barns uppväxtvillkor i stor grad påverkas av 

de beslut som fattas. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om och hur barnperspektivet synliggörs i beslutsunderlag från 

Förvaltningsrätter gällande omhändertagande av barn enligt 1 och 2 §§ LVU. 

● Hur synliggörs barnperspektivet i beslutsunderlagen? 

● På vilket sätt synliggörs barnets vilja och åsikt i beslutsunderlagen? 

● I vilken grad görs barn delaktiga i beslutsprocessen? 

● Hur beaktar Förvaltningsrätten barnets vilja vid tillämpning av lagen? 
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Begreppsförklaringar 

I det här avsnittet presenteras begrepp som vi kommer använda genomgående i studien. Dessa är 

ställföreträdare, barn, barnperspektiv och delaktighet.  

Ställföreträdare 

Då barnet är under 15 år är det en ställföreträdare som för hens talan och framför bland annat 

barnets önskemål, åsikter och synpunkter i ärendet. Om ställföreträdaren har en annan 

uppfattning än barnet bör ställföreträdaren utifrån beaktande av barnets önskemål hävda 

uppfattningen hen anser vara bäst för barnets intresse. I dessa fall bör ställföreträdaren kunna 

motivera bedömningen av barnets intresse. Utöver det har ställföreträdaren i uppdrag att ta 

tillvara barnets bästa i olika avseenden. Ställföreträdaren ska bland annat fungera som barns 

rådgivare samt påtala behovet av ytterligare utredning under socialnämndens utredning samt även 

senare under processen. Det kan handla om inhämtanden av uttalanden av experter så som 

barnpsykologer för att beakta barnets intressen.  Om barnet vill överklaga ett beslut är det 

ställföreträdarens uppgift att se till att det blir gjort. Detta då högsta förvaltningsdomstolen har 

beslutat att barn som inte är processbehöriga ska kunna överklaga beslut om omhändertagande 

enligt LVU, trots att ställföreträdaren anser att beslutet ska kvarstå (SOU 2015:71).  

 

Barn 

Utifrån kapitel 1, 1 § SoL samt FN:s barnkonvention definieras barn som varje människa under 

18 år. Barn är omyndiga vilket innebär att deras vårdnadshavare är underhållsskyldiga för dem 

enligt föräldrabalken. Undantag finns dock då underhållsskyldigheten gäller tills barnet gått ut 

gymnasieskolan, dock längst tills dess att barnet fyllt 21 år. I Sverige har Socialtjänsten ett 

särskilt ansvar för barn och unga upp till 18 år och i vissa fall upp till 21 år, i de fall som 

vårdnadshavarna inte bedöms kunna ta sitt fulla ansvar för barnet, dock behåller vårdnadshavarna 

oftast vårdnaden om barnet under den tid då barnet är placerad i samhällets vård (Ponnert, 2015). 

 

Vi kommer att utgå från samma definition av barn som SoL och FN:s barnkonvention, dock 

kommer vi bortse från barn mellan 15-21 år. Detta då beslutsunderlagen från Förvaltningsrätten 

som vi valt att studera inte rör barn över denna ålder. 
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Barnperspektiv 

Den första definitionen av barnperspektivet innebär att den vuxna gör en sammanfattande 

tolkning kring barnet och dess situation. Den andra utgår från att barnet ses som aktör medan den 

tredje definitionen utgår från barnet som en rättighetsbärare. Nedan förklaras de olika 

definitionerna mer ingående: 

 

1. Barnperspektiv. Innebär att den vuxna ska så långt det är möjligt sätta sig in i barns 

situation genom att försöka förstå och tolka barns upplevelser, uppfattningar och 

handlingar samt uppmärksamma dessa. Utifrån det ska den vuxna se till att barns bästa 

hamnar i främsta rummet i alla ärenden som rör barn oavsett om det är i offentlig eller 

privat välfärdsinstitution, domstol eller i olika typer av myndigheter (Unicef Sverige, 

2009 & Socialstyrelsen, 2012). 

 

2. Barnets perspektiv. Innebär att den vuxna lyssnar på barnet och utifrån ålder och mognad 

beaktas barnets vilja och åsikt. Det handlar främst om barnets syn på sin situation. 

Barnkonventionen säger att barn ska ges det skydd och den omvårdnad som krävs med 

hänsyn till de rättigheter och skyldigheter barnets föräldrar, vårdnadshavare eller andra 

ansvariga personer har enligt lag. Om barnet inte kan få det av dessa personer är det 

viktigt att den professionella vuxna lyssnar in hur barnet känner och vill ha det, samt 

använder alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder som krävs för att handla 

enligt barnets vilja (Unicef Sverige, 2009 & Socialstyrelsen, 2012). 

 

3. Barnrättsperspektivet. Innebär att barnets rättsliga status tas tillvara inom välfärdsstatens 

institutioner samt övriga berörda myndigheter, utan att den vuxna gör en personlig 

tolkning av vad som är bäst för barnet. Inom denna definition finns en skyldighet att 

förverkliga barns mänskliga rättigheter och barns bästa genom lämpliga åtgärder för 

barnet (Unicef Sverige, 2009 & Socialstyrelsen, 2012). 

  

Cederborg (2014) menar att det är viktigt att barns perspektiv lyfts fram, så barn har en möjlighet 

att uttrycka sin uppfattning om den situationen hen befinner sig i, samt vad barn anser är bäst att 

göra för just sin situation. Utgångspunkten i barnperspektivet är att respektera barns fulla 

integritet och människovärde, genom synsättet att alla människor har samma värde. Alla barn har 
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även rätt att bli bemötta med samma respekt och få samma skydd för sin integritet samt ses som 

en egen individ (prop. 1996/96:124). 

  

Vi kommer att utgå från samtliga definitioner, då vi i beslutsunderlagen från Förvaltningsrätten 

söker efter hur och om barn fått uttrycka sin vilja och åsikt för att på så sätt bli delaktiga. Vi 

kommer även undersöka hur de vuxna ser på barnets situation då det påverkar delaktigheten samt 

om och hur Förvaltningsrätten tar beaktning av barnets vilja. Således kommer samtliga 

definitioner av barnperspektivet vara behjälpliga för att kunna besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar. 

Delaktighet 

Mattsson (2015) beskriver delaktighet hos barn som en grundläggande rättighet i samhället, där 

barn har rätt att bli respekterade, hörda och få möjlighet att delta. Delaktigheten hos barn menar 

hon fungerar som ett verktyg för utvecklingen av kunskap om barns levnadsvillkor, vilket då 

även gynnar barnen. Vid arbete med barn måste noga överväganden göras kring förutsättningarna 

för det enskilda barnet att vara delaktigt, en fel bedömning av barnets möjlighet att delta kan 

medföra en kränkning, vilket exempelvis barn med funktionsnedsättningar kan drabbas av. 

I vår studie kommer vi att använda begreppet delaktighet utifrån betydelsen att barnen har fått 

komma till tals. Deras röst har därmed inte tolkats och återupprepats genom andra vuxna aktörer 

så som skola, vårdnadshavare och socialsekreterare. 

Bakgrund till beslutsunderlag 

I det här avsnittet presenteras vad socialsekreterare som gör barnutredningar har att förhålla sig 

till då de arbetar fram beslutsunderlag som ligger till grund för beslut enligt LVU utifrån rådande 

lagstiftning. Vidare beskrivs de paragrafer i LVU som vi utgår från i denna studie. Avslutningsvis 

förklaras begreppen föräldrars rätt samt barns rätt, då det kan komma att påverka våra resultat i 

studien. 

  

Inom Socialtjänsten finns det klara direktiv om att socialsekreterare bör ha med ett 

barnperspektiv i arbetet med barn och unga, vilket innebär att de ska sätta barnet i fokus när 

barnets livssituation ska utredas. I portalparagrafen i SoL står att man ska ta hänsyn till 

människans integritet och självbestämmande samt att man ska ta tillvara på människans egna 

resurser. Lagen har därför ett väldigt tydligt fokus på det specifika barnet precis som även 
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barnkonventionen har. Det finns en förväntan om att det enskilda barnets bästa ska vara 

vägledande både i utredningsarbetet och i beslut gällande barnet (Hultman & Cederborg, 2014). 

  

En barnavårdsutredning ska inledas om det kan komma att finnas behov av insatser från 

Socialtjänsten. Syftet med utredningen är att samla in information som kan användas som 

underlag för bedömning av barns behov och föräldrars förmåga att tillgodose barnets behov. Den 

information som inhämtas ska belysa både styrkor och svagheter i barnet och familjens situation. 

Om Socialtjänsten redan där bedömer att det finns behov av skydd eller stöd ska även ett förslag 

på insats presenteras. För att socialsekreteraren ska kunna bedöma barns behov av skydd och stöd 

kan hen kontakta professionella inom det rådande fallet och andra som bedöms ha viktig 

information (ibid). 

  

I SoL står det att barn ska få relevant information och ges möjlighet att yttra sina åsikter, således 

är det av vikt att en kommunikation med barnet förs gällande utredningens innehåll. Barn bör 

även få möjlighet att kommentera vad andra säger samt bli inbjuden till möten och få 

valmöjligheter i frågor som rör dem. När det gäller att ingripa för att ge barn skydd och/eller stöd 

får socialsekreteraren i vissa fall prata med barnet utan vårdnadshavarens samtycke och närvaro 

(SoL 11 kap, 10 §). I de fall som barnet inte framför sin åsikt ska socialsekreteraren så långt det 

är möjligt belysa barnets inställning (Hultman & Cederborg, 2014).  

 
 

Socialstyrelsen har uttalat att barns bästa är överordnat barns vilja. Barns bästa ska bedömas 

genom en sammanvägning av barns behov och uppfattning, föräldrars omsorgsförmåga och 

uppfattning, omständigheter i familjen och miljön samt yttrande från sakkunniga och 

referenspersoner. Således är barns vilja enbart en del av beslutsunderlaget för att bedöma barns 

bästa (Socialstyrelsen, 2012). 

LVU - Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga 

§1 Insatser inom Socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med den unge och 

hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i Socialtjänstlagen. Insatserna ska 

präglas av respekt för den unges människovärde och integritet. Den som är under 18 år ska dock 

beredas vård enligt denna lag, om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och 

det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har 

https://lagen.nu/2001:453
https://lagen.nu/1990:52#P3
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vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv 

(SFS 1990:52). 

  

§2 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 (SFS 1990:52). Lag (2003:406). 

Föräldrars rätt 

Då barn är omyndiga tills dess att de fyllt 18 år, innebär det att de befinner sig i en stark 

beroendeställning till sina vårdnadshavare som oftast är barnets föräldrar. Detta medför att 

förälderns samtycke eller vägran till insats är avgörande för barnets situation och något barn inte 

har rättslig handlingsförmåga att påverka. Barn från 15 år som är processbehöriga kan dock till 

viss del påverka de beslut som tas kring hen, så som insatser i öppenvården. Dock är det 

fortfarande vårdnadshavaren som har den avgörande rösten och kan i stort sätt endast kringgås 

genom tvångsvårdsinsatser. Denna föräldrarätt som regleras i föräldrabalken kan innebära en 

utsatthet för vissa barn där föräldrarna brister i sin förmåga att tillgodose barnets behov om inte 

tvångsvårdsinsatser sätts in (Mattsson, 2015). 

Barns rätt 

Barn och ungas rättsskydd anses vara tillgodosedd i svensk lagstiftning fram till dess att ett beslut 

om samhällsvård har vunnit laga kraft, dock anses rättsskyddet vara vagt under verkställigheten. 

Beslut som idag fattas behandlar barnets vardagstillvaro och de rättsskyddstillämpningarna som 

finns är endast tillämpade på formella beslut. Det innebär att då myndigheter inte agerar 

tillräckligt fort finns en risk att en del barn hinner fara illa (SOU 2015:71). Mattsson har påvisat 

att det har resulterat i att barn under 15 år generellt sett är helt beroende av att socialsekreterare, 

vårdnadshavare och/eller behandlingspersonal tillgodoser deras intresse och behov (2006). 

  

Det är inte förrän barnen fyllt 15 år som de själva har rätt att framföra sin egen talan i ärenden 

som rör dem i viss grad som tidigare nämnts. Tidigare är det en ställföreträdare som för barnens 

talan och har i uppgift att se till att stärka barns position i rättsliga sammanhang (Cederborg & 

Hultman, 2014). Barnet kan vid den åldern motsätta sig fortsatt vård med stöd av SoL, ansöka om 

bistånd själv samt beviljas insatser i öppenvården utan vårdnadshavarens samtycke (SOU 

2015:71). Dock kan vårdnadshavaren fortfarande motsätta sig den frivilliga insatsen för sitt barn, 

och i de fallen krävs att tvångsvård används, som vi nämnt tidigare i texten (Mattsson, 2015). I 



8 
 

lagstiftningen står det att även yngre barn bör höras i domstolen om det bedöms att barnet inte tar 

skada av det. Barnets vilja och åsikt ska även beaktas utifrån mognad och ålder enligt 

lagstiftningen. Dock finns det inte några speciella direktiv för hur detta ska göras, utan det 

bedöms från fall till fall (Cederborg & Hultman, 2014). 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras sökprocessen vid sökning av tidigare forskning, följt av resultatet av 

sökningen utifrån tre valda teman: barnperspektiv, delaktighet och beaktande av barnets vilja. 

Dessa är valda utifrån tidigare nämnt syfte och frågeställningar. 

Sökprocess 

Vi använde oss av tre olika databaser, “Google scholar”, “Discovery” och “Swepub” för att få 

fram vad som tidigare skrivits om ämnet i denna studie. Vi använde oss även av Socialstyrelsens 

hemsida för att utöka vår sökning. När vi sökte på sökmotorn Google scholar använde vi sökord 

som “aktör”, “LVU”, “barn” och även “barnperspektiv”. Därefter valde vi ut dem som vi ansåg 

vara relevanta för vår studie samt kontrollerade att de var peer review granskade. För att få fram 

internationell forskning använde vi sökorden “child”, “participation”, “child like”, 

“childperspective” samt “processing” i Google scholar och Discovery. Då detta inte gav oss 

några relevanta träffar förfinade vi vår sökning i Discovery och använde oss av sökord så som 

“custody of children” AND “parent and child (law)”, vilket gav oss ett fåtal artiklar som var 

relevanta. Under sökprocessen insåg vi att det var svårt att hitta internationell forskning då vi 

utgår från svensk lagstiftning och svenska beslutsunderlag i vår studie, däravkom den nationella 

forskningen att vara mer relevant för oss. Vi har även fått hjälp av vår handledare med goda tips 

om svenska och internationella forskare i ämnet. 

  

Barnperspektiv 

Ponnert (2007) har i sin avhandling “Mellan klient och rättssystem” skrivit om tvångsvård av 

barn och unga ur socialsekreterarens perspektiv. Socialsekreterare har ett stort handlingsutrymme 

som dock begränsas en del av lagstiftningen. Detta gör att socialsekreterare ibland känner 

maktlöshet. Således kan handlingsutrymmet även upplevas som betungande och inte enbart något 

som underlättar arbetet för socialsekreteraren. Enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska insatser ske 

frivilligt, men om samtycke inte kan ske från vårdnadshavarnas sida krävs att LVU tillämpas. 
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Målet är alltid att SoL ska tillämpas i första hand för att ha ett fungerande samarbete med 

vårdnadhavare och barn. Utifrån detta kan det ibland ses som ett misslyckande att använda LVU 

från Socialtjänstens sida, då samarbetet är en av de grundläggande principerna som 

socialsekreterare bör utgå från för att åstadkomma en positiv förändring. Vid tillämpning av LVU 

krävs en balansgång mellan olika parters rättigheter samt intressen. Då barn är involverade är det 

oftast flera olika parter som tycker och vill olika. I en del fall kan de olika viljorna leda till 

konflikter och intressemotsättningar vilket gör arbetet svårt, då balansen mellan kontroll och 

service försvåras för socialsekreteraren. 

Rättssystemet har en tendens att kategorisera barn som endera offer eller vittnen, som Ponnert 

uttrycker sig. Många andra författare beskriver kategorierna som offer och förövare, vilket har 

samma innebörd. Därav kommer vi fortsättningsvis benämna dem offer och förövare (jfr. 

Sjöblom, 2012) När barn framställs som offer läggs skulden ofta på vårdnadshavare och andra 

närstående vuxna. Här läggs inget av ansvaret kring omständigheterna på myndigheter eller 

barnet självt. Då barnet kategoriseras som förövare, oftast i samband med att de brutit mot lagen, 

anses hen kunna föra sin egen talan och får bära ett större ansvar över sin situation. Med 

anledning av detta skapas en problematik kring att barn blir behandlade olika i rättssystemet, där 

det antingen kan ses som ett offer i behov av skydd eller som en förövare med ett eget ansvar 

(Ponnert, 2007). 

Vid vårdnadstvister försöker rätten att få vårdnadshavarna att dela på vårdnaden av barnet, och 

målet avgörs utifrån vad man tror att barnen har för behov utifrån vem som är den mest lämpade. 

Behoven tolkas oftast av experter och det är inte ofta som barnen har uttryckt något själva även 

om barnens vilja har börjat uppmärksammats mer och mer. Nu mer anser man att det är barnens 

bästa att vårdnadshavare har gemensam vårdnad, och det krävs större missförhållanden för att 

den ena ska få ensam vårdnad. Därmed finns en påtaglig risk att barnets skyddsbehov från 

våldsamma vårdnadshavare minskar (ibid). 

Inom den sociala barnavården har man uppmärksammat och belyst barns kompetens och 

delaktighet för att stärka barns rätt. Barn har även behov och rättsliga intressen som bör beaktas. 

Skillnaden på begreppen behov och intresse är att behovet barnet anses ha bedöms av vuxna 

genom att den vuxna anser vad ett barn vanligtvis har för behov. Barnets intresse framkommer 

när barn får möjlighet att uttrycka sig om detta och berätta vad hen har för uppfattning om vad 

hen är i behov av och tycker är viktigt. Detta bedömer barnet själv, vilket gör att det är barnets 

vilja till delaktighet som sedan styr graden av hur barnet delaktiggörs. Socialsekreterarens uppgift 
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i LVU-utredningar är att föra kunskap vidare om barns intressen utifrån ett barnperspektiv. Med 

hänsyn till detta bedömer socialsekreteraren barns behov utifrån vad som anses vara barns bästa 

(Ponnert, 2007). Inom handläggningen av dessa ärenden är socialsekreterarens uppfattning av 

vårdnadshavarna och deras samarbetsförmåga väsentlig, även relationen däremellan. Om 

vårdnadshavarna samarbetar bedömer socialsekreteraren oftast fallet som mildare än när 

vårdnadshavare motsätter sig insatser. Insatser kan därmed öka om vårdnadshavare motsätter sig 

stöd för förändring, då föräldraförmågan bedöms som bristfällig (ibid). 

Westerdahl (2009), har skrivit hur barnperspektivet och barns rättigheter nämns i juridiska 

beslutsunderlag och i den följande rättsprocessen. Detta då det finns skrivet i barnkonventionen, 

SoL (Socialtjänstlagen) samt LVU att barnperspektivet ska beaktas vid beslut som rör barn. Det 

har tidigare framkommit att det finns skillnader mellan länsrätterna i vilken utsträckning 

ansökningar får bifall. Efter att den tidigare granskningen gjordes har lagen förändrats, därefter 

har en ny undersökning inom samma område gjorts. Resultatet som de kom fram till var att det 

inte var självklart att det som barnet uttryckt ingick i bedömningarna av vad som var bäst för 

barnet utifrån granskad dokumentation. Det framkom även att barnet inte alltid får vara en aktör i 

utredningsprocessen då barnet inte alltid träffar den offentliga ställföreträdaren i domstolen. 

Ställföreträdarens uppgift är att föra barnets talan. Ju äldre barnet blev desto vanligare var det att 

barnet träffade företrädaren. I nämndens dokumentation framgick det inte att barnet fått 

information och hjälp att förstå vad som blivit sagt, vilket ses som en brist (ibid). 

Delaktighet 

Mattsson (1998) har i sin studie "Barnets mening i LVU-processen" studerat hur barnet får 

komma till tals i rättsfall från Regeringsrätten gällande eventuellt tvångsingripande i enlighet 

med LVU. Studien utfördes genom analys av tolv rättsfall från regeringsrätten och dess 

aktmaterial. Resultatet visar att barnen i väldigt liten utsträckning fått chansen att yttra sin åsikt. 

Gällande barn under 15 år med ett offentligt biträde visar studien på att de sällan har framfört 

barnets röst i sina yttranden. Överlag visar studien att det saknas kommunikation med barnet både 

hos socialnämnden och förvaltningsdomstolen och i vissa fall även hos det juridiska biträdet. 

Eriksson och Näsman (2008) har i sin studie intervjuat 17 barn i åldrarna 8-17 år med en stor 

spännvid i klasstillhörighet, för att ta reda på i vilken utsträckning barn kommer till tals i en 

utredningsprocess som görs av socialsekreterare. Detta varierar i stor grad, då handläggare inom 

familjerättsliga utredningar ser begreppet delaktighet på olika sätt. I FN:s barnkonvention finns 
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aktörsperspektivet med. Det är ett perspektiv där delaktighet ses som en grundläggande rättighet 

för barn och belyses i studien, då de anser att det är ett perspektiv som bör förbättras. 

Övergripande i utredningsprocessen beskrivs inte den typ av bemötande som ska följas enligt 

lagstiftningen. Barninformanterna har vittnat om att de varken får vara delaktiga eller bli 

beskyddade och få empatisk omsorg från de vuxna. De har inte fått information om syftet med 

utredningen, vilket resulterat i att de inte förstår varför de deltar. Det resultatet är mest 

problematiskt, då barnen i dessa fall motvilligt deltar i utredningar (ibid). 

Warming (2011) har i sin artikel forskat om danska barns delaktighet i Socialtjänstens 

utredningsprocesser. Hon använde sig av tidigare kvalitativa studier där barn i varierande åldrar 

varit i kontakt med Socialtjänsten och intervjuats. I flertalet av dessa intervjuer har barnen känt 

att socialarbetaren haft en attityd som speglat att hen vet och kan bäst om barnets situation. 

Barnen har känt sig kontrollerade, diagnostiserade och skuldbelagda, vilket i sin tur lett till att 

barnen känt en misstro till de vuxna i samhället i stort. Detta i kombination med att barnen känner 

en rädsla för att bli diskriminerade och misstrodda gör att barn i vissa fall väljer att inte vara 

delaktiga i utredningarna gällande dem själva. 

Vidare hänvisar Warming (2011) till Harts delaktighetsmodell, där man med hjälp av åtta steg 

mäter barns delaktighet (se s. 15). Warming har i olika studier och projekt påvisat att väldigt få av 

de intervjuade barnen kommer upp till de stegen där delaktighet på någon nivå finns med. I vissa 

fall talar barnens erfarenheter för att de inte ens kvalificerar sig för de lägsta stegen på Harts 

delaktighetsstege. Tid och pengar tros vara en av anledningarna till barns låga delaktighet, då det 

påverkar socialarbetarnas möjlighet att spendera tid med sin klient, och där med öka barnets 

delaktighet. Att antalet klienter per anställd ökar och mycket arbete går till att dokumentera 

hindrar socialarbetaren från att skapa en god kontakt med sin klient.  Studien visade även på ett 

tydligt samband mellan delaktighet, ålder och mognad, där barnet med stigande ålder gavs större 

möjlighet att delta. Detta var dock avhängigt socialarbetarens kunskaper om hur mognad bedöms, 

vilket även påtalats som en problematik av socialarbetarna i studien. 

Sammanfattningsvis menar Warming (2011) att barns rättigheter och delaktighet i ett historiskt 

perspektiv har förbättrats, dock så är det ännu långt ifrån att jämställas med vuxnas position i 

denna fråga. Hon menar även att barns delaktighet i utredningsprocesser inte endast beror på 

socialarbetarnas kvalifikationer och intentioner, istället krävs det förändringar inom socialt arbete 

med barn på samhällelig nivå. Warming tar även upp begreppet empowerment som handlar om 

att ta makt över sin egen situation och kunna kontrollera sitt liv. Warming menar att 
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socialarbetarna skulle kunna använda sig av det arbetssättet för att stärka barnet och öka hens 

delaktighet i processen. 

Beaktande av barnets vilja 

Cederborg och Karlsson (2001) har i deras gemensamma studie intervjuat 20 barn som 

omhändertagits enligt LVU. Syftet med studien var att undersöka barnens upplevelse av 

Socialtjänstens bemötande. Resultaten av intervjuerna visade att barnen inte känt sig delaktiga i 

Socialtjänstens utredningsprocess, det har ej förts samtal med barnen och de har inte blivit 

tilldelade information om beslut som tagits angående omhändertagande av dem. Överlag visar 

studien att barnens vilja och önskemål inte beaktats varken under tiden för utredningen eller 

efteråt. Det saknas ett barnperspektiv hos de personer som har haft till uppgift att bevaka barnens 

intresse i processen. Cederborg och Karlsson (2001) menar att anledningarna till det bristande 

barnperspektivet är komplext och det finns flera möjliga anledningar och skäl. De menar att 

brister i kunskap och barnets låga status i samhället påverkar synen på barnets förmåga att föra 

sin egen talan. En annan orsak tros vara socialarbetarnas rädsla för hur de ska hantera den 

information barnen lämnar. För att motverka att barn hamnar i utanförskap i processen är det av 

stor vikt att tydliggöra barns vilja och åsikter i en utredning för att särskilja på vad som är den 

vuxnes tolkning av barnets behov och vad barnet uttryckt. 

Mattsson (2015) har skrivit en artikel om barnrättsperspektivet i LVU-sammanhang. Detta med 

avsikt att perspektivet och rättssäkerheten bör förstärkas för tvångsomhändertagna barn och unga, 

då det spelar en stor roll i Socialtjänstens utredningar. Inom familje- och socialrätten har begrepp 

som barns bästa och barns rätt blivit mer centrala begrepp då lagstiftningen succesivt har 

förändrats och att barns rätt införts. Förslaget till lagändringen bottnar i barnkonventionens 

artiklar och principer, men för att lagändringen ska kunna ske är det viktigt att den kommande 

lagstiftningen stämmer överens med konventionens principer och artiklar. Detta för att undvika 

att lagen snart ändras igen efter en sammanslagning med konventionen. 

Grunden i ett barnrättsperspektiv är att barn ska bli bemötta med respekt och värdighet på samma 

villkor som andra människor. Perspektivet bör därmed ha en rättslig koppling när 

myndighetspersoner eller andra som utövar makt ska ta tillvara på parters intressen. Vid 

myndighetsutövning är det även viktigt att principer som delaktighet, integritetsskydd och 

rättssäkerhet vid beslut tillämpas. Därmed är det inte tillåtet att diskriminera och särbehandla 

barn då detta ska ske på lika villkor (Mattsson, 2015). Idag har barn som inte är processbehöriga 
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rätt till en ställföreträdare. Ställföreträdaren är till för att stärka barns möjlighet att tillgodose de 

rättigheter barnet har. Generellt sätt är barn en grupp som kan ha svårt att få sina rättigheter 

tillgodosedda, och därav blir de en utsatt grupp i samhället. Barn får ofta ta hjälp av vuxna för att 

andra ska lyssna och ta hänsyn till deras rättigheter (ibid). 

Alexius och Hollander (2014) har studerat barns vilja och behov vid tvångsvård utifrån LVU 

domar från 2009 i sin antologi. De menade på att barns bästa ska vara avgörande för de beslut 

som fattas enligt LVU. Begreppet barns bästa tolkas oftast att en vuxen ska bedöma barns behov 

och vilja utifrån vad barnet säger eller hur den vuxna tolkar barnet. Barns bästa kan skiljas åt från 

fall till fall, då barns behov kan tolkas olika av de vuxna. Då det är så olika skulle det vara av 

värde att klarlägga begreppet, för att få bedömningarna och domarna mer rättssäkra. Barns behov 

beskrivs mer konkret i lagtext. Ett exempel är i föräldrabalken kapitel sex där det nämns att barn 

har behov av omsorg, trygghet och god fostran. Det står även att de har behov av en nära kontakt 

med båda sina vårdnadshavare där relationen är god. Barn behöver få sina behov tillgodosedda 

för att överleva, dessa handlar bland annat om mat och skydd. 

Vad det gäller barns vilja har de ingen rättslig handlingsförmåga då de är de omyndiga fram till 

18 år. Det gör att barns vilja inte kan leda till samma följder som vuxnas vilja kan. När det gäller 

mål i LVU får barnet från 15 års ålder föra sin egen talan, detta då barn och vårdnadshavare kan 

ha olika intressen som säger emot varandra. När barn är under 15 år är de även då en part i målet, 

men kan inte föra sin talan utan en ställföreträdare som gör det åt dem. Om det är så att barnet 

och vårdnadshavare i dessa fall har olika viljor får barnet en särskild ställföreträdare (ibid). Från 

och med 1998 ska barnets vilja så långt det är möjligt beaktas utifrån ålder och mognad, vilket är 

samma sak som står med i den 12e artikeln i barnkonventionen. År 2013 ersattes regeln med att 

barn ska få relevant information om vad som sägs angående barnet samt att barn ska få möjlighet 

att framföra sina åsikter så långt det är möjligt. Detta ska beaktas med hänsyn till deras ålder och 

mognad, precis som innan. Barn får inte manipuleras eller pressas till att fritt uttrycka vad de vill, 

då det i dessa fall inte ses till barnets bästa (Alexius & Hollander, 2014). 

Alexius och Hollander har märkt i det material de granskat att barn och vårdnadshavare tyckt 

olika. De har även uppmärksammat att barns behov har bedömts i utredningarna men inte barns 

vilja i de allra flesta fall. Det är endast i ett fall där barns vilja har dokumenterats, och detta barn 

har då fyllt 15 år. I övrigt har Förvaltningsrätterna och Socialtjänsten lagt vikt vid att barnen ska 

ta ställning till hur god vårdnadshavarens omsorgsförmåga är, och detta är främst i ärenden som 

rör barn under 15 år. Detta innebär att barn i hög grad idag används som bedömare av föräldrars 
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omsorgsförmåga utan att de är medvetna om det själva. Konsekvensen av detta blir att barn inte 

uttrycker deras egen vilja, då de inte får utrymme till det. 

Sammanfattning 

Ovanstående forskning har visat att barn i stor utsträckning inte fått en chans att bli hörda inom 

den sociala barnavården och i juridiska ärenden som rör dem. Vad det gäller barn under 15 år är 

det inte ovanligt att det offentliga biträdet har brustit i att framföra barnets talan, trots att detta är 

dennes uppgift ihop med att stärka barns rättigheter. Det har även framkommit att barnen inte 

alltid träffat sin ställföreträdare i domstolen. Det har dock varit mer vanligt att barn har träffat sin 

ställföreträdare ju äldre barnet har varit. Att barn träffat sin ställföreträdare betyder inte 

automatiskt att barn får vara delaktiga i beslutsprocessen. Alexius och Hollander (2014) kom 

fram till att det var ovanligt att barns vilja beaktades i LVU domar. Det var dock vanligare att 

barns behov bedömdes utifrån den vuxnas synvinkel. Både Socialtjänsten och Förvaltningsrätten 

har lagt vikt vid barns ställningstagande när det gäller vårdnadshavares omsorgsförmåga.  I 

flertalet undersökningar fanns dessa brister vilket lett till att barn ofrivilligt deltagit i utredningar 

då de inte blivit informerade om syftet av deras deltagande. Då barn generellt sätt har en låg 

status i samhället har de inte vågat motsätta sig att delta i utredning, trots att de inte förstått vad 

syftet med utredningen varit. I många fall har barn inte heller blivit tilldelade information om 

orsakerna som ligger till grund för omhändertagande. Även det påvisar att barnen har ett lågt 

inflytande av delaktighet. En an slutsatserna i tidigare forskning är att aktörperspektivet behöver 

synliggöras och stärkas för att barns rättigheter ska kunna tillgodoses. 

Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt presenteras valda teoretiska perspektiv. Vi kommer att använda Harts (1992) samt 

Shiers modell (2001), vilka båda är delaktighetsmodeller som används för att påvisa graden av 

barns inflytande i situationer där de själva berörs. Detta utifrån att vi sett att modellerna använts 

inom liknande områden och av den anledningen passar bra för att besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi kommer att använda modellerna som teoretiska utgångspunkter tillsammans 

med tidigare relevant forskning i vår analys, och presenterar dessa modeller nedan. 
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Harts delaktighetsmodell 

Hart är professor i miljöpsykologi vid City University of New York och arbetar i 

forskningsprojekt kring barn och ungas delaktighet (1992). Hart skapade en stegmodell med åtta 

steg för att kunna mäta barns delaktighet i olika studier och projekt (se figur 1.1, s. 16). I de tre 

första stegen innebär det att barnet inte är delaktigt eller har en väldigt låg grad av delaktighet, 

medan barnet i steg fyra till åtta är delaktiga i högre grader. Nedan presenteras de åtta olika 

stegen utifrån hur modellen kan appliceras i hur barns delaktighet synliggörs i beslutsunderlag i 

samband med en utredning. 

1. Manipulation. Innebär att barnet har en väldigt låg delaktighet och ett lågt inflytande i 

processen. Barnet har enbart blivit rådfrågat utan att ha fått respons på hur det barnet har 

sagt kommer att användas. Barnet saknar därmed förståelse för varför det sker en 

utredning kring barnet och/eller familjens situation. I vissa fall finns barnet med i 

utredningen endast på grund av att lagen kräver det, och inte av en vilja att göra barnet 

delaktig. 

 

2. Dekoration. Innebär att barnet deltar i möten för utredning som den vuxna har gett barnet 

i uppgift, men barnet själv förstår inte syftet med att hen deltar. Barnets deltagande fyller 

därmed ingen funktion utan finns endast med för syns skull så att socialsekreteraren ska 

kunna fullfölja sin utredning. 

 

3. Deltagande. Innebär att barnet blir tillfrågat och ges chansen att yttra sig om situationen, 

dock så tas ingen beaktning av barnets vilja vid beslutsfattandet då det enbart är en 

symbolisk medverkan. 

 

4. Informerande. Innebär att socialsekreteraren bestämmer att barnet ska vara delaktig och 

bjuder därmed in barnet. Barnet blir informerat om varför hen deltar i utredningen och får 

en förståelse för varför utredningen inletts och vem som kommer att fatta ett beslut. 

Barnet blir lyssnad till på ett respektfullt sätt av socialsekreteraren, dock är barnets chans 

att påverka sin situation fortfarande liten. 

 

5. Konsulterande. Innebär att barnet har getts information om varför en utredning har inletts 

samt rådfrågats. Här ses barnet som en aktör, en enskild deltagare i ärendet, där barnets 
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åsikt tas på allvar. Dock är det fortfarande endast socialsekreteraren som påverkar 

beslutet. 

 

6. Vuxnas initiativ. Innebär att barnet finns med i samtliga steg i processen och ges ett större 

handlingsutrymme, där barnet kan få sin röst hörd. Besluten fattas av socialsekreteraren 

tillsammans med barnet, och detta steg är det första där barnet får vara med i beslutet. 

Barnet får inte bestämma i beslutet men är fortfarande delaktigt genom att hen får 

framföra sin talan. 

 

7. Ungas initiativ. Innebär att barnet här fått ett stort inflytande i processen och finns med 

som medbestämmare i beslut som tas, då barnet tillåts ta eget initiativ och styra 

beslutsfattandet. Barnet deltar alltså själv i utredningen med stöd av socialsekreteraren. 

 

8. Unga styr. Innebär att beslutsfattande sker på barns initiativ samt att barnet är aktivt 

genom att komma med egna idéer och förslag. I detta steg är barnet likvärdigt med 

socialsekreteraren, och barnets situation försöker man lösa med hjälp av barnet och med 

stöd från socialsekreteraren. Det är främst äldre barn som är delaktiga i den här graden 

vilket hjälper dem att utveckla sitt kritiska tänkande. 

 

Harts (1992) delaktighetsmodell är behjälplig för att analysera formen av barns delaktighet och 

för att visa hur man kan delaktiggöra barnet i bland annat sociala utredningsprocesser. Då det 

finns många faktorer som påverkar i vilken grad ett barn kan vara delaktigt i en process, så som 

ålder, måste även detta beaktas vid användning av mätinstrumentet. Hart (1992) menar att graden 

av barns delaktighet ska utgå från barns vilja, dock ska möjligheten för full delaktighet alltid 

finnas. 
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Figur 1.1 (Hämtad 29 april 2016 från 

http://www.kulturskoleradet.se/sites/smok.d7.nx/files/atoms/files/metod-_och_inspirationsmaterial_-

_delaktighet_och_inflytande.pdf s. 11). 

Shiers modell 

Shier (2001) utvecklade en modell för att öka barns delaktighet i beslutsprocesser i linje med 

artikel 12:1 i FN:s konvention om barns rättigheter i Storbritannien. Han arbetade som 

verkställande direktör i en frivillig organisation som tillhandahöll utbildning och utveckling i 

barns rättigheter och delaktighet. Shiers syfte var inte att ersätta Harts stege utan tanken var att 

den skulle fungera som ett tilläggsverktyg. Modellen är tänkt att kunna användas som ett redskap 

vid arbete med barn och fungera som ett första steg i processen om hur barn ska kunna 

delaktiggöras. Till skillnad från Harts delaktighetsmodell som omfattar åtta steg har Shiers 

modell endast fem nivåer. Harts tre första steg som till stor del utesluter delaktighet finns inte 

representerat i Shiers modell. De fem nivåer som finns med innebär alla en form av delaktighet, 

dock i olika stor utsträckning (se figur 1.2, s. 19). Modellen skiljer sig även åt genom att den inte 

har en nivå där barnet självständigt fattar beslut, utan vuxnas inverkan. Nedan presenteras de 

olika nivåerna. 

 

1. Vuxna lyssnar till barnet, barnets åsikter och berättelser blir lyssnade till av 

socialsekreteraren, dock krävs det av barnet att själv ta initiativ till att berätta vid denna 

http://www.kulturskoleradet.se/sites/smok.d7.nx/files/atoms/files/metod-_och_inspirationsmaterial_-_delaktighet_och_inflytande.pdf
http://www.kulturskoleradet.se/sites/smok.d7.nx/files/atoms/files/metod-_och_inspirationsmaterial_-_delaktighet_och_inflytande.pdf
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nivå. 

 

2. Barnet får stöd i att uttrycka sina åsikter, här har socialsekreteraren en aktiv roll att hjälpa 

barnet att uttrycka sina åsikter, detta bör göras utefter barnets ålder och förutsättningar. 

 

3. Hänsyn tas till barnets åsikter, innebär inte att beslut fattas utefter barnets önskan, dock 

så finns barnets röst med som en faktor bland många andra. 

 

4. Barnet är delaktigt i beslutsprocessen. Här utvecklas barnets position från att endast ha en 

konsulterande roll till att bli aktiv i beslutsprocessen. 

 

5. Barnet delar makt och ansvar vid beslutsfattande, liknar den fjärde nivån men här krävs 

ett troget engagemang från utredande socialsekreterare, där hen ger barnet en del av 

makten i beslutsfattandet. 

  

För att uppnå FN:s konvention om barns rättigheter krävs det att minst nivå fyra uppnås, vilket 

innebär att barnet är delaktigt i beslutsprocessen. Det är viktigt att påpeka att denna modell utgår 

från barnets vilja att vara delaktig, där inget ansvar ska läggas på barnet att vara aktiv mot dess 

vilja (Shier, 2001). Utöver dessa fem nivåer lägger Shier (2001) sedan till tre olika steg av 

åtaganden vid varje nivå. Detta innebär 15 enkla frågor som den professionella ställer till sig själv 

för att fastställa sin nuvarande position (se figur 1.2, s. 19). De fungerar sedan som ett verktyg i 

planeringen av delaktighet, och tydliggör även individers och organisationers olika 

förutsättningar för att skapa delaktighet på olika nivåer. Då svaret på en fråga blir “nej” är det av 

stor vikt att personen/organisation ställer sig frågan varför? Vad behövs förändras för att kunna 

öka barnets delaktighet? De tre stegen av åtaganden är öppningar, möjligheter och skyldigheter. 

Med öppningar menas då den professionella är redo för att ta ett personligt ansvar och göra 

barnet delaktigt utifrån de olika nivåerna, dock innebär det inte alltid att möjligheterna att göra 

detta finns. Nästa steg, möjligheter, inträffar då behoven tillgodoses av de överordnade för att de 

professionella och/eller organisationen ska kunna arbeta utifrån nivån. Vid det tredje steget, 

skyldigheter, finns det en policy hos organisationen som innebär att de anställda måste arbeta 

utifrån nivån för att införliva delaktighet hos barnen. Dessa steg påverkas självfallet av de regler 

och lagar som finns hos staten och internt i organisationen (ibid). 
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Denna modell använder vi som komplement till Harts delaktighetsmodell vid analysen för att 

vidga vår syn på delaktighet för barn i beslutsprocessen samt för att tydliggöra de organisatoriska 

förutsättningarna för att kunna möjliggöra ett gott barnperspektiv. 

Figur 1.2 (Hämtad 29 april 2016 från http://slideplayer.se/slide/2768826/ s. 4). 

Forskningsmetod 

Med utgångspunkt i vårt syfte och våra frågeställningar valde vi att göra en kvalitativ studie med 

argumentationsanalys som analys metod. Den är ofta använd inom samhällsvetenskap. Det är en 

metod där man använder sig av textanalys som kommer förklaras mer ingående nedan. 

Forskningsdesign 

För att besvara våra frågeställningar och uppnå vårt syfte på bästa sätt valde vi att använda oss av 

en argumentationsanalys. Anledningen till att vi valt denna metod och ingen annan var att vi 

utifrån våra förkunskaper uppmärksammat att detta var en metod som även kunde användas på 

bästa sätt utifrån vårt val av empiri. Det var av stor vikt att skaffa oss en förståelse för grunderna i 

denna metod för att kunna genomföra analysen på ett tillförlitligt sätt. Det vi menar med det är att 

http://slideplayer.se/slide/2768826/
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innan vi påbörjade en analys var vi tvungna att ha en bestämd syn på hur texterna skulle tolkas 

och betraktas, samt att vi hade en förståelse för tolkningens betydelse (jfr. Bergström & Boréus, 

2012). Det gjorde att vi samtalade mycket kring detta för att var säkra på att vi hade en 

gemensam syn kring hur vi skulle genomföra analysen. Metoden var användbar då vi ville 

undersöka hur aktörer argumenterade och hur de sedan motiverade sina skäl, samt  att vi också 

ville se hur detta kunde skilja sig åt vid olika sammanhang (jfr. Bergström & Boréus, 2012).  

 

En argumentationsanalys görs oftast utifrån tre syften. Det deskriptiva syftet som är det första 

syftet innebär att finna argument och teser och se till vilka sammanhang de förekommer i. 

Normer som är det andra syftet innebär att se till hur argumenten förhåller sig till de normer som 

finns i samhället. Det tredje syftet, beviskraft, innebär att undersöka argumentens beviskraft, det 

vill säga hur det talar för eller emot utgångspunkten av undersökningen. Det sistnämnda syftet 

förutsätter att den deskriptiva analysen först har gjorts (Bergström & Boréus, 2012). Vi har i vår 

studie använt oss av det deskriptiva syftet, för att sedan utifrån tredje syftet analyserat 

beslutsunderlaget med utgångspunkt i våra frågeställningar.  

Tillvägagångssätt 

I detta avsnitt presenteras hur vi har gått tillväga rent metodiskt. Vi presenterar hur vi gjorde vårt 

urval av beslutsunderlag, hur vi kom åt dessa underlag samt hur vi gick tillväga när vi använde 

oss av våra analysverktyg vid bearbetning av vår analys. 

Urval av beslutsunderlag 

Anledningen till att vi valde just beslutsunderlag gällande omhändertagande enligt 2 § LVU som 

empiri var för att vi under vår VFU varit med och sett inledningsfasen av utredningar inom 

Socialtjänsten vilket väckte funderingar kring hur utfallet sedan blev i Förvaltningsrätten. Detta 

ville vi sedan utforska med fokus på barnperspektivet samt barns delaktighet och beaktning av 

barns vilja. Dessa perspektiv valde vi utifrån att vi intresserade oss för hur vuxna ser på barn samt 

hur barnen delaktig framstod i utredningsprocesser. Vi valde att utgå från samtliga tre 

definitioner av barnperspektivet som nämnts tidigare i studien (se s. 4). Vid vårt urval av empiri 

till studien gjorde vi först ett så kallat målinriktat urval, vilket är en insamlingsteknik där urvalet 

görs i överensstämmelse med syftet. Detta genom att eftersända de beslutsunderlag från 

Förvaltningsrätten enligt 1 och 2 §§ LVU för att kunna fullfölja vår studie. Vi gjorde även ett 

teoretiskt urval vilket innebar att vi gjorde urvalet utefter vårt syfte och våra frågeställningar för 

att vi skulle finna egenskaper och kategorier i det data som vi samlat in för att sedan kunna se hur 
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dessa kunde kopplas till teorin. Denna metod innebar även att urvalet fortsatte under arbetets 

gång, vilket vi tänkte kunde komma att ske vid insamlingen av beslutsunderlagen i vårt arbete, då 

typen och antalet beslutsunderlag vi var i behov av för att kunna besvara våra frågor kunde 

komma att ändras (Bryman 2002). 

 

Datainsamling 

Vi samlade in vårt datamaterial genom att kontakta två länsrätter i en stor- och i en mellanstor 

stad via mail. Länsrätten i den stora staden bifogade en träfflista på LVU mål från 2015, där vi 

sedan fick återkoppla de målnummer vi ville eftersända via maila. Då listan inte gav någon 

information kring ålder på barnen och hur det gällde omhändertagande enligt 2 eller 3 §§ LVU, 

gjorde vi ett slumpmässigt urval av nio stycken målnummer som länsrätten sedan skickade till 

oss via mail. Länsrätten i den mellanstora staden svarade att de inte kunde få fram vilken ålder 

barnen hade och inte heller om beslutsunderlaget var utifrån 2 eller 3 §§ LVU. Vi bad dem skicka 

nio stycken beslutsunderlag utifrån LVU från 2015, som de sedan skickade till oss via mail. Vi 

valde sedan att sortera fram beslutsunderlag för att de skulle passa in i vår studie. Vi sorterade då 

ut underlagen utefter barn under 15 år som vi valt att granska samt de valda paragraferna, 1 och 2 

§§ LVU. Vi fick då kvar 8 av 18 underlag som skulle vara relevanta i vår studie utifrån vårt syfte 

och våra frågeställningar. De resterande tio beslutsunderlagen som inte togs med i studien var 

barnen över 15 år och/eller så hade omhändertagandet skett utifrån 3 § LVU. 

Analys 

Vi har gått igenom alla beslutsunderlag var för sig, för att sedan utifrån tre valda teser baserade 

på våra frågeställningar tagit ut de argument som talade för och emot våra teser. Detta gjorde vi 

genom att först färgmarkera med olika färger utefter våra teman barnperspektiv, delaktighet och 

beaktande av barnets vilja. Därefter sammanställde vi alla mål under temarubrikerna. I 

inledningen av resultat- och analys delen gjorde vi korta sammanfattningar av de åtta målen för 

att läsaren lättare skulle kunna relatera till beslutsunderlagets innehåll. Våra teser omformulerade 

vi till frågor som vi sedan ställde till vår empiri, för att kunna besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar. Därefter analyserade vi dessa utifrån våra valda teman. Vi analyserade även 

beslutsunderlagen utefter Hart och Shiers delaktighetsmodeller. Anledningen till att vi valde båda 

modellerna var att vi såg brister utifrån de organisatoriska förutsättningarna i Harts 

delaktighetsmodell vi valde att använda först. Därför valde vi att även använda oss av Shiers 
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modell för att vidga vår analys då denna modell täcker de områden vi såg brister inom i Harts 

modell. När vi sedan tillämpat dessa modeller har vi i resultatdelen kursiverat nyckelord och 

meningar för att tydliggöra vad som ligger till grund för de tolkningar vi gjort i analysen, för att 

kunna besvara våra valda teser.  

Tillförlitlighet och trovärdighet 

I detta avsnitt presenteras en diskussion kring vår trovärdighet i den studie som vi genomfört. 

Diskussionen sker under tre rubriker som börjar med reliabiliteten i vårt arbete. Därefter 

presenteras validitet och avslutningsvis en diskussion kring generaliserbarheten i vår studie. Efter 

det följs de forskningsetiska reglerna som vi har tillämpat i studien, för att klargöra hur vi har 

arbetat utefter detta i åtanke genom hela arbetets gång. Avslutningsvis beskrivs våra 

avgränsningar som vi gjort för att kunna genomföra vår studie inom rimligt stor område. 

Reliabilitet 

Reliabilitet avser om studiens mätningar har utförts på ett tillförlitligt sätt, en hög reliabilitet 

innebär att en upprepning av forskningen skulle resultera i samma resultat (Bryman, 2002). Vid 

en kvalitativ studie är det forskaren som är det centrala mätinstrumentet. Detta innebär att 

reliabiliteten till viss del blir avhängig forskarens förutsättningar att tillgodose sig det relevanta 

för studiens syfte i den valda empirin. Det är av vikt att forskaren medvetandegör sina egna 

värderingar kring fenomenet för att kunna sätta dessa åt sidan vid undersökningen. Ytterligare en 

aspekt gällande reliabilitet handlar om kvaliteten av den empiri forskaren samlat in. Det måste 

finnas tillräckligt med information för att kunna få en djupare förståelse av det fenomen man valt 

att studera (Ruth, 1991). Det är även viktigt att vara konsekvent vid insamlingen av materialet 

och ge en transparent beskrivning över förförandet, vilket till viss del möjliggör en upprepning av 

mätningen. Det samma gäller analysproceduren. Om de olika faserna finns tydligt dokumenterat 

ger det en utomstående chans att kritisera eller instämma till forskarens tolkning av empirin 

(ibid).  Då vi har valt att göra en textanalys där tolkningen är av stor betydelse har detta en 

inverkan på reliabiliteten. För att öka reliabiliteten har vi därmed varit noga med att utförligt 

beskriva processen av vårt resultat och vår analys. 

Validitet 

Validitet syftar på om forskningen undersökt det som var avsett att undersöka, i vissa fall kan det 

vara lättare att nå en god validitet vid kvalitativa studier än kvantitativa. Detta på grund av att det 
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lättare kan göras ändringar och justeringar under arbetets gång (Larsen, 2009). I en kvalitativ 

studie har validitetsfrågan ett samband med relevansen i empirin samt med syftet av insamling av 

vald empiri. Utefter frågeställningarna samlas den bäst lämpade data in för att kunna besvara 

syftet med studien. För att ge en god validitet är det till fördel att beskriva 

undersökningsprocessen och tydliggöra de problem man stött på under vägen. För att styrka sin 

tolkning av materialet kan en jämförelse göras av en annan forskares tolkning av samma eller 

liknande material. Validiteten i en studie styrks även genom att analysen av flera data talar för 

samma tolkning (Ruth, 1991). För att nå en god validitet har vi hela tiden återkopplat till vårt 

syfte och våra frågeställningar samt utgått från de valda teoretiska perspektiven och tidigare 

relevant forskning då vi analyserat beslutsunderlagen. Vi har även varit transparanta i hur vi gått 

till väga under processen för att nå en god validitet. 

Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innebär att resultatet av det studerade fenomenet kan appliceras på andra 

miljöer och/eller andra individer. Det är lättare och mer vanligt att kunna generalisera i 

kvantitativa studier och den ofta låga generaliserbarheten i kvalitativa studier kritiseras ofta som 

en svaghet i metoden (Ahrne & Svensson, 2015). Då vi analyserat beslutsunderlag använde vi oss 

av en analytisk generalisering. Detta innebar att en analys gjordes av vår studie och dess giltighet i 

förhållande till tidigare forskning (Kvale & Brinkmann, 2013). Då vi endast använt oss av ett 

begränsat antal beslutsunderlag för att besvara våra frågor var vi medvetna om att det gav en 

begränsad generaliserbarhet i vårt resultat. Med hjälp av tidigare forskning kunde 

generaliserbarheten öka genom att med tidigare resultat styrka det nya resultatet som framkom i 

studien. Detta förutsatte dock att samma eller ett liknade resultat nåddes i vår studie (ibid). 

Forskningsetiska aspekter 

Vi har valt att utgå från vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). De fyra 

grundläggande principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Gällande informationskravet är detta inte aktuellt då vi använder oss av 

offentliga beslutsunderlag, vilket även innebär att vi inte behöver få in samtycke från personerna 

som beslutsunderlagen berör. Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter ska hanteras 

på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av dem. Trots att vi använder oss av redan offentligt 

material har vi valt att avidentifiera och anonymisera materialet i så högutsräckning som möjligt 

så att inte enskilda personer kan identifieras, detta då vi anser att dessa barn och föräldrar är en 

utsatt grupp och beslutsunderlagen innehåller känslig information kring dem. Detta kommer vi att 
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göra genom att numrera beslutsunderlagen och enbart benämna barnen med fiktiva namn och 

ålder. Nyttjandekravet innefattar bestämmelser kring att uppgifter insamlade om enskilda 

personer i studien endast får användas för det forskningsändamål som personerna godkänt. I vår 

studie kommer dock inte denna aspekt att beröras då vi gör en textanalys av offentligt material. 

 

Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa vårt arbete till beslutsunderlag som utgår från 1 och 2 §§ LVU under året 

2015. Vi har även valt att begränsa urvalet beslutsunderlag från Förvaltningsrätter i en stor- och 

mellanstor stad i mellersta Sverige, för att förenkla hanteringen vid insamlingen av data. Vi 

kommer endast belysa målgruppen barn och unga under 15 år som ej är processbehöriga. Det 

innebär som tidigare nämnts i uppsatsen att en ställföreträdare bör föra barnets talan för dem. 

Vårt val är utifrån att det är vanligast att mindre barn blir omhändertagna på grund av brister i 

hemmiljön (jfr. Ponnert, 2007). Vi är även intresserade av hur barnets röst kommer fram i 

beslutsunderlag när barn inte är processbehörig och får föra sin egen talan, och därför satte vi vår 

åldersgräns vid 15 år. 

Resultat och analys 

I det här avsnittet presenterar vi de resultat vi kommer fram till genom vår granskning av vår 

empiri, samt en analys av densamma. Vi presenterar detta genom att använda oss av tidigare 

nämnda teman, barnperspektiv, delaktighet och huruvida beaktning har tagits till barnets vilja. I 

vårt resultat har vi valt att använda ordet föräldrar istället för vårdnadshavare, då det i samtliga 

fall är föräldrarna som är vårdnadshavare till barnen. Vi har även kursiverat de ord/meningar i 

våra resultat som ligger till grund för vår analys. Under varje tema inleder vi med en tes som följs 

av de argument som vi hittar i beslutsunderlagen. Detta analyserar vi sedan utifrån varje tema 

med hjälp av tidigare forskning samt Harts och Shiers delaktighetsmodeller (1998, 2001). Vi 

utgår från de olika stegen/nivåerna i deras modeller samt använder oss utav Shiers olika 

ställningstaganden, öppningar och möjligheter samt skyldigheter, vid analysen.  

Sammanfattning av beslutsunderlag 

Mål 1, Alice 14 år. Flickan och hennes familj har varit kända för socialnämnden under en lång 

tid. Flickan har tidigare varit placerad utanför hemmet och avvikit från dessa, och därför kan vård 

på frivillig väg ej ges. Föräldrarna har tagit emot stödinsatser själva för att få stöttning i att gräns 
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sätta flickan. Flickan mår psykiskt dåligt och har uppfattats som påverkad av droger. Utifrån att 

flickan inte kan placeras frivilligt då bereds vård med stöd av 1, 2 och 3 §§§ LVU, som gäller 

omedelbart. 

 

Mål 2, Bea 14 år. Flickan är idag placerad i ett familjehem utifrån att hon använt alkohol och 

droger för att döva sitt dåliga mående, och befunnit sig i riskfyllda situationer. Hon har vid flera 

gånger rymt hemifrån för att hon har haft det dåligt hemma där hon har konflikter med sin syster 

och mamma. Mamman har vid flera gånger lämnat henne själv hemma under längre perioder. 

Flickan själv vill inte vara placerad och utifrån detta bereds vård enligt 1 och 2 §§ LVU, som 

gäller omedelbart. 

 

Mål 3, Collin 13 år. Socialnämden har beslutat att omedelbart omhänderta pojken och ansöker nu 

om att bereda vård enligt 1 och 2 §§ LVU, då det råder brister i hemmiljön och omsorgsförmågan 

av föräldrarna. Pojken har sedan tidigare varit föremål för ett flertal utredningar då det länge 

funnits en oro kring honom. Han har tidigare blivit omhändertagen på grund av ovanstående och 

det har även inkommit ett flertal orosanmälningar till socialnämnden. Föräldrarna har bedömts ha 

ett bristande föräldraskap samt har missbruksproblematik som påverkar pojkens hälsa negativt. 

Mot bakgrund av det  bifaller  Förvaltningsrätten ansökan av omhändertagande som gäller 

omedelbart.  

 

Mål 4, David 6 år. Pojken har tidigare varit familjehemsplacerad hos sin moster under en kort 

period som avbröts då hans mamma uppgett att han inte vill bo där. Mamman har ett 

alkoholmissbruk samt är våldsutsatt i hemmet vilket har lett till att pojken inte får sina behov 

tillgodosedda, vilket gör att han inte har en trygg och stabil situation. Pojkens är ofta hos sin 

mormor under helgerna, då mamman inte kan ta hand om pojken på heltid. Utifrån att pojken vill 

bo hemma och mamman motsätter sig vården bereds vård enligt 1 och 2 §§ LVU. 

 

Mål 5, Erik 7 år och Elin och Elis 5 år. Tre syskon har omedelbart omhändertagits av 

socialnämnden i x kommun som nu ansöker om beredning av vård med stöd av 1 och 2 §§ LVU. 

I socialnämndens utredning framkommer att hemmet har varit väldigt rörigt och familjen 

riskerade att vräkas. Det framkommer även att föräldrarna har ett omfattande behov av stöd i sitt 

vuxna liv och i föräldrarollen. 
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Mål 6, Frida 5 år. X kommun ansöker om beredande av vård med stöd av 1 och 2 §§. 

Socialnämnden anför att det på grund av psykisk misshandel i form av att hon har upplevt våld 

samt brister i omsorgen finns en påtaglig risk för att hennes hälsa och utveckling kan komma att 

skadas. 

 

Mål 7, Gun 13 år. En flicka har omhändertagits och socialnämnden i x kommun ansöker därav 

om beredning av vård med stöd av 1 och 2 §§ LVU. Som grund för ansökan anförs att flickans 

hälsa och utveckling löper en påtaglig risk att skadas med hänvisning till brister i hemmiljön. 

Flickan har levt i en miljö där det förekommit våld och hot om våld. Hennes mamma har även 

hotat henne till livet. 

 

Mål 8, Henrik 13 år och Helen 8 år. Ett syskonpar har omedelbart omhändertagits och x kommun 

ansöker därav om beredning av vård med stöd av 1 och 2 §§ LVU. Detta på grund av att 

socialnämnden fått till sig att barnen utsatts för psykisk misshandel och att brister i omsorgen 

finns. På grund av detta riskeras barnens hälsa och utveckling. 

Barnperspektiv 

Tes: På vilket sätt synliggörs de tre definitionerna av barnperspektivet i beslutsunderlaget? 

Mål 1, Alice 14 år. Enligt socialnämnden är flickan nästan aldrig i skolan, hamnar ofta i 

konflikter, umgås med äldre personer som är kriminella och brukar droger, är sent ute på 

kvällarna, snattar, har ett sexuellt utåtagerande beteende och har en allt sämre psykisk hälsa. Det 

har även inkommit orosanmälningar till socialnämnden från familj och skola om att hon uppfattas 

som påverkad av droger. Personal i skolan säger även att hon lätt hamnar i konflikter samt hotar 

andra elever med att hon har äldre vänner som kommer att ge igen om någon slår henne. 

Socialnämnden bedömer att föräldrarna har svårt att sätta upp gränser för flickan samt säga emot 

henne. Hon ges även ett stort ansvar i hemmet och ges inte den trygghet och stabilitet som hon 

behöver, de har alltså svårt att praktiskt hjälpa henne. Detta har gjort att det uppkommit ett 

negativt mönster vad det gäller utveckling. Av familj och skola beskrivs hon inte längre som den 

glada tjejen som hon tidigare varit. Idag beskrivs hon istället som en tjej utan framtidstro som mår 

mycket psykisk dåligt. Flickans ställföreträdare uppger att mycket av flickans problematik är 

kopplad till den stad hon bor i. Förvaltningsrätten bedömer att flickan haft en svår uppväxt som 

har börjat få ett negativt mönster den senaste tiden. Förvaltningsrätten instämmer sedan med 

tidigare nämnda beskrivningar. 
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Mål 2, Bea 14 år. Socialnämnden uppger att flickan har tagit droger och druckit alkohol för att 

hon sett det som ett sätt att döva sitt dåliga mående. Hon har på grund av de personer hon umgåtts 

med och de situationer hon befunnit sig i utsatt sig för risker och varit med för allvarliga 

händelser. Socialnämnden bedömer att hon har svårt att bedöma eventuella konsekvenser av sitt 

handlande. Flickans storasyster har tidigare enligt socialnämnden haft problem med droger samt 

socialt nedbrytande beteende, och hon har anförtrott sig till flickan vilket lett till att flickan varit 

ensam med sin oro då de vuxna runt omkring inte förstått situationen. Flickans mamma har även 

lämnat henne själv om kvällar och helger, vilket resulterat i att flickan och en vän har delat på en 

flaska sprit. Flickan har därmed blivit omhändertagen utifrån ovanstående. Efter ingripandet 

berättar mamman att hon och flickan kommer bättre överens och att flickan mår bättre efter att 

hon fått en samtalskontakt. Mamman berättar även att flickan och storasystern inte bråkar som 

förut utan att de har kommit väldigt nära varandra nu. Flickan har efter omhändertagandet 

kommit hem några helger och en stund efter skolan innan hon gått till hennes jourhem. Det har 

gått bra, och familjen har börjat prata mer med varandra säger flickans mamma. 

Mål 3, Collin 13 år. Socialnämnden bedömer att pojkens mamma har en bristande förmåga att se 

och bekräfta honom, då det har förekommit bråk och våld samt finns ett riskbruk/missbruk av 

alkohol. Pojkens pappa använder droger som har skapat mycket oro under en lång tid kring 

pojken då det är en mycket otrygg miljö för pojken samt förekommer kriminella vänner hos hans 

pappa. Socialnämnden bedömer att relationen pojken har till sin pappa är särskild viktig då han 

alltid haft honom vid sin sida. Pappan kan se vilka känslomässiga behov pojken har och är 

omsorgsfull mot honom, han har även varit ett stort stöd för pojken när han haft det tufft i skolan. 

Pojken har ett beteende som tyder på att han inte mår bra. Han har bland annat visat social fobi, 

panikångestattacker samt velat stanna hemma från skolan menar socialnämnden. Han har även 

sovit dåligt på nätterna och spelat tv-spel istället när för att sova när han varit hos sin pappa. Ett 

symptom som kan påvisa att han lever i en otrygg miljö är att pojken börjat ljuga. Under 

skolterminen har pojken successivt börjat må bättre, men oron kring skolsituationen kvarstår. 

Pojkens mamma har ett dåligt mående och en beroendeproblematik vilket påverkat pojken under 

lång tid. Pojken får inte det stöd han behöver från sin mamma då hon saknar insikt i att hennes 

situation skapar oro hos pojken som påverkar hans mående. Detta har dock blivit bättre då 

mamman minskat sin alkoholkonsumtion och lämnat den man som slagit henne. Hos pojkens 

pappa har pojken blivit hotad av pappans vänner som vid tillfället var påverkade av alkohol och 

droger. Pappan var inte med vid tillfället och han anser själv att det är ett oacceptabelt beteende. 

Pappan har även lämnat pojken själv hemma utan att berättat hur länge han blir borta och vart han 
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ska, och detta tyder på omsorgsbrister. Förvaltningsrätten bedömer att pojken är lojal mot sin 

pappa som gör att han inte kommer att fullfölja en placering, och det blir extra svårt när 

föräldrarna vill att han ska bo hos dem. Ställföreträdaren anser att det bästa för pojken är att 

stanna kvar i det familjehem han i dag bor hos, då de positiva förändringarna inte varat under en 

länge period. 

Mål 4, David 6 år. Enligt pojkens mamma vill han inte åka till sin moster där han varit placerad, 

och därför avbröts placeringen. Hon säger även att pojken sagt att det går bra att hon dricker öl 

hemma. Mamman vet dock att han inte tycker om när hon dricker alkohol. Mamman berättar att 

pojken pratat om att mamman blivit strypt på grund av att mamman och sambon skojat med 

varandra varpå pojken gick förbi och frågade vad som hände. Pojkens mormor berättar att pojken 

ibland säger att han inte vill till sin mamma och att mamman dricker öl. Enligt socialnämnden 

har pojken berättat om tillfällen han har bevittnat våld mot sin mamma och socialnämnden 

bedömer att han själv kan ha blivit slagen av mammans sambo. Pojkens ställföreträdare uppger 

att pojken inte är positiv till sambon då han har berättat att han blivit slagen med en pinne av 

honom. Pojken har varit med när mamman varit full och sättet han beskriver det på tyder på att 

det har påverkat honom mer djupt än vad enstaka händelser skulle ha gjort. Sedan sambon flyttat 

tycker pojken att det har blivit mycket bättre och han säger att han trivs hemma enligt 

ställföreträdaren. Förvaltningsrätten har uppmärksammat att pojken numera är medveten om att 

mamman väljer bort honom. 

Mål 5, Erik 7 år och Elin och Elis 5 år. Ställföreträdare uttrycker ett barnperspektiv genom att 

belysa att barnen ej fått sina behov tillgodosedda av trygghet och omsorg. Ställföreträdaren har 

uttryckt sin syn på fallet via den information hon har fått till sig och anför bifall till ansökan 

(framkommer dock ej om hon talat med barnen). Psykiatrin gör en orosanmälan då de ansåg att 

föräldrarna var i behov av stöd i föräldrarollen för att kunna tillgodose barnens behov. Stöd av 

familjeteamet och boendestödjare sattes in för att hjälpa till i detta avseende men det gav ej ett 

lyckat resultat. En behandlingssekreterare uttrycker ett barnperspektiv genom att uppmärksamma 

att föräldrarnas brister riskerar att påverka barnens psykiska hälsa och utveckling. Även 

skola/förskola anför ett liknande perspektiv där de kan se brister i alla tre barns utveckling och 

hälsa. Socialnämnden anser att föräldrarna inte har förmåga att ge barnen de basala stöd och 

omvårdnad de behöver. Ur föräldrarnas perspektiv gör de så gott de kan och anser sig kunna ge 

barnen det de har behov av med ett visst stöd. Förvaltningsrätten bedömer att barnens behov ej 

kan tillgodoses av föräldrarna och bifaller ansökan utefter barnens bästa. 
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Mål 6, Frida 5 år. Socialnämnden har fått in orosanmälningar från förskolan då föräldrarna har 

kommit dit berusade och haft svårt att sköta tiderna, anmälningar har även kommit från polis och 

grannar som sett flickan lämnas ensam utomhus samt att det varit mycket bråk i lägenheten. 

Socialnämnden anser att flickans föräldrar inte kan ge den omvårdnad och stabilitet som ett barn 

behöver samt att de brister i omsorgen. Flickan har även bevittnat våld hemma och har därför 

utsatts för psykisk misshandel enligt Socialnämndens bedömning. Dock har situationen sedan 

ansökan inkommit förbättrats och föräldrarna har kommit i tid för hämtning på dagis samt att 

flickan inte varit hungrig. Mamman och pappan motsäger sig till ansökan, de menar att flickan 

utvecklas som hon ska och är frisk, hon får den kost hon behöver hemma. Mamman har mottagit 

missbruksvård och det har inte förekommit våld i hemmet den senaste tiden. Flickans 

ställföreträdare anser att ansökan bör bifallas trots att hennes hemsituation förbättrats, han anser 

att föräldrarna ej har insikt i den problematik som funnits och uppvisar en bagatelliserande 

attityd. Förvaltningsrätten avslår ansökan med motiveringen att det för tillfället ej finns påtagliga 

risker för flickans hälsa och utveckling. 

Mål 7, Gun 13 år.  Socialnämnden anser att flickans hälsa och utveckling löper risk att skadas då 

det finns brister i hemmiljön, detta grundar sig på hot från föräldrarna om att skada henne som 

flickan själv berättat om. Ställföreträdaren har haft samtal med flickan och påtalar att hennes 

rädsla för föräldrarna påvisar att det ej är goda förhållanden hemma och att hon därför bör 

placeras med hemlig vistelseadress. 

Mål 8, Henrik 13 år och Helen 8 år. Socialnämnden anger som grund för ansökan att pojken och 

flickan i familjen på grund av psykisk misshandel riskerar att skadas och bör därav omhändertas. 

Socialnämnden påtalar att barnen oftast får ta hand om sig själva och att barnen inte får 

tillräcklig tillit, vägledning eller gränssättning. De har även fått uppleva våld och hot om våld 

från sin mamma. Ställföreträdaren medger bifall till ansökan då utredningen visar på 

alarmerande omsorgsbrister. Förvaltningsrätten anser att barnen vuxit upp i en otrygg hemmiljö 

och att mamman ej har förmåga att ta hand om dem. Hon kan ej tillgodose barnens behov av 

trygghet och omsorg. 

Analys 

Sammanfattningsvis kan vi se att i de flesta mål beaktas ett barnperspektiv, det vill säga att de 

vuxna i barnens omgivning gör en sammanfattande tolkning av barnets situation och behov och 

utifrån det ser till att barn sätts i främsta rummet (Unicef Sverige, 2009 & Socialstyrelsen, 2012). 
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Detta av socialnämnden samt övriga vuxna aktörer så som skola, polis, grannar och 

ställföreträdare. Genom detta kan vi se att vårt resultat skiljer sig från tidigare forskning, då vi i 

högre grad finner att ett barnperspektiv har beaktats. (jfr. Westerdahl, 2009, Mattsson, 1998, 

Erikson & Näsman, 2008, Cederborg & Karlsson, 2001). 

Vi har uppmärksammat att det förekommer skillnader i de olika beslutsunderlagen vad det gäller 

att belysa barns perspektiv eller inte. Ett exempel är mål 5. I det fallet är det oklart om barnen har 

fått träffa sin ställföreträdare, då det inte framkommer hur ställföreträdaren har bildat sig en 

uppfattning kring barnens situation. Detta tyder på att barnets perspektiv inte har beaktats. 

Studerar vi istället mål 4 har både ett barnperspektiv och barns perspektiv beaktats utifrån att de 

vuxna har tolkat pojkens situation samt att han har fått komma till tals och deltagit som en aktör i 

processen. Barnets perspektiv innebär att barnet ses som en aktör samt att den vuxna lyssnar på 

barnet om hur hen upplever sin situation och utifrån ålder och mognad tagit hänsyn till vad barnet 

säger (Unicef Sverige, 2009 & Socialstyrelsen, 2012). Dock kan vi inte avgöra om det är på 

grund av att det är olika Förvaltningsrätter, då det finns brister i att belysa detta hos de båda 

Förvaltningsrätterna. Detta tyder även på att det fortfarande finns delar att arbeta med och 

utveckla för socialsekreterare som arbetar med barn och unga. Tidigare forskning har påvisat att 

det finns skillnader mellan olika länsrätter i landet vad det gäller att belysa och dokumentera 

barns perspektiv (jfr. Westerdahl, 2009).  

Det som skiljer vårt resultat från tidigare forskning är att nästan samtliga barn har fått möjlighet 

att prata med sin ställföreträdare och uttrycka sin syn och åsikt kring deras situation. Vi kan inte 

säga att detta är generellt, men i de beslutsunderlag vi har valt att granska har barnperspektivet 

beaktats. Det som stämmer överens med tidigare forskning är att det inte framkommer om barnet 

har fått hjälp att förstå den information som de eventuellt har blivit tilldelade, vilket än så länge 

ses som en brist i utredningarna (jfr. ibid).  

När vi ser till Shiers modell (2001) kan vi här se att beslutsunderlagen överlag når upp till steg 

ett, då socialsekreterare och ställföreträdare generellt har lyssnat på barnens åsikter och 

berättelser om deras situation. Detta har kunnat genomföras då barnet själv har velat vara 

delaktiga i processen. Dock är det i nästan lika hög utsträckning som underlagen inte har nått upp 

till denna nivå, utan befinner sig under stegen. Underlagen ger oss dock inte hela bilden av 

beslutsprocessens tidigare skede vilket kan innebära att vi missar viktig information kring fallen. 

Möjligtvis kan barnen fått samtala med personal på skolan och/eller socialsekreteraren, vilket 

skulle innebära att steget av åtaganden under öppningar skulle kunna nå upp till nivå två där de 
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professionella har lyssnat till barnen och även stöttat dem i att uttrycka sig. Då våra 

beslutsunderlag inte säger något om barnens åsikter anser vi att de inte når upp till nivå tre där 

beaktning av barnens åsikt ska tas. Vad det gäller möjligheter är det svårt för oss att bedöma om 

socialnämnden och Förvaltningsrätten arbetar efter ett sätt som gör det möjligt att lyssna till 

barnen. Detta då det inte framkommer i vårt granskade material. Det framkommer inte heller om 

de vuxna har idéer eller aktiviteter för att hjälpa barnen att uttrycka sina åsikter. Därav blir det 

även svårt att säga vilken av de tre definitionerna av barnperspektivet som synliggörs utefter 

möjligheter. Utifrån att vi enbart granskar den sista delen i beslutsprocessen och ej det 

aktmaterial som ligger till grund för dessa beslutsunderlag kan vi inte heller vi ta ställning till 

vilket steg de befinner sig på vad det gäller möjligheter till att delaktiggöra barnen enligt Shiers 

modell (jfr. Shier, 2001).  

Mål 4 sticker ut från resterande resultat som vi har fått fram, då pojken får vara delaktig upp till 

nivå fyra utifrån Shiers delaktighetsmodell (2001). Då det finns tydligt dokumenterat att han 

blivit tillfrågad om sin situation och sina upplevelser tyder det på en delaktighet i 

beslutsprocessen i enlighet med steg fyra. Dock framkommer det inte om han fått dela makten 

med de vuxna i ärendet, och därav kan vi inte ta ställning till om detta har uppnåtts. Utifrån detta 

påvisar det även att det finns möjligheter i den här organisationen för att delaktiggöra barnen. Vi 

kan dock inte se om det finns några särskilda rutiner som möjliggör detta, då det inte 

framkommer i vårt underlag. Detta påvisar att det finns öppningar i enlighet med Shiers modell i 

detta fall. Utifrån tidigare forskning ser vi att en utveckling skett då tidigare forskning tyder på att 

barn inte blir lyssnade till (Mattsson, 1998). Dock måste barnet själv vilja delta för att detta ska 

vara möjligt, vilket är viktigt att belysa då barnen inte får tvingas att delta mot sin vilja (jfr. Shier, 

2001). 

I vår empiri framkommer det inte om barnen förstått innebörden av att prata med ställföreträdare 

och socialsekreterare, vilket gör det svårt att bedöma vilket steg i Harts delaktighetsstege vår 

empiri befinner sig på. Om vi ser till att barnen i hög grad inte fått någon information och därmed 

inte förstår innebörden med att prata med de vuxna skulle barnen i beslutsunderlagen kunna nå 

upp till steg tre i Harts modell. Det innebär att barnen har blivit tillfrågade och även fått chans att 

berätta sin syn på sin situation, men att de trots det enbart deltagit symboliskt (jfr. 1992). Att 

barnen inte har blivit informerade om utredningarna kan bero att barnen har konstruerats som 

offer som socialsekreterarna agerar beskyddande mot vilket leder till att barnen blir exkluderade 

ur beslutsprocessen. Det leder till att ingen skuld läggs på barnet utan istället på vårdnadshavarna 

som bär ansvaret för den situation som de har förorsakat. Detta tror vi är väldigt vanligt när det 
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gäller just beslut enligt 2 § LVU, då det är yttre omständigheter som förorsakat barnens 

livssituation när de omhändertas (jfr. Eriksson & Näsman, 2008, Ponnert, 2007). 

Det svårt att avgöra om barnen blivit informerade om situationen, då det endast i mål 4 står 

tydligt beskrivet att Socialnämnden haft samtal med pojken med anledning av utredningen. Hur 

ålder och mognad har påverkat barnets delaktighet utifrån lagen går inte att utläsa i 

beslutsunderlaget då det inte finns beskrivet. Enligt Socialtjänstlagen har barnet rätt att få 

information kring utredningen samt ges möjlighet att yttra sig kring omständigheter som rör hen. 

Hänsyn ska sedan tas utefter barnets ålder och mognad (SoL kapitel 11, 10 §). 

Förvaltningsrätten har ett visst barnrättsperspektiv utifrån Socialtjänstlagen, där de utifrån lagen 

bedömer barnets situation och bifaller eller avslår ansökan i enlighet med barnets bästa. Dock kan 

vi se brister i hur rätten och socialnämnden bemöter och tillvaratar barnets röst i 

utredningsprocessen. I hög grad påvisar beslutsunderlagen även det samband som Ponnert (2007) 

skriver om i sin avhandling, att i de fall föräldrarna motsätter sig stöd bedöms fallen oftast 

hårdare (jfr. mål 5). I svensk lag finns inget konkret som säger att de vuxna inom den sociala 

barnavården ska lyssna till barnet, vilket innebär att barnets perspektiv ej måste beaktas (jfr. 

Unicef Sverige, 2009 & Socialstyrelsen, 2012). Däremot står det i 1 § LVU att insatser inom 

Socialtjänsten för barn och unga ska göras i samförstånd med den unge och hens vårdnadshavare. 

För att detta ska kunna följas måste dock den vuxna lyssna till barnet för att insatser ska kunna 

ske i samförstånd. Detta innebär att ett barnrättsperspektiv måste införlivas i beslutsprocessen, 

vilket innebär att barns rättsliga status måste tas tillvara (Unicef Sverige, 2009 & Socialstyrelsen, 

2012). Det finns inte skrivet i lagtext att barn ska få stöd i att uttrycka sina åsikter i ärenden som 

rör barnet., utan det står endast att barn ska få möjlighet till detta. Vad vi kan utläsa av våra 

beslutsunderlag har barnen ej fått stöd i att uttrycka sin åsikt. Detta kopplar vi till ett 

barnperspektiv, där de vuxna i barnens omgivning gör tolkningar av barnens situation och vilja 

men där de ej har någon skyldighet att lyssna till barnet. Det gör att vårt resultat inte når upp till 

nivå två enligt Shiers modell (2001). Vår tolkning av detta skulle dock kunna se annorlunda ut 

om vi även hade haft tillgång till socialnämndens aktmaterial. 

Delaktighet 

Tes: Kan vi se hur barnet är delaktigt i beslutsunderlaget och i vilken grad sker detta? 

Mål l, Alice 14 år. Enligt socialnämnden har flickan sagt att hon känner sig hotad i staden hon 

bor i när hon blev påkommen av polisen när hon bar kniv. Flickan själv säger till socialnämnden 
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att hon vill att ansökan om LVU enligt 2 och 3 §§ ska avslås. Detta för att hon tycker att det som 

nämnden sagt om henne inte stämmer. Hon själv säger att hon mår bättre idag och har en bättre 

situation än tidigare. Hon säger att hennes föräldrar inte dricker lika mycket alkohol och då finns 

inte några brister i omsorgen längre. Flickan säger även att hon inte tagit några droger. Det som 

gör att andra kan uppfatta henne som påverkad är att hon har svårt att sova och ser därmed trött 

ut. Hon har även påtalat för socialnämnden att hon inte vill bli placerad utanför sitt egna hem. 

 

Mål 2, Bea 14 år. Flickan själv berättar för socialnämnden att hon rymt hemifrån för att hon 

tyckt att det varit dåligt hemma. Flickan berättar även att hon har efterfrågat större tydlighet i sin 

uppfostring och vägledning från de vuxna. Hon vill ha tydliga gränser som hon vill vara med och 

bestämma ihop med sin mamma. Flickan har blivit placerad i jourhem och berättar för sin 

ställföreträdare att hon trivs bra där och kan slappna av. Hon berättar även att hon har regler och 

rutiner som hon följer. Skolan har börjat fungera bra, och hon får hjälp med läxor där. Enligt 

flickans ställföreträdare har flickan berättat att hon inte är med de äldre kompisarna längre och 

att hon passar tider som hon ska vara hemma i jourhemmet. Nu vill flickan gärna flytta hem så 

fort det går, men hon är rädd för att hon och hennes mamma eller syster ska börja bråka. Om de 

skulle börja bråka kommer flickan att rymma hemifrån igen uppger hennes ställföreträdare. 

Mål 3, Collin 13 år. Enligt socialnämnden uppger pojken att han har det bra och vill bo hos sin 

pappa, samt att han inte vill bo med sin mamma. Pojken berättar även att han aldrig sett sin 

pappa ta droger men att han är medveten om att han gör det ibland. Att hans pappa är med 

kriminella och personer som brukar droger säger pojken inte är så allvarligt. Han säger att han 

var mer orolig förr när hans pappa var borta långa stunder, men att han nu har vant sig vid att inte 

veta när han kommer hem. Pojken berättar för sin ställföreträdare att han trivs bra i 

familjehemmet som han nu är i även om han är lojal mot sin pappa och vill flytta hem. Han skulle 

även kunna tänka sig att kunna bo växelvis hos sina föräldrar. 

Mål 4, David 6 år. I samtal med handläggare på Socialtjänsten framkommer det att pojken sagt 

att hans mamma blir full. Han visar även hur vingligt hon går vid dessa tillfällen för 

handläggaren. Pojken säger även “det nästan är som att man måste bära henne”. Trots det säger 

pojken att han vill bo med mamma. Han säger även att mammas sambo stöp henne i lägenheten 

där de bor förut men att han inte minns när det var. När pojken får frågan om det är något han vill 

ändra på säger han att han vill att hans mamma ska sluta dricka öl samt att han vill att hon ska ge 

honom tid. I samtal mellan pojken och mamman säger han att han inte vill flytta till mormor utan 
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bo kvar hos mamma. Ställföreträdaren säger att pojken har berättat att han är hos sin mormor på 

helgerna, vilket han inte tycker om så mycket. Vidare har pojken berättat att mammans sambo 

slagit honom med en pinne vilket gjort att han inte är så positiv till honom. Han säger att det 

blivit mycket bättre sedan sambon flyttat ifrån dem. Pojken berättar att han trivs hemma och har 

inte sagt något negativt om sin mamma. Han har heller inte sagt något om alkohol, men däremot 

har han berättat om när socialjouren var där och tog honom till sin mormor. 

 

Mål 5, Erik 7 år och Elin och Elis 5 år. Det framkommer inte någonstans i beslutsunderlaget vad 

de tre syskonen har för åsikter kring utredningen eller hur de uppfattar situationen. De finns 

endast beskrivet av de olika parterna samt vittnena hur barnens situation ser ut. 

Mål 6, Frida 5 år. Det framkommer inte att socialnämnden eller ställföreträdaren har samtalat 

med flickan om hennes situation. Det nämns bara vid ett tillfälle att flickan verkar må dåligt, 

uppgifter som förskolan lämnat. 

Mål 7, Gun 13 år. Flickan har uttalat sig i socialnämndens utredning, där hon beskriver att hon 

är rädd för att hennes föräldrar ska göra henne illa. Hon vill inte träffa någon av dem. Hon kände 

sig inte trygg då hon var placerad i samma stad som pappan (mamman bor i Irak), men sedan hon 

fick hemlig vistelseort har hon känt sig trygg. Ställföreträdaren förklarar att flickan vill bo kvar 

där hon bor nu, hon är rädd för sina föräldrar och vill inte ha någon slags kontakt med dem. 

 

Mål 8, Henrik 13 år och Helen 8 år. Socialnämnden anför att pojken berättat om deras 

hemsituation med våld och hot om våld samt att mamman dricker mycket och kan försvinna 

några dagar. Socialnämnden påtalar även att barnen talar om situationen som något vardagligt 

och normalt. Barnens ställföreträdare framför att flickan uttryckt att hon inte förstår varför hon 

fått flytta hemifrån, hon förstår att mamman dricker för mycket men tycker inte det är ett så stort 

problem. Hon tycker det är jobbigt att hon inte får prata med sin mamma så ofta. Hon trivs dock i 

familjehemmet. Pojken har berättat att han vill flytta hem. Han förstår dock att han fick flytta för 

att mamma dricker för mycket men han har aldrig känt sig otrygg hemma. Ställföreträdaren anser 

dock mot barnens vilja att bifalla ansökan om omhändertagande. 
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Analys 

I sex av åtta fall delaktig görs barnen genom samtal med både professionella på socialnämnden 

och med ställföreträdare. De får genom samtal en chans att uttrycka sina åsikter och sin vilja 

kring utredningarna. Mattssons studie visar på att barn överlag ej ges möjlighet till 

kommunicering med de professionella på socialnämnden och så även med Förvaltningsrätten och 

det offentliga biträdet (1998). Ur detta kan en utveckling skönjas mot ökad delaktighet sedan 

Mattssons gjordes sin studie år 1998. Sex av åtta barn i vår empiri från 2015 kommer till tals, 

dock i varierande utsträckning. Warming (2011) bekräftar denna utveckling som skett över åren i 

hennes studie om barns delaktighet i Socialtjänstens utredningar, men hon är dock kritisk då det 

fortfarande finns stora brister i vilken grad de delaktig görs. 

Vi ser att i flera av målen blir barnen lyssnat till både av Socialtjänsten och det offentliga 

biträdet, dock beaktas inte barnets vilja vid beslutsfattandet, vilket då kan motsvaras av steg tre 

på Harts delaktighetsstege (1992). Detta innebär att barns delaktighet är symbolisk. Barnen ges 

möjlighet att yttra sig men vid beslutsfattandet tas barnens åsikt inte med som en påverkande 

faktor (ibid). Delaktigheten hos barnen kan därmed antas endast vara för syns skull och ej ha ett 

meningsfullt syfte. Enligt Shiers modell befinner sig dessa barn på steg ett då vi inte kan utläsa 

om barnen får stöd i att uttrycka sig eller om det grundar sig på eget initiativ, vilket skiljer nivå 

ett och två åt. Dock anser vi att delaktigheten hos barnen ej når upp till nivå tre eller högre, då 

barnens röst överlag ej finns med som påverkande faktor i besluten (jfr. 2001). 

 

I mål 3 tyder dokumentationen i underlaget på att socialsekreterare är villiga att lyssna till 

pojkens åsikter. Dock ser vi att de använt hans deltagande på ett sätt som gör att han inte får 

komma till tals vad det gäller hans åsikter kring hans situation. De har istället vinklat det till att 

han har fått besvara frågor kring hur hans föräldrar är i deras föräldraroll. Det framkommer inte 

om det finns ideér och aktiviteter som underlättar för pojken att uttrycka sina åsikter vilket gör att 

han ej når upp till steg två på Shiers modell (2001). Vårt resultat samstämmer med tidigare 

forskning vilket vi ser som ett fortsatt förbättringsområde i den sociala barnavården för att 

barnets upplevelse av sin situation ska framhävas istället. Barn bör inte ses och användas som ett 

bedömningsverktyg då konsekvensen blir att barn inte uttrycker deras egen vilja, då de inte får 

utrymme till det. I många fall är barn inte medvetna om att de används på detta sätt vilket gör att 

de exkluderas från delaktigheten i processen. Därmed bör vikt ligga vid att använda barn som en 

aktör i processen, för att få in barns perspektiv i processen som innebär att de ses som en aktör 

(jfr. Alexius & Hollander, 2014, Unicef Sverige, 2009 & Socialstyrelsen, 2012). 
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I utredningarna kan vi generellt se att barnen delaktig görs i högre utsträckning i takt med en 

stigande ålder. Dock är det i vissa fall otydligt hur barnen får vara delaktiga i processen. Det 

framkommer att barnen uttrycker sig men inte hur och under vilka förutsättningar. Det 

framkommer heller inte vad av informationen som tolkas av de vuxna. I tidigare forskning 

framkommer det att det bemötande och den delaktighet barn ska få enligt svensk lagstiftning inte 

beskrivs i utredningsmaterialet, liksom vi har sett tendenser till. Vidare framkommer det att ålder 

och mognad är grunden till hur pass hög utsträckning barnen delaktig görs i processen, vilket 

styrker våra resultat som vi har fått fram i dessa fall där det är otydligt dokumenterat hur 

delaktigheten ter sig (jfr. Eriksson & Näsman, 2008, Warming, 2011). 

 

I mål 5 och 6 framkommer det inte att barnen har fått vara delaktiga och vi ser ett samband då det 

i båda fallen handlar om yngre barn som är fem och sju år gamla. Utsagor finns bara beskrivet 

utifrån andra berörda så som föräldrar, skola och andra inblandade och hur de uppfattar barnens 

situation. Deras låga ålder kan påverka att de inte kan delta då de har svårare att förstå 

innebörden av att delta samt att uttrycka sin vilja till delaktighet. Detta resulterar i att de inte når 

upp till steg ett på Harts delaktighetsstege, vilket tyder på att barnen i dessa fall inte blir 

rådfrågade eller att det finns en vilja att delaktiggöra barnen från socialsekreterarnas sida (1992). 

Det sistnämnda kan även bero på att socialsekreterare som kommer i kontakt med barnen kan se 

begreppet delaktighet på ett annat sätt än vad övriga socialsekreterare gör i resterande 

beslutsunderlag vi granskat (jfr. Eriksson & Näsman, 2008).  

 

I mål 4 sticker dock resultatet ut i jämförelse med övriga resultat, då pojken får vara delaktig upp 

till nivå fyra. Det är tydligt dokumenterat att pojken har pratat med handläggare på Socialtjänsten 

tyder det på att de är redo att lyssna till honom. Detta då det även finns dokumenterat vad han har 

sagt. Det framkommer även att han har fått stöd i att uttrycka sig då han har fått ledande frågor så 

som vad han vill ändra på i sin tillvaro som han sedan har besvarat. Han har även fått möjlighet 

att uttrycka sig genom att kroppsligt visa hur han upplever att hans mamma går när hon blir 

onykter. Det visar på att handläggaren varit öppen för att stödja pojken på flera sätt i att uttrycka 

vad han känner. Pojken har berättat att han helst vill bo hemma men att han upplever att det är 

jobbigt när han mamma blir onykter, dock framkommer det inte om handläggare eller 

ställföreträdare beaktat dessa åsikter. Men vi upplever att han har fått delta i utredningen då det 

framkommer att han har fått berättat hur han upplever sin situation, samt vad han önskar att ändra 

på. Det är dock oklart om han får dela makten med de vuxna, då det inte framkommer i 

beslutsunderlaget. Utifrån detta finns det många öppningar i organisationen som gör detta 
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möjligt. Dock är det svårt för oss att bedöma om beslutsprocessen gör det möjligt att beakta 

pojkens vilja då det inte framkommer att det gjorts. Sedan tolkar vi även att det finns rutiner som 

gör att pojken har kunnat vara delaktig i processen, dock inte vad det är för rutiner eller hur de 

går tillväga med dessa. Men utifrån att han har varit delaktig ser vi att det är ett fungerande arbete 

som utförts inom organisationen. Vad det gäller rutiner för att möjliggöra för pojken att dela 

makten med de vuxna framkommer det inte, och vi kan därmed inte ta ställning till om detta finns 

utifrån Shiers modell (2001). I den tidigare forskningen framkommer det att barn i stor 

omfattning inte får komma till tals och delaktiggöras, främst barn under 15 år. I dessa fall har 

heller inte ställföreträdaren framfört barns åsikt, vilket inte stämmer överens med det här 

resultatet. Dock kan vi se att detta är det enda underlag som detta skett i så stor grad, vilket pekar 

på att detta inte sker i så stor omfattning av beslutsunderlagen (jfr. Mattsson, 1998, Shier, 2001). 

 

Det finns inte skrivet i SoL eller LVU att barn måste delta i beslutsprocesser, även om LVU är en 

tvångslag. Därmed är det inte är möjligt för socialsekreterare att tvinga barn att delta mot deras 

vilja då de inte har stöd i lagen för detta. Det som tidigare forskning har påvisat är att barn ändå 

deltar mot sin vilja (jfr. Eriksson & Näsman, 2008), vilket inte våra resultat visar på. Att barnen 

har deltagit mot sin vilja i tidigare forskning beror på att de ej fått information om syftet med 

utredningen (ibid). Det finns heller inte ett krav på att barn och vuxna ska dela på makt och 

ansvar för beslut, vilket motsvarar nivå fem på Shiers delaktighetsmodell (2001). Detta tror vi 

påverkar socialsekreterare att uppnå högre nivåer när de ska delaktiggöra barnen i 

beslutsprocessen. Därmed har inga barn varit delaktiga i denna utsträckning då steg fem inte finns 

med i lagtext, vilket kan göra att socialsekreterare inte prioriterar detta moment i deras arbete. 

Beaktande av barnets vilja 

Tes: Beaktar Förvaltningsrätten och Socialnämnden barnets vilja i beslutsunderlaget? 

Mål 1, Alice 14 år. Socialnämnden har i detta fall ansett att flickan är i behov av vård utanför det 

egna hemmet, vilket Förvaltningsrätten instämmer med då det finns en påtaglig risk att hennes 

utveckling skadas. Detta trots att flickan vid flera tillfällen sagt att hon inte vill bli placerad 

utanför det egna hemmet. Vid tidigare placeringar har hon själv avbrutit dessa. 

Mål 2, Bea 14 år. Förvaltningsrätten beslutar att flickan behöver beredas vård med stöd av 2 § 

LVU. Detta utifrån att de positiva förändringar som skett har endast varit stabila under en kort 

tid. Därav behöver de bli mer stabila innan flickan kan flytta hem igen. Då flickans mamma 
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motsätter sig detta på frivillig väg behöver detta fattas med en tvångslag. Detta trots att flickan 

vill flytta hem så snart som möjligt, även om hon uppgett att hon trivs bra i jourhemmet. 

Mål 3, Collin 13 år. Pojkens mammas hemförhållande har blivit bättre och pojken har fått en 

annan tillit för henne, dock ses de inte som tillräckligt stabila för att garantera nödvändig omsorg. 

Därav har Förvaltningsrätten kommit fram till att föräldrarna brister i sin omsorg och kan inte 

tillgodose pojkens behov så som struktur, stabilitet, kontinuitet och trygghet. Därav beslutar de 

att pojken är i behov av vård enligt 2 § LVU och beaktar inte pojkens vilja då han vill bo hemma. 

Mål 4, David 6 år. Förvaltningsrätten bedömer att pojkens hemförhållanden fortfarande innebär 

en påtaglig risk för att pojkens utveckling skadas, och därmed är han i behov av vård enligt 2 § 

LVU. Utifrån detta beaktas inte pojkens vilja då han helst vill bo hemma. 

Mål 5, Erik 7 år och Elin och pojke 5 år. Då det ej har framkommit i utredningen hur barnen 

uppfattar sin situation, det nämns inget om samtal med barnen, beaktas per automatik inte 

barnens vilja. 

Mål 6, Frida 5 år. Det framkommer inte hur flickans vilja uttrycks i utredningen, därav beaktas 

inte flickans vilja. 

Mål 7, Gun 13 år. Ställföreträdaren menar att flickans rädsla för sina föräldrar ska tas på stort 

allvar och hänsyn till detta måste tas. Fadern uppger att han ej kan ta ansvar för dottern, både 

mamman och pappan samtycker till vård på frivillig väg. Detta grundar rätten sitt beslut på och 

avslår ansökan enligt LVU, ingen beaktning tas till flickans vilja då hon ej vill bo kvar hemma. 

Mål 8, Henrik 13 år och Helen 8 år. I slutsatsen nämns inte barnens vilja om att få flytta hem 

igen, men det framkommer i underlaget att pojken vill flytta hem dock inte vad flickan vill. De 

omsorgsbrister som finns leder till att rätten bifaller ansökan om omhändertagande. 

Analys 

Sammanfattningsvis tar Förvaltningsrätten inte beaktande av barnens vilja i flera av de åtta 

beslutsunderlag vi granskat. I mål 8 har vi svårt att avgöra om beaktande tagits eller inte. Det 

gäller ett syskonpar där det enbart framkommer att pojken vill flytta hem. Det framkommer inte 

om flickan vill flytta hem eller inte, därav vår problematik att ta ställning till om 

Förvaltningsrätten beaktar syskonparets vilja eller inte. Vi kan se att pojken själv vill delta då han 

framför sin röst via sin ställföreträdare, dock är det inte säkert att han förstår innebörden med att 
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delta då det inte framkommer i beslutsunderlaget. Om så är fallet att pojken enbart är med för att 

socialsekreteraren ska kunna fullfölja sin utredning är pojken delaktig i väldigt låg grad utifrån 

Harts delaktighetsstege (1992). Pojken har därmed inget inflytande över processen som styrks 

genom att Förvaltningsrätten inte beaktar hans vilja. Vad det gäller hans systers vilja är det svårt 

att se vart på delaktighetsstegen hon befinner sig då det genom beslutsunderlagen inte 

framkommer vart hon vill bo och därmed kan Förvaltningsrätten inte ta beakta detta. Enligt 

beslutsunderlaget framkommer det att flickan får sin röst hörd gällande hennes åsikt kring hennes 

situation, men ej om hon blivit tillfrågad om vart hon vill bo. Det kan bero på att hon enbart blir 

hörd då lagen kräver det och att det inte finns någon vilja eller kunskap om hur flickan annars 

skulle kunna göras delaktig på ett högre plan. Därmed kan vi se att hon har ett väldigt lågt 

inflytande enligt Harts delaktighetsstege och befinner sig på steg ett (1992). I 

beslutsmotiveringen i målet nämns inte pojkens önskan om att få flytta hem igen, hans röst har 

därmed inte funnits med som en påverkande faktor och beaktning har därav inte tagits. Detta 

innebär att nivå tre under öppningar i Shiers modell ej uppnås (jfr. 2001). Vi kan ej utifrån 

beslutsunderlaget tolka hur möjligheterna till att visa beaktning av barnens åsikter finns med 

(nivå tre), vi kan heller inte se om de professionella vuxna haft möjlighet att aktivt hjälpt barnen 

att uttrycka sig (nivå två). Utifrån Shiers modell tolkar vi därav att de professionella vuxna i 

beslutsunderlaget når upp till nivå ett, då de lyssnar till barnen (2001).  

I mål 2 är det svårt att veta om Förvaltningsrätten beaktat flickans vilja då flickan uppger att hon 

vill flytta hem så snart som möjligt men trivs bra i sitt familjehem. Då det inte framkommer hur 

länge hon blir kvar i familjehemmet är det svårt att veta om de beaktar flickans vilja, då vi inte 

kan bedöma om hon kommer att flytta hem till hennes vårdnadshavare ”så snart som möjligt” 

som flickan vill. Vad vi kan se får flickan möjlighet att via sin ställföreträdare säga hur hon vill 

ha det samt vad hon tycker om hennes nuvarande situation. Det visar på att hennes 

ställföreträdare stärker hennes ställning i målet så hon får en större chans att påverka beslutet (jfr. 

Mattsson, 2015). Om vi ser till Harts delaktighetsstege hamnar flickan på steg fyra, vilket innebär 

att hon blir inbjuden till att delta och får information om varför hon deltar. Detta synliggörs 

genom att hon förstår riskerna med att flytta hem samt att hon inser att hon har det bra i 

familjehemmet. Vår tolkning utifrån underlaget är att hon förstår varför denna utredning 

genomförts samt hur det ska gå tillväga (jfr. Hart, 1992). I beslutsunderlaget framgår att flickan 

samtalat med socialsekreteraren och sin ställföreträdare. I och med det kan vi se att nivå ett under 

öppningar och möjligheter i Shiers modell (2001) uppnås då flickans åsikter har blivit lyssnade 

till, vilket även innebär att det fanns möjligheter till detta utifrån socialsekreterarens perspektiv. 
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Det framkommer dock ej om flickan fått stöd i att uttrycka sig eller att hennes röst har funnits 

med som en påverkande faktor i processen. Därav tolkar vi att nivå två och tre under öppningar ej 

uppfylls (jfr. Shier, 2001). 

Vi kan ej urskilja hur barnen i mål 5 och 6 har fått möjlighet eller själva tagit ansvar att uttrycka 

sin vilja till socialsekreterarna och sina ställföreträdare. Vid nivå ett ska barnens åsikter och 

berättelser bli lyssnade till, vilket även kräver att möjligheterna till det finns. I och med detta 

tolkar vi att nivå ett under öppningar och möjligheter i Shiers modell (2001) ej uppnås. Detta 

innebär även att beaktning av barnens vilja inte kan utläsas i beslutsunderlaget, då barnens vilja ej 

är synlig i underlaget. Därav nås inte nivå tre på Shiers modell (2001) där barnen ska ha en aktiv 

roll och deras röst ska finnas med som en påverkande faktor (jfr. Shier, 2001). 

I mål 1 samt mål 3 kan vi se att barnen har fått samtala med de professionella vuxna, där de fått 

möjlighet att uttrycka sina åsikter kring situationen.  I mål 3 kan vi se att de professionell vuxna 

endast inhämtat information från pojken kring föräldrarnas omsorgsförmåga men ej hur pojken 

upplever sin situation. Det framkommer dock inte att socialsekreteraren eller ställföreträdaren har 

haft en aktiv roll i att hjälpa barnen uttrycka sina åsikter. Det finns heller inget som tyder på att 

barnens röst har varit en påverkande faktor under beslutsprocessen, vilket innebär att nivå två och 

tre ej uppfylls. Därav tolkar vi att dessa mål når upp till nivå ett i Shiers modell (2001), då de 

vuxna har lyssnat till dem. 

I mål 7 kan vi se att flickans önskan beaktats om att bo på hemlig vistelseort. Detta då de i 

beslutsunderlaget anför att flickans rädsla för föräldrarna bör leda till bifall om omhändertagande 

på hemlig ort. Utifrån detta tolkar vi att nivå tre under öppningar och möjligheter i Shiers modell 

uppfylls (jfr. Shier, 2001). Däremot går förvaltningsrättens beslut emot flickans vilja då de anser 

att föräldrarnas samtycke till vård på frivillig väg ej föranleder hemlig vistelseort. Trotts detta 

skulle nivå tre kunna vara uppfyllt då det ej krävs att beslutet tas utefter barnets vilja.  

I mål 4 har socialsekreteraren och ställföreträdaren lyssnat till pojken, vi tolkar även att de gett 

pojken stöd i att uttrycka sig genom att ställa frågor där han fått möjlighet att uttrycka sig både 

verbalt och kroppsligt. Vi kan genom beslutsunderlaget se att beslutet ej fattats utefter  pojkens 

önskan om att få bo hos sin mamma, dock så tolkar vi att hans röst har funnits med som en faktor 

bland många andra. Detta uppfyller nivå tre där beaktning av barnets åsikt tas, detta innebär dock 

inte att beslutet fattats utefter barnets önskemål. Vilket inte heller görs i mål 4, där 

Förvaltningsrättens beslut grundar sig på pojkens bästa vilket går emot hans önskan. 
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Utifrån skyldigheter i Shiers modell (2001) utgår vi från den svenska lagstiftningen och vad den 

säger om beaktning av barnets vilja och åsikt. Enligt lagen barns åsikt beaktas och inställning 

med beaktande av barnets ålder och mognad (SoL kapitel 11, 10 §). Därav måste socialnämnden 

beakta detta i enlighet med steg tre under skyldigheter i Shiers modell (2001). Detta har vi 

uppmärksammat inte görs i så hög utsträckning i våra beslutsunderlag, vilket vi anser vara en stor 

brist då det finns med i lagtexten som socialnämnden ska följa i deras arbete. Då socialnämndens 

arbete brister i det avseendet medför det även att det finns brister i Förvaltningsrätten som 

grundar sina beslut på socialförvaltningens utredning.  Detta är något som Alexius och Hollander 

(2014) har uppmärksammat i deras studie, där det framkommer att det i flertalet fall endast är 

barns behov som bedöms i utredningar och att deras åsikter och vilja inte beaktas. 

Vi har i dessa underlag upplevt det svårt att veta vad barnet själv säger samt vad som tolkats av 

den vuxna. Detta kan leda till att barnet hamnar i utanförskap i utredningsprocessen, vilket bör 

förbättras för att stärka barns position ytterligare (Cederborg & Karlsson, 2001). Vi ser även ett 

mönster i beslutsunderlagen, där de skriver väldigt kort om barns vilja där det nämns i underlaget 

samt mer ingående om den vuxnas syn på barns behov. När de skrivit om barns behov skriver de i 

samband med hur bra omsorgsförmåga föräldrarna bedöms att ha (jfr. Alexius & Hollander, 

2014). 

Diskussion 

Det här avsnittet inleds med en kort sammanfattning av vad vi anser är de viktigaste delarna av 

resultaten. Därefter för vi en diskussion kring resultatet som följs av en kritisk metoddiskussion 

samt förslag till vidare forskning. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka om och hur barnperspektivet synliggörs i de 

beslutsunderlag vi inhämtat från Förvaltningsrätten gällande omhändertagande av barn utifrån 2 § 

LVU. De frågeställningar vi haft för avsikt att besvara är hur och på vilket sätt barnperspektivet 

synliggörs i beslutsunderlagen samt i vilken grad barnen delaktig görs och hur barnens vilja 

beaktas. Med anledning av att tidigare forskning uppmärksammat att det finns brister inom detta 

område tycker vi att det är viktigt att belysa området ytterligare. Studien har vi utfört genom att 

granska de inhämtade beslutsunderlagen med metoden argumentationsanalys. Vi har med hjälp 

av våra valda teoretiska perspektiv, Harts delaktighetsstege och Shiers delaktighetsmodell 

analyserat materialet utifrån våra teman. 
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Med hjälp av valda teoretiska perspektiv samt tidigare forskning har vi kommit fram till att 

barnperspektivet används i de åtta beslutsunderlag som vi granskar. Beroende på vilken definition 

av begreppet vi använder oss av ger det dock olika resultat. Definition ett av barnperspektivet 

finns med i samtliga beslutsunderlag, där de vuxna tolkar barnens situation. Däremot finns 

barnets perspektiv sällan med i så hög grad i beslutsunderlaget, vilket innebär att den vuxna har 

lyssnat på barnet om hur barnet upplever sin situation och utifrån ålder och mognad tar hänsyn 

till vad barnet säger (Unicef Sverige, 2009 & Socialstyrelsen, 2012). Med detta menar vi att 

barnen i vissa utredningar blir lyssnat till vilket samstämmer med barnets perspektiv samt 

barnrättsperspektivet, dock så beaktas inte detta senare i processen där beslut fattas av 

Förvaltningsrätten vilket går emot definitionerna (jfr. Unicef Sverige, 2009 & Socialstyrelsen, 

2012). Vi ser även i beslutsunderlagen att det generellt är övervägande föräldrarnas situation och 

förmåga som beskrivs och ej hur barnens behov och åsikter uttrycks. En anledning till detta kan 

vara att socialnämnden vill belysa föräldrarnas oförmåga att ta hand om sitt/sina barn för att på så 

sätt öka möjligheterna för bifall av omhändertagande i Förvaltningsrätten (jfr. Alexius & 

Hollander, 2014). Utifrån våra resultat kan vi även se att barnens grad av delaktighet i jämförelse 

med Hart (1992) och Shiers (2001) delaktighetsmodeller ej når upp till de högre stegen, vilket ej 

överensstämmer med FN:s konvention om barns rättigheter som menar på att barnen ska ha en 

aktiv roll i beslutsprocessen, vilket motsvara nivå fyra i Shiers delaktighetsmodell (jfr. Unicef 

Sverige, 2009).  

 

I vårt resultat ser vi att det enbart är ett barn som delaktig görs upp till steg fyra i Harts 

delaktighetsmodell, varav resterande barn i beslutsunderlagen ligger på en nivå under detta. Våra 

resultat skiljer sig därav från tidigare forskning i en positiv riktning, då barnen i vår studie 

delaktig görs till viss del (jfr. Mattsson, 1998, Eriksson & Näsman, 2008, Warming, 2011). Även 

om vi inte kan generalisera resultaten av vår studie till en vidare kontext blir det tydligt att det i 

våra resultat skett en förbättring inom detta område. Detta tolkar vi som en viktig förändring i 

samhället där barnens röster får ta plats. Vi kan dock se att även i de fall vi studerar där barnen 

delaktig görs var beaktandet av barnets vilja fortfarande bristfälligt, och kan förbättras ytterligare. 

Slutsatsen av detta menar vi tyder på att det finns ett fortsatt förbättringsarbete för att barn ska få 

en högre grad av deltagande inom den sociala barnavården och i dess juridiska instanser för att få 

sina rättigheter tillgodosedda. 
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Metoddiskussion 

Vårt val av att granska det sista steget i beslutsprocessen för ett beslut enligt LVU kan göra att vi 

går miste om information som kan vara av vikt. Aktmaterial från socialtjänsten hade kunnat ge 

oss viktig och intressant information kring målet som vi nu gått miste om. Detta innebär att vi 

inte kunnat se hur barnets roll har gestaltats under hela processen. Dock har detta ej varit möjligt 

då vi inte har möjlighet att få ut dessa akter på grund av sekretess samt att vår studie är för liten i 

sin omfattning. Detta kan medföra att vi får ett resultat som inte ger en heltäckande bild av denna 

problematik.  Det är även svårt att uppge att vårt resultat stämmer överens med hur det är 

generellt när vi granskar så få antal beslutsunderlag. Vi kan dock genom tidigare forskning styrka 

vårt egna resultat till viss del där det överensstämmer med tidigare gjorda studier (jfr. Alexius & 

Hollander, 2014). Detta skulle dock kunnat se annorlunda ut om vi hade gjort ett större arbete 

med fler antal beslutsunderlag från Förvaltningsrätter. Detta hade gjort att vi kunnat generalisera 

resultatet av vår studie på ett annat sätt än vad vi nu kan göra. 

  

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar har vi valt att göra en argumentationsanalys. Detta val 

har påverkat resultatets generaliserbarhet genom att metoden innebär att vi gör våra egna 

tolkningar av det material som vi granskar. I och med detta har vi valt att göra en analytisk 

generalisering, där vi jämför vårt resultat i förhållande till tidigare forskning. Under arbetets gång 

har vi stött på svårigheter att analysera ett av våra tre valda teman, barnperspektivet, utifrån Harts 

delaktighetstrappa (1992) och Shiers delaktighetsmodell (2001). Detta då det inte var självklart 

för oss över hur vi skulle gå till väga vid en analys av temat, då vi hade svårt att avgränsa från de 

övriga två. Detta löste vi genom att utgå från de tre olika definitionerna av barnperspektiv som vi 

sedan jämförde med de olika nivåerna i våra teoretiska utgångspunkter. Avslutningsvis har vi 

uppmärksammat att om vi hade haft möjligheten att även granska aktmaterialet från 

socialnämnden skulle vi troligtvis kunnat se ett annat resultat än det vi nu fått fram. 

Förslag till fortsatt forskning 

Då vi uppmärksammat att barns vilja i väldigt låg grad belyses i beslutsunderlag i enlighet med 

LVU finns ett område för framtida forskning kring detta. Förslag till vidare forskning är att 

undersöka hur mycket utrymme det finns för barn i ett tidigare skede i beslutsprocessen att bli 

hörda och lyssnade till vad det gäller deras vilja. Det kan komplettera vår studie med förhoppning 

om att ämnet blir mer belyst vilket kan resultera i att barn får en ökad möjlighet att uttrycka sin 

vilja och få den beaktad. 
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