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Sammanfattning 
Syftet med studien är att belysa hur barns bästa och barns position konstrueras i 
förvaltningsrättens domslut avgjorda under 2014 avseende lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga [LVU]. Studien syftar även till att se hur begreppet barns 
bästa används och vilket utrymme det får i materialet, genom att studera begreppets frekvens i 
domsluten samt en diskursanalys av tre fall. Studien har alltså både en kvalitativ och 
kvantitativ ansats. Den teoretiska grunden är barndomssociologisk. Studiens upptäckt är att 
barn som part i LVU-förhandling inte positioneras som subjekt eller aktör. Förvaltningsrätten 
tar mest fasta på socialnämndens konstruktion av barns bästa vid beslut om LVU. Begreppet 
barns bästa framkommer till en viss grad men barns vilja utgör aldrig en komponent i 
bedömningen. Slutsatsen är att FR inte framställer barns bästa i den mån som 
barnkonventionen och lagstiftningen möjliggör.  

Nyckelord: Barns bästa, 2§ LVU, förvaltningsrätt, diskursanalys, konstruktion, domslut, 
barndomssociologi. 
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Abstract 

The aim of the study is to analyze the construction of the concept in the best interest of the 
child and children’s positions in administrative law cases settled in 2014 regarding Law of 
mandatory care of minors [LVU] cases settled in 2014. The aim is also to study how the term 
in the best interest of the child is used and how often. The study is carried out with both a 
qualitative and quantitates focus. Counting the frequency of the term in the judicial verdicts as 
well as making a discourse analysis of three cases achieves this. The theoretical basis of the 
study is New Sociology of Childhood. The study finds that children are not positioned as 
subjects in the verdicts and primary attention is given to how the social welfare board 
constructs children’s best interest. The conclusion is that administrative law does not produce 
the best interests insofar as the Convention on the Rights of the Child and the law allows.  

Keywords: children’s best interest, 2§ LVU, administrative law, discourse analysis, 
construction, verdicts, New Sociology of Childhood.   
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Definitioner 
Förvaltningsrätten 
Sveriges rättssystem är uppdelat i olika discipliner, varav en är offentlig rätt. Inom offentlig 
rätt ingår förvaltningsdomstolarna vilka har till ansvar att behandla ärenden från statliga och 
kommunala myndigheter, såsom skattemål, sjukvårdsfrågor, skolfrågor och sociala frågor. 
Förvaltningsrätten utgör första instansen av förvaltningsdomstolarna. Beslut som 
förvaltningsrätten tar går att överklaga till kammarrätten och sista instansen är Högsta 
förvaltningsdomstolen (Staaf & Zanderin, 2011). 
 
Rättsäkerhet 
Medborgare ska känna tilltro till svenska rättssystemet där alla ska vara lika inför lagen. Det 
ska finnas en förutsägbarhet i utfall, påföljd och hur rätten dömer mål (Staaf & Zanderin, 
2011). 
 
Rekvisit 
Rättsfakta som föreskrivs i ett lagrum och är betydande för bedömning i domslut. Rekvisiten 
förklarar förhållanden och faktorer i målen som rätten ska döma i. Faktorerna och 
förhållandena måste vara uppfyllda för att rätten ska kunna fatta beslut (Hydén & Hydén, 
2011). 
 
Påtaglig risk 
Ett rekvisit som föreskrivs i bland annat i 2§ LVU. Påtaglig risk innebär att en viss nivå av 
risk måste uppfyllas för att tvångsvård ska bli aktuellt. Det måste finnas konkreta förhållanden 
som påtalar risk för skada hos ett barn. Vid ringa, övergående eller mindre betydande risk för 
skada uppfylls inte rekvisitet (prop. 1989/90:28; Lundgren, Sunesson & Thunved, 2014). 
 
Samtycke 
En enskild individ över 15 år, eller vårdnadshavare kan medge samtycke till att följa 
socialtjänstens förslag till insatser, helt eller delvis. LVU kan bli tillämpligt när samtycke inte 
finns eller är otillräckligt vid insatser som anses nödvändiga på grund av en påtaglig risk att 
barn skadas (Socialstyrelsen, 2009). 
 
Offentligt biträde och ställföreträdare 
Offentligt biträde och ställföreträdare har till uppgift att föra talan i domstolsförhandlingar åt 
parter i målet. Ett offentligt biträde är alltid på plats under förhandlingarna tillsammans med 
parten i målet, medan en ställföreträdare för individens talan genom fullmakt (Staaf & 
Zanderin, 2011). Offentligt biträde ska ha juridisk kompetens, personlig lämplighet, 
erfarenhet och kompetens att kunna handskas med samt företräda barn (Lundgren, Sunesson 
& Thunved, 2014). Enskild person som är part i ett mål hos förvaltningsrätten har rätt till ett 
offentligt biträde eller ställföreträdare (Staaf & Zanderin, 2011). 
 
Talerätt 
Talerätt omfattar personer med partsställning i en rättegång. Det resulterar till största del i att 
parter har rätt att starta processer, framföra synpunkter i dessa samt överklaga beslut (prop. 
1994/95:224). I LVU-förhandlingar ska barn tillskrivas partsställning i syfte att skydda och 
tillgodose deras behov (Mattsson, 2002). 
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Inledning 
Att besluta om vård- och behandlingsinsatser för barn är bland det svåraste och mest 
problematiska inom socialt arbete utifrån principen om barns bästa (Lundberg, 2009). År 
2013 hade ungefär 32 600 barn vård enligt Socialtjänstlagen (2001:453) [SoL] eller insats 
enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga [LVU]. För barn som 
fick vård enligt LVU var 72 % på grund av brister i hemmiljön (2§ LVU), 24 % av eget 
beteende (3§ LVU) och för resterande åberopades båda skälen. I relation till statistiken är det 
hög procentuell skillnad mellan vård som bereds med 2§ eller 3§ LVU (Socialstyrelsen, 
2014). 

Forskning om barn och barns position beskriver begreppet barns bästa och 
problematiserar det utifrån att det saknas en vedertagen definition. Detta leder till att 
yrkesverksamma och aktörer gör olika tolkningar och bedömningar. Begreppets betydelse kan 
därför anses otydligt och det går endast att definiera när det tillämpas i specifika sammanhang 
(Ryrstedt, 2009; Rejmer, 2002; Alexius & Hollander, 2014; Sundhall, 2012). Forskning inom 
området påvisar och uppmärksammar barns svårigheter att bli sedda som subjekt och aktörer 
(Rejmer, 2002; Ryrstedt & Mattsson, 2007; Cederborg & Karlsson, 2001). Barns rättsliga 
ställning har sedan 1900-talet utvecklats till att på senare tid ha en större betydelse i 
rättssammanhang. Det har resulterat i att innebörden av begreppet barns bästa har förändrats 
och barns position har stärkts. Barn ses idag i större utsträckning som rättssubjekt än tidigare 
(Rejmer, 2002). 

Barns rättigheter presenteras i Föräldrabalken (1949:381) [FB], SoL och LVU. Lagarna 
ska försäkra att barn utreds av socialtjänsten om den aktuella situationen kräver det, får 
medverka, komma till tals och vara part i utredningen genom ett offentligt biträde samt ges 
information om vad som sker i ärendet (Socialstyrelsen, 2009).  Sverige har ratificerat, det vill 
säga godkänt, Förenta Nationernas [FN] konvention om barns rättigheter, även kallad 
barnkonventionen. Barnkonventionen innehåller principer för barns rättigheter och finns till 
för att alla barn ska betraktas som individer och inte som annan parts egendom. Barn ska 
behandlas lika oberoende av var i världen det föds. I barnkonventionens tredje artikel påtalas 
att barns bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Den återfinns idag i 
både SoL och LVU. Varken i FN:s bestämmelser eller i svensk lagstiftning finns dock 
beskrivet vad som faktiskt är barns bästa vilket även har uppmärksammats i forskning 
(UNICEF, 2009; Lundgren, Sunesson & Thunved, 2014). De svenska lagarna har genomgått 
ändringar i flera avseenden för att stärka och skydda barn som far illa. Det föreskrivs tydligt i 
1 kap. 2§ SoL att barns bästa särskilt ska beaktas och det bästa för barn ska vara avgörande 
vid beslut som rör vård- eller behandlingsinsatser. Det föreskrivs även i 1§ LVU att det bästa 
för barn ska vara avgörande för beslut. LVU är en tvångsvårdslagstiftning vilket medför ett 
stort ingrepp i individens integritet då det inskränker självbestämmanderätten samt innebär ett 
frihetsberövande att bli tvångsomhändertagen. I samma paragraf föreskrivs det att insatserna 
ska utmärkas av respekt för individens människovärde och integritet (Lundgren et al., 2014). 

En problematisk aspekt av lagstiftning om barns bästa är frågan om på vilket sätt 
besluten kan anses vara rättssäkra. Det finns ingen förutsägbarhet i hur rätten ska döma enligt 
principen om barns bästa då begreppet är kontextberoende, vilket problematiserar aspekten att 
alla ska vara lika inför lagen. Med hänvisning till lagstiftningen måste yrkesverksamma ha 
beaktande av barns bästa i alla beslut som rör barn. Sammanfattningsvis är bedömningen av 
barns bästa den svåraste och mest problematiska delen av socialt arbete. Principen om barns 
bästa är diffust och beroende av hur prioriteringen ser ut i det studerade sammanhanget 
(Lundberg, 2009). 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa hur en förvaltningsrätt konstruerar barns bästa och barns 
position i domslut enligt LVU avgjorda under 2014. Denna studies frågeställningar är:  

• Hur konstrueras barns bästa och barns position diskursivt ur ett barndomssociologiskt 
perspektiv? 
 

• Hur ofta använder sig förvaltningsrätten av begreppet barns bästa och vilken vikt ges 
det?  

Lagrum och barnkonvention 
I svensk lagstiftning behandlas barn, barns rättigheter samt barns rätt till skydd och 
omvårdnad. Lagarna syftar till att stärka barns position i samhället och utgår i många fall från 
FN:s barnkonvention. I juridisk mening definieras barn som ”alla människor under 18 år.” 
(UNICEF, 2009). I Föräldrabalken föreskrivs bland annat hur föräldraskap, vårdnad, boende 
och umgänge ska regleras samt att vårdnadshavare har ansvar gentemot sina barn. I 6 kap. 1§ 
FB föreskrivs att barn har rätt att bli omhändertagna, känna trygghet, få en god uppfostran 
samt inte falla offer för våld eller kränkning. De har även rätt att ses och bemötas som egna 
individer. 6 kap. 2§ är det lagrum som berättar att det är vårdnadshavare som ansvarar för att 
det som föreskrivs i 1§ efterhålls. 

FN:s barnkonvention omfattar en samling principer och regler som skapades för att 
skydda barn och deras rättigheter. Idag har 196 stater ratificerat barnkonventionen och är den 
FN konvention som flest länder i världen har skrivit under. De lagar och regler som föreskrivs 
i konventionen är uppdelade i 54 artiklar och innebär att alla barn, oavsett var de växer upp 
eller under vilka förhållanden, ska behandlas med respekt och som egna individer. 
Konventionen bygger på barns rättigheter men lyfter även vårdnadshavares och 
konventionsstaternas ansvar att skydda barn mot riskfyllda sammanhang. Barns bästa är 
utgångpunkten för alla artiklar i barnkonventionen (UNICEF, 2009). 

SoL är den lag som är till för att hjälpa och stötta människor som på något sätt är utsatta 
i samhället, vilka kan komma att behöva insatser i form av ekonomiskt bistånd, 
missbruksbehandling, föräldrastöd etc. Lagen är uppbyggd utifrån ett helhetstänkande runt 
och av hänsyn till individen, vilket ska beaktas innan en individs behov prövas. 
Grundprinciperna är att stärka levnadsvillkor och den sociala tryggheten för samhällets 
medborgare. Socialtjänstens arbete ska rikta in sig på att identifiera och frigöra människors 
egna resurser. Socialtjänsten bereder vård i frivillig form vilket resulterar i att de insatser som 
socialtjänsten kan bistå med är beroende av vad den enskilde individen är mottaglig för 
(Lundgren et al., 2014). I 5 kap. SoL berörs olika grupper i samhället som kan komma att bli 
utsatta, där barn och unga utgör en särskild grupp. I 5 kap. 1§ 7:e stycket föreskrivs det att 
socialnämnden har ett särskilt ansvar för att skydda och ge stöd till barn och ungdomar som 
riskerar att utvecklas ogynnsamt i hemmiljön. I 1 kap. 2§ SoL framkommer det att i alla 
åtgärder som avser barn ska principen barns bästa särskilt beaktas. Barns bästa ska vara 
avgörande vid beslut om insatser som rör vård eller behandling. I nämnda lagrum beskrivs 
samhällets ansvar för att skydda och stötta barn som lever i en ogynnsam hemmiljö. 
Hjälpinsatser som socialtjänsten kan erbjuda till barn eller hela familjer i ett specifikt fall ska 
alla ha utgångspunkt i vad som är barns bästa. Om det anses finnas en påtaglig risk att barns 
hälsa och utveckling kan komma till skada kan det bedömas vara barns bästa att vårdas 
utanför hemmet, vilket åligger socialnämnden att ansöka om till förvaltningsrätten [FR]. För 
att vård eller behandling enligt SoL ska kunna tillämpas måste den enskilde som fyllt 15 år 
eller i annat fall dess vårdnadshavare ge sitt samtycke.   
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När vård eller behandling inte kan beviljas i frivillig form kan LVU bli aktuellt. LVU är 
en tvångsvårdslagstiftning och bereder vård eller behandling för personer i åldern 0-20 år som 
av olika anledningar är i behov av insatser som inte kan ges utifrån frivilliga principer genom 
SoL. Ett samtycke kan återkallas när som helst under socialtjänstens utredning eller under en 
vård- eller behandlingsinsats. LVU kan även bli tillämplig i de fall där samtycke inte kan 
anses vara tillförlitligt på grund av att tidigare samtycke inte varit konstant, oavsett om vården 
är frivillig eller ej. Om det finns skäl att anta att ungdomens samtycke inte är tillförlitligt kan 
LVU bli aktuellt även om vårdnadshavare skulle samtycka till frivillig vård. LVU ska beredas 
med respekt och integritet för den enskilde i syfte att beakta barns rättigheter trots tvångsvård. 
Vård enligt LVU bereds alltid med grunden i 1§ och sedan utifrån två olika principer som 
behandlas i 2 och 3§§ LVU, vilka kan tillämpas tillsammans eller var och en för sig 
(Lundgren et al., 2014). 

1§ LVU - [...]. 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 [...]. [...] vid beslut enligt denna lag ska vad 
som är bäst för den unge vara avgörande (LVU:1990:52). 

2§ LVU innebär så kallade miljöfall och är beroende på om det förekommer en påtaglig risk 
att barn far illa av omgivningen i hemmet. 3§ LVU rör beteendefall som blir aktuellt utifrån 
om den enskildes eget beteende anses vara en påtaglig risk för barnets hälsa (Lundgren et al., 
2014). 

2§ LVU - 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 (LVU:1990:52). 

Om ett barn ska beredas vård enligt 2§ LVU medför det att vårdnadshavare begränsas i 
delaktigheten kring beslut men har kvar den juridiska vårdnaden om sitt barn. Begränsningen 
beror på hur mycket situationen kräver det. Målsättningen är att barn ska kunna återvända 
hem vilket styrs av vårdbehov och i vilken mån vårdnadshavare har förändrat sin situation. 
Undantag kan vara att vården inte anses kunna avslutas på grund av att vårdplanen inte är 
uppfylld eller att vårdnadshavare inte kan tillgodose sitt barns behov längre fram (Lundgren et 
al., 2014). I 2§ LVU anses det finnas ett starkt behov av att skydda barn och tillgodose deras 
vårdbehov. Barn anses därför vara i behov av individuella rättsliga instrument, såsom talerätt 
och juridisk representation (Ryrstedt & Mattsson, 2007). 

Om socialtjänsten får kännedom om allvarliga och akuta situationer i hemmiljön kan de 
med stöd av 6§ LVU omedelbart omhänderta barnet.  

6§ LVU - Socialnämnden får besluta att den som är under 20 år 
omedelbart skall omhändertas, om 
1. det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av 
denna lag, och 
2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för 
den unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen 
allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras. [...]. 
(LVU:1990:52). 
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Ett omedelbart omhändertagande kan genomföras när det anses att det inte går att vänta med 
ett omhändertagande då behovet av skydd är för stort eller om det anses finnas risk för att 
utredningen försvåras om barnet bor kvar. 

Tidigare forskning 
Tidigare studier tar upp begreppet barns bästa och problematiserar det utifrån att det inte finns 
någon specifik definition på vad det är och att det därför måste göras bedömningar vid varje 
specifik händelse (Ryrstedt, 2009; Rejmer, 2002; Alexius & Hollander, 2014). En av dessa 
studier visar på vilket sätt barns bästa och barns vilja framkommer i rättsliga sammanhang 
(Ryrstedt, 2009). Studiens material grundas på socialtjänstens utredningar och tingsrättens 
domar i fall gällande vårdnad, boende och umgänge. Studiens resultat visar att i alla 
granskade utredningar och domar finns det en diskussion som berör barns bästa men i 
varierande omfattning och på ett splittrat sätt. Vidare beskrivs det att i vissa fall går barns 
bästa som begrepp in i den specifika situationen och i andra fall har endast begreppet använts 
utifrån lagar och förarbeten. Det framgår i studien att begreppen barns bästa och barns vilja 
ska integreras och bör ses som en samspelande process när bedömningar av barns situation 
sker. Barns vilja är dock inte alltid detsamma som barns bästa (Ryrstedt, 2009). 

Förståelsen av barns bästa är inte alltid detsamma för inblandade aktörer 
(socialsekreterare, vårdnadshavare, juristdomare och nämndemän etc.), men mer 
samstämmiga när det gäller barns grundläggande behov (Rejmer, 2002). I likhet med Ryrstedt 
(2009) menade Rejmer (2002) att det finns en splittrad bild av betydelsen av barns bästa när 
det kommer till yrkesrelaterade utgångspunkter och personliga åsikter hos var och en av 
aktörerna. Alexius och Hollander (2014) belyser att ett av de bästa sätten att fastställa barns 
bästa i en viss situation, är att sammanföra kunskap om barn utifrån beprövade metoder och 
erfarenheter med vad barnet själv anser är det bästa i dennes situation. Som tidigare nämnts 
framhåller Ryrstedt (2009) att barns bästa och vilja ska integreras samt ligga till grund för 
bedömningar av barns verklighet. Det stärks av Alexius och Hollanders (2014) ståndpunkt om 
att när begreppet barns bästa ska tolkas, inför beslutsfattande, måste barns behov och barns 
vilja båda vara medverkande. Vidare poängteras det även att vid situationer där barns behov 
och vilja går emot varandra är det upp till de yrkesverksamma med kompetens på området att 
avgöra vad som är det mest lämpliga i fallet. En bedömning ska tillvarata de båda nämnda 
aspekterna och se till barns mognad samt kompetens. 

Barns rättsliga ställning har sedan 1900-talet utvecklats till att i nutid ha en större 
betydelse i rättssammanhang. Utvecklingen har skett genom att betydelsen av begreppet barns 
bästa har ändrats och lett till att barns position i rättssammanhang stärkts. Barn har, stärkt av 
lagstiftning och barnkonvention, specifika rättigheter som gör att de på ett mer utbrett sätt ses 
som ett rättssubjekt än ett rättsobjekt (Rejmer, 2002). Ett flertal studier framställer och 
problematiserar barns positioner som subjekt och aktör i rättsliga processer (Rejmer 2002; 
Ryrstedt & Mattsson, 2007; Cederborg & Karlsson, 2001). Det är viktigt att barn ses som en 
aktör i rättsliga förhandlingar då det är barns situation som ska utredas (Cederborg & 
Karlsson, 2001). Barn som aktörer i rättsförhandlingar studerades av Ryrstedt och Mattsson 
(2007) för att se hur de konstrueras och på vilket sätt de kommer till tals. Studien visar att 
barn i LVU-förhandlingar blir i större utsträckning accepterade som subjekt och aktör till 
skillnad mot förhandlingar som berör vårdnad, boende och umgänge. Genom det får barn 
större möjlighet att framföra sina egna åsikter och tankar som kan vara relevanta i den 
slutgiltiga bedömningen av vad som är barns bästa (Ryrstedt & Mattsson, 2007). Om barn å 
andra sidan ses som objekt i förhandlingsprocessen blir handlingsutrymmet för barn mycket 
begränsat. Ryrstedt och Mattsson (2007) beskriver vidare att barns position i LVU-ärenden 
blir problematisk då det i merparten av fallen finns en konflikt mellan barn och 
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vårdnadshavare. Rejmer (2002) diskuterar olika utgångspunkter för att se på barns delaktighet 
och menar att vårdnadshavare tenderar att se barn som ett subjekt i större utsträckning än 
andra aktörerna, som oftare ser barn som ett objekt. 

Cederborg och Karlsson (2001) intervjuade barn som varit part i LVU-förhandling, i 
syfte att studera hur barnkonventionen tillämpas i praktiken när det gäller utredningar och 
åtgärder. Sedan beskrivs i studien att i utredningarna ofta fokuseras på vuxnas sociala 
problematik i stället för barns upplevelse av situationen. Det framkom även att detta ofta 
speglar utredningarna som ligger till grund för LVU-förhandlingarna. Det framgår att det är 
av vikt att beakta barn som medaktör då det är dennes uppfattning om verkligheten som skall 
förstås. Socialtjänstens utredningar sker utan barnens fulla medverkan vilket vidare kan ses 
som att beslut kan komma att påverka att barns livssituation inte bygger på deras upplevelser 
av situationerna. Studien belyser hur barn som upplevt dessa förhandlingar snarare ser sig 
som åskådare än som aktörer och att de inte upplever att de haft någon möjlighet till 
delaktighet eller påverkan (Cederborg & Karlsson, 2001). Att barn, som part i LVU, har rätt 
att vara delaktig problematiseras även av Ryrstedt och Mattsson (2007) som framhåller att 
barns handlingsutrymme blir begränsat när de får en åskådarposition som ett objekt snarare än 
en subjektsposition. 

Till skillnad från ovanstående kvalitativa studier har Lundberg (2009) räknat hur många 
gånger begreppet barnets bästa används vid beslut i migrationsärenden. Sammanställningen 
av hur begreppet barnets bästa återfanns i besluten delades upp i: i) inte nämns alls, ii) nämns 
som en kort fras eller i negerande termer relateras till den enskildes situation eller iii) en 
formell redogörelse för lagstiftning utan anknytning till barns upplevelse. Dessa tre 
kombinationer granskades i 102 av Migrationsverkets utredningar gällande asylbeslut under 
2007. Resultaten visade att i 71 % av avslagsbesluten har barns bästa nämnts och bland 
bifallsbesluten har barns bästa nämnts i 17 %. Principen barns bästa används inte för att 
processen ska vara rättssäker för barn utan åberopas istället när det ska se ut som att de fått en 
individuell utredning. Lundberg (2009) drar slutsatsen att det verkar som en sista utväg att 
hänvisa till barns bästa i ett avslagsbeslut. Sammantaget visar studien att principen om barns 
bästa hade en mycket liten betydelse för vilka chanser barn hade att få uppehållstillstånd i 
Sverige under 2007. Tjänstemännen på Migrationsverket använder inte barns bästa i den 
utsträckning de skulle kunna i motivering till beslut utan använder det främst vid 
avslagsbeslut.  Tjänstemännen utnyttjar inte det handlingsutrymme som lagstiftningen ger 
varvid asylsökande barn inte får en lika omfattande prövning av sina asylskäl som de faktiskt 
har rätt att få (Lundberg, 2009). 

Studierna som presenteras kommer från olika akademiska discipliner och har skilda 
utgångspunkter. En majoritet av studierna har ett rättssociologiskt perspektiv vilket främst ser 
till samspelet mellan rättstillämpning och samhälle. Vår studie har utgångspunkt i socialt 
arbete och syftar till att undersöka barns position i ett specifikt rättssammanhang med ett 
barndomssociologiskt perspektiv. Utifrån vad som framkommit i den tidigare forskningen kan 
slutsatsen dras att intresset för att studera barn i rättssammanhang är stort och det finns 
mycket forskning på området. Många studier har hämtat sin empiri från socialtjänstens 
utredningar, domslut eller en kombination av dessa. I de redovisade studierna är 
utgångspunkterna andra typer av mål såsom tingsrättsförhandlingar, 3§ LVU, eller 2§ LVU 
men då med andra avgränsningar. Utifrån detta finns det behov av ytterligare forskning vad 
gäller 2§ LVU och de teoretiska utgångspunkterna vilket motiverar denna studie. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Barns bästa 
Ett tillvägagångsätt för att studera tillämpningen av begreppet barns bästa är att 
operationalisera termen till: delaktighet, omsorg och skydd. Delaktighet innebär barns rätt att 
uttrycka sina upplevelser och tankar om sin egen situation (Sundhall, 2012). Att barn får 
uttrycka sina egna tankar och känslor minskar vuxnas tolkningsföreträde av barns situation, 
vilket medför en mer rättssäker aspekt. Det är nödvändigt att barn får sin röst hörd, men det 
kan vara svårt att på ett lämpligt sätt höra barn i utsatta situationer. Dock utvecklas 
kommunikationsteknikerna som kan användas ständigt och det finns idag fler sätt som barn 
kan få sin röst hörd genom, såsom egna berättelser, chatt, sms eller teckningar (Bak, 2013). 
Begreppet omsorg kan ses med koppling till kroppen och grundläggande behov såsom mat, 
sömn och hygien (Halldén, 2007a). Omsorgsbegreppet i relation till ett barns situation kan 
förklaras med att vårdnadshavare innehar det fulla ansvaret för barns omsorg, trygghet och 
uppfostran. Det är vårdnadshavarna som ska se till att barns grundläggande behov tillgodoses 
och att barnet får en uppväxtmiljö som präglas av stabilitet och trygghet (Sundhall, 2012), 
vilket även stöds i FN:s barnkonvention samt i 6 kap. 1§ Föräldrabalken. Alla barn, 
oberoende av var i världen de växer upp, har samma rättigheter vilka är rätt till överlevnad, liv 
och utveckling (UNICEF, 2009). Barns utveckling och mående påverkas av den miljö de 
befinner sig i och det är därför av vikt att barns behov av trygghet och stabilitet upprätthålls 
(Halldén, 2007b). Begreppet skydd innebär att barn har behov av stöd och skydd från 
omsorgsgivare.  Att barn ska skyddas avser både att skyddas från att fara illa i den miljön den 
visats, att skyddas från omsorgsbrist samt ett skydd för barns mående utifrån de insatser som 
ges till barn. När barn ska få sin röst hörd i rättssammanhang ska också en skyddsbedömning 
göras om det är lämpligt att ett barn hörs och i så fall vilket sätt som är lämpligast (Sundhall, 
2012). Skyddsaspekten innefattar även att utredningar, beslut och insatser ska ske med respekt 
för barns integritet (Lundgren et al., 2014).  

På en samhällsnivå syftar begreppet barns bästa till att tydliggöra och verka för att 
jämställa gruppen barn med övriga grupper i samhället. Generellt kan principen om barns 
bästa anses ha en enande funktion för normer gällande barn i olika sammanhang och 
samhällskontexter. Barns bästa påverkar hur människor i samhället pratar till samt med barn, 
och agerar i relation till barn men det är vanligare att begreppet används i mindre utsträckning 
än vad som det borde. Begreppet barns bästa beskrivs även som något som “uppmanar” till 
samspel mellan olika aktörer (Lundberg, 2009). Eftersom begreppet saknar en absolut 
definition uppstår en kamp om vad det ska fyllas med för innebörd (Ryrstedt, 2009; Rejmer, 
2002; Alexius & Hollander, 2014).  

Barndomssociologiskt perspektiv 
Barndomsforskningen utvecklades under början av 1990-talet och medförde en förändring i 
synen på barn och barndom. Tidigare hade fokus legat på forskning om barn, men med 
forskning utvecklades perspektivet och forskning bedrevs för och med barn. Synen på barn 
och barndom förändrades i syfte att börja se barn som sociala aktörer, tillskriva dem makt och 
att försöka förändra deras ståndpunkt i samhället. Tidigare ansågs barndomen enbart vara en 
transportsträcka till vuxenvärlden. När barn fick aktörspositioner och ansågs vara sociala 
aktörer väcktes ett intresse för att studera barn som individ och barn som samhällsgrupp 
(Halldén, 2007). 
 Genom att se barn utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv kan exempelvis inte en 
ettåring och en femtonåring beskrivas på samma sätt. Detta med anledning av att de har olika 
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egenskaper, kognitiva kapaciteter, fysiska styrkor och färdigheter varvid de endast har 
benämningen barn gemensamt. Barn måste ses utifrån det sociala sammanhang de föds in i, i 
ett samspel med barns kultur, klass och etnicitet (Halldén, 2007). 
 Inom barndomssociologin ändrades synen på barn från becoming till barn som being. 
Att se barn som becoming innebär att barnet inte är något samt att de ännu inte besitter några 
färdigheter. Becoming kan ses som den transportsträcka som präglade den tidiga 
barndomsforskningen. Skillnaden att i stället se barn som being är att de uppfattas som något 
under hela dess liv, från födseln till att det är den definieras som vuxen. En viktig aspekt inom 
diskussionen om barn som being i stället för becoming är barnperspektivets tyngd, vilket 
stärks när barn ses som being. Barn som being medför att andra aktörer ger barns utsagor och 
berättelser större utrymme. Ses barn som becoming, ses de som något som är på väg att 
utvecklas till att vara en stabil och färdig vuxen. Det leder till att vi ser vuxna som mogna och 
sociala medan barn är omogna och att de inte har förmågan till att vara sociala (Halldén, 
2007). När det talas om barn som being kan det beskrivas som kompetenta barn, en enskild 
individ med förmåga till socialt aktörsskap. Den förändrade synen inom barndomssociologin 
medförde att alla människor, barn som vuxna, nu ska ses som beings och becomings. Det 
moderna livet består av prövningar som medför att människor måste kunna vara flexibla och 
beredda på förändring. Med detta perspektiv anses inte vuxna vara färdigutvecklade utan ha 
förändringspotential. Inom barndomssociologin framhålls att fokus inte ska ligga vid 
skillnaden på barn och vuxna (Halldén, 2007). 

Barndomsforskaren Alanen (2001) beskriver likheter mellan genusforskning och 
forskning om barndom. Enligt Alanen (2001) ses genus som ett relationellt begrepp vilket 
även barn och barndom bör göra. Inom genusvetenskapen analyseras det kvinnliga och 
manliga i relation till varandra för att påvisa skillnader och likheter, samt att dessa ofta 
utesluter varandra. Att vara barn innebär att inte vara vuxen och tvärtom. På samma sätt som 
mellan män och kvinnor måste kategorin barn ses i relation till kategorin vuxna. Barn och 
vuxna måste analyseras i relationen till varandra, för att påvisa skillnader och likheter och hur 
kategorierna påverkar varandra. Utifrån det synsättet lyfts det faktum att det är barns liv som 
behöver studeras för att vidare kunna förstå barns specifika situation, tankar, känslor och 
helhetssynen på dess barndom (Alanen, 2001). Barns psykiska utveckling har även sin grund i 
barns relationer och i vilken utsträckning barn har förmåga att känna tillit till sin omgivning 
(Halldén, 2007). 

När barn beskrivs som aktörer tillskrivs de även handlingsutrymme och ges delaktighet 
(Näsman, 2004). För att uppnå meningsfull delaktighet krävs följande beståndsdelar: i) att få 
vara med, ii) att få relevant information för att kunna delta, iii) att ha rätt att yttra sig och vi) 
att med respekt bli lyssnad på. När kombinationen barn och delaktighet diskuteras bör både 
barns eget aktörsskap och andra aktörers syn på barn uppmärksammas då det är dessa som 
ligger till grund för barns delaktighet. I den nya barndomsforskningen beaktas barn som 
aktörer, vilka har befogenhet och kunskap till att tolka, reflektera, skapa mening och agera i 
sin egen värld. Utifrån detta ska barn också vara med när villkor för deras situation ska sättas 
(Näsman, 2004). 

Metod 
För att få en grundlig och mer omfattande förståelse av barns bästa och barns position i LVU-
domslut gjordes valet att kombinera kvalitativ och kvantitativ ansats. Genom kombinationen 
av ansatserna fick vi ett resultat som visade på hur frekvensen av begreppet barns bästa såg ut 
samt konstruktionen av vad olika aktörer ansåg var barns bästa och vilka positioner barn 
tillskrivs i domarna.  
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Urval och insamling av data 
Studiens empiriska material består av domslut i LVU-mål som avslutats under 2014, vilka 
inhämtats hos en av landets förvaltningsrätter (FR). Då studiens syfte var att undersöka alla 
domar under 2014 resulterade det i en totalstudie, vilket betyder att storleken på vårt material 
utgjordes av det totala antalet LVU-domar 2014. Den forskningsöversikt som gjorts på 
ämnesområdet ledde till att vi fann en lucka i forskningsfältet på LVU-domar vad gäller 2§. 
För att kunna täcka den funna luckan på forskningsfältet gjorde vi valet att avgränsa vår 
studie till LVU-domar avseende 2§ LVU eller en kombination av 2 och 3§§ LVU. Då studien 
enbart syftade till att undersöka domar från 2014 och domar som berörde 2§ eller 2 och 3§§ 
LVU var vi målstyrda i vårt urval (jfr Bryman, 2011). Det var enbart domar som efter våra 
avgränsningar begärdes ut från FR. För att tillgå det empiriska materialet var vi tvungna att gå 
igenom alla avslutade LVU-ärendena i den valda FR. Vi gjorde därför ett besök på FR där vi 
tillgavs ett utdrag på alla LVU-domar som avgjorts under 2014, materialet uppgick till 334 
domar. Vi gjorde på plats hos FR ett första urval av de 334 domarna vilket resulterade i en 
exkludering av 64 domar gällande beredande av vård enligt 3§ LVU, 57 domar gällande 
särskilt förordnade av offentligt biträde i LVU, 62 ärenden med omedelbart omhändertagande 
enligt 6§ LVU, 42 domar gällande överklagande av beslut, umgängesbegränsning och 
placering samt två domar avseende upphävande av LVU. Efter urvalsprocessen återstod totalt 
107 domar vilka vi begärde ut från FR och som vi sedan mottog elektroniskt. Då vi mottog 
materialet elektroniskt förenklade det hanteringen av materialet avsevärt. En mer noggrann 
och systematisk genomgång av de 107 domarna genomfördes vilket ledde till en exkludering 
av ytterligare sju domar vilka var dubbletter. De återstående 100 domarna var det som 
utgjorde underlaget för den kvantitativa analysen. 

Efter den systematiska genomgången av domarna utformades ett excel-dokument för att 
få en tydlig överblick av det totala materialet. Dokument utformades med rubrikerna 
målnummer, födelseår på barn, rekvisiten som åberopas samt utfallet i ärendet. I dokumentet 
redovisade vi även hur många gånger begreppet barns bästa förekom i varje domslut och i 
vilket sammanhang det nämndes. Detta utgjorde ett förarbete till den kvantitativa analysen. 
Våra inklusionkriterier för den kvalitativa analysen var rekvisitet fysisk misshandel och 
syskongrupper på minst tre barn. Domslut med fysisk misshandel stod ut ur vårt totala 
material då de domsluten var få till antalet och de väckte därmed ett intresse. Våldsutsatta 
barn kan i framtiden komma att få problem på både individuell och samhällelig nivå och det 
ställer därför särskilda krav på hur samhället hanterar sådana situationer gentemot barnet 
(Andersson & Källström Cater, 2014). För att se hur samhället särskilt skyddar och beaktar 
barns bästa i ärenden där de varit utsatta för fysisk misshandel utgjordes avgränsningen. Vi 
tittade på rekvisitet i samband med syskonpar för att undersöka hur varje syskon gavs eget 
utrymme och vilken position de tillskrevs i domsluten. Det var även av intresse att se hur 
aktörerna beaktade varje barns bästa när det var fler barn inblandade. Den tydliga överblicken 
av materialet gjorde att urvalet till den kvalitativa analysen förenklades. Avgränsningarna 
resulterade i totalt fyra domslut. Av de fyra domsluten exkluderades ytterligare en dom av 
etiska skäl då det ansågs finnas hög risk för identifikation av personerna eftersom det var ett 
ovanligt fall.  

Kvantitativ analys 
En textbaserad kvantitativ innehållsanalys syftar till att undersöka förekomsten av vissa 
begrepp. En hög frekvens av ett begrepp kan tyda på att det är något viktigt och ledande i en 
text. En låg frekvens kan betyda att det är ett begrepp som inte får lika mycket fokus i en text 
(Bergström & Boréus, 2012). I vår studie är det begreppet barns bästa som ska undersökas i 
relation till dess användningsfrekvens. Begreppet ska, med utgångspunkt i lagstiftning, vara 
ett begrepp som särskilt beaktas och som ska användas vid alla beslut och det borde därför ha 
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en hög frekvens i vårt material (jfr SoL:2001:453 & LVU: 1990:52). För att få fram i vilken 
utsträckning barns bästa användes i domslut gick vi igenom samtliga 100 domar och sökte 
efter orden “barns bästa”, “bästa” och “bäst”. Vi sökte på dessa tre olika formuleringar för att 
inte riskera att missa förekomsten av begreppet. I vissa fall stod det exempelvis ”Annas 
bästa”, vilket skulle ha lett till att vi missat detta om vi enbart sökt på barns bästa. Efter 
sökningen av begreppen räknades de och sedan sammanställdes frekvensen. Vi undersökte 
också i vilket samband begreppen användes. Vi kunde identifiera tre kategorier där begreppen 
användes: i) när begreppen motiverade till beslut i det aktuella fallet, ii) när begreppen 
återfanns i citat från lagtext eller iii) när begreppen var irrelevanta för vår studies syfte 
(exempelvis ”bästa kompis”). Förekomsten av begreppen delades in i någon av kategorierna 
vilket resulterade i ett mer verklighetstroget resultat än om vi enbart räknat förekomsten av 
begreppen.  

Diskursanalys 
Den kvalitativa delen i studien undersöker hur barns bästa konstrueras diskursivt genom de 
föreställningar om barns behov och föräldrars förmågor som skrivs fram som avgörande för 
FR:s beslut.  En diskursanalys innebär att analysens fokus ligger på att studera den verklighet 
som konstrueras genom språket (Bolander & Fejes, 2009). Vår diskursanalys syftar till att se 
hur barns bästa konstrueras oberoende av om begreppet i sig nämns eller inte i FR:s 
formuleringar samt att undersöka vilka positioner barn tillskrivs. Vi började med att bekanta 
oss med de tre valda rättsfallen genom att läsa dem ingående ett flertal gånger (jfr Bergström 
och Boréus, 2012). De analysfrågor vi formulerade och ställde till materialet var: i) hur 
komponerar varje aktör innehållet till barns bästa? ii) Vilken aktörs ekvivalenskedja får mest 
gehör i FR:s bedömning? iii) Vilka positioner tillskrivs barn i domslut genom språkets 
konstruktion? De diskursiva begrepp som användes i analysen var flytande signifikant, 
ekvivalenskedjor och subjektsposition.  

Diskurs och språk 
Diskurs är ett mångfacetterat begrepp som åsyftar språket i en social praktik. Sociala praktiker 
utgörs av interagerande människors handlingsmönster, vanor och konventioner. Sociala 
praktiker belyser regler och konventioner för individers möjlighet till att tala och skriva samt 
hur de på andra sätt fungerar i samhället (Bergström & Boréus, 2012a). Ett sätt att förklara 
begreppet diskurs är som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå […] ett utsnitt av världen” 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). Inom diskurs ligger fokus på språket och språkliga 
uttryck, vilket har en viktig betydelse då det är genom språket som verkligheten skapas. 
Språket skapar bilden av verkligheten i olika sociala praktiker och konstruera sociala 
identiteter och relationer. För att skapa förståelse för verkligheten i de sociala praktikerna 
måste innebörden av språket i den specifika diskursen tydliggöras (Bergström & Boréus, 
2012). Språket ses som ett system som är uppbyggt av tecken och element för att skapa 
mening (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Tecken kan, inom diskurs, beskrivas som 
sammanvävningen mellan ett begrepps uttryck och innehåll. Exempelvis består tecknet ”katt” 
av ett uttryck som skiljer sig från andra tecken genom stavning och uttal. Innehållet av 
begreppet ”katt” avskiljer sig genom våra föreställningar från exempelvis hund eller fågel. 
Teckens betydelse kan i olika diskurser ha skiftande innebörd utifrån vilka föreställningar det 
råder inom diskursen. Tecken som är utsatta för ständig betydelsekamp mellan olika diskurser 
kallas element. Element kan ses som mångtydiga med skiftande innebörd. Ett exempel på ett 
element vars innebörd skiftar är demokrati inom olika politiska diskurser, där sker det en 
ständig kamp om hur innebörden ska definieras. Element som är särskilt öppna och som är 
mer mångtydiga än andra kallas flytande signifikant (Bergström & Boréus, 2012). Utifrån att 
alla begrepp: tecken, element och flytande signifikanta inte har en enhetlig innebörd i 
samtliga diskurser kan det ses som att det inte finns ett språksystem som är tillämpbart i alla 
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diskurser utan språkets betydelse skiftar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). För att förstå 
den språkliga och verklighetsskapande innebörden i en viss diskurs måste tecken, element och 
flytande signifikanta analyseras (Bergström & Boréus, 2012). Då det är språket som skapar 
den diskursiva verkligheten i sociala praktiker är det språket som ska utgöra grunden för vår 
analys. 

Flytande signifikant och ekvivalenskedja 
För att kunna beskriva ett innehåll i en diskurs måste olika tecken, element och flytande 
signifikanta identifieras och ges innebörd i den specifika diskursen. För att koppla ihop olika 
tecken till en helhet används ekvivalenskedjor (Bergström & Boréus, 2012). Flytande 
signifikanta är språkliga begrepp som är öppna och inte har en absolut definition i alla 
diskurser. Begrepp som är flytande signifikanta kan beskrivas som ett stort tomrum som fylls 
med innehåll och tecken från olika diskursers syn på tomrummet. Eftersom det inte finns ett 
specifikt språksystem med bestämda tecken kan begrepp ha olika innebörd beroende på vilken 
diskurs personen som studerar begreppet befinner sig i. Flytande signifikanser kan vara 
kontinuerliga och givna i vissa diskurser medan motsatsen framkommer i andra diskurser. 
Tecken som kopplas ihop i det flytande signifikanta begreppets tomrum binds ihop genom 
ekvivalenskedjor (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). En ekvivalenskedja kan innehålla 
både positiva och negativa tecken eller element beroende på diskursen. Exempelvis en 
nazistisk diskurs, för att förstå den måste ”nazist” ställas i relation till andra tecken eller 
element som både kan associeras positivt och negativt. Positiva tecken i en nazistdiskurs 
skulle kunna vara ”fosterland” och ”ordning”, medan negativa tecken eller element skulle 
kunna vara ”judar” eller ”utlänningar” (Bergström & Boréus, 2012).  I vår studie var barns 
bästa ett begrepp som kunde ses som ett flytande signifikant då det har olika betydelser i olika 
sammanhang och det består av ett tomrum som fylls med innehåll. För att vi skulle kunna 
förstå vad som utgjorde barns bästa i domsluten gjordes en genomgång aktör för aktör. För att 
identifiera aktörernas innehåll i barns bästa användes tankekartor för att få en klar bild av hur 
begreppet konstrueras utifrån de olika aktörernas synvinklar. Vi ställde analysfråga i) hur 
komponerar varje aktör innehållet till barns bästa, till materialet. Med hjälp av tankekartorna 
identifierades innehållet i det flytande signifikanta begreppet barns bästa. Begreppets 
komponenter sammanlänkades till en ekvivalenskedja för varje aktör. 

Subjektspositioner  
Nästa steg i analysen var att konstatera vilka subjektspositioner som barnen tilldelades i 
domsluten. Subjektspositioner fokuserar på det utrymme eller de potentiella möjligheter som 
aktörer ges att yttra sig inom en viss diskurs. Subjektets position beror på i vilken diskurs den 
befinner sig i, och medför förväntningar att förhålla sig till. Exempelvis inom en 
sjukhusdiskurs har läkare, sjuksköterskor och patienter olika subjektspositioner och därmed 
olika förväntningar på sig. Läkaren förväntas vara på ett visst sätt och genom sin position har 
den även möjligheter och skyldigheter att uttala sig om saker som exempelvis inte 
sjuksköterskan eller patienten har (Wreder, 2007). Ett subjekt skapas i diskurser genom 
språket och positionen konstrueras genom en språklig process som kallas interpellation. Till 
exempel när en person väljer att gå på ”herrtoaletten” eller ”damtoaletten” ansluter den sig till 
den uppfattningen omgivningen har om kön. Om en kvinna går på ”damtoaletten” accepterar 
hon omgivningens uppfattning om henne som kvinna, hon har då interpellerats 
subjektspositionen som kvinna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). En individ kan anta 
flera subjektspositioner samtidigt men alla positioner är dock inte alltid möjliga för en individ 
utifrån situationens utformande. Diskurser kan verka exkluderande då de inte är möjliga för 
samtliga att inta alla positioner (Wreder, 2007). En konsekvens av att inte besitta en position 
är att individen inte kan agera vilket resulterar i att individen blir ett objekt istället för ett 
subjekt. Diskurser omfattar olika kategorier som påverkar vilka subjektspositioner som blir 
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möjliga och omöjliga i respektive diskurs (Howarth, 2007). När vi analyserade barnens 
subjektspositioner i domsluten hade vi läst materialet ingående ett flertal gånger och plockade 
sedan ut stycken ur texten där barnen tilltalades, när de gavs utrymme av något slag och när 
de själva fick uttala sig om sin situation. Textavsnitten analyserades alltså utifrån hur 
formuleringarna i domarna konstruerade barnen.  

Studiens generaliserbarhet, trovärdighet och tillförlitlighet,  
Under studiens gång har vi försökt uppnå ett förhållningssätt där reflektioner över val av 
tillvägagångssätt, metodval och teoretiska utgångspunkter varit en del av processen. Vidare 
har vi även reflekterat över hur vår förförståelse, våra värderingar och materialets innehåll kan 
ha haft påverkan på oss och studiens slutsatser (jfr Thornberg & Fejes, 2009). Den 
förförståelse vi besitter och besatt om barn och barndom, föräldrar och dess förmågor samt 
den juridiska delen har sannolikt påverkat alla studiens val, allt från valet att studera domslut 
till de slutsatser som studien resulterade i. För att öka trovärdigheten och tillförlitligheten till 
uppsatsen har vi därför beskrivit de juridiska utgångspunkterna och definitionen av barn samt 
barndom tidigt i uppsatsen. Den juridiska inriktningen inom socialt arbete är ett gemensamt 
intresse för oss författare, vilket var grunden för idén till studien. Kombinationen av kvalitativ 
och kvantitativ analys generade en djupare förståelse för hur barn och barns bästa beaktas och 
ökade därmed trovärdigheten till våra slutsatser. Valet av den kvalitativa analysmetoden 
grundade sig i den förförståelse vi hade om diskursbegreppet. Genom diskursanalysen var det 
vissa frågor som var aktuella att ställa till materialet och andra inte. De teoretiska 
utgångspunkterna vi använde oss av för att tolka det empiriska materialet är 
barndomssociologi samt barns bästa. Studiens empiriska material har till vissa delar bestått av 
känsliga uppgifter och för att öka studiens trovärdighet och tillförlitlighet har vi tillsammans 
reflekterat över den aspekten i alla val vi gjort, detta för att inte våra egna värderingar eller 
känslor skulle påverka slutsatserna. Domarna är dock offentliga.  

Tillförlitligheten och trovärdigheten påverkas av hur noggrant och systematiskt 
forskningen bedrivits samt på vilket sätt datainsamlingen och analysen bedrivits (jfr 
Thornberg & Fejes, 2009). I den kvalitativa delen var det tre domslut av 100 stycken som 
valdes ut för diskursanalys. Den kvalitativa analysen syftade till en teoretisk 
generaliserbarhet. Vilket betyder att slutsatser kan dras, utifrån teoretiska beaktande, om att 
studiens respondenter sannolikt inte skiljer sig från den grupp vi vill generalisera till (jfr 
Thornberg & Fejes, 2009). En aspekt som minskade möjligheterna till en teoretisk 
generaliserbarhet i vår studie var att analysen enbart gjordes på tre fall. Å andra sidan blev 
analyserna mer djupgående och noggrant gjorda vilket sannolikt har stärkt tillförlitligheten i 
analysen. Empiriinsamlingens urval utgjordes inte av ett sannolikhetsurval eller slumpmässigt 
urval vilket medför att en generaliserbarhet på den kvantitativa analysen och dess slutsatser 
inte är möjlig (jfr Thornberg & Fejes, 2009). Empiriinsamlingens avgränsningar grundade sig 
i studiens kvalitativa syfte att strävan efter en teoretisk generaliserbarhet.  

Rättsfallen presenterades för att ge läsaren en inblick i upplägg, utformning och innehåll 
i just det rättsfallet. Valet att göra detta grundade sig i strävan efter en ökad trovärdighet i vår 
analys och slutsats. Diskursanalys utgår från tolkningar av det studerade, tolkningar kan 
variera beroende av vem läsaren är och vilka utgångspunkter den har (jfr Bergström & 
Boréus, 2012). I syfte att öka läsarvaliditeten har resonerande text varvats med citat från 
rättsfallen. Diskursanalysens metod gör anspråk på att göra något väsentligt om språket och 
hur det konstruerar vår verklighet och därmed vårt handlande.  

Forskningsetiska överväganden 
Föreliggande studie utgår från domslut där barn i svåra situationer, tillsammans med sina 
vårdnadshavare, genomgår en LVU-förhandling. Alla domslut i svenska domstolar är 
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offentliga handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Hanteringen av materialet kräver 
en försiktighet då domarna innehåller uppgifter om personer i svåra och utsatta situationer. 
Efter avgränsning och urval i den kvalitativa delen återstod fyra rättsfall, varav det ena 
rättsfallet exkluderades på grund av extra känsliga uppgifter som lätt skulle kunna 
identifieras. Då utsatta personer berörs i rättsfallen ansågs det inte lämpligt att inkludera 
rättsfall med lättidentifierade uppgifter. Det empiriska materialet har endast använts till det 
som studien syftar till samt enbart varit åtkomliga för studiens författare och handledare. 
Materialet förvarades säkert från obehöriga och raderades efter studiens slut. Alla 
personuppgifter och namn har avidentifierats, varvid alla namn som nämns i presentationen 
eller i analysen av domsluten är påhittade. Genom att domarna är offentliga handlingar och 
för att öka tillförlitligheten i studien har vi dock valt att framföra domarnas målnummer i 
referenslistan. Det empiriska materialet som analyserats har återgetts korrekt där ingenting har 
ändrats eller förvrängts (jfr Akademikerförbundet SSR, 2011; Vetenskapsrådet, 2015). 
Materialet som granskats innehåller till viss del känsliga uppgifter, varpå det var viktigt att 
distansera sig till materialet. Genom att kritiskt granska texterna i syfte att undersöka hur 
utsatta barns bästa beaktas och hur deras positionering konstrueras motiverades studien (jfr 
Akademikerförbundet SSR, 2011). 

Studiens resultat och analys 

Ärendegång 
Ett ärende inleds via en ansökan, anmälan eller via socialtjänsten. En person kan själv ansöka 
om hjälp hos socialtjänsten vid behov av stöd- och hjälpinsatser. En anmälan kan upprättas av 
både enskilda personer eller yrkesverksamma, anmälan ska påtala oro för personen som den 
syftar till, socialtjänsten kan också själv initiera en utredning om socialnämnden får 
kännedom om information som föranleder den att starta en utredning. Vid anmälningar eller 
ansökningar avseende barn ska alltid en skyddsbedömning ske först. Resultatet av 
skyddsbedömningen kan generera ett omedelbart omhändertagande enligt 6§ LVU. Om 
skyddsbedömningen inte lett till en akut åtgärd ska socialtjänsten därefter besluta om en 
utredning ska inledas enligt 11 kap. 1§ SoL eller inte. En inledd utredning ska slutföras inom 
fyra månader och resultera i beslut om insats ska beviljas eller inte. Socialtjänsten kan ansöka 
om vård enligt LVU vid fall där det föreligger en påtaglig risk för barns hälsa och utveckling 
att komma till skada och om vårdnadshavare inte samtycker till den vård som anses vara 
nödvändig. Vid LVU ansöker socialtjänsten hos kommunens socialnämnd. Socialnämnden 
ska med utgångspunkt från den information som socialtjänsten inhämtat under 
utredningstiden fatta ett beslut avseende LVU-ansökan. Godkänner socialnämnden ansökan 
skickas den till FR. FR mottar socialnämndens ansökan och fastställer eller avslår ansökan, 
efter förhandling, om vård enligt LVU. FR:s beslut grundar sig i uppgifter från 
socialutredningen och i det som framkommer vid muntlig förhandling där berörda parter har 
chans att framföra sin talan. Det är en juristdomare och tre nämndemän (lekmän) som sitter 
som beslutsfattare. FR:s beslut kan överklagas till Kammarrätten av huvudpersonen i ärendet 
(Staaf & Zanderin, 2011).   
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Frekvensen av barns bästa  

Den kvantitativa analysen utgår från det totala materialet på 100 LVU-domar. För att få fram 
ett resultat gjordes sökningar av barns bästa i tre olika kombinationer: barns bästa, bäst och 
bästa (nedan benämns som begreppen). Resultatet visar på hur många gånger begreppen 
förekommer (bild 1). Begreppen är uppdelade: i) när begreppen motiverade till beslut i det 
aktuella fallet, ii) begreppen i relation till laghänvisning och iii) när det anses vara irrelevant 
för vår studie, så som ”bästa kompis”. Begreppen har räknats för varje gång de benämns i det 
totala materialet på 100 domar, totalt framkom begreppen 232 gånger i samtliga fall och 
resultatet visar uppdelningen av kategorierna enligt följande: 

• 112 gånger nämndes begreppen vid motivering till beslut i det aktuella fallet vilket 
resulterade i 48,3 % ≈ 48 % av de totalt 232 gångerna begreppen nämndes. 

• 104 gånger nämndes begreppen vid laghänvisning vilket resulterade i 44,8 % ≈ 45 % av 
de totalt 232 gångerna begreppen framkommer. 

• 16 gånger nämndes begreppen i irrelevanta sammanhang vilket resulterade i 6.9 % ≈ 7 
% av de totalt 232 gångerna begreppen nämndes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Bild 1. 

Resultatet, som redovisas i bild 1, av frekvenserna visar på att begreppen används i störst 
utsträckning kopplat till motivering av beslut i LVU-domslut. Skillnaden mellan frekvensen 
av motivering till beslut och begreppen i relation till laghänvisningar är liten. I mer än hälften 
av gångerna begreppen nämns är det inte kopplat till argumentationen kring beslutet utan är 
kopplade till laghänvisningar eller i irrelevanta sammanhang vilket inte tillför de faktiska 
barnen ett mer rättssäkert beslut.  Domsluten var totalt 100 stycken och begreppen kopplade 
till motivering av beslut var 112 stycken, vilket kan tolkas som ett missvisande resultat då 
begreppen inte återfanns i varje domslut. Av den anledningen räknade vi hur många av de 100 
domsluten som nämnde begreppen i relation till motivering av beslut. Det sammanställdes 
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utifrån kopplingar till de tre olika kategorierna. Resultatet visar att i 53 av de 100 fallen 
nämns begreppen utifrån motiveringen till beslut i barns situation, i 43 av fall nämns 
begreppen i en kombination utifrån laghänvisningar och för studien irrelevanta sammanhang, 
och i 4 av fallen förekommer inte begreppen överhuvudtaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Bild 2 

Resultatet i bild 2 visar även det på att i flest antal domar benämns begreppen kopplat till 
motivering av beslut. Men resultatet visar att det är långt ifrån alla domar som använder 
begreppen i motiveringen till vad som är det bästa för barnen i de specifika domsluten. 
Begreppen utifrån laghänvisningar och i irrelevanta sammanhang återfinns i ett högt antal av 
domarna, den användningen av begreppen medför inte att besluten utifrån barnperspektivet 
blir mer underbyggt. I fyra av 100 domslut förekommer inte begreppen alls, vilket kan tyda på 
att FR:s beslut i dessa fall inte är i enlighet med svensk lagstiftning.  

Lundberg (2009) redovisar sin studies resultat utifrån hur barnets bästa framkommer i 
asylbeslut. Utifrån den studiens totalt 102 beslut från Migrationsverket fann hon att barnets 
bästa inte nämns alls i 43 fall. I 47 av de 102 besluten användes begreppet i nekande termer 
och i 12 beslut förekom ett resonemang om barnets bästa i anknytning till det enskilda barnets 
situation. I vårt material ser det annorlunda ut. Vår statistik visar på en högre frekvens på 
användningen av barnets bästa i jämförelse med Lundbergs (2009) studie. Skillnaderna i 
studierna är flera, bland annat vilken instans som fattar besluten och vilken kontext barnen 
befinner sig i. I asylärenden rörande 2§ har barn och dess vårdnadshavare samma målsättning 
medan i LVU-förhandlingar är det barns intresse som ställs mot vårdnadshavares. Vår studies 
material kommer från FR och i den jämförande studien utgår materialet från 
Migrationsverket. När det gäller kategorin i) när begreppen motiverade till beslut i det 
aktuella fallet, återfanns en markant skillnad i Migrationsverkets användning av begreppets 
barns bästa jämfört med FR:s användning. FR:s resultat visar att begreppen kopplat till 
motiveringen av beslut benämns i 53 av 100 fall, medan i Migrationsverkets beslut återfinns 
det i endast 12 av 102 beslut. FR:s frekvens av begreppen har därmed ett mer positivt resultat 
när det gäller den kategorin. Förekomsten av antal fall där begreppen inte framkommer alls är 
högre i Migrationsverkets beslut än i FR:s beslut. Migrationsverket nämner inte begreppen 
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alls i 43 av 102 fall medan det i FR:s beslut endast är i 4 av 100 fall som begreppen inte 
nämns alls.  

I vår studie fann vi att barns bästa används mer frekvent i direkt relation till fallen, 
alltså att FR argumenterar i det enskilda fallet att beslut som fattas gör det utifrån vad som 
vara är barns bästa. Mindre frekvent är att FR använder barnets bästa för att enbart hänvisa 
till lagstiftningen. Av 100 fall förekommer begreppet i förhållande till motivering av beslutet i 
53 fall, i 43 fall benämns det i kombination av laghänvisning och irrelevanta kontexter och i 
fyra av fallen används begreppet inte alls. Slutsatser kan utifrån resultatet dras att barns bästa 
inte används i den mån det, enligt svensk lagstiftning, ska vilket ifrågasätter beslutens 
rättssäkerhet. 

Konstruktionen av barns bästa - diskursanalys 
2§ LVU är tillämplig vid påtaglig risk för att den unges hälsa och utveckling skadas till följd 
av brist i miljö kring barn samt när vård på frivillig väg inte är möjlig. Analysen utgår från 
rättsfall som valts utifrån syskonpar och rekvisitet fysisk misshandel. Enligt propositionen 
(2002/03:53) är det fysisk misshandel när ett barn utsätts för kroppsskada, sjukdom eller 
smärta utfört av annan person. Exempelvis sparkar, slag, trampningar eller förgiftningar. Vid 
ringa och allvarlig grad av fysisk misshandel sker bedömningen från fall till fall. Tvångsvård 
blir främst aktuellt vid påvisad påtaglig risk för barnet (Lundgren et al., 2014).  

Rättsfall A 
Det första fallet berör en LVU-prövning av syskonen Adam född: 2003, Alva född: 2006 och 
Alina född: 2007. Mamma A och Pappa A har vid förhandlingen delad vårdnad men är inte 
sammanboende. Socialnämnden omhändertog syskonen år 2014 med stöd av 6§ LVU och 
Adam placerades i ett familjehem och Alva och Alina i ett annat. Cirka fem veckor senare 
ansöker socialnämnden hos FR om vård enligt 2§ LVU. Socialnämnden åberopar rekvisiten 
brister i omsorgen, fysisk- samt psykisk misshandel och otillbörligt utnyttjande och anser att 
det innebär en påtaglig risk för barnens hälsa samt utveckling om de bor kvar hos Mamma A. 
Socialnämnden yrkar att domen ska gälla omedelbart med hänvisning till den utredning som 
gjorts på varje barn. Inför förhandlingen tog FR del av utredningarna. Alva och Alina 
företräds gemensamt av Ställföreträdare 1 och Adam representeras av Ställföreträdare 2. I 
domen framkommer det att utredningarna som gjorts innehåller huvudsakligen uppgifter om 
barnens hemförhållanden, deras nuvarande situation och tidigare insatser från socialtjänsten. 
Innehållet i utredningarna bestod av integritetskänsligt material vilket resulterar i att detaljer i 
händelserna inte återges i domslutet. Domen innehåller uppgifter om att det mellan syskonen 
förekommit sexuella övergrepp och våld samt uppgifter om ett icke-accepterat beteende i 
mamma-barnrelationen. Både Ställföreträderare 1 och 2 uppger att deras klienter mår bra och 
utvecklas positivt i sina familjehem. Mamma A ger inte sitt medgivande till tvångsvård men 
samtycker till att barnen ska få utredas var för sig för att se om det föreligger vårdbehov. 
Pappa A bifaller ansökan om tvångsvård för samtliga barn. FR:s slutliga bedömning resulterar 
i att nämndens ansökan bifalls och samtliga barn bereds tvångsvård enligt 2§ LVU. I analysen 
presenteras först mammas utsaga, därefter pappas, de båda ställföreträdarna för barnen, 
socialnämnden och avslutningsvis rättens avgörande. 

Barns bästa som flytande signifikant 
Den diskursiva frågan vi ställer till det här materialet är hur de olika aktörerna fyller barns 
bästa med innehåll. Aktörerna är Mamma A, Pappa A, Ställföreträdare 1 samt 2, 
socialnämnden och FR.  I förhandlingen utarbetar varje aktör sin egen logik kring vad som är 
bäst för barnen (jfr Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det är därefter FR:s uppgift att 
bedöma vilken aktörs logik som överensstämmer mest med FR:s definition av barns bästa, 
vilket utgör underlag för beslut. Genom att konstruera ekvivalenskedjor skapas olika logiker 



 16 

som kan innehålla både positiva och negativa tecken och element. Detta betyder att det 
flytande signifikanta kan fyllas med både tecken eller element som är associerade till positiva 
saker och negativa saker, vilket är beroende av diskursen (Bergström & Boréus, 2012). I 
denna studie kommer samtliga aktörer fylla barns bästa med innehåll, som från olika 
synvinklar både kan associeras som positivt och negativt för barnet.  

Mamma A 
Mamma A:s offentliga biträde skapar en bild av vad som är barnens bästa genom att länka 
olika komponenter till varandra i en ekvivalenskedja. Kedjan består av att i) Mamma A har 
förmåga att skydda barnen, ii) det inte förekommit någon misshandel, iii) hon har inte brustit i 
omsorgen och följaktligen iv) barnen inte har några vårdbehov.  

Mamma A uppger att Adam kan behöva vård vid en specialistklinik (BUP) och att 
Alina och Alva kan behöva träffa en psykolog, i syfte att utreda om vårdbehov föreligger. Det 
offentliga biträdet påtalar att Mamma A efter bästa förmåga följt socialtjänstens 
rekommendationer avseende barnens bästa.  

[Mamma A] har baserat sitt agerande på den kännedom som hon har 
haft om förekomst av händelser mellan barnen. Händelserna ligger 
dessutom långt bak i tiden. Hon har talat med barnen om vad som 
har hänt och hon har haft förmåga att skydda barnen från ytterligare 
händelser. Det finns dock ingen misshandel i familjen och hon brister 
inte i omsorgen av barnen [Mamma A:s offentliga biträde, A1]. 

I citatet A1 framkommer komponenterna i ekvivalenskedjan som Mamma A påtalar är det 
bästa för barnen, dock framkommer också motsägelser. Mamma A framför att de aktuella 
händelserna, som ligger till grund för LVU-förhandlingen, ligger långt tillbaka i tiden och hon 
har förmåga att skydda barnen från eventuella kommande händelser. Samtidigt som hon 
hävdar att det inte finns någon misshandel i familjen.  

Hon samtycker till att Adam utreds vid specialistklinik, men bara för 
att det ska gå att avgöra om han faktiskt har ett vårdbehov [Mamma 
A:s offentliga biträde, A2]. 

Mamma A samtycker till viss vård för att utreda om det faktiskt föreligger ett vårdbehov hos 
barnen, men framför ett flertal gånger att ett vårdbehov inte föreligger. Till exempel framför 
hon vid den muntliga förhandlingen “Det föreligger nu inget vårdbehov av barnen” [Mamma 
A:s offentliga biträde, A3]. A3 blir ett osäkert uttalande, i relation till A2, där Mamma A 
samtycker till att Adam ska utredas vid specialistklinik (BUP). Mamma A:s uttalanden är 
osäkra och delvis motsägelsefulla, trovärdigheten som helhet minskar när hennes utsagor inte 
överensstämmer. Mamma A har svårigheter att skapa en logisk ekvivalenskedja utifrån att 
komponenterna inte hänger ihop. Hennes trovärdighet minskar när hon framför uttalanden 
som går emot varandra.   

Pappa A 
Pappa A:s offentliga biträde framför att det bästa för samtliga barn är att: i) fortsätta vara 
familjehemsplacerade, ii) barnen får växa upp i en trygg miljö och därmed iii) barnen får sina 
behov tillgodosedda. 
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Han är positiv till familjehemsplaceringarna. Barnen verkar må bra 
nu och är mer öppna och positiva än före det omedelbara 
omhändertagandet [Pappa A:s offentliga biträde, A4].  

Pappa A uppger i den muntliga förhandlingen att “Han själv kände inte till vad som skett 
hemma hos Mamma A förrän socialtjänsten berättade och det kom som en chock för honom” 
[Pappa A:s offentliga biträde, A5]. Pappa A menar att han gärna tagit hand om barnen men 
tror samtidigt inte att han har förmåga och resurser till att skydda barnen från Mamma A och 
därmed riskera att barnen fortsättningsvis skulle komma till skada. Pappa A frånsäger sig 
alltså ansvaret för barnen även om han är vårdnadshavare, men vill samtidigt inte att barnen 
ska återvända hem till Mamma A. Pappa A uppmärksammar barnens mående och uppger att 
“det är viktigt att de får landa i en trygg miljö och att de därefter kan börja få den hjälp de 
behöver” [Pappa A:s offentliga biträde, A6]. Pappa A:s uttalanden riktar kritik mot Mamma 
A (A5) och han tror att barnens vårdbehov tillgodoses bäst genom LVU (A4). Pappa A tycker 
att det är viktigt att barnen mår bra som framkommer i citat A6 och att det är viktigt att 
barnen får den hjälp de behöver motiverar hans uttalande i A4. Där menar han att barnen fått 
den trygghet som gjort en positiv utveckling möjlig. Pappa A är motsägelsefull då han är 
vårdnadshavare men samtidigt motsätter sig att ta ansvar för barnen. Vårdnadshavare har 
enligt 6 kap. 2§ FB ansvar över barn. Citat A5 om att Pappa A inte vetat om vad som skett 
hos Mamma A visar på att han inte tagit ansvar för barnen. Han konstruerar dock en logisk 
ekvivalenskedja genom att komponenterna kan sammanlänkas.  

Ställföreträdare 1 
Ställföreträdare 1 skapar en ekvivalenskedja utifrån Alina och Alvas bästa innehållande 
komponenter att: i) flickorna ska vistas i en lugn miljö, ii) inte utsättas för våld eller sexuella 
övergrepp, iii) ha en trygg kontakt med föräldrarna och följaktligen iv) de inte ska utsättas för 
den icke-accepterade relationen till Mamma A. 

Utifrån Alina och Alvas perspektiv argumenterar Ställföreträdare 1 för deras bästa 
utifrån ett skydds- och omsorgsbehov. En brist i Mamma A:s föräldraförmåga framkommer 
då hon inte agerat eller stoppat beteendena som påtalas i citatet nedan: 

Mamma A har vittnat om att det hos flickorna i flera år funnits icke 
åldersadekvata beteenden som man inte tagit tag i [Ställföreträdare 1, 
A7] 

Enligt Ställföreträdaren har Mamma A uppmärksammat beteendena men inte gjort något åt 
det. Det framgår inte i domen vad det specifikt är för typ av beteenden. Familjehemmet 
vittnar även om att flickorna påverkats negativt av det som inträffat i hemmet. Sedan Alina 
och Alva flyttade till familjehemmet har de omtalade beteendena helt försvunnit men 
återkommer vid umgänge eller telefonkontakt med mamman. Ställföreträdaren framför även: 

I hemmiljön har det också funnits gränsöverskridande beteende från 
Mamma A:s sida som går över vad som är accepterat i en föräldra-
barn relation [Ställföreträdare 1, A8] 

Det framgår alltså i materialet att det funnits gränsöverskridande beteenden från Mamma A:s 
sida samt icke åldersadekvata beteenden hos Alina och Alva som Mamma A vetat om men 
inte hindrat. Det medför att det flytande signifikanta inte kan uppfyllas utifrån att flickorna 
inte har en lugn miljö i hemmet eller en trygg relation med Mamma A. Att flickorna inte ska 
utsättas för den icke accepterade relationen med Mamma A är också en komponent i 
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ekvivalenskedjan som hindrar att barnens bästa tillgodoses i hemmet hos Mamma A. 
Ställföreträdare 1 understryker vikten av hur flickorna mår och hur trygghet skapas i 
närmiljön, för närvarande i familjehemmet, och att framtida kontakt med föräldrarna måste 
bli trygg. Som styrks av uttalandet: “Det är små barn som måste ha stöd och hjälp [...] 
samtidigt vistas i en trygg och lugn miljö. Kontakten med föräldrarna måste också vara 
trygg” [ställföreträdare 1, A9]. Kontakten med Mamma A något som påverkar Alina och 
Alva negativt då de icke-åldersadekvata beteendena hos flickorna återkommer vid kontakt 
med henne. Kontakten med Pappa A är ingenting som påtalas. Ställföreträdare 1 framför 
dock att en trygg kontakt med båda föräldrarna är i enlighet med det bästa för Alina och 
Alva. Enligt ställföreträdaren vore inte det bästa för flickorna att, med tanke på det som 
framkommit i utredningen, flytta tillbaka till Mamma A. 

Ställföreträdare 2 
Den ekvivalenskedja som Ställföreträdare 2 skapar utifrån Adams bästa utgörs av 
komponenterna att han: i) inte utsätter systrarna för sexuella övergrepp, ii) får den vård han 
är i behov av och iii) inte flyttar tillbaka till Mamma A.  

Mamma A har varit vacklande i sin ståndpunkt angående om Adam är i behov av vård 
eller inte. Adams ställföreträdare uppger i den muntliga förhandlingen: 

BUP [...] har varit tydliga med att Adam behöver hjälp av ett slag 
som inte finns tillgänglig i närområdet [Ställföreträdare 2, A10] 

Med hjälp och stöd ska Adam skyddas och få bekräftelse av sina behov. I citat A10 påtalas 
Adams vårdbehov på ett tydligt sätt via uttalande från BUP. Ställföreträdare 2 menar att det 
bästa för Adam är att hans vårdbehov tillgodoses vilket inte kan ske på frivillig väg. Det 
stärks i tidigare citat där det framkommer att Mamma A bara medger viss vård samtidigt som 
hon säger att det inte föreligger något vårdbehov (A2 & A3). Eftersom vård inte kan ges i 
frivillig form motiveras det att LVU kan bli tillämpligt. De vårdbehov Adam har tillgodoses i 
familjehemmet och Adam uppger att “Han har det bra i familjehemmet […]” 
[Ställföreträdare 2, A11]. Det är inte i enlighet med hans bästa att återvända tillbaka till 
Mamma A. “Adam har bekräftat det som systrarna berättat” [Ställföreträdare 2, A12] vilket 
innebär att han medger det som framkommit ha hänt i hemmet. Adam behöver stöttas i sitt 
vårdbehov vilket inte Mamma A kan utifrån den aktuella situationen. Ställföreträdare 2 
framför att Adam behöver både stöd utifrån det som skett och skydd från sitt beteende. 

Socialnämnden 
Socialnämnden skapar en ekvivalenskedja som innehåller flera element. De utgår ifrån 
grundantagandet om att: i) Mamma A medger att det förekommit våld och övergrepp i 
familjen, ii) Mamma A medger ett vårdbehov för samtliga barn, iii) barnen har ett tryggt 
hemförhållande, iv) barnen varken ska utföra eller utsättas för våld, sexuella övergrepp och 
hot.  

För att barnens bästa ska beaktas med utgångspunkt i nämndens ekvivalenskedja ska 
Mamma A medge att samtliga barn har ett vårdbehov för att kunna hjälpa och ge stöttning. 
Socialnämnden menar att “Mamma A brister i sitt ansvar för att barnen [...] i hemmet och i 
ansvaret för att inte fler övergrepp sker” [A13]. Då Mamma A inte medger vårdbehovet 
brister hon i ansvaret kring barnen. Om hon medger barnens behov kan hon hjälpa barnen att 
bearbeta vad som skett och ge stöttning för att fler händelser inte ska inträffa. För att den 
påtagliga risken för barnens hälsa och utveckling ska försvinna måste de vistats i en trygg 
miljö där övergrepp, våld eller hot inte förekommer. “De har ett behov av vård och skydd som 
inte kan garanteras på annat sätt än LVU” [Socialnämnden, A14]. Detta styrker nämndens 
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argument om ett vård- och skyddsbehov för Adam, Alina och Alva, vilket medför att LVU är 
tillämpligt. 

Mamma A har upprepat uttalat hot om att allvarligt skada sig själv 
och barnen om barnen omhändertas och placeras och hon samtycker 
inte till en frivillig placering [Socialnämnden, A15]. 

Citat A15 går emot det som tidigare framförts vara i enlighet med barnens bästa via 
komponenterna i ekvivalenskedjan. Mamma A sätter sina egna behov före barnens bästa och 
kan inte förstå barnen ur ett helhetsperspektiv. A15 styrker ytterligare att det inte är det bästa 
för barnen att återvända till ett otryggt hem där hot förekommer och risk för att barnen 
kommer till skada (A13). Mamma A måste medge vårdbehov för att problematiken med 
övergreppen ska bearbetas av alla parter. 

Förvaltningsrätten 
Bedömningen grundar sig i nämndens utredningar där det framkommer att det föreligger 
tydliga vårdbehov avseende alla tre barn. FR fyller barns bästa med följande komponenter att: 
i) barnen ska skyddas, ii) barnen ska leva i en trygg i hemmiljö, iii) Mamma A kommer till 
insikt om vad barnen har för behov, iv) barnen inte utsätts eller utsätter andra för våld eller 
sexuella övergrepp och v) Adam ska få fortsatt vård från BUP.  

FR framför bland annat i sin ekvivalenskedja att alla tre barn är i behov av skydd för att 
inte utsätta eller utsättas för våld eller sexuella övergrepp men att “föräldrarna har var och en 
inte förmått att skydda barnen i hemmiljön” [A16]. Uttalandet stärks även av det som 
socialnämnden lyfter fram i A14 där Mamma A:s bristande ansvar uppmärksammas. Pappa A 
har som nämnts frånsagt sig ansvaret för barnen. 

Det är anmärkningsvärt att hon [Mamma A], oaktat sin inställning 
till vad som framkommit i utredningarna, mot bakgrund av vad 
barnen har berättat och hur de har reagerat, inte anser att barnen är i 
behov av annat skydd och hjälp än vad hon själv kan ge i hemmet 
(Vår egen kursivering) [FR, A17].  

FR anser alltså inte att mamma A uppfyller den tredje komponenten (iii) då hon inte medger 
att det har förekommit våld och därmed inte anser att barnen är i behov av vård. För att FR 
syn på barnens bästa ska uppnås ska Mamma A komma till insikt om barnens enskilda 
vårdbehov. FR använder begreppet anmärkningsvärt i A17 vilket kan uppfattas som värdering 
och medföra att det får en annan tyngd än andra uttalanden. FR påpekar särskilt att Mamma A 
inte ser barnens vårdbehov och att barnen måste skyddas för att deras behov ska kunna 
tillgodoses. FR anser därmed att barnens behov av skydd, omsorg och vård inte kan 
tillgodoses av Mamma A eller Pappa A (A16).  

Problemformuleringen som framkommer är huruvida Mamma A kan skydda barnen 
från våld, både att utföra och vara offer för, samt om barnens vårdbehov blir tillgodosedda. 
Alla aktörer skapar ekvivalenskedjor kring det flytande signifikanta men innebörden blir olika 
beroende på vilken diskurs aktören befinner sig i (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). FR:s 
ekvivalenskedja av barns bästa överensstämmer till största del med nämndens konstruktion av 
barns bästa och utgör grunden till en slutlig bedömning. Den huvudsakliga problematiken, 
som FR lyfter, stärks även av socialnämnden i A14. Mamma A uppger i A1 att det inte 
föreligger någon misshandel eller omsorgsbrist i hemmet vilket blir problematiskt genom att 
hon går emot det hennes barn uppgett. Syskonen har samstämmiga utsagor om det som skett 
(A12) och Pappa A misstror inte barnen i deras berättelser. Mamma A:s osäkra uttalanden i 
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A2 och A3, där hon först påtalar att det inte finns ett vårdbehov och sedan medger delvis ett 
vårdbehov, medför att hennes ståndpunkt blir vacklande vilket kan vara en orsak till att FR 
inte valde att gå på Mamma A:s konstruktion av barnens bästa. Hennes trovärdighet minskar 
när hennes uttalanden inte är konsekventa.  

Subjektsposition 
Nu går vi över till att titta på vilket utrymme barnen ges i domslutet och vilka positioner de 
erhåller. Subjektsposition innebär att en aktör får utrymme och möjlighet att delge sina 
upplevelser. Det går att anta flera subjektspositioner samtidigt, i vissa diskurser är en del 
positioner möjliga och andra inte (Wreder, 2007). Adam, Alva och Alina benämns ofta som 
”syskonen”.  

Det har framkommit uppgifter om att det i hemmet har förekommit 
våld och sexuella övergrepp mellan syskonen [...] [Socialnämnden, 
A18]. 

I citat A18 tillskrivs syskonen som grupp positionerna offer och förövare av socialnämnden 
vilket kan tolkas som att alla är utsatta för samma händelse. I motsats till tidigare uppgifter 
som framkommit i domen där det påtalas att Adam har utsatt Alva och Alina för övergrepp. 
Adam, Alva och Alina sammanskrivs och benämns som “syskon” eller “barnen” i hela 
materialet med undantag för nämndens yttrande. Uppgifterna blir otydliga om vem av 
syskonen som har utfört handlingarna och vem som blivit utsatt när de sammanskrivs. I 
nämndens yttrande benämns Adam, Alina och Alva som enskilda individer vid fem tillfällen, 
dock enbart i samband med LVU beslutet och inte i relation till fallet. De andra gångerna 
Alina och Alva benämns skrivs de fram som flickorna. Konsekvensen av att framställa Adam, 
Alina och Alva som “syskon”, “barnen” eller “flickorna” blir att de konstrueras som en grupp 
varvid deras möjligheter till subjektsposition minskas och vissa delar i deras identiteter kan 
förbli osedda (jfr Winther Jørgensen & Phillips, 2000). En enskild subjektsposition framstår 
som omöjlig utifrån hur barnen konstrueras i texten (jfr Wreder, 2007). Ett exempel är att 
“Flickorna kan behöva träffa en psykolog [...] för att ta reda på om de har ett vårdbehov” 
[Mamma A:s offentliga biträde, A19], vilket innebär att de antas ha samma upplevelser att 
bearbeta och likadana känslor kring händelserna. Detta är en konsekvens av 
sammanskrivningarna. En enda gång i domen framkommer Alina och Alvas egna upplevelser 
då de “[...] har tydligt beskrivit vad som har hänt och att de velat ha hjälp från sin mamma” 
[Ställföreträdare 1, A20]. Trots att de sammanskrivs är det enda gången det framgår vad Alina 
och Alva uttryckt, alltså får vara delaktig (jfr Wreder, 2007). I andra delar av domen 
framkommer de inte som subjekt då andra aktörer talar om och för dem istället för att stärka 
deras position. 

Adams benämns oftare enskilt än sina systrar. I vissa delar ställs Adam mot Alina och 
Alva, “Adam har bekräftat det som systrarna har berättat” [Ställföreträdare 2, A21]. I citatet 
A21 tillskrivs Adam en subjektsposition som förövare och på ett fåtal andra ställen i texten 
som offer. Adam skrivs även fram som ett objekt då fokus ligger på andra aktörer som pratar 
om Adam istället för att framföra talan utifrån hans perspektiv. Att tillskrivas flera 
subjektspositioner som står i motsats till varandra medför att subjektet blir överdeterminerat. 
En person kan tillskrivas flera subjektspositioner i samma diskurs, men för att subjektet skall 
bli överdeterminerat ska dessa subjektspositioners förväntningar och möjligheter till uttalande 
etc. stå i motsats till varandra (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Detta kan appliceras på 
Adam då han har positioner som både offer och förövare vilka medför olika förväntningar och 
möjligheter. Konsekvenser av att barnen konstrueras som objekt och därmed inte aktörer 
resulterar i att barnen mister sin chans till delaktighet och handlingsutrymme (Cederborg & 
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Karlsson, 2001). Ytterligare konsekvenser med att inte vara aktör är att deltagandet i att 
konstruera sina liv minskas och rätten att påverka sina villkor avtar. Att vara aktör är en viktig 
del i principen om barns bästa (Rejmer, 2002). 
 

Rättsfall B 
Rättsfall B berör en överklagan av en tidigare LVU-dom. Överklagan görs av Mamma B, 
avseende omhändertagandet av Billy född: 2007, Bianca född: 2009 och Bella född: 2010. 
Barnen omhändertogs enligt 2§ LVU år 2013 med hänvisning till att de utsattes för våld och 
bevittnade våld i hemmet. Grunden till beslutet var att Mamma B och Pappa B, på grund av 
våld, inte kunde tillgodose barnens behov eller trygghet varvid det förelåg påtaglig risk för 
deras hälsa och utveckling. Mamma B hade vid tiden för överklagan ensam vårdnad om alla 
tre barnen till skillnad från tidigare. Mamma B överklagar vården för Billy, Bianca och Bella 
då hennes situation förändrats till det bättre i och med att hon flyttat till ett skyddat boende 
samt skilt sig från Pappa B. FR beslutar att överklagan ska avslås och vården kvarstå varvid 
Billy, Bianca och Bella fortfarande bereds vård enligt 2§ LVU. Det bedöms att även om 
Mamma B:s situation har förbättrats är det inte tillräckligt då hon fortfarande saknar insikt om 
barnens vårdbehov och hur hon ska bemöta barnen. FR anser att det är för tidigt att låta 
vården enligt LVU av Billy, Bianca och Bella upphöra. Som resultat av Mamma B:s 
förbättrade situation beviljas ett ökat umgänge med barnen.  

Barns bästa som flytande signifikant 
Mamma B 
Den ekvivalenskedja som Mamma B:s offentliga biträde skapar utgörs av komponenterna: i) 
förbättrad och trygg miljö, ii) skydd från våld, iii) förmåga till gränssättning, iv) har aldrig 
förekommit våld och v) en återförening över tid. Det offentliga biträdet påtalar hur barnens 
bästa konstrueras från Mamma B:s perspektiv och i huvudsakliga drag hur hennes situation 
har förändrats under året barnen varit omhändertagna. Sedan Mamma B skiljde sig från Pappa 
B har tillvaron ändrats till att vara positiv och trygg och hon menar att “Påståendet att hon 
skulle ha misskött Billy, Bianca och Bella är felaktigt” [Mamma B:s offentlig biträde, 
B1].  Mamma B anser att hon kan tillgodose barnens behov och att det var hos Pappa B 
bristerna återfanns. Hennes situation är nu tillräckligt trygg och lugn att barnen kan återvända 
hem igen. Mamma B:s uttalande stärks genom att hennes offentliga biträde framför att: 

[Mamma B] har en varm, nära relation till alla sina barn och kan 
sätta gränser utan att det uppstår konflikter. Hennes situation är stabil 
och det finns inga problem som hindrar henne från att ta hand om 
sina barn på ett bra sätt [Mamma B:s offentliga biträde, B2] 

Det offentliga biträdet menar att Mamma B nu har förmåga att skydda barnen från våld, dra 
gränser och skapa stabilitet för barnen, då Pappa B var orsaken till bristerna i hemmet. De 
vårdbehov som återfinns i barnens vårdplaner är därför inte kopplade till Mamma B:s 
förmågor. Mamma B framför att det inte funnits någon våldsproblematik i hemmet “[...], 
hon har aldrig blivit utsatt för våld av Pappa B. Barnen har aldrig bevittnat våld, hon skulle 
aldrig låta dem se eller uppleva det” [Mamma B:s offentliga biträde, B3]. Det bästa för 
barnen vore, enligt Mamma B, att återvända hem innan anknytningen till familjehemmet blir 
för stark vilket försvårar en återförening. Mamma B motiverar en hemflytt med uttalandena 
som återfinns i B1, B2 och B3. 

Ekvivalenskedjan påvisar att vården av samtliga barn bör upphöra. Mamman framför 
att det bästa för barnen är att vara hos henne där hon kan erbjuda en trygg och lugn miljö. De 
brister som påpekats tidigare är åtgärdade och Mamma B vill att återföreningen ska bli så 
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bra som möjligt varvid det bästa är en långsam hemflytt för att barnen ska hinna 
acklimatisera sig. Den största förändringen som Mamma B genomfört är att helt ta avstånd 
från Pappa B vilket lett till att hennes situation är mycket bättre och hon anser inte att 
påståendet i B1 stämmer. För att visa att det är felaktigt hänvisar hon i B3 till att det aldrig 
förekommit våld och att barnen därför inte har bevittnat eller upplevt våld.   

Ekvivalenskedjan som konstrueras innehåller dock motsägelser vilket medför att 
kedjan blir ologisk. Exempelvis då “[Mamma B] har inte haft kontakt med barnens far 
sedan hon [...] flyttade till ett skyddat boende” [Mamma B:s offentliga biträde, B4] och 
“Även om det skulle vara så att det varit fråga om våld i familjen är det ett överspelat 
kapitel eftersom hon har brutit helt med sin före detta make” [Mamma B:s offentliga 
biträde, B5]. Här framkommer en osäkerhet i Mamma B:s uttalande om det förekommit våld 
eller inte. Hon öppnar för att det kan ha gjort det i B5 medan hon i citatet B3 uttrycker att 
något våld inte alls har förekommit. Dessa motsägelser kan tolkas som att Mamma B vacklar 
i sin ståndpunkt angående om våld inträffat eller inte.  

Ställföreträdare för barnen 
Den ekvivalenskedja som barnens ställföreträdare skapar utgörs av komponenterna att: i) 
Mamma B inser orsaken till omhändertaget, ii) barnen inte utsättas för eller bevittnar våld, iii) 
barnen utvecklas positivt genom att någon aktör ser vårdbehoven och iv) att vårdplanen 
uppfylls.  

Ställföreträdaren, som för barnens talan, menar att det bästa för barnen är att Mamma B 
får insikt om orsakerna till omhändertagandet. “När det gäller den stöttning Mamma B är 
öppen för i frivillig form tar den [...] sikte på konsekvenserna av aktuellt ingripande och inte 
på grundorsakerna” [Ställföreträdaren, B6]. Det råder alltså delade meningar avseende 
Mamma B:s avsikter med den frivilliga vården. Ställföreträdaren menar att Mamma B måste 
få insikt i och tänka på grunderna till omhändertagandet för att situationen ska bli bra och för 
möjligheterna till en annan framtid. “Mamma B har inte insikt i de djupa vårdbehov som 
barnen har. [...]. Mamma B är väldigt förnekande till allt som påstås angående t.ex. våld” 
[Ställföreträdaren, B7]. Av citat B7 framgår det att Mamma B inte har insikt i barnens 
vårdbehov och kan därmed inte beakta deras bästa utifrån Ställföreträdarens ekvivalenskedja. 
Det bästa för barnen är att de inte bevittnar eller utsätts för våld vilket Mamma B är vacklande 
i när hon påstår att barnen aldrig upplevt våld (B3) och även om det skulle förekommit våld 
så är det ”överspelat” nu (B5). I citat B5 går det att utläsa en ändring i uttalandet där hon inte 
helt nekar som i andra citat. Hon uppger (B5) att hon brutit med maken och därför är våld inte 
något som är aktuellt idag. 

Ställföreträdaren uppger att: 

Barnen har funnit sig väl tillrätta i familjehemmet och deras 
utveckling har sedan de kom dit varit positiv. När de kom till 
familjehemmet präglades de av distanslöshet och familjehemmet fick 
lära dem grundläggande uppförande och regler. Idag är situationen 
för barnen väsentligt bättre. [Barnens ställföreträdare, B8] 

Den positiva utveckling som beskrivs i B8 har skett i familjehemmet under det gångna året 
hos familjehemmet. Barnen har ett vårdbehov som kan tillgodoses av uppmärksamma 
omsorgsgivare vilket resulterar i att barnen utvecklas positivt varvid vårdplanen kan 
uppfyllas. Inser Mamma B vårdbehoven, uppmärksammar dem och ger omsorg kan barnens 
hälsa och utveckling bli positiv.  
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Socialnämnden 
Socialnämnden konstruerar en ekvivalenskedja som innehåller elementen att: i) Mamma B 
accepterar att våldet inträffat, ii) barnen får skydd, iii) Mamma B ser konsekvenserna av 
våldet och åtgärdar brister.  

Socialnämnden framför att det bästa för barnen är om Mamma B accepterar att våldet 
har inträffat, inser och åtgärdar brister. “Mamma B kunde inte skydda dem vare sig för att 
utsättas för eller bevittna våld”[Socialnämnden, B9]. För att barnen ska kunna bearbeta 
händelserna måste Mamma B inse konsekvenserna av våldet (B7). “Det är positivt att 
Mamma B har skiljt sig, men de följder som blivit för barnen under den tid hon bodde med 
deras far finns fortsatt kvar. Mamma B saknar helt förståelse för detta.” [Socialnämnden, 
B10].  Socialnämnden påtalar i B10 positiva förmågor hos mamman som stärker hennes 
utsagor om att situationen förändrats (B2 och B4). Socialnämnden påtalar att det 
huvudsakliga problemet är att Mamma B inte inser eller accepterar våldet som skett.  

I och med att Mamma B hela tiden har förnekat att barnen blivit 
utsatta för våld, bevittnat våld eller att det förekommit våld i hemmet 
kan hon inte heller bemöta barnen i detta. Det finns fortfarande en 
tveksamhet i om hon kan skydda barnen från deras far. [...]. Hon har 
inte heller visat att hon har insikt i vilka brister som har förekommit 
och som behöver åtgärdas [Socialnämnden, B11]. 

Konsekvenser av att Mamma B inte har samma verklighetsbild som barnen blir att hennes 
förmåga att hjälpa och stötta i bearbetningen av händelserna minskar. Enligt socialnämnden 
måste hon acceptera samma verklighetsbild som barnen, som består av att barnen bevittnat 
våld samt utsatts för våld. Barnens ställföreträdare uppger att Mamma B inte har insikt i 
vårdbehoven och att hon nekar till våld (B7), vilket även socialnämnden uttalar sig om 
(B11). Detta kan medföra svårigheter för mamman att acceptera barnens bild av situationen 
om hon fortsätter att förneka att våld förekommit. Utifrån barnens bästa måste Mamma B 
skydda dem mot att bevittna och utsättas för våld (B9). Socialnämnden “Ifrågasätter inte att 
hon älskar sina barn och vill deras bästa men under den tid som varit är det visat att hon 
inte kan tillgodose deras behov” [Socialnämnden, B12]. Relationen till barnen ifrågasätts 
inte utan enbart Mamma B:s förmåga att förstå och tillgodose behoven. Som påtalats kan 
socialnämnden se positiva förändringar hos Mamma B, men som inte anses tillräckliga 
förrän hon kan se konsekvenserna av omhändertagandet (B10). Avseende umgänget med 
barnen “[...] har umgänget inte alltid fungerat bra för barnen även om det har blivit bättre” 
[Socialnämnden, B13]. Citatet visar ytterligare på att situationen har förbättrats precis som 
Mamma B uppgett (B2), men det är fortfarande inte, enligt socialnämnden, tillräckligt för att 
vården enligt LVU ska kunna upphöra. 

Förvaltningsrätten 
FR fyller begreppet barnens bästa med innehåll genom att konstruera följande 
ekvivalenskedja att: i) inte utsättas för eller bevittna våld, ii) Mamma B inser och accepterar 
att våldet har skett, iii) barnen har en trygg miljö där de känner sig säkra, iv) de utvecklas 
positivt, v) de får sina vårdbehov tillgodosedda så de kan bearbeta händelser, vi) varken 
Mamma B eller barnen har någon kontakt med Pappa B, vii) barnen gränssätts och får 
tillsyn. I nämndens utredning “[...] framkommer inga uppgifter som tyder på att barnen 
skulle ha utsatts för fysiskt våld av sin mor” [FR, B14]. Den logiska slutledningen av detta 
påstående är att våldet utfördes av Pappa B. En del i FR:s ekvivalenskedja är, som nämnts, 
att det bästa för barnen är att de skyddas från att bevittna och utsättas för våld och därför 
förespråkar de att varken Mamma B eller barnen bör ha kontakt med Pappa B. Trots detta 
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går FR på nämndens argument och anser att det fortfarande finns brister i Mamma B:s 
förmågor att tillgodose barnens behov (B12). 

Med hänsyn till de upplevelser Billy, Bianca och Bella har varit 
utsatta för och bevittnat i hemmet står det klart att de har ett 
vårdbehov och behöver få leva i en trygg miljö där de känner sig 
säkra och får förutsättningar att utvecklas på ett bra sätt. De har 
också ett behov av att bearbeta upplevelserna de varit med om. [...] 
däremot förefaller Mamma B till stor del fortfarande sakna insikt i 
barnens vårdbehov och deras behov av att bearbeta de upplevelser de 
varit med om [FR, B15].  

FR tar alltså till sig de argument som getts av socialnämnden i deras yttrande och i muntliga 
förhandlingen. FR kopplar den nuvarande huvudproblematiken till Mamma B:s brist på insikt 
i barnens behov (B15). Socialnämnden framför att Mamma B brast“[...] allvarligt i tillsyn 
och gränssättning av barnen” [FR, utifrån nämndens utredning, B16]. Uttalandet i B16 står i 
motsats till Mamma B:s syn på situationen, hon menar att hon kan tillgodose barnens 
grundläggande behov samt sätta gränser på ett sätt som inte skapar konflikter (B2). 

FR formulerar det huvudsakliga problemet som att Mamma B saknar insikt i samtliga 
barns vårdbehov och behov av att bearbeta händelserna i samband med våld och allvarlig 
omsorgsbrist. I B3 uppger mamman att inget våld har förekommit vilket stärker att hon 
fortsätter förneka händelserna. Mamma B:s förnekelser leder till den huvudsakliga 
problemformuleringen. I överklagans disposition får Mamma B:s uttalanden, genom sitt 
offentliga biträde, mest utrymme. Socialnämnden som aktör får dock mest gehör då FR till 
största del tar fasta på det socialnämnden framför och hänvisar till det i den slutgiltiga 
bedömningen. FR samlar ihop alla aktörers enskilda ekvivalenskedjor till en stor 
ekvivalenskedja (jfr Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Socialnämnden stärker det som FR 
konstruerar som den huvudsakliga problematiken, att Mamma B ska acceptera det som hänt 
för att kunna hjälpa sina barn i bearbetningen. Från alla aktörer, förutom Mamma B, kommer 
det fram att hon måste komma till insikt om vad det är som inträffat och vad det är barnen 
upplevt (B7 och B11). Att Mamma B vacklar i sin ståndpunkt avseende våldet är en 
bidragande orsak till att FR inte väljer att basera sitt beslut på Mamma B:s ekvivalenskedja av 
vad som är bäst för barnen. Om Mamma B hade kommit till insikt om att det förekommit våld 
och om det bedömdes att hon kunde hjälpa barnen att bearbeta händelserna hade det funnits 
en diskursiv möjlighet att FR fattat ett annat beslut. FR gjorde bedömningen att det bästa för 
barnen var att umgänget med mamman skulle utökas men at LVU-domen skulle kvarstå.  

Subjektsposition 
I domslutet benämns Billy, Bianca och Bella mycket sällan vid namn de benämns i stället som 
“barnen”. Det förekommer inte någon gång att argumentationen utgår från endast ett barn i 
taget. På samma sätt som i rättsfall A grupperas barnen vilket medför att barnens egna 
subjektspositioner inte är möjliga utan de blir enbart en del av gruppen (jfr Winther Jørgensen 
& Phillips, 2000). Även om Billy, Bianca och Bella vid fler tillfällen benämns som “barnen”, 
än vid namn, är det dock överlag sällan de nämns överhuvudtaget. Det kan vara en 
konsekvens av att fokus läggs mest på Mamma B, vilket kan vara en orsak av att hon är 
målsägande i överklagan. Att FR fokuserar på mammans problematik är även något som 
återfinns i forskning. Orsakerna till att barn inte får en subjektsposition är för att det är vuxnas 
problematik som skrivs fram och inte barnens situation trots att det är den som det ska 
beslutas om (Cederborg & Karlsson, 2001). Vid endast ett tillfälle i texten framkommer 
barnens delaktighet då “Samtliga barn har i olika sammanhang talat om sina erfarenheter 
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från hemmet och sonen har dessutom talat om vad han själv har fått uppleva” 
[Ställföreträdaren, B17]. Barnen har i B17 uttalat sig, men det framgår inte hur 
händelseförloppen har utspelat sig eller vilka följder det gett. Genom att barnen får uttala sig 
enstaka gånger och att de inte får något utrymme i texten medför att barnen placeras på 
objektpositioner.  

Rättsfall C 
Rättsfall C är en LVU-prövning avseende Conny född: 2000, Cecilia född: 2004, Calle född: 
2006 och Casper född 2009. Mamma C är vårdnadshavare till samtliga barn, Pappa 1 är 
vårdnadshavare till Conny och Pappa 2 är vårdnadshavare till Cecilia och Calle.  Mamma C 
bor tillsammans med Pappa 3 som är vårdnadshavare till Casper. I FR-förhandlingar företräds 
samtliga barn av Ställföreträdare 1. Socialtjänsten fick kännedom om familjen efter att Calle 
lämnat uppgifter om våld i hemmet till skolan som i sin tur gjorde en orosanmälan. Enligt 
anmälan uppgav Calle att han blev slagen i hemmet och att han var tvungen att skydda sin 
lillebror mot föräldrarna. Under utredningen bekräftade syskonen Calles berättelse och 
uppgav att de dagligen blev dragna i håret, instängda på rummet, hotade att bli lämnade till en 
familj med galna barn eller troll i skogen. Uppgifterna Calle lämnade ledde till en 
polisutredning som dock lades ned. Socialnämnden åberopar omhändertagande av barnen 
utifrån rekvisiten brister i omsorgen och fysisk misshandel. Av socialtjänstens utredning 
framgår det att de tre yngsta barnen utsätts av Mamma C, Pappa 3 och äldsta sonen Conny. 
Cecilia, Calle och Casper utsätts och Conny har uppfostrats till att bestraffa sina yngre 
syskon. Det föreligger så pass stora brister i omsorgen att barnens hälsa och utveckling 
äventyras samt att deras behov av trygghet allvarligt åsidosätts. Mamma C och Pappa 3 
motsätter sig att barnen ska beredas vård enligt LVU då de anser att det inte föreligger några 
vårdbehov. Papporna 1 och 2 till Conny samt Cecilia och Calle medger nämndens ansökan 
och samtycker till vård. FR bifaller delvis nämndens ansökan och beslutar att Cecilia och 
Calle ska beredas vård enligt 2§ LVU. FR avslår nämndens ansökan om beredande av vård 
gällande Conny och Casper. I domen presenteras först mammas utsaga, därefter pappas, de 
båda ställföreträdarna för barnen, socialnämnden och avslutningsvis rättens avgörande. 

Barnets bästa som flytande signifikant 
Mamma C 
Mamma C har genom sitt offentliga biträde konstruerat en ekvivalenskedja av barns bästa 
bestående av att i) barnen ska bo kvar i hemmet då det inte föreligger några vårdbehov och ii) 
om Calle och Casper slutar bråka kommer det generera i en lugn miljö för hela familjen. 
Mamma C uttalar sig om varje barn och uppger att:  
 

Conny har inte blivit utsatt för misshandel eller någon annan 
behandling som utgör grund för vård enligt LVU. Gällande Cecilia 
och Calle finns endast uppgifterna från Calle som man måste se 
försiktigt på. Gällande Casper finns det inte några uppgifter, utöver 
de som Calle lämnat som talar för att han skulle blivit utsatt för våld 
eller andra brister i omsorgen [Mamma C:s offentliga biträde, C1]. 
 

I C1 framgår det att inget av barnen har behov av vård enligt LVU och Mamma C motiverar 
utifrån varje barn för sig varför det inte föreligger vårdbehov. Mamma C uppger även att det 
har funnits stunder barnen bråkat och dragit varandra i håret, men att hon då försökt stoppa 
dem. Att det förekommit dragningar i håret mellan syskonen, är inte skäl för LVU. I C1 
framgår det att uppgifterna som Calle lämnat måste ses med försiktighet. Åklagaren la ned 
förundersökningen om misstankarna om våld i hemmet gällande Mamma C och Pappa 3 
vilket, enligt Mamma C, visar på att uppgifterna inte var sanningsenliga och om våld 
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förekommit skulle polisutredningen kommit fram till det. Hon menar att stora delar av 
uppgifterna i socialutredningarna är felaktiga. Det största problemet i hemmet är bråk mellan 
de två yngsta barnen Calle och Casper. “Att Calle och Casper har lugnat ner sig efter att ha 
blivit placerade på varsitt håll är inte konstigt då det största problemet i familjen har varit 
bråken dem emellan.” [Mamma C, C2]. Mamma C lägger i C2 över ansvaret på sönerna och 
påtalar inte att ansvaret för familjens problem är föräldrarnas. Hon uppger att det är på grund 
av deras återkommande bråk som familjen levt i en stressad och påfrestande miljö. Familjen 
är i behov av stöd och avlastning vilket de nu kommer att få då: “Mamma C:s mor bor 
numera i närheten och kommer att hjälpa dem med regelbunden avlastning med exempel 
Calle eller Casper. Det kommer även göra att det blir lugnare och mer tid över för de andra 
barnen” [Mamma C, C3]. Mamma C menar att familjens situation kommer att bli lugnare och 
mindre stressfylld när alla barnen får uppmärksamhet och sina behov tillgodosedda. Mamma 
C skapar en logisk ekvivalenskedja genom att komponenterna hänger ihop och kan därmed 
sammanlänkas till en kedja.  
 
Pappa 1 
Pappa 1:s offentliga biträde presenterar enbart en komponent till vad som är barnets bästa och 
innehållet i det flytande signifikanta kan därmed inte bli en ekvivalenskedja. Hans komponent 
är att det bästa för Conny är att beredas vård enligt LVU. Pappa 1 har inte träffat Conny på 
cirka 12 år och har ingen insikt i den påtalade problematiken. Han anför genom sitt offentliga 
biträde att han litar på socialtjänstens utredning och medger nämndens ansökan om vård 
enligt LVU.  
 
Pappa 2 
Det offentliga biträdet åt Pappa 2 har under den muntliga förhandlingen skapat en 
ekvivalenskedja innehållande komponenter att: i) Cecilia och Calle inte utsätts för våld, ii) de 
har god hygien och rena kläder, iii) Calle gränssätts och får en strukturerad vardag, iv) deras 
skyddsbehov tillgodoses samt v) det bästa för Cecilia och Calle är att beredas vård enligt 
LVU.  
 

Han har haft kontinuerligt umgänge med barnen. [...] Det är först 
under utredningens gång Pappa 2 har fått vetskap om att det även 
förekommer våld i hemmet, förspikade fönster, haspar på dörrar osv. 
[Pappa 2:s offentliga biträde, C4]. 

 
Pappa 2 uppger, genom sitt offentliga biträde, att han och Mamma C har haft en tvist om när 
han ska få träffa barnen vilket resulterade i att umgänget uteblev under en längre tid. Pappa 2 
och barnen har vid tiden för förhandlingen kontinuerligt umgänge. Av uppgifterna i C4 
medger Pappa 2 att han har insikt i hur barnens situation ser ut men att det är först under 
socialtjänstens utredning som han fått vetskap om under vilka förhållanden barnen levt när de 
varit hos Mamma C. Efter att barnen har vistas hos Pappa 2 har han fått kännedom om 

barnens liv och vad de behöver. Både Cecilia och Calle har bekräftat uppgifterna om våld och 
förspikade fönster etc. (C4). Pappa 2 menar att han är glad för umgänget med barnen men att 
han är positiv till vård enligt LVU.  

Mamma C har i C2 uppgett att det är bråken mellan Calle och Casper som är det stora 
problemet i familjen. Pappa 2 uppger dock att “Calle har på grund av sina diagnoser behov 
av en tydlig struktur. [...] får [Calle] den struktur han behöver är han i princip som vilken 
kille som helst och uppvisar inte alls de tendenser som beskrivs i utredningen” [Pappa 2:s 
offentliga biträde, C5]. Pappa 2 styrker här påtalandet om att Calle inte får den struktur och 
gränssättning han är i behov av hos mamman. C5 stärker ytterligare att Pappa 2 har en god 
inblick i Cecilias och Calles liv och vet hur han ska tillgodose deras behov. Pappa 2 anser inte 
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att barnen bör flytta tillbaka hem till Mamma C. Han menar att “Om det inte förekommit våld 
från vårdnadshavarens sida hade hjälp från barnens mormor kanske varit en möjlig lösning 
men som det är nu är denna typ av avlastning inte något som skyddar barnen på det sätt de 
har behov av” [Pappa 2, C6]. Pappa 2 påtalar att barnens behov är större än att de kan bli 
tillgodosedda med hjälp av barnens mormor. Pappa 2 konstruerar en logisk ekvivalenskedja 
genom att komponenterna i hans kedja kan sammanlänkas. 
 
Pappa 3 
Den ekvivalenskedja som Pappa 3:s offentliga biträde har skapat utgörs av komponenterna 
att: i) Pappa 3 och Mamma C är hjälpsökande gentemot skola, socialtjänst och BUP, ii) 
Casper inte ska utsätts för våld eller felaktig behandling samt iii) att barnen inte ska behöva 
skydda varandra. 
 

Det finns inga uppgifter som talar för att Casper skulle må dåligt 
eller ha blivit utsatt för felaktig behandling. Det enda som finns är en 
uppgift från Calle om att han skulle behöva skydda Casper. Dessa 
uppgifter måste tas med en stor nypa salt. [...]. För att det ska vara 
tillräckligt för vård enligt LVU borde det krävas viss stödbevisning, 
men det finns ingen [Pappa 3:s offentliga biträde, C7]. 

 
Pappa 3 anför via det offentliga biträdet, i C7, att uppgifterna som framkommit är oriktiga och 
det finns inga belägg för att Casper ska ha behandlats felaktigt på något sätt. De uppgifter 
Calle lämnat borde ses med försiktighet, vilket även uttalas av Mamma C (C1). Mycket av det 
som framkommer i Pappa 3:s uttalande (C7) är i likhet med Mamma C:s uttalande (C1), så 
som att de enda uppgifterna som finns kommer från Calle. Pappa 3 påtalar (C7) likt Mamma 
C det faktum att åklagaren valde att lägga ner polisutredningen om misstankar om våld. Han 
menar också att uppgifterna om våld är falska. Utifrån uppgifterna finns det inte tillräckligt 
med stöd för att Casper ska beredas vård enligt LVU.  

“De är fyra personer [barn] i familjen och det är tydligt att relationen mellan Calle och 
Casper inte fungerar. Det skapar en väldigt arbetskrävande situation för familjen [...]” 
[Pappa 3, C8]. Både Pappa 3 och Mamma C (C2) anser att det är Calle och Casper som utgör 
familjens problematik. Pappa 3 uppger dock att “Han och Mamma C har varit aktivt 
hjälpsökande gentemot mot skolan, socialtjänsten och BUP. De gör verkligen allt för att 
hjälpa barnen men de behöver lite hjälp vilket de nu kommer att få från Mamma C:s mor” 
[Pappa 3, C9]. Det bästa för Casper, men även för övriga barn, är att bo kvar i hemmet hos 
Mamma C och Pappa 3 eftersom hemsituationen kommer bli lugnare och mindre stressfylld 
med hjälp från mormodern. Med hjälp från mormodern kommer de kunna sära på Calle och 
Casper stundtals (C8 & C2). I en lugn hemmiljö kommer Caspers behov att tillgodoses, men 
även de andra barnens behov. Pappa 3 har genom sina uttalanden skapat en ekvivalenskedja 
som är logisk utifrån att dessa kan sammanbindas till en helhet utan motsägelser.  
 
Ställföreträdare  
Barnens ställföreträdare har under förhandlingen skapat en ekvivalenskedja som består av 
beståndsdelar som att: i) barnen inte ska utsättas för bestraffning i form av våld och/eller hot, 
ii) Conny inte ska utsätta sina syskon för bestraffning, iii) Conny ska lära sig att det inte är 
rätt att utöva våld, iv) barnen ska vistas i en trygg miljö samt v) att barnen är i behov av tid 
(uppmärksamhet) och rutiner i hemmet. Alla barnen har samma ställföreträdare, vilken under 
tiden de bott i familjehem träffat alla barnen och uppger att: 
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[…] Conny, Cecilia, Calle har uppgett att de tre yngsta barnen blir 
bestraffade i hemmet när de gör fel. För Calle och Casper är det i 
stort sett dagligen och det är Mamma C, Pappa 3 och Conny som 
straffar dem. Conny har lärt sig beteendet av de vuxna 
[Ställföreträdaren till barnen, C10]. 

 
Uppgifter som barnen gett till ställföreträdaren (C10), om att det blir straffade när de gör fel, 
är samstämmiga utifrån alla barns uttalanden och de bekräftar varandras historier. “När 
ställföreträdaren träffade barnen upplevde hon att de var trygga [...]” [Ställföreträdaren till 
barnen, C11].  Det bästa för barnen är att leva i en trygg miljö där deras behov tillgodoses och 
de kan utvecklas positivt. Den uppfattningen ställföreträdaren fick när hon besökte barnen 
(C11) var att de var trygga, vilket ökar sannolikheten för en positiv utveckling i barnens hälsa 
och mående. Beskrivningen som ges i C10, att barnen genom våld och hot blir bestraffade när 
de gjort fel, är i motsats till den lugna och trygg miljön som barnen är i behov av. Enligt 
Ställföreträdaren måste både Connys och de tre yngre syskonens behov individuellt 
tillgodoses. Ställföreträdaren framför även att Calle och Casper behöver mycket tid och 
rutiner för att fungera i hemmet och inte bestraffas på sätt som de varit utsatta för tidigare 
(C10). Ställföreträdaren menar att Connys behov eventuellt kan tillgodoses via frivilliga 
insatser. Mamma C är inte villig att medge den vården varvid hans behov inte kan tillgodoses 
i hemmet. Mamma C är emot frivilliga insatser och därför är det bästa för samtliga barn att 
beredas vård enligt LVU. Den ekvivalenskedja som skapas genom Ställföreträdarens 
komponenter hänger ihop varvid den kan sammanlänkas.  
 
Socialnämnden 
Socialnämnden konstruerar en ekvivalenskedja innehållande tecken som att: i) barnen inte ska 
utsättas för våld eller hot av varken föräldrarna eller Conny, ii) Conny ska inte heller utsätta 
syskonen samt iii) barnens behov av känslomässig trygghet, grundläggande omsorg och 
stimulans ska tillgodoses, iv) barnen utvecklas positivt samt v) barnen har ett bra och tryggt 
umgänge med föräldrarna. 

Det var Calles uppgifter som medförde att skolan gjorde en orosanmälan. “Enligt 
anmälan uppger Calle att han blir slagen hemma och måste skydda sin lillebror mot 
föräldrarna då de slår honom” [Socialnämnden, C12]. Syskonen har också bekräftat Calles 
uppgifter om att de tre yngsta syskonen blir bestraffade när de gör något fel (C10), vilket 
stärker påståendet att det förekommit våld i hemmet vilket Mamma C och Pappa 3 förnekar i 
C1, C2 & C9. I motsägelse till Mamma C och Pappa 3 har syskonen under tiden för 
socialtjänstens utredning bekräftat varandras uppgifter om våld i hemmet. I domslutet 
framkommer att: 
 

Under utredningen har syskonen bekräftat Calles berättelse och 
uppgett att de i stort dagligen blir dragna i håret, instängda på 
rummet, hotade med att lämnas till en familj med galna barn eller 
troll i skogen. Utifrån hemsituationen som framkommer under 
utredningen kan det antas att de fysiska övergreppen och den 
psykiska pressen barnen utsätts för har blivit ett normaliserat 
tillstånd och ett sätt för Mamma C och Pappa 3 att uppfostra barnen 
[Socialnämnden, C13]. 

 
Citatet är långt men det är viktigt att påvisa exakt hur informationen framkommit i 
utredningen. FR har valt att ta med den här framkomna informationen vilket innebär att FR 
tycker att det är viktigt att få med i dispositionen av det 12 sidor långa domslutet. Citatet C13 
visar på hur Mamma C och Pappa 3 nästan dagligen utsatt barnen för fysisk och psykisk 
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misshandel. Socialnämnden framför utöver våldet att “Det föreligger så stora brister i 
omsorgen att barnens behov av grundläggande omsorg, känslomässig trygghet och stimulans 
allvarligt eftersätts” [Socialnämnden, C14]. Det bästa för alla barn är att de ska få vistas i 
förhållanden där de är trygga och kan utvecklas i positiv bemärkelse. “Conny och Casper 
utvecklas positivt i sina familjehem och Cecilia och Calle hos vårdnadshavaren Pappa 2” 
[Socialnämnden, C15]. Utifrån det som framkommer i C15 beskrivs det att barnens situation 
har blivit bättre under den tid de inte bott hos Mamma C och Pappa 3. När barnen vistas i 
trygga miljöer och inte behöver utstå fysiska övergrepp och psykisk press (C13) får de också 
möjlighet att utvecklas positivt (C15).  
 

Mamma C har tidigare lämnat samtycke till insatser i hemmet. 
Socialtjänsten bedömer dock att insatser i hemmet skulle medföra 
risk för att barnen utsätts för ytterligare hot och kränkningar under 
tiden familjen inte har insatser från socialtjänsten och att det därför 
skulle skada barnen ytterligare [Socialnämnden, C16]. 

 
Socialnämnden menar att det finns en risk om frivilliga insatser skulle bli aktuellt då det inte 
finns någon kontroll över vad som sker i hemmet mellan pågående insatser, vilket skulle 
kunna medföra att barnens hälsa och utveckling ytterligare kommer till skada (C16). Det 
framkommer att barnen utvecklas positivt i sina familjehem och hos Pappa 2 (C15) vilket i 
kombination med att barnens säkerhet inte kan försäkras i Mamma C och Pappa 3:s hem 
(C16) gör att det bästa för barnen inte är att återvända tillbaka som den nuvarande 
situationen ser ut. Mamma C har, enligt Ställföreträdaren, återtagit sitt samtycke till frivilliga 
insatser. Barnen har under tiden de varit placerade haft umgänge med Mamma C vid två 
tillfällen, vilka har kännetecknas av enbart prat om LVU och umgänget har därmed förlorat 
sitt syfte. Socialnämnden påtalar att kontakten med föräldrarna bör ske under lugna och 
trygga förhållanden.  
 
Förvaltningsrätten 
FR skapar innehållet i sin ekvivalenskedja genom komponenterna att: i) de tre yngsta barnen 
inte ska bli utsatta för våld, ii) Conny inte ska utsätta någon för våld, iii) barnen ska vistas i en 
trygg och lugn miljö, iv) barnen ska inte drabbas av omsorgsbrist samt v) att föräldrarna lär 
sig hantera Calle och Casper. FR anser dock att nämndens utredningar inte är helt 
klargörande. Utredningarna hänvisar enligt FR “kors och tvärs” till varandra och vad 
syskonen ska ha sagt. Det är därför svårt för rätten att se i detalj vad varje barn har uppgett. 
FR anser dock att det framkommer att Cecilia och Calle har blivit slagna, att Conny inte själv 
blivit slagen men slagit syskonen och att Casper enligt de äldre syskonen ska ha utsatts för 
visst våld.  
 

[Det] finns vissa uppgifter om kaotiska hemförhållanden, att barnens 
tandhälsa har misskötts, att de haft smutsiga och olämpliga kläder 
m.m. Det synes vara ostridigt att hemförhållandena varit bråkiga och 
tidvis kaotiska och att det framförallt varit problem med Calle och 
Casper, som när de är tillsammans triggar igång varandra 
[Förvaltningsrätten, C17]. 

 
Med omsorgsbrist menas att föräldrarna vanvårdar sina barn genom exempelvis brister i den 
materiella omsorgen eller att tillsynen av barnen eftersätts (Prop. 1989/90:28). Av de 
uppgifter som FR påtalar angående misskött tandhälsa, olämpliga kläder och kaotiska 
hemförhållanden (C17) kan det även enligt rekvisitet brist i omsorgen vara aktuellt att bereda 
barnen vård enligt LVU. För att ändra hemsituationen som beskrivs som kaotisk och bråkig 
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(C17) argumenterar FR för att hemförhållandena troligtvis blir bättre om Calle och Casper 
skiljs åt samt att mormodern är ett bra komplement till familjen. Uppgifterna om misskött 
tandhälsa, olämpliga kläder (C17) avser dock samtliga barn. Vidare väljer FR att göra 
bedömningar utifrån varje enskilt barn för att specifikt argumentera för barnens eventuella 
vårdbehov. Den slutliga bedömningen resulterar i att två av barnen bereds vård enligt LVU 
och två barn återvänder hem till Mamma C. 
 
Conny  
FR konstruerar en ekvivalenskedja av vad som är det bästa för Conny där det utgörs av: i) att 
han inte ska tvingas att utöva våld mot sina syskon, ii) att han ska få utvecklas positivt samt 
iii) att hans behov av omsorg tillgodoses. FR påtalar att Conny har en del problem och “en del 
iakttagelser i familjehemmet som möjligen kan tyda på att han har en del problem i sin 
utveckling, och att förhållandena i hemmet hos Mamma C och Pappa 3 inte varit bra” 
[Förvaltningsrätten, C18]. Det finns brister hos Conny och han har utsatt sina yngre syskon 
för våld, trots det anser FR att det inte föreligger påtaglig risk för Connys hälsa och 
utveckling att skadas varvid LVU inte är tillämpligt. Mamma C:s bedömning av Connys bästa 
(C1) att det inte finns en påtaglig risk för att han ska skadas i hemmet får därmed mest gehör 
hos FR. Komponenter i FR ekvivalenskedjan är bland annat att Conny ska få utvecklas 
positivt och att han har behov av omsorg. Men uppgifterna från familjehemmet visar att 
Connys tidigare hemmiljö hos Mamma C och Pappa 3 inte har varit bra, vilket vidare 
försvårar eller omöjliggör en positiv utveckling för honom om han flyttar tillbaka. 
Familjehemmet uppger även att det finns misstankar om att Conny har problem i sin 
utveckling, varvid han måste få sina behov tillgodosedda vilket han inte tidigare fått i Mamma 
C och Pappa 3:s hem. Den ekvivalenskedja som FR skapar blir därmed inte logisk och kedjan 
brister när de motsäger sig själva och bifaller inte ansökan om att Conny ska beredas vård 
enligt LVU.  

 
Cecilia  
Utifrån vad som är Cecilias bästa framställs komponenterna att i) hon inte ska bli utsatt för 
våld av Mamma C, Pappa 3 eller Conny, ii) att hennes behov av omsorg tillgodoses, iii) hon 
ska skyddas från våldet, iv) leva i en trygg miljö samt att v) hon ska få utvecklas positivt. FR 
delar nämndens bedömning att vårdbehovet inte kan tillgodoses genom frivilliga insatser då 
barnen inte kan skyddas under den tid då insatserna inte bedrivs i hemmet. Frivilliga insatser 
hade dock inte varit möjligt när Mamma C motsätter sig att det föreligger vårdbehov och då 
hon inte är intresserad av frivilliga insatser. Det bästa för Cecilia är att inte utsättas för våld 
och få leva i en trygg miljö där hon kan utvecklas positivt vilket endast kan ske om hon 
bereds vård utanför egna hemmet (C15). Cecilia och Calle har Pappa 2 som vårdnadshavare 
och har under utredningen vistats hos honom vilket har fungerat bra. Eftersom “Cecilia har 
uppgett att hon blir utsatt för våld i hemmet. [...] våldet har utövats av Mamma C, Pappa 3 
och Conny” [Förvaltningsrätten, C19]. Samt att syskonen bekräftat varandras uppgifter om 
våld i hemmet (C13) anser FR att det föreligger en påtaglig risk för Cecilias hälsa och 
utveckling att skadas varvid hon dömdes till vård enligt 2§ LVU. 
 
Calle 
Calles bästa anses enligt FR vara att han ska: i) inte utsättas för våld av Mamma C, Pappa 3 
eller Conny, ii) få leva i en trygg, lugn och strukturerad miljö, iii) få utvecklas positivt samt 
att iv) hans behov av omsorg ska tillgodoses. 
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Calle har i skolan berättat om en hemsituation där han blir utsatt för 
våld i hemmet, att hans mor slår och drar honom i håret och att han 
blir instängd på sitt rum och inte kan komma ut, Conny och Cecilia 
har bekräftat hans uppgifter. Åklagaren har visserligen valt att lägga 
ned förundersökningen men anledningen till varför så skett har inte 
klargjorts [Förvaltningsrätten, C20]. 

 
FR argumenterar för att en viss försiktighet bör tas kring Calles uppgifter, vilket även Mamma 
C och Pappa 3 gör (C1 & C7), trots att uppgifterna kommer från flera. “Vidare har Calle 
hållit fast vid uppgifterna över tid och bekräftat dem för flera personer t.ex. i skolan, Pappa 2 
och sin ställföreträdare” [Förvaltningsrätten, C21]. Mot bakgrund av att Calle varit 
konsekvent i sina uttalanden (C10 & C13) anser dock FR att dessa uppgifter bör läggas till 
grund för den slutgiltiga bedömningen. Calle behöver en strukturerad vardag med rutiner för 
att utvecklas positivt. Vid placeringen hos Pappa 2 har Calle mått bra och upplevts trygg (C7). 
Nämndens och ställföreträdarens ekvivalenskedja får i det här fallet mest gehör hos FR, vilket 
resulterar i att FR anser att det föreligger en påtaglig risk för Calles hälsa och utveckling att 
skadas varvid ansökan om vård enligt LVU bifölls.  
 
Casper 
Det bästa för Casper är att i) han inte ska utsättas för bestraffningar i form av våld samt att ii) 
hans behov av omsorg ska tillgodoses. Av det som framgår av FR:s bedömning så “[...] är 
uppgifterna om våld mot Casper rätt osäkra, och det finns inte heller något konkret som 
styrker att han skulle ha tagit skada av situationen i hemmet.” [Förvaltningsrätten, C22]. Det 
har dock ett flertal gånger framkommit uppgifter om att de äldre syskonen bekräftar att 
Casper varit utsatt för våld samt att Calle menar att han måste skydda Casper från att bli 
slagen (C10 & C7). Casper har själv enbart berättat vad han varit med om vid enstaka 
tillfällen. FR bedömer att uppgifterna är “rätt osäkra” och anser därmed att det inte finns 
någon påtaglig risk för att Caspers hälsa och utveckling ska ta skada. Caspers situation anses 
inte vara i enlighet med 2§ LVU. FR konstruerade ekvivalenskedjan med bland annat 
komponenten att Casper inte ska utsättas för våld. Men Casper själv har lämnat uppgifter ett 
fåtal gånger till bland annat familjehemmet om vad han utsatts för och att samtliga äldre 
syskon har bekräftat uppgifterna om att Casper utsätts för våld och att det mer eller mindre 
förekommer dagligen (C10). FR:s bedömning utgår i det här fallet från den ekvivalenskedja 
som Mamma C och Pappa 3 skapade. FR blir motsägelsefull när innehållet i den flytande 
signifikanta inte går i samma riktning som bedömningen, vilket leder till att de inte skapar en 
logisk ekvivalenskedja.  

Subjektsposition  
FR:s bedömning i Rättsfall C står ut ur mängden då bedömningen där utgick från varje barn 
var för sig. De kunde i och med det upplägget fatta individuella beslut för barnen vilket 
resulterade i att två av barnen omhändertogs och återvände till hemmet. Conny beskrivs under 
hela domslutet som den som fallit offer för Mamma C och Pappa 3:s påtryckningar att utöva 
bestraffningar i form av våld mot sina yngre syskon. Han tillskrivs därmed också en position 
som förövare (C10). Det kan tolkas som att Connys position är överdeterminerad, då 
positionerna offer och förövare står i konflikt till varandra. Conny måste därmed förhålla sig 
till både de förväntningar och möjligheter som offer-positionen för med sig men samtidigt 
förhålla sig till att vara förövare. Detta i likhet med Adam i rättsfall A (jfr Winther Jørgensen 
& Phillips, 2000). Calle och Casper konstrueras till att vara de subjekt som utgör orsaken till 
familjens problem (C1 & C8). Utav de fyra barnen är det Cecilia som är den vars position inte 
i lika stor utsträckning blir belyst, hon får mindre utrymme i domslutet än de andra barnen, 
även om hon också bestraffas och blir slagen, precis som de yngre bröderna. Vid flertalet 
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tillfällen där Cecilia beskrivs blir hon det tillsammans med Calle, och inte som en enskild 
person. Både Cecilia - Calle och Calle - Casper sammanskrivs till grupper vilket medför att de 
tappar sin egen position (jfr Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Calle erhåller en starkare 
position gentemot Cecilia utifrån att hans uttalanden ledde till orosanmälan, hans problematik 
samt att han beskylls för att vara grunden till det huvudsakliga problemet, enligt Mamma C 
och Pappa 3. Cecilias position blir därför svagare när hon benämns tillsammans med Calle 
och hennes möjligheter till en subjektsposition försvagas medan hans förstärks. I en 
gruppsammansättning kan vissa egenskaper framhävas och andra ignoreras (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000). Cecilias egenskaper och därmed möjligheter till att tillskrivas en 
position försvagas och Calles förstärks. När personer sammanskrivas till en grupp konstrueras 
de att ha samma upplevelser, tankar och känslor, vilket inte är fallet i dessa 
sammansättningar. Calle framskrivs som den som är orsaken till familjens problem, vilket inte 
Cecilia gör. Det framgår att de båda blir utsatta för våld i hemmet men för Calle är det i 
princip dagligen, vilket också medför att deras upplevelser inte är de samma (C10). Även 
Calle och Casper som grupp har skillnader i deras upplevelser och vad det varit med om. De 
båda konstrueras som orsaken till familjens problem, men Calle har uppgett att han behöver 
skydda Casper från att utsättas för våld vilket blir en skillnad som ignoreras när de blir en 
grupp.   

FR:s  bedömning görs utifrån samtliga barn och de får eget utrymme i rättsfallet men 
det som framkommer i bedömningen ges ingen tyngd till den slutliga bedömningen. Till 
exempel framkommer det att Conny har ett flertal brister (C18) och han har utsatt sina syskon 
för våld (C13). Men när beslutet om Conny ska beredas vård eller inte beaktas inte 
uppgifterna och beslutet tas inte med utgångspunkt i det som framkommit från Connys 
ställföreträdare. Conny får komma till tals och tillskrivs därmed en subjektsposition. När FR 
inte använder sig av dessa uppgifter placeras han dock i en objektposition. En 
subjektsposition behöver alltså inte innebära att personen tillskrivs delaktighet. Det är vanligt 
att låta barn uttala sig men att sedan inte låta det få någon tyngd i den slutgiltiga bedömningen 
(Sundhall, 2012). I fallet framstår det som att samtliga barn får komma till tals genom FR:s 
enskilda bedömningar, men uttalandena är sedan inte utgångspunkt i den slutgiltiga 
bedömningen. 

Slutsatser och diskussion 

Jämförelse och diskussion mellan rättsfallen 
I rättsfall A och B utgår FR:s bedömning från nämndens ekvivalenskedja av vad de anser är 
barns bästa. I rättsfall C utgår FR delvis från nämndens konstruktion av barns bästa men det 
framgår att socialtjänstens utredningar är bristfälliga. Detta kan vara en orsak till att FR inte 
ger socialnämnden fullt gehör för deras syn på vad som är barns bästa. I rättsfallen A och B 
där FR har valt nämndens ekvivalenskedja har mammorna båda varit vacklande i sin 
ståndpunkt kring vad som har hänt i familjen och inte kommit till insikt om barnens 
vårdbehov. Mamma A och Mamma B har inte skapat logiska ekvivalenskedjor varvid rätten 
inte kan godta dessa. Det skiljer sig från Mamma C som håller fast vid att våld inte 
förekommit under hela processen och använder polisens nedlagda utredning som argument. I 
rättsfall A och B anser rätten att mammorna inte inser barnens vårdbehov vilket delvis leder 
till att FR inte går på deras linje och samtliga barn omhändertas. En viktig faktor i domarna är 
alltså att vårdnadshavarna, främst mammorna, ska komma till insikt om det som skett, se 
konsekvenserna och barnens vårdbehov. Om de hade erkänt våldet i respektive fall kanske FR 
hade bedömt annorlunda, främst i rättsfall B där mamman kan påvisa en delvis förändrad 
situation. Motsats till rättsfall C där mamman visar att hon varit hjälpsökande vilket kan ha 
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bidragit till att FR delvis gått på hennes linje. Slutsatsen som kan dras av bedömningen av 
barns bästa är att FR, vid de tillfällen nämndens konstruktion av barns bästa är väl grundat i 
utredningsmaterialet, går på socialnämndens linje. 
 Barns vilja ska vara del i beslutet om vad som är bäst för barnet (Ryrstedt, 2009) även 
om socialtjänsten i sina utredningar eller rätten i förhandlingarna har sett till vad barnen själva 
vill, men det framkommer inte av domslutet. Det är anmärkningsvärt att det inte i någon av 
bedömningarna framkommer något om barnens egen vilja när det är barnets situation som ska 
bedömas. Omsorgs - och skyddsaspekten av barns bästa tillgodoses i ekvivalenskedjorna (jfr 
Sundhall, 2012). Av det som framkommer i domslutet är det ingen aktör som tar hänsyn till 
barns vilja. Vid enstaka tillfällen får barn höras och uttala sig men aldrig framföra sin egen 
vilja eller önskemål. Det är svårt att avgöra i vilken mån barnen har varit delaktiga i processen 
eftersom det inte framgår av domsluten. När barns vilja inte framkommer i domsluten 
framställs inte barn som fullvärdiga samhällsaktörer vilket de enligt barnkonventionen kan 
tolkas vara. 

Konstruktionerna av barns subjektspositioner i de tre rättsfallen har framkommit på 
olika sätt och är olika utförliga i materialet. I Rättsfall A tillskrivs Alva och Alina enbart 
positioner som en grupp, så som “syskonen”, “barnen” och i vissa fall “flickorna”. Vilket får 
konsekvensen att det inte går att veta vilken individ som upplevt vad och därmed tillskrivs de 
en objektposition. Adam tillskrivs en subjektsposition utifrån att han i materialet framställs 
som förövare. I rättsfall B tillskrivs inte något av barnen en subjektsposition, utan texten utgår 
enbart från andras uttalanden om barnen men inte utifrån deras eget perspektiv. Med andra 
ord tillskrivs barnen i rättsfall B enbart objektpositioner. Rättsfall C tillskriver alla barn en 
subjektsposition genom att de får uttala sig och får utrymme i domen. Barnens uttalanden och 
delaktigheten får dock ingen tyngd i bedömningen vilket får konsekvensen att de positioneras 
som objekt (jfr Sundhall, 2012). En slutsats är att barnen i rättsfall C särskrivs av praktiska 
skäl då FR ska ge både bifall och avslag till ansökan om LVU (jfr Lundberg, 2009). Barnens 
positioner framställs i samtliga rättsfall på olika sätt. På grund av respektive utfall, att alla 
barn omhändertas förutom två barn i rättsfall C, får barnen till största del objektpositioner. I 
rättsfall A och C påvisas ett liknande händelseförlopp då det i båda fallen är en i syskonskaran 
som utsatt de övriga syskonen för våld och/eller sexuella övergrepp. Skillnader påvisas dock 
genom att det i ena fallet (A) skrivs syskonen ihop till en “grupp” inklusive den påtalade 
förövaren. Detta i motsats till det andra fallet (C) där förövaren separerats från de andra 
syskonen. I de nämnda domarna blir utfallet olika, i det första fallet döms förövaren till vård 
men inte i det andra fallet. Slutsatser av de analyserade fallen är att samtliga barn slutligen 
konstrueras som objekt av alla inblandade aktörer och får inte det utrymme som de enligt 
lagstiftning har rätt till.  

Studiens slutsats är att barn som part i LVU-förhandling inte positioneras som subjekt 
och att FR:s konstruktion av barns bästa överensstämmer främst med socialnämndens 
konstruktion. Begreppet barns bästa framkommer till en viss grad men barns vilja är aldrig en 
komponent i bedömningen. Barns bästa är inte detsamma som barns vilja men det är 
anmärkningsvärt att barns bästa åsidosätts och barns vilja utesluts. Slutsatsen är att barns 
bästa inte framkommer, i den mån som är möjligt, vilket gör att rättssäkerheten för barnen i 
LVU-mål minskar. Ur ett barndomssociologiskt perspektiv är slutsatserna motsägelsefulla 
utifrån att barnen inte ses som fullvärdiga samhällsaktörer vilket barndomssociologin hävdar 
att barn är. Domslutens bedömning ska genomsyras av barns bästa med stöd i SoL 1 kap. 2§ 
som föreskriver att barns bästa särskilt ska beaktas.  
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Studiens slutsatser  
Som forskning påvisat finns ingen egentlig definition av begreppet barns bästa utan fylls med 
innehåll i varje specifik kontext (Ryrstedt, 2009; Rejmer, 2002; Alexius & Hollander, 2014). 
Slutsatserna i vår studie visar att FR:s beslut utgår till största delen från nämndens 
ekvivalenskedjor. Barns bästa har dock olika betydelse beroende på vilken aktör i 
sammanhanget som uttalar sig (Rejmer, 2002). I vårt material kan vi utläsa att vad 
socialnämnden och vårdnadshavaren anser vara barns bästa ofta är motsats till varandra. När 
socialnämnden uttalar sig har de en sida av vad som är barns bästa i den specifika diskursen 
medan vårdnadshavare kan ha en annan. Aktörer har olika uppfattningar om vad som är barns 
bästa som överensstämmer med de utgångspunkter som denna studie haft genom analysen. 
Utgångspunkterna är att i ett fall kan olika aktörer ha olika åsikter om vad som är barns bästa, 
vilket gör att begreppet är en flytande signifikant. I våra tre fall har till exempel mammorna 
velat ha kvar vårdnaden och anser inte att det förekommer vårdbehov som endast kan 
tillgodoses med LVU. Medan andra aktörer som barnens ställföreträdare, som anser att 
barnens bästa endast kan tillgodoses via tvångsvård. Analysen utgår därför från vad varje 
aktör fyller barns bästa med för innehåll.  

Lundberg (2009) menar att barns bästa framkommer i en högre frekvens när utfallet blir 
ett avslag. Rättsfall C är den enda domen där inte FR helt väljer att gå på nämndens 
ekvivalenskedja och där barnen får eget utrymme i beslutet. Anledningen till att barnen får ett 
tydligt enskilt utrymme i argumentationen är för att FR inte fattar samma beslut för alla 
barnen utan delar på dem. 

När barns bästa ska avgöras ska deras egen vilja ingå i avgörandet av vad som anses 
vara barns bästa (Ryrstedt 2009; Alexius & Hollander, 2014). Barns vilja ska vara en del i 
bedömningen då barn anses vara samhällssubjekt med enskild rättslig status och att det annars 
bara utgår från vuxnas perspektiv, vilket medför att myndigheten inte ser till barnperspektivet. 
Utifrån de slutsatser som kan dras från vår studie har motiveringen kring barns bästa enbart 
konstruerats utifrån andra aktörers perspektiv. I vår studie har barns egen vilja inte vid något 
tillfälle uppmärksammats, vilket resulterar i att barnens bästa inte har utretts fullständigt. FR 
kan inte visa att de säkerställt vad de anser vara barnens bästa. Barns aktörsskap innebär 
delaktighet, handlingsutrymme och en stark position i rättssammanhanget (Ryrstedt & 
Mattsson, 2007). I vår studie utgörs barns aktörsskap övervägande av objektpositioner, vilket 
leder till ett minimum av handlingsutrymme och delaktighet. Forskning visar också att många 
barn som varit part i LVU-mål beskriver sin medverkan som en åskådarposition och att de 
inte får chans till delaktighet i rättssammanhanget (Cederborg & Karlsson, 2001). 

Forskning visar att barns rättsliga ställning under 1900-talet har utvecklats till att för 
närvarande ha en bättre position i rättsliga sammanhang. Barn har, stärkt av lagstiftningen och 
barnkonventionen, specifika rättigheter som gör att barn ses mer som ett rättssubjekt än ett 
rättsobjekt (Rejmer, 2002). Trots det faktum att barns ställning i rättsliga sammanhang har 
stärkts finns det, utifrån slutsatserna i vår studie, ytterligare utvecklingspotential för 
socialnämnd och förvaltningsrätter att tillskriva barn en subjektsposition och ge mer 
delaktighet i rättssammanhang. Som domsluten och dess bedömningar ser ut idag 
framkommer inte barnperspektivet på ett tillfredsställt sätt varvid vi kan hävda att FR inte 
uppfyller kraven som ställs i lagstiftningen.  

 

Reflektioner kring studiens metod och utförande 
Materialet vi tillhandahöll innehöll begränsad information och det fanns ingen möjlighet att ta 
del av grundmaterialet för rättegångarna. Den fullständiga informationen hade vi endast fått 
om vi hade haft tillgång till socialtjänstens utredningar och/eller följt målen på plats i 
rättegångssalen. Detta var inte möjligt av sekretesskäl däremot är domarna offentliga 
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handlingar. Beroende på utredningens karaktär, exempelvis integritetskänslig information 
som med hänsyn till respekt för berörda parter inte återges i domen, medförde det ett mindre 
utförligt material. Det kan medföra att våra tre rättsfall vi studerade påverkades av vilken typ 
av fall det var och hur mycket innehåll som var användbart för studien. Av hänsyn till 
materialet vi hade att tillgå är empirin noggrant utvald och beskriven för syftet med studien. 
Forskning ska sträva efter att ha transparens, vilket betyder att forskningen ska vara 
”genomskinlig”. Vilken person som helst ska kunna göra samma urval utifrån våra 
inklusions- och exklusionskriterier. Val av analysmetoden, diskursanalys, var lämplig för den 
här typen av studie då vi ville se hur begreppet barns bästa konstruerades. Diskursanalysen 
medförde att vi fick en annan syn på barns bästa och positioner.   

I efterhand hade ett samarbete med en kommun kunnat vara aktuellt för att granska 
sociala utredningar i samband med LVU-domar. Det hade varit lättare att förstå domarna som 
inte är särskilt utförliga genom att läsa den sociala utredning som ligger till grund för domen. 
Det är dock inte säkert att analysen hade påverkats utan det beror helt på den enskilda domens 
karaktär som är svår att förutsäga, vilket endast kan vara antaganden.	  Eftersom domarna var 
begränsade i sitt innehåll anser vi fortfarande att valet av analysmetod var det rätta utifrån 
syftet med studien. Studien har genomförts av två studenter vilket vi tror endast har varit 
positivt tack vare att vi kompletterat varandra väl. Under studiens gång har vi kontinuerligt 
varit medvetna om materialets känsliga innehåll. Tillsammans har vi distanserat oss från 
texterna för att hålla oss så objektiva som möjligt.  

Studiens resultat i relation till behov av ny forskning  
Området som vår studie innefattar är väl beforskat utifrån vad som framkommit från vår 
forskningsöversikt. Dock visar våra slutsatser att det med fördel skulle kunna forskas mer om 
samband mellan barns bästa avseende bifall- och avslagsbeslut gällande tvångsvård. Vår 
studie samt tidigare forskning visar att barns bästa framkommer i en större utsträckning när 
beslutet avslås. Vidare forskning kan leda till att undersöka om det förekommer ett samband 
mellan avslagsbeslut och förekomsten av barns bästa och vad som blir konsekvensen av att 
barns bästa ofta tillämpas när det blir ett negativt utfall. En annan forskningsinriktning som 
uppmärksammats i vår studie är vilka konsekvenser det kan bli för barnen att domarna inte 
argumenterar efter principen om barns bästa. Det föreskrivs bland annat i 1 kap. 2§ SoL att i 
alla i åtgärder som avser barn ska principen barns bästa särskilt beaktas.   
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