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Sammanfattning

”BARNETS BÄSTA: En kritisk granskning av förvaltningsrättens bedömningar 

då ungdomar döms till tvångsvård enligt 3 § LVU samt en analys av tidigare 

forskning gällande tvångsvårdens effekter på ungdomar” 

Författare: Emma Laine och Christine Nors

Denna studie granskar förvaltningsrättens barnperspektiv i sex domstolsbeslut då ungdomar 

dömts till tvångsvård enligt 3 § LVU. Studien syftar till att granska om förvaltningsrättens 

bedömningar är rättsäkra genom att analysera om barnperspektivet beaktas i besluten. Studien 

syftar även till att studera det tidigare forskningsfältet om tvångsvård av unga för att 

undersöka vilka effekter tvångsvård kan leda till för den unge. Genom en kritisk diskursanalys 

har domstolsbesluten analyserats utifrån teorier om makt samt barnkonventionens riktlinjer 

och föreskrifter. Vidare har tidigare forskning analyserats för att studera tvångsvårdens 

effekter på ungdomarna. 

Studien visar att tvångsvård kan leda till negativa effekter för ungdomarna. Vidare 

framkommer det i studien att barnperspektivets mångfacetterade karaktär kommer till uttryck 

i domstolsbeslutens olika tolkningar och konstruktioner, där rättssäkerheten gällande 

barnperspektivet har tolkats fått olika ställning i besluten. De olika konstruktionerna av 

besluten visar att det tycks finnas en problematik med tolkningen av lagtexten i 

förvaltningsrättens bedömningar och att barnkonventionens föreskrifter inte alltid användas i 

tillräcklig utsträckning. I beslutens komplexitet får barnet ibland både en objektsstatus 

och/eller en subjektsstatus. Barnets position under processens gång är därför en central fråga 

för att säkerställa ett rättssäkert barnperspektiv.

Nyckelord: LVU, barnkonventionen, barnperspektivet, förvaltningsrätten, tvångsvård, 

ungdomar med normbrytande beteende, rättssäkerhet 



Abstract

“THE CHILD’S BEST INTERESTS: A critical review of the administrative court´s 

decisions when youth are placed in compulsory care under 3 § LVU and an analyse of

previous research concerning what effects compulsory care can lead to for youth” 

Authors: Emma Laine and Christine Nors

This study analyzes the administrative court and if they ensure the “child's perspective” when 

judging youths to compulsory care. This has been studied by reviewing CRC:s guidelines and 

if the court follows these guidelines and applicable laws in their decisions. The material that 

have been analyzed consists of six court decisions concerning youth that are convicted 

pursuant to 3 § LVU٭. The study also intends to see what effects compulsory care has on 

youth. The court decisions are analyzed through a critical discourse analysis based on theories 

of power. Furthermore, previous research is analyzed relating to the child's best interests and 

the consequences for youth being placed in compulsory care to see what effects it can lead to.

The study has shown that compulsory care can lead to negative effects for the youth and that 

the child’s perspective has a multifaceted character which is reflected in the court decisions 

different interpretations and constructions. The various constructions in the decisions have 

shown that there seems to be some problems with the interpretation of the law and that the 

CRC's guidelines are not always used sufficiently. The complexity of decisions shows that the 

child at times is seen as both as an object and/or a subject. The child's position during the 

process is therefore a key issue to ensure a legally secure child's perspective. 

Keywords: ٭Act care under the Care of Young Persons Act (LVU), UN Convention on the 

Rights of the Child, child´s perspective, administrative law, compulsory (institutional) care of 

youths, adolescents with norm breaking behaviors, legal security 
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Förord
Vi vill passa på att tacka alla som stöttat och hjälpt oss under uppsatsens gång. Vi vill först 

rikta ett tack till vår handledare Dina Avrahami för hennes råd under arbetet med uppsatsen

som har gett oss struktur under processen. Detta har hjälpt oss att utveckla våra kunskaper 

kring framställningen av uppsatsen vilket har gjort att vi har kommit vidare i skrivandet. Vi 

vill också passa på att tacka Emma Laines mamma Hillevi Laine som kommit med förslag 

och tips på relevant information till uppsatsen samt hennes kommentarer på textens innehåll. 

Dessa kommentarer har varit värdefulla för att förbättra vår uppsats. Slutligen vill vi rikta ett 

tack till våra kära studiekamrater för alla givande diskussioner runt uppsatserna som förts 

främst under lunchpauserna. Dessa har både hjälpt oss att få nya idéer till uppsatsen samt gjort 

uppsatstiden lite roligare.  

Vi har tillsammans bearbetat studien. Utöver detta har vi även författat inledningen, 

materialinsamling, metodmotivering och metodproblem samt analysen tillsammans. Christine 

Nors har huvudsakligen stått för följande delar av studien: Barnkonventionens och dess 

implementering i Sverige, Barnperspektivet i rättsprocessen, Tillämpning av Norman 

Faircloughs tredimensionella modell, Etiska hänsynstaganden samt Lukes teoretiska 

maktdimensioner. Emma Laine har vidare huvudsakligen stått för följande delar: Barnets 

bästa i barnkonventionen vid tvångsvård, LVU – en tvångsvårdslagstiftning, 

Förvaltiningsrättens förutsättningar för att tillämpa LVU, Tvångsvård av unga, Maktteori 

(som inte omfattas av Lukes teoretiska maktdimensioner), Analysmetod samt Validitet,

reliabilitet och generaliserbarhet.

Huddinge den 27 maj 2012
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Akronymlista
CRC: Convention on the rights of the child

FN: Förenta nationerna

FR: Förvaltningsrätten

HVB: Hem för vård eller boende 

LVU: Lag (1990:53) med särskilda bestämmelser om vård av ung.

Prop: Proposition

SiS: Statens institutionsstyrelse

SNB: Socialt nedbrytande beteende

SOU: Statens offentliga utredningar
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”Barn får de smulor vi andra, som har makten, bestämmer att de ska ha”

(Ingeborg Briigger)

1. Inledning
Barnkonventionen är en internationell rätt med riktlinjer om barnets rättigheter för de stater 

som skriver under konventionen. Ett undertecknande av konventionen har rättsliga påföljder, 

vilket innebär att de stater som skriver under konventionen ska tillhandahålla att alla barn i 

staten får de rättigheter som står skrivet i konventionen. Grundtanken är att alla barn ska ha 

samma rättigheter och behandlas med respekt (Thulin, 2008, s 186). Som barn räknas alla 

individer upp till 18 år. Sverige var ett av de första länder som skrev under barnkonventionen 

efter att den antagits av FN:s generalförsamling år 1989 (Hammarberg, 1994, 56). Detta 

medförde att barnet fick en mer framträdande roll i det svenska samhället. En av 

konventionens huvudprinciper är att barnets bästa alltid ska ligga till grund för beslut som 

berör barnet (Hobohm, 2003, s 16). Begreppet barnets bästa är dock ett vagt begrepp som inte 

har definieras av FN eller den svenska staten då tanken är att myndigheter och institutioner 

som kommer i kontakt med barn ska kunna anpassa konventionens innehåll efter individens 

specifika situation. Vidare anses barnets bästa vara kontextbundet utifrån barnets individuella 

egenskaper samt samhällets rådande normer (SoU 1997:116, kap 6). Begreppet är därmed en 

abstrakt målsättning i arbetet med barn vilket ger upphov till en bred tolkningsram. Även när 

barn är aktuella i en rättsprocess ska barnets bästa vara i centrum under den rättsliga 

processen. Vi anser därför att det är relevant att studera barnperspektivet och barnets bästa i 

domstolsbeslut då ungdomar döms till tvångsvård, det vill säga att ungdomen bedöms vara i 

behov av vård mot sin vilja. 

Vägen till ett domstolsbeslut kan vara lång då den unge ska genomgå en rättslig process. 

Förvaltningsrätten är den lägsta instansen av förvaltningsdomstolarna som beslutar i ärenden 

och mål som sker mellan myndigheter och privatpersoner. Ett område som förvaltningsrätten

handlägger är LVU-ansökningar som inkommer från socialnämnden. LVU är en 

tvångslagstiftning som står för ”Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga”.

Socialnämnden är den myndighet som utreder om ett barn eller en ungdom bör beredas vård 

på grund av att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa och utveckling skadas. 

Socialnämndens tjänstemän utreder om de föreligger en risk och nämnden ansöker sedan till 
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förvaltningsrätten om socialnämnden anser att den unge är i behov av vård som inte kan 

tillgodoses på frivillig väg. Utifrån socialnämndens utredning och en muntlig förhandling ska 

sedan förvaltningsrätten ta ställning till om vårdbehovet anses föreligga och därefter besluta 

om den unge ska dömas till tvångsvård. Beslutsfattarna består av fyra personer, en 

rådman/förvaltningsrättsfiskal och tre nämndemän. Vid skiljaktiga meningar har rådmannen 

det avgörande beslutet. Det är sedan socialnämnden som beslutar vilka praktiska åtgärder som 

ska utföras, det vill säga vart den unge ska placeras och hur vårdformen ska se ut. Utifrån 

detta anser vi att det finns ett behov att analysera hur barnkonventionens riktlinjer tillämpas i 

förvaltningsrättens domstolsbeslut när ungdomar döms till tvångsvård, för att därmed 

undersöka hur barnets bästa beaktas i dessa ärenden.

1.1 Problemformulering

Vi vill kritiskt granska om förvaltningsrättens domstolsbeslut genomsyras av ett 

barnperspektiv utifrån barnkonventionens riktlinjer då ungdomar döms till tvångsvård enligt 3 

§ LVU. Denna paragraf står för att den unge har ett missbruk, kriminellt beteende eller något 

annat normbrytande beteende som riskerar att skada den unges hälsa och utveckling. Det är 

viktigt att förvaltningsrätten har att barnperspektiv för att beslutet ska vara rättssäkert för den 

unge. Detta analyseras utifrån ett maktperspektiv då makt inom tvångsvård är ofrånkomligt. 

Vi anser att det finns ett behov av att undersöka rättsäkerheten i LVU-mål för att se om 

barnets bästa beaktas. Vi finner det även relevant att studera tvångsvården som 

samhällsfenomen för att därigenom få en bredare förståelse för vilka effekter ett beslut om 

tvångsvård kan leda till för ungdomarna. 

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet är dels att kritiskt granska i vilken mån förvaltningsrätten har ett rättssäkert 

barnperspektiv när de dömer enligt 3 § lagen i LVU-domar. Vidare syftar studien till att 

analysera tidigare forskning gällande ungdomar som tvångsvårdats med stöd av LVU för att 

se vilka effekter och/eller konsekvenser tvångsvård kan ge ungdomarna. Syftet nås genom att 

analysera sex domstolsbeslut samt att studera delar av FN:s konvention om barnens rättigheter 

för att kritiskt granska hur förvaltningsrätten säkerställer barnkonventionens föreskrifter i sitt

beslutsfattande. Vidare analyseras forskningsfältet gällande ungdomar som tvångsvårdats för 

att undersöka tvångsvårdens effekter på dessa ungdomar. 
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Frågeställningarna är: 

 Säkerställs ett rättssäkert barnperspektiv i förvaltningsrättens beslut vid tvångsvård av

ungdomar i åldern 15-17 år enligt 3 § LVU? 

 Vilka effekter och/eller konsekvenser kan tvångsvård leda till för ungdomarna? 

1.3 Upplägg

I studiens inledande del beskriver vi bakgrunden till FN:s barnkonvention och LVU. 

Bakgrunden består av en genomgång av barnkonventionens uppkomst och tillämpning i 

Sverige och hur barnets bästa beskrivs i konventionen samt artiklar som behandlar barn som 

tvångsvårdas. Vi presenterar också bakgrunden till LVU samt förvaltningsrättens 

förutsättningar för att tillämpa tvångsvård då detta är relevant inför analysen av materialet. 

Vidare beskrivs tidigare forskning inom fältet gällande tvångsvård följt av vårt metodologiska 

tillvägagångssätt, val av metod och metodproblem samt överväganden. Därefter presenteras 

studiens teoretiska utgångspunkter och de teoretiska begrepp vi använder oss av i

diskursanalysen. I studiens avslutande del gör vi en kritisk diskursanalys för att kritiskt 

granska om det tillämpas ett rättssäkert barnperspektiv inom tvångsvården av ungdomar

genom vårt urval av domstolsbeslut. Vi kopplar även detta till tidigare forskning gällande 

ungdomar som tvångsvårdas med stöd av LVU. Slutligen beskriver vi våra slutsatser i studien 

och förslag till vidare forskning. De domstolsbesluten som analyseras finns även bifogat i ett 

kompendium. Dessa har av etiska skäl anonymiserats.

1.4 Begreppsdefinitioner

Nedan presenterar vi begrepp som förekommer i studien som vi anser behöver en närmare 

förklaring. Av vissa begrepp ges en allmän definition av begreppets innebörd medan andra 

begrepp definieras utifrån dess användning i denna studie. 

 Barnkonventionen är en internationell rätt som ger bindande föreskrifter/riktlinjer för 

staterna som undertecknat konventionen. Föreskrifterna, i form av artiklar, ska 

tillförsäkra barnets rättigheter i staterna. Innehållet i dessa artiklar ska även genomsyra 

barnets rättsprocess. 

 Barnperspektivet tolkas utifrån barnkonventionens riktlinjer för barnets bästa och hur 

barnet ska behandlas och beaktas.  Genom barnkonventionens riktlinjer kan sedan 
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kriterier för myndigheters arbete med barn utläsas som bör vara uppfyllda i 

arbetsprocessen för att myndigheterna ska ha ett genomgående barnperspektiv.  

 Lag omfattas i denna uppsats av regler och rekvisit för hur förvaltningsrätten ska 

bedöma i det konkreta fallet. Utifrån detta analyseras förvaltningsrättens

rättstillämpning, det vill säga hur rättsregler (lagar) omsätts i praktiken. 

 Rekvisit är de rättsfakta som finns i lagtext vilka rätten tillmäter betydelse för att 

avgöra om ett LVU föreligger. Rekvisiten används för att förklara vissa faktorer och 

omständigheter i det enskilda fallet som ska föreligga då förvaltningsrätten gör sin 

bedömning i målet (Hydén och Hydén, 2011, s 22). Med detta menas att vissa kriterier 

behöver vara uppfyllda för att rätten ska kunna besluta om tvångsvård. 

 Tvångsvård/tvångsplacering innebär att en person döms till vård och behandling mot 

sin vilja samt att denne placeras i någon form av behandlingsinstitution.  

 Rättsäkerheten fastställs genom att kritiskt granska om förvaltningsrätten uppfyller 

barnkonventionens föreskrifter samt följer gällande lagstiftning i beslut om LVU. 

 Ungdomar kan ibland användas synonymt med begreppet barn eller den unge. I 

barnkonventionen räknas alla personer upp till 18 år som barn. Inom socialtjänsten och 

förvaltningsrätten görs dock en åtskillnad på barn och ungdomar, framförallt då den 

unge hunnit fylla 15 år och själv blir processbehörig, d.v.s. får uttrycka sin åsikt i 

ärenden som rör den egna personen. Inom socialtjänst och i lagstiftningen (LVU) 

räknas alla upp till 20 år som ungdom. Då vi valt ålderspannet mellan 15-17 år 

kommer vi därför främst skriva den unge eller ungdomen, men begreppet barn kan 

förekomma i vissa sammanhang kopplat till barnkonventionen. Vi har gjort denna 

åtskillnad då ungdomsbegreppet visar på att en individ befinner sig mellan barndomen 

och vuxenvärlden, vilket vi återkommer till i analyskapitlet. 

 Antisociala ungdomar avser ungdomar som har ett normbrytande beteende. Ett 

normbrytande beteende innebär att den unge missbrukar beroendeframkallande medel, 

håller på med brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende som 
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exempelvis prostitution, bruk av anabola steroider eller vistas i olämpliga miljöer. 

Denna formulering förekommer i 3 § LVU som en förutsättning för tvångsvård och 

belyser ett sådant beteende hos den unge som avviker från det svenska samhällets 

grundläggande normer, vilket ska medföra att det föreligger en påtaglig skaderisk för 

den unges hälsa och utveckling (prop. 1989/90:28, s 66-67).

2. Bakgrund

I texten nedan presenteras bakgrunden för analysmaterialet. Den bakgrund som är aktuell för 

att genomföra studiens analys gäller barnkonventionens historia, tillämpning och relevanta 

artiklar samt hur barnets bästa framställs i konventionen. Vidare ges en beskrivning över de 

lagrum som aktualiseras i analysen om tvångsvård av ungdomar på grund av eget 

normbrytande beteende i LVU-mål. Det redogörs även för förvaltningsrättens tillämpning av 

lagen och förutsättningarna för beslutsfattandet i dessa mål. Dessa redogörelser är relevanta 

då analysen bygger på dessa aspekter vid tolkandet av materialet. 

2.1 Barnkonventionen och dess implementering i Sverige 

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, 

utarbetades på ett initiativ av den polska staten som ansåg att barn behövde särskilda 

rättigheter i samhället (Hobohm, 2003, s 15). Polen ansåg att deklarationen om barnets 

rättigheter som antogs av FN:s generalförsamling år 1959 inte var tillräcklig för att stärka 

barnets position i samhället eftersom deklarationen inte var rättsligt bindande för de länder 

som antog den (Thulin, 2008, s 185). I samband med FN:s barnår 1979 föreslog Polen att en 

konvention om barnets rättigheters skulle börja utarbetas. Sverige, Finland och Norge var 

sedan de drivande länderna i arbetet med utformandet av barnkonventionen (Hobohm, 2003, s 

15). Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november år 1989 och 

bygger på FN:s deklaration om barnets rättigheter som skapades år 1959. Den 2 september 

1990 trädde barnkonventionen i kraft då den ratificerats i över 20 länder. I april år 2007 hade 

barnkonventionen skrivits under av 193 länder vilka omfattar alla länder utom USA och 

Somalia (Thulin, 2008, s 185).

Sverige var ett av de första länder som valde att skriva under barnkonventionen. När en stat 

skriver under konventionen blir den skyldig att vidta administrativa åtgärder för att barnen ska 
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få de rättigheter som är stadgade i konventionen, bland annat genom att anpassa sin 

lagstiftning till barnkonventionens riktlinjer. Konventionsstaterna är också skyldiga (enligt 

artikel tre och fyra i barnkonventionen) att se till att institutioner, tjänster och myndigheter 

som ansvarar för barn upprätthåller de normer som står skrivet i konventionen (Hammarberg, 

1994, s 56). Det finns två olika system som stater använder sig av för att införa 

barnkonventionen (och andra internationella regler) till sitt nationella rättsystem, de kallas det 

monistiska och det dualistiska systemet. Det monistiska systemet innebär att när en stat 

skriver under barnkonventionen inkorporeras konventionen in i statens nationella lagstiftning. 

Det dualistiska systemet innebär att gällande lagar ska anpassas till barnkonventionen för att 

sedan skrivas in i statens rättsystem. Sverige har valt att använda sig av det dualistiska 

systemet vilket innebär att konventionen inte direkt blir till en svensk lag utan att regeringen 

utreder den befintliga lagstiftningen och praxis och gör eventuella ändringar så att den

överensstämmer med konventionen (Thulin, 2008, s 210). Detta innebär att Sveriges 

domstolar och förvaltningsmyndigheterna inte gör sig skyldiga till att direkt följa 

barnkonventionen. När regeringen och riksdagen stiftar nya lagar ska dessa däremot vara 

anpassade efter kraven som är stadgade i barnkonventionen (Hobohm, 2003, s 16). I Sverige 

finns det dock många instanser som är skyldiga att se till att barnkonventionen följs: 

Riksdagen, Regeringen, Domstolsväsendet, Åklagarmyndigheter, Polis, Justitiekanslern och 

Ombudsmannen. Det är dock regeringen och riksdagen som har det yttersta ansvaret i Sverige 

för att tillförsäkra att barn får de rättigheter som står skrivet i barnkonventionen (Thulin, 

2008, s 209).

Barnkonventionens grundtanke är att alla barn har samma rättigheter och att barnet ska få

respekt som individ. Barnet ska inte ses som ”ett bihang” till sina vårdnadshavare eller av 

andra vuxna i barnets närhet utan tillförsäkras egna rättigheter (Thulin, 2008, s 186). Enligt 

artikel 1 i barnkonventionen är definitionen på barn alla individer under 18 år som inte blivit 

myndighetsförklarade enligt landets lagar (Hammarberg, 1994, s 56). Det innebär att skillnad 

inte görs på barn och ungdomar utan att alla personer som inte ännu har fyllt 18 år inkluderas 

i konventionen (Thulin, 2008, s 186). Barnkonventionen består av 54 artiklar vilka alla 

behandlar barnets rättigheter. Det finns fyra huvudprinciper som har identifierats av FN-

kommittén för att det ska vara lättare att tolka konventionen. De är: (1) Icke- diskriminering 

(artikel 2) – landet får inte göra åtskillnader på barn utan staten ska tillförsäkra att alla 

rättigheter som står i konventionen upprätthålls. Det ska göras utan distinktioner på grund av

bland annat barnets eller vårdnadshavarens ras, hudfärg, språk, religion eller sociala ursprung; 
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(2) Barnets bästa (artikel 3) – i alla åtgärder som berör barn ska barnets bästa alltid vara i 

centrum. Åtgärder som görs av offentliga och privata aktörer ska ha barnets bästa i fokus; (3) 

Rätt till liv och överlevnad (artikel 6) – alla barn har rätt till överlevnad och utveckling; (4) 

Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd (artikel 12) – alla barn har rätt att bli hörda och uttrycka 

sina åsikter när domstolar och andra myndigheter ska besluta om åtgärder som berör barnet. 

Barnets åsikter ska bedömas utifrån barnets ålder och mognad. Vid hög ålder och mognad ska 

barnets vilja och röst väga tyngre i bedömningen. Dessa fyra principer genomsyrar alla 54 

artiklar i barnkonventionen (Hammarberg, 1994, s 56-58; Hobohm, 2003, s 16-17). 

Barnets bästa ska även utifrån barnkonventionen stå i centrum vid tvångsvård av barn. Enligt 

LVU har förvaltningsrätten och socialnämnden rätt att tvångsvårda barn då det inte föreligger 

samtycke till vård från barnet eller från dess vårdnadshavare. Förvaltningsrätten får dock 

endast besluta om LVU om det är bäst för barnet. I § 1 LVU står det att ”hänsyn skall tas till 

den unges vilja med beaktande av hans eller hennes ålder och mognad” (Lag 2007:1 312) vilket 

det även står i barnkonventionen artikel 3. LVU:s portalparagraf bygger därmed på 

konventionen om barnets rättigheter (Hobohm, 2003, s 46). 

2.2 Barnets bästa i barnkonventionen vid tvångsvård

Under 1996 fick en parlamentarisk kommitté i uppdrag av den svenska Regeringen att studera 

barnkonventionens innebörd och klarlägga hur den kommer till uttryck i svensk lagstiftning 

och praxis (SoU 1997:116, del 1, s 11). Även om barnets bästa ansetts föreligga i vissa 

sammanhang redan innan barnkonventionens implementering har konventionen förtydligat 

barnets position genom att påtala att barnets bästa ska föreligga i alla sammanhang och vid 

alla åtgärder som berör barnet. Barnet har gått från en objektsstatus där barnets bästa har satts 

i relation till andra personer eller företeelser till att barnet har fått en subjektsstatus med egna 

rättigheter. Kommittén uppger att den arbetsgrupp som utfärdade barnkonventionen valde att 

göra begreppet barnets bästa till ett brett men vagt begrepp för att inte utesluta viktiga 

aspekter. Begreppet i sig diskuterades inte under konstruerandet av barnkonventionen. Det 

framställs dock att barnets bästa är kontextbundet utifrån barnets egenskaper, samhället och i 

vilken historisk tidsepok det lever i. Barnets bästa handlar ofta om att göra avvägningar 

mellan olika alternativ. Dock lyfts det fram att det i förarbetena till konventionen har anförts

att barnets bästa kan avgöras genom att beslutsfattaren kombinerar en vetenskaplig och 

kunskapsbaserad kännedom om sakfrågan och barnets egen vilja (a.a., kap 6).
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De artiklar i konventionen som gör sig gällande då unga personer frihetsberövas, eller 

tvångsvårdas, är artikel 25, 37 samt 40. Artikel 25 behandlar frågan om att myndigheter som 

frihetsberövar barn ska ha regelbundna uppföljningar över den behandling och de rådande 

omständigheter som är aktuella för det frihetsberövade barnet (prop.1989/90:107, s 104). I 

artikel 37 står bland annat att en person under 18 år inte får frihetsberövas på livstid eller 

utsättas för omänskligt förnedrande eller bestraffande behandling. Den uppger också att inga 

barn får berövas sin frihet genom godtyckliga beslut och att ett tvångsingripande ska ses som 

en sista utväg. Detta får endast ske genom gällande lagar och för kortast lämpliga tid. 

Frihetsberövade barn ska behandlas med respekt och efter åldersanpassade behov. Gällande 

domstolsprocessen säger också artikeln att barnet ska ha rätt till juridisk hjälp och en snabb 

prövning i sakfrågan av domstol och att barnet ska erhålla ett snabbt beslut (a.a., s 108-109). 

Artikel 40 behandlar barn som begått brott. Den uppger bland annat att barnet ska behandlas 

på ett sådant sätt att det främjar dennes känsla av värde, stärker respekten för andras 

mänskliga rättigheter och återanpassas i samhället utifrån vad som kan anses lämpligt med 

hänsyn till barnets ålder. Staten ska också tillförsäkra att det finns lämpliga institutioner och 

vårdalternativ som är anpassade efter barnets ålder och det brott som begåtts (a.a., s 110-111).  

Det är viktigt att i beslutsfattandet motivera överväganden till tvångsingripandet av den unge. 

Barnets bästa, som ska vara avgörande i beslutet, är ett vagt begrepp men kan härledas till 

tankarna om att barnet är sårbart och behöver skydd och stöd. Barnkonventionen bör också 

tolkas i sin helhet med betoning på de fyra huvudprinciperna i alla överväganden om vad som 

är barnets bästa (SoU 1997:116, kap 6 samt kap 14).

2.3 LVU – En tvångslagsstiftning

Barnets bästa ska även vara i centrum när barnet dömds till tvångsvård vilket sker med stöd 

av LVU. LVU som står för ”Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga” 

trädde i kraft den 1 januari 1982 som ett komplement till socialtjänstlagen. Lagen har dock 

omarbetats flera gånger och den senast gällande lagen trädde i kraft den 1 juli 1990 

(Socialstyrelsen, 1997, s 9). Socialtjänstlagen ersatte de tidigare barnavårdslagen, 

nykterhetsvårdslagen och socialhjälpslagen samt barnomsorgslagen och syftade till att 

implementera en helhetssyn i socialtjänstens arbete (prop. 1979/80:1, s 2). I förarbetena till 

LVU uppges en strävan efter att förtydliga rekvisiten för tvångsvård enligt LVU. Bland annat 

ändrades förutsättningen för tvångsvård från att det skulle föreligga en ”fara” för den unge till 

att det ska finnas ”en påtaglig risk”. I de så kallade beteendefallen då ungdomar blir 
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tvångsvårdade på grund av eget beteende var målsättningen med den nya lagen att de 

förutsättande rekvisiten skulle bli konkritiserade (prop. 1989/90:28, s 1). 

Lagen har som syfte att ge vård och skydd till barn och unga då frivilliga insatser inte är 

möjliga. Tvångsvården ska utgå från den unges behov av vård eller skydd utan att ha något 

samhällsintresse. Utöver kriteriet att frivillig vård inte är möjlig har också socialnämnden en 

skyldighet att ansöka om vård enligt LVU antingen då det råder missförhållanden i barnets 

hemmiljö (enligt § 2 LVU) eller i anknytning till den unges eget beteende (enligt 3 § LVU) 

och att dessa missförhållanden leder till ”en påtaglig risk för att den unges hälsa eller 

utveckling skadas” (Socialstyrelsen, 1997 s 11). Med hälsa avses såväl psykisk som fysisk 

hälsa och utvecklingen kan anföras till det känslomässiga, intellektuella och sociala planet. Är 

ungdomen under 15 år är det vårdnadshavarna som har rätt att besluta om de samtycker till 

vård eller ej. Ungdomar som är över 15 år är själva processbehöriga i ärenden och dennes 

åsikt ska tillmätas egen betydelse i målet. Den unges inställning till ansökan ska därför 

inhämtas. Är ungdomen över 18 är det endast dennes samtycke som behöver inhämtas. För att 

frivillig vård ska vara möjlig behöver alla processbehöriga ge sitt samtycke till vården. Det 

finns dock enskilda undantagsfall där LVU kan vara aktuellt trotts samtycke, exempelvis om 

samtycket är villkorat, ej trovärdigt eller om vårdnadshavare behöver begränsas i sin kontakt 

med den unge (a.a., s 9-22). 

När den unge bereds vård enligt 3 § LVU, i de så kallade beteendefallen, finns kriterier 

gällande den unges beteendeproblem som ska var uppfyllda. Dessa problem innefattas av 

missbruk av beroendeframkallande medel, kriminell verksamhet eller annat socialt 

nedbrytande beteende (till exempel bruk av anabola steroider eller prostitution) och ska utgöra

en påtaglig risk för att den unges utveckling och hälsa skadas. 3 § LVU kan beredas till dess 

att den unge fyller 20 år. Då den unge hunnit fylla 18 år kan vård enligt LVU i vissa fall anses 

lämpligare än påföljder inom andra instanser som exempelvis kriminalvården. Även om 

ungdomar i ålderkategorin 15-17 år kan dömas med straffrättsliga påföljder är det

socialnämnden som har det huvudsakliga ansvaret för att den unge får rätt insatser 

(Socialstyrelsen, 1997, s 30-34). 

I vissa fall kan det uppstå en händelse som kräver ett omedelbart omhändertagande av den 

unge. I dessa fall kan socialnämnden besluta interimistiskt att omhänderta den unge enligt § 6 

LVU då dennes hälsa och utveckling befinner sig i en akut risksituation. När det gäller 

ungdomar som är i behov av ett omedelbart omhändertagande på grund av eget normbrytande 
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beteende kan exempelvis missbruk eller risk för brottslig verksamhet ligga till grund för ett 

sådant beslut. Ett omedelbart omhändertagande enligt § 6 LVU kan dock ske även då det inte 

föreligger en akut risksituation, exempelvis om det finns misstanke av att en utredning inom 

socialtjänsten kommer att försvåras genom att vårdnadhavarna eller den unge själv gör sig 

otillgänglig för utredning (Socialstyrelsen, 1997, s 41-43).

När socialnämndens ansökan om LVU ges bifall, det vill säga att rätten dömer den unge till 

tvångsvård, är det socialnämnden som avgör vart den unge blir placerad och under vilka 

former vården ska bedrivas (Socialstyrelsen, 1997, s 55). Då den unge bereds vård enligt LVU 

ska den alltid inledas utanför det egna hemmet men kan fortsätta i hemmet genom en 

hemplacering (prop. 1989/90:28, s 55). Nämnden får därmed bestämma över den unge, men 

detta ska så långt som möjligt ske i samarbete med vårdnadshavarna och den unge själv 

utefter dennes ålder och mognad. Detta gäller även vid val av placering som främst är i ett 

HVB (hem för vård eller boende) eller familjehem eller en kombination av dessa. 

Familjehemsplaceringar anses i många fall vara bättre då det är ett enskilt hem som tar emot 

den unge och en nära kontakt kan skapas mellan den unge och familjehemmet.  HVB-hem 

avser institutionsboende med personal och dygnetruntomsorg, vård, behandling och tillsyn. 

Ungdomar som bereds vård enligt 3 § LVU kan även bli placerade i så kallade SiS-boenden 

som tillhandahålles av Statens institutionsstyrelse. Dessa är särskilda ungdomshem där den 

unge blir placerad utefter de specifika behov som anses föreligga (Socialstyrelsen, 1997, s 55-

59). Dessa institutioner kan vara låsta, det vill säga att den unge inte frivilligt kan avvika från 

platsen. Ungdomar får beredas vård inom låsta enheter under högst 2 månader. Det kan dock 

finnas undantagsfall om ungdomen samtidigt får möjlighet att vistas i öppnare former. Efter 

högst 6 månader ska nämnden ompröva beslutet om den unge ska fortsätta beredas vård eller 

om vården ska upphöra (prop. 1989/90:28, s 38-40). 

2.4 Förvaltningsrättens förutsättningar för att tillämpa LVU

När en ansökan om att en ungdom bör beredas vård enligt LVU inkommer till 

förvaltningsrätten från socialnämnden ska rätten följa handläggningen av ärendet enligt 

Förvaltningsprocesslagen (1971:291). Enligt 3 § i Förvaltningsprocesslagen ska beslutet i 

målet grundas på handlingarnas innehåll och vad som i övrigt förekommit i målet. Dessa ska 

innehålla skälen för rättens avgörande. För att rätten ska kunna fatta ett beslut om ett 

tvångsingripande enligt LVU behöver vissa rekvisit i lagen vara uppfyllda.
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De rekvisit som ska vara uppfyllda för ungdomar som bereds vård enligt LVU lyder i 

inledningsparagrafen:

1 § Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras i samförstånd med 

den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i 

socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna skall präglas av respekt för den unges 

människovärde och integritet.  

Den som är under 18 år skall dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de 

situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte 

kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller 

henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv.   

Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, om sådan 

vård med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är 

lämpligare än någon annan vård och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med 

den unges samtycke.

Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22 och 24 §.

Vid beslut enligt denna lag skall vad som är bäst för den unge vara avgörande.

Den unge skall få relevant information och hans eller hennes inställning skall så långt 

möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till den unges vilja med beaktande av hans eller 

hennes ålder och mognad. Lag (2007:1312).

För de fall då vård enligt LVU är aktuellt på grund av den unges eget skadliga beteende ska 

följande rekvisit vara uppfyllda: 

3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en 

påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 

verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 

§ brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt 

vård för att inte löpa sådan risk som avses i första stycket. Lag (2006:896).

(se Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga).
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I Regeringens proposition (1989/90:28) till reformen av LVU anförs att beskrivningen av 

orsakerna till tvångsvård behöver innehålla generella formuleringar. Samtidigt bör de av 

rättssäkerhetsskäl inte vara allt för vaga eller allmänna att de ger upphov till tolkningsproblem 

i beslutsfattandet. För att säkerställa rättssäkerheten vid tvångsingripanden mot barn och 

ungdomar bör därför förutsättningarna för detta ingripande vara så tydliga och preciserade 

som möjligt i lagstiftningen (a.a., s 51 och 61). 

I lagändring ändrades lydelsen att barnet eller den unge skulle vara utsatt för allvarlig fara i 

beteendefallen till att det ska föreligga en påtaglig risk för skada på grund av det egna 

beteendet. Motiveringen till ändring var att risk-begreppet ansågs mindre laddat än fara, samt 

att det gav upphov till en klarare tolkningsram då faro-begreppet ansågs vara allt för vagt. 

Genom tillägget att det ska föreligga en påtaglig risk för den unges utveckling och hälsa ville 

man konkritisera nivån av riskbedömning genom att säkerställa att det föreligger 

omständigheter i den unges liv som ger belägg för skaderisk då tvångsvård aktualiseras (prop. 

1989/90:28, s 61-63). I och med reformen preciserades också det som idag innefattas av 3 §

LVU.  Förutsättningarna för tvångsvård i den tidigare lydelsen var: att den unge missbrukade 

beroendeframkallande medel, höll på med brottslig verksamhet eller något annat därmed 

jämförbart beteende. I och med lagändringen byttes det sista rekvisitet ut till: något annat 

socialt nedbrytande beteende. Denna formulering var ämnad att belysa sådant beteende hos 

den unge som avviker från samhällets grundläggande normer vilket medför en påtaglig 

skaderisk för dennes hälsa och utveckling. Som exempel på socialt nedbrytande beteende 

framfördes prostitution eller vistelse i olämpliga miljöer som inte endast var av tillfällig 

karaktär (a.a., s 66-67).  

I propositionen (1979/80:1) till den föregående lagen (1980:621) om LVU beskrivs vikten av 

att göra en bedömning inför ett beslut om tvångsvård på grund av den unges destruktiva 

beteende där både den unges rätt till självbestämmande och dennes behov av vård ska beaktas. 

Här uppges att faran för att den unge ska få skador på grund av det destruktiva beteendet är 

skäl nog för tvångsvård. För att missbruksrekvisitet ska vara uppfyllt ska den unge ha ett 

regelbundet bruk av alkohol, narkotikaklassade preparat eller andra jämställda preparat eller 

brukat sådana preparat som klassas som tung narkotika vid något enstaka tillfälle. I fråga om 

brottslig verksamhet ska den vara av sådan karaktär att ett vårdbehov anses föreligga på grund 

av den unges bristande anpassning till samhällslivet. Brottet ska därmed inte ses som någon 

enstaka händelse eller av bagatellartad natur (a.a., s 580-583).  
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När förvaltningsrätten ska fatta beslut i ärendet behöver beslutet grunda sig på gällande 

författningsstöd. Då beslut ska fattas i ärenden som berör en enskild person, så som är fallet i 

LVU-mål, räknas detta som betungande beslut. Dessa har en större bundenhet att strikt följa 

gällande lagtext och domstolsbeslutet måste motiveras med vilka föreskrifter som ligger till 

grund för beslutet enligt legalitetsprincipen. Utöver beslutsmotivering anses det också 

lämpligt att uppge resonemangen inför beslutet samt underrätta berörda parter om det 

slutgiltiga beslutet och hur detta kan överklagas (Warnling-Nerep, 2008, s 51-56). 

Beslutsfattaren i målet måste som tidigare nämnts studera det enskilda fallet i förhållande till 

de rekvisit som finns i lagtext. Då rekvisiten i LVU är vagt formulerade behöver 

beslutsfattaren använda sig av sin subjektiva tolkning och värdera de omständigheter som 

föreligger. Det är därför upp till beslutsfattaren att genom sin tolkning avgöra vad som anses 

vara barnets bästa i det enskilda fallet (Kaldal, 2010, s 304-305).

3. Tidigare forskning
Nedan presenteras tidigare forskningsfält gällande barnperspektivet i rättsprocessen samt 

ungdomar som tvångsvårdas. Dessa är relevanta för att besvara våra frågeställningar och för 

att beskriva forskningsfältet gällande hur barnperspektivet beaktas i den rättsliga processen 

samt tvångsplaceringarnas effekter på ungdomarna. 

3.1 Barnperspektivet i rättsprocessen

Socialstyrelsen (1995:21) utkom år 1995 med en rapport gällande processen då barn döms till 

tvångsvård och vikten av att detta görs med en hög rättsäkerhet. Rapporten utarbetades 

eftersom det ansågs föreligga brister under rättsprocessen vid ansökningar om vård enligt 

LVU. Rapporten omfattar 172 domar vid ansökan om vård enligt § 2 LVU, de så kallade 

miljöfallen då barn tvångsvårdas på grund av brister i barnets hemmiljö, samt 234 domar som 

överklagats till kammarrätten under år 1993. Rapporten beskriver även beslutsunderlaget, det 

vill säga socialnämndens utredning, i 51 mål där förvaltningsrätten och/eller kammarrätten 

har avslagit socialnämndes ansökan om LVU, det vill säga att barnet inte döms till 

tvångsvård. Det beslutsunderlag som ingetts till domstolen av socialnämnden omfattar allt i 

från sju till 55 sidor. I beslutsunderlaget är barnet oftast tydligt beskrivet, men redogörelserna 



14

har en utgångspunkt från socialtjänstens och andra vuxnas utsagor och iakttagelser av barnet

(a.a., s 38).

Socialstyrelsens (1995:21) rapport visar att av de handläggare som utreder barnets behov är 

det knappt hälften av utredarna som har träffat barnet. Även domare som har intervjuats i 

rapporten medger att barnperspektivet kan gå förlorat under en förhandling. Advokater och 

andra ombudsmän har kritiserat det dominerande vuxenperspektivet i LVU-mål och anser att 

det saknas erfarenhet kring dem. Under en rättsprocess har barnet rätt att bli representerat av 

ett ombud men rapporten visar att bara tre fjärdedelar av ombuden träffat barnet (a.a., s 60-

62). I socialstyrelsens rapport framkommer det även att barnet ofta saknar partställning i 

rättsprocessen och får istället en beroendeställning till vuxna personer. Barnet, som ska vara i 

centrum vid alla åtgärder som berör denne, hamnar ofta i skymundan i LVU-mål. Eftersom 

barnet inte har det största utrymmet att komma till tals i det skriftliga beslutsunderlager och 

inte heller i den muntliga förhandlingen som hålls under rättsprocessen bidrar detta till att 

barnperspektivet blir osynliggjort i rättsprocessen. Rapporten är kritisk till att barnen i LVU-

mål inte får rätt att komma till tals och anser att barnet borde få en mer framträdande roll. De 

menar att det finns risk för att barnet i rättsprocessen får en mycket svag ställning och blir 

anonym trotts att utredningen och domstolsbeslutet berör dem (a.a., s 70-71).

Anna Kaldal kopplar i sin avhandling (2010) ”Parallella processer: en rättsvetenskaplig studie 

av riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål” barnkonventionens principer om barnets 

rättigheter till den svenska lagstiftningen. Hon problematiserar även begreppet barnets bästa

och hur denna princip tillämpas i den svenska lagstiftningen i domstolsmål. Kaldal skriver att 

principen för barnets bästa är ett begrepp som inte är lätt att definiera. Detta eftersom det i 

barnkonventionen inte har definierats mer än att konventionsstaterna är bundna till att tolka 

innebörden i konventionens anda. Med detta menas att konventionen inte får tolkas utifrån en 

kulturell eller religiös kontext om det skulle strida mot konventionens övriga artiklar så att 

detta medför att barnets rättigheter kränks. I och med att FN i barnkonventionen inte har 

definierat begreppet barnets bästa ges det ett stort utrymme för de länder som skriver under 

konventionen att själva tolka dess innebörd (a.a., s 65-66). Inte heller i svensk rätt är det lätt 

att tolka vad som menas med barnets bästa. Diskussioner om innebörden av begreppet har 

förts många gånger vid ny lagstiftning som berör barn, dock har ingen närmare definition 

uträttats. I svenska lagstiftningsarbeten har det skrivits att ”barnets bästa är ett begrepp som 

förändras över tid och varierar från individ till individ” (a.a., 2010, s 68). Lagstiftarna, det vill 

säga den svenska staten, har medvetet valt att lämna begreppet öppet på grund av att de 
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myndigheter som tillämpar lagstiftningen ska ha möjlighet att anpassa lagarna till det enskilda 

barnet och dennes situation (a.a., s 68). 

Vidare skriver Kaldal (2010) att när principen om barnets bästa tillämpas i LVU-mål handlar

det om ”barnets bästa i en inskränkt bemärkelse” (a.a., 2010, s 70). Med det menar hon att 

domstolar kan besluta om LVU genom att hävda till principen för barnets bästa även om 

vårdnadshavare och/eller barnet inte samtycker (a.a., s 70). Sverige måste följa 

barnkonventionen men det är också upp till rättsväsendet att tolka innebörden och tillämpa 

konventionen i praktiken. Barnet har rätt att komma till tals enligt artikel 12 i 

barnkonventionen men det står dock inget om hur detta ska ske och i vilken utsträckning. Det 

står inte heller om hur barnens utsagor ska redovisas eller dokumenteras, vilket innebär att det 

blir upp till myndigheter och domstolar att upprätthålla en rättsäkerhet i LVU-mål för att 

barnet ska tillförsäkras sina rättigheter (a.a., s 131).

3.2 Tvångsvård av unga

Under 1994 startade Statens institutionsstyrelses FoU-enhet en rapportserie om ungdoms- och 

missbruksvården. En rapport i denna serie är ”Råbyundersökningen 94” författad av Claes 

Levin. Denna rapport utkom år 1997 och behandlar ungdomar i tvångsvård. Syftet med

rapporten var att utreda hur ungdomar som befunnit sig på Råby ungdomshem uppfattade sin 

egen situation och vistelse på ungdomshemmet efter utskrivningen. Levin (1997) uppger att 

Råby ungdomshem är landets äldsta ungdomsanstalt där ungdomar blir placerade efter att de 

omhändertagits med stöd av LVU för att erhålla behandling för ett pågående missbruk eller 

kriminellt beteende. Under perioden för Råbyundersökningen gjordes en registerundersökning 

som visade att 83 procent av de intagna befann sig i åldersintervallet 15-18 år, samt att 95 

procent av de intagna hade tvångsvårdats genom ett omedelbart omhändertagande enligt § 6 

LVU eller genom ett planerat omhändertagande enligt 3 § LVU. Undersökningen visar att 

ungdomarna i högre grad än vad som då var lagstadgat, två månader, fått vistats i en 

sammanhängande tid på en låsbar avdelning. Medelvärdet för undersökningstiden låg på sex

månader, med ett spann på mellan noll till 28 månader. Vid undersökningstillfället framkom 

uppgifter om att endast 13 procent av ungdomarna helt brutit med brottslig verksamhet efter

utskrivningen, samt att endast 13 procent av ungdomarna varit drogfria (a.a., s 3-16). Vid det 

aktuella intervjutillfället var det dock cirka 30 procent av ungdomarna som ansågs ha klarat 

sig bra eller ganska bra senare i livet (a.a., s 20). Även Susanne Holmsten (2000) har gjort en 

intervjuundersökning med ungdomar som vårdats på institution efter ett omhändertagande
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med stöd av LVU. I hennes studie framkommer det att endast två av 16 deltagande personer 

anses ha blivit rehabiliterade av tvångsvården. Det framkommer även resultat som visar att 

vissa ungdomar fått ett ökat destruktivt beteende av att vårdas med tvång. Exempelvis har tre 

deltagare som tidigare inte missbrukat börjat missbruka narkotika under sin tvångsplacering 

(a.a., s 86-90). 

Viktoria Skoog m.fl. (2012) har gjort en studie gällande instabilitet för barn i samhällsvård

som publicerades i ”Socionomens Forskningssupplement nr 31” (2012). Studiens slutsatser 

visar att många barn i Sverige upplever instabila placeringar i samhällsvården. I studien 

påvisades även resultat gällande tonåringars (13-16 år) sammanbrott i vården, det vill säga att 

vården avbröts plötsligt, som uppgick till ungefär hälften av alla tonårsplaceringar i studien. 

Beteendeproblem hos den unge har visats öka risken för sammanbrott. Viktoria Skoog m.fl.

uppger också att tidigare forskning påvisat att ett byte av vårdmiljö och sammanbrott i vården 

kan leda till negativa konsekvenser för barnet och som kan fortsätta upp i vuxen ålder. Bland 

annat kan det leda till beteendeproblem för den unge eller försvåra möjlighet till hemflytt då 

de inte får möjlighet att lösa sina relationssvårigheter (a.a., s 35-43). Även i SoU-kommitténs 

(1997:116) översyn av begreppet barnets bästa i barnkonventionen uppges att ett 

frihetsberövande i sig kan betraktas som skadligt för barn. Detta gäller såväl under den tid 

barnet tvångsvårdas men kan också påverka barnets utveckling negativt efter att tvångsvården

avslutats (a.a., kap 14.5.3). 

Tore Andreassen (2003) har genomfört en kunskapsöversikt av forskningen inom

institutionsvård för ungdomar i samarbete med Statens institutionsstyrelse (SiS) och Centrum 

för utvärdering av socialt arbete (CUS). Andreassen menar att forskningen påvisat att det 

finns en ökad risk för att det inom institutionerna skapas en antisocial ungdomskultur vilket 

leder till ökade beteendeproblem för ungdomarna. Viss vård inom institutioner har inte gett 

någon effekt alls för den intagne medan andra snarare lett till negativa effekter. Han menar att 

det därför är viktigt att skilja på ungdomar som har mindre och högre grad av 

beteendeproblem och att institutionsvård endast bör beredas de ungdomar med de allvarligast 

beteendeproblem där denna form av vård är nödvändig (a.a., s 340). 

Niklas Långström (2003) har gjort en metaanalys över kunskapsläget inom riskbedömningar 

för återfall bland antisociala ungdomar. Genom att studera rapporter från flera länder har 

Långström uppmärksammat problematiken av att det finns ett gap mellan 

forskningslitteraturen och det praktiska arbetet med antisociala ungdomar. Syftet med att göra 
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en bedömning av den unges risk för att återfalla i antisocialt beteende är att fånga upp den 

unge för att kunna förebygga dessa risker. Det syftar även till att se vilka skyddsfaktorer som 

finns i den unges liv och förstärka dessa. Inom det praktiska arbetet med ungdomar som 

uppvisar ett antisocialt beteende behövs enligt Långström analysverktyg för att kunna skatta 

risken för huruvida den unge återfaller i antisocialt beteende eller inte. Idag används några få 

metoder för detta, bland annat YLS/CMI (Youth level of service/Case management inventory) 

och SAVRY (structured assessment of violence risk in youth). Dessa metoder är ett stöd för 

skattning av riskfaktorer runt omkring den unge som placerar ungdomen i en skala av låg-

eller högrisk. Långström menar att en riskbedömning kan vara betydelsefull för att förstå 

problematiken runt den unge genom att fastlägga de riskfaktorer som föreligger och därmed 

minska dess konsekvenser genom ett förebyggande arbete (a.a., s 9-46). 

Även Levin (1997) lyfter fram problematiken med att det inom institutionsvården kan skapas 

antisociala ungdomskulturer inom institutionerna men också att ungdomarna som 

tvångsvårdas blir avstängda från samhällslivet. Institutionsmiljön tillhör inte det ”normala”

levernet och ungdomarna behöver anpassa sig till tvångsvårdsmiljön och får inom 

institutionerna ta mindre ansvar än i det ”vanliga” vardagslivet. I Råbyundersökningen 

framkom att ungdomarna kunde uppleva känslor av tomhet och rädsla för att behöva anpassa 

sig till det normala livet igen efter utskrivningen. Så många som 80 procent av ungdomarna 

som deltog i intervjuundersökningen, sammanlagt 61 stycken, uppgav att de själva ansåg att 

ungdomshem snarare bidrar till en ökad problematik för ungdomar än att de minskar dem. 

Levin lyfter även upp problematiken med att ungdomarna vårdas på obestämd tid och med ett 

oklart syfte till placeringen på institutionen som även kan ha en bristande behandlingsmodell 

för den unge (se även Socialstyrelsen, 2001, s 181). Levin påpekar att Råby ungdomshem, 

som han menar är en uppfostringsanstalt, mer tjänar till syfte att legitimera staten och det 

politiska systemet snarare än att erbjuda rehabilitering och behandling (Levin, 1997, s 17- 24). 

Även i Socialstyrelsens (2001) rapport om sammanbrott vid tonårsplaceringar riktas kritik 

mot det svenska rättssystemet. Socialstyrelsen är kritisk till att rättssystemet, som har en 

utgångspunkt i att ungdomar ska beredas vård då de avviker från ett normbeteende, inte alltid 

har en anpassad vård efter den unges behov och att vårdplanen ofta visas vara ogenomförbar. 

De menar att det finns en samhällelig bild av ”den goda vården” inom bland annat politiken 

och rättsväsendet vilket inte alltid uppnås i praktiken. Det råder både kunskapsbrist och 

effektivitetsforskning inom tvångsvården av unga och större delen av den forskning som finns 

visar på ineffektiva resultat (a.a., s 204-205). 
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4. Metod

Patrik Aspers (2011) uppger att forskare ska välja studiens metod utifrån studiens

frågeställningar. Genom sitt metodval måste forskaren kunna förhålla sig etiskt till 

forskningsfältet genom att säkerställa beviskraven som finns på forskningsprocessen utifrån 

forskarens egen kompetens och resurstillgångar. Med beviskrav menas att forskaren lyckas 

genomföra det som är syftet med studien (a.a., s 83). Forskning kan genomföras genom en 

kvantitativ eller kvalitativ metod. En kvantitativ metod används främst då forskaren vill 

kvantifiera data i studiens emiriska material och redovisa resultaten statistiskt. Detta genom 

att räkna ihop eller jämföra olika värden inom och mellan undersökningsgrupper i studien. I 

kvalitativa metoder försöker forskaren istället finna en djupare förståelse för ett visst fenomen 

genom att beskriva och analysera sitt material. Vidare görs detta genom en induktiv eller 

deduktiv ansats. I den induktiva ansatsen samlar forskaren in material för att sedan utforma 

teorier efter den insamlade empirin. Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren formulerar 

en hypotes eller använder sig av teorier för att sedan samla in material till studien utifrån 

detta. Forskaren kan även använda sig av en abduktiv ansats, vilket är en kombination av 

ovanstående ansatser (Larsson m.fl., 2009, s 95-96). 

Vi använder oss av en kvalitativ studie i form av en diskursiv textanalys, vilket förklaras 

närmare under rubriken analysmetod. När en textanalys genomförs är det upp till forskaren att 

tolka texternas mening och innebörd (Bergström och Boréus, 2005, s 23). Som forskare 

behöver vi därför ha en teoretisk utgångspunkt då vi tolkar vårt material för att sätta in 

materialet i ett sammanhang. Genom en abduktiv ansats har vi samlat in domstolsbeslut för att 

sedan tolka detta material utifrån teorier om makt. Vi har också studerat forskningsfältet om 

tvångsvård för att söka svar på vilka effekter domstolsbeslutet leder till för den unge. 

4.1 Materialinsamling

Vi analyserar dels diskursen i LVU-domar för att kritiskt granska om domstolsbesluten 

uppvisar ett rättsäkert barnperspektiv genom att studera om förvaltningsrätten tillämpar 

barnkonventionens föreskrifter, dels analyserar vi fenomenet tvångsvård av ungdomar utifrån 

tidigare forskning. För att besvara våra frågeställningar har vi sökt empiri genom att inhämta 

LVU-domar från förvaltningsrätten i Stockholm. Vi har också gjort fritextsökning på olika 



19

databaser på Internet för att söka kunskap om de historiska bakgrunderna till 

barnkonventionen och LVU. Vi har även analyserat tidigare forskning som berör tvångsvård 

för att undersöka tvångsvårdens effekter på ungdomarna. Utöver detta har vi även använt oss 

av Socialstyrelsens föreskrifter ”Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga”

(LVU) för att förstå tillämpningen av tvångsvård av ungdomar. För att hitta information som 

berört vårt ämne har vi använt sökord som exempelvis barnperspektiv, barnkonventionen, 

tvångsvård, LVU, barnets bästa, ungdomar och normbrytande beteende och makt. Vi har 

även sökt synonymer till dessa ord. 

4.2 Urval och avgränsning

Vi har gjort ett strategiskt urval av domar som belyser vår frågeställning genom att selektera 

ut domar som gäller ungdomar i åldern 15-17 år som har blivit dömda till tvångsvård enligt 3 

§ LVU i Stockholms län under mars månad 2012 (se kompendium). Detta urval gjordes 

genom att tidsbegränsa sökandet av domar som svarade på vår frågeställning. Av de domar 

som fanns till vårt förfogande inom den givna tidsramen gjordes sedan ett slumpmässigt urval 

genom att använda oss av de sex första domarna som var relevanta för vår studie. Vi har 

därmed avgränsat oss genom att välja bort domar gällande barn och ungdomar som faller 

utanför den angivna åldern samt barn och ungdomar som blivit dömda till tvångsvård endast 

utifrån § 2 LVU. Dock kan vissa ungdomar blivit dömda till tvångsvård enligt både § 2 och 3 

LVU, då kombinationer av paragrafer ofta är förekommande. 

Vidare har vi gjort ett urval genom att välja material som belyser FN:s barnkonvention samt 

gällande paragrafer i LVU som vi anser behövs för att genomföra studiens analys. Vi har 

också sökt tidigare forskning om tvångsvårdens effekter på ungdomarna och gjort ett urval 

genom att välja relevant och aktuell forskning för vår frågeställning. Vi har avgränsat oss 

genom att bortse från vissa texter, artiklar och lagrum som angränsar till vår frågeställning 

men som inte direkt belyser de centrala teman vi utgår ifrån då dessa inte varit väsentliga för 

att uppnå studiens syfte. Vi har inte studerat hela forskningsfältet gällande tvångsvård då det 

inte funnits möjlighet inom studiens tidsram att undersöka hela fältet inom 

tvångsvårdsforskningen.
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4.3 Analysmetod

Utifrån vårt urval av texter tematiserar vi materialet utifrån fem huvudteman som vi studerar

för att skapa en struktur i analysprocessen. De är: Förvaltningsrättens makt, makten kopplat 

till barnkonventionen och barnets bästa, barnet i centrum, om det finns ett rättsäkert 

barnperspektiv i domstolsbesluten samt vilka effekter tvångsvård ger för ungdomarna. Utifrån 

dessa teman har vi sedan vissa kodfrågor som vi söker svar på genom att analysera vårt 

material (se bilaga). Kodning är en viktig del i arbetet med att analysera och bearbeta texter 

för att få en tydligare struktur i processen och i bearbetningen av det emiriska materialet 

(Aspers, 2011, s 168). Vi tematiserar därför vårt material för att strukturera upp materialet och 

urskilja likheter och olikheter i diskurserna.

Vi använder en diskursanalys som metod. Enligt Michel Foucault (1993) är en diskurs en 

uttalad eller materiell verklighet. Enligt Foucault uppstår diskurser genom procedurer som 

kontrollerar, organiserar, fördelar och väljer ut diskursproduktionen. Diskurserna skapas 

därmed genom utestängningsmetoder, som exempelvis förbud att uttala sig om vad man vill 

vart man vill. Han menar att diskursen är kopplat till makt och begär, diskursen är begärets 

objekt (a.a., s 7-8). Mats Börjesson (2003) uppger att diskurser om samhällslivet bygger på 

normativa ställningstaganden och sociala konstruktioner gällande hur verkligheten ser ut. 

Diskurser kan därmed tillskrivas olika kontextuella sammanhang.  ”Diskurser är talordningar 

och logiker som bestämmer gränserna för vad som är socialt och kulturellt accepterat som 

´sant´” (a.a., 2003, s 21). Diskurserna synliggörs bara när någon överskrider dem och gör 

något som anses vara tabu. Diskursiva praktiker är också en förutsättning för att händelser ska 

få en mening och ett sammanhang. Börjesson menar att diskursanalysen bör förhålla sig till 

relationen mellan språket och det som uppfattas som verkligheten då verkligheten anses vara 

styrd av språkets struktur (a.a., s 20-28).

Som analysmetod använder vi oss av Norman Faircloughs (1995) kritiska diskursanalys då 

hans modell är användbar för att besvara våra frågeställningar. Enligt Marianne Winther-

Jørgensen och Louise Phillips (2000) finns det olika angreppssätt inom den kritiska 

diskursanalysen. Dock kan det urskiljas fem gemensamma drag som karaktäriserar kritisk 

diskursanalys som perspektiv. (1) Inom den kritiska diskursanalysen skiljer man på kulturella 

och sociala fenomen som har en lingvistisk-diskursiv karaktär och fenomen som inte är av 

denna karaktär. Den sociala världen anses konstituera sig genom den lingvistiska-diskursiva 

praktiken som kan reproducera och omforma den sociala och kulturella världen. (2) Diskurser 
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står i ett dialektiskt, det vill säga växelverkande, förhållande till andra sociala dimensioner där 

diskurserna i sig både formas av andra samhällsförhållanden samtidigt som de kan omforma 

och skapa nya samhällsdiskurser. (3) Språkbruket i sociala interaktioner är också något som 

studeras inom den kritiska diskursanalysen genom att göra lingvistiska textanalyser. (4) 

Vidare syftar den kritiska diskursanalysen till att upptäcka ojämlika maktförhållanden, hur 

makt konstrueras av den diskursiva praktiken samt hur dessa konstruktioner främjar de 

ojämlika maktförhållandena. Man vill genom den kritiska diskursanalysen belysa samspelet 

mellan den ojämna maktfördelningen i samhället och den diskursiva praktiken, för att bidra 

till en mer jämn fördelning av makten. (5) I och med detta ses den kritiska diskursanalysen 

som en kritisk granskning av den diskurs som upprätthåller ojämlika maktförhållanden vilket 

gör att den inte anser sig vara politisk neutral och objektiv. Den kritiska diskursanalysen 

syftar snarare till att förändra olika sociala förhållanden i samhället (a.a., s 67-70).

Faircloughs (1995) intention är att sammanföra en lingvistisk analys av texten med en 

strukturell kontextanalys i den kontext som texten befinner sig i för att därigenom stärka 

analysens slutsatser (a.a., s 188). Han menar att detta sker genom att texten, som är en form av 

”social aktion” (på mikronivå), har ett dialektiskt förhållande till sociala strukturer (på 

makronivå). Genom att analysera texten får forskaren därigenom en bredare förståelse för de 

sociala strukturer som både påverkar och påverkas av textdiskurserna. Han uppger också att 

analyser av textens mekanismer inte får tillräcklig med utrymme vilket blundar för språkets 

påverkan på sociala strukturer, identiteter och relationer. Genom den breda variation av texter 

produceras ny kunskap och nya sanningar om olika samhällsfenomen som vilar på dessa 

texter, vilket gör textanalysen till en viktig källa för kunskapsproduktion. I ett historiskt 

sammanhang menar Fairclough också att texter kan visa på sociala förändringsprocesser över 

tid då texten speglar ”sin tid”. Han anser också att textanalyser kan vara en viktig politisk 

källa då social kontroll kan utövas via texter genom exempelvis media (a.a., s 208-209). 

Fairclough (1995) menar även att diskurserna ska analyseras på två dimensioner: (1) det 

enskilda fallet, till exempel en tidningsartikel, som är en kommunikativ händelse, (2) samt

olika genreindelade diskurser inom exempelvis en viss institution där summan av dessa 

diskurser inom genren bildar diskursordningar (a.a., s 71-76). Inom dessa diskursordningar 

finns det sedan olika diskursiva praktiker på hur diskurser produceras och tolkas inom just 

den praktiken. En genre kan beskrivas som en viss typ av kategori där liknande diskursiva 

innehåll placeras, som till exempel en nyhetsgenre. Inom varje praktik kan sedan olika 

diskurstyper eller genrer användas, vilka skapar en diskursiv homogenitet. Detta innebär att 
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det innehåll som omfattas i diskursen uppvisar likhet. Dessa diskursordningar blir därmed 

både en form av struktur och praktik. Fairclough menar dock att texterna inom 

diskursordningarna påverkas av kulturella och samhälleliga förändringar vilket leder till att 

texterna ändå uppvisar heterogenitet över tid, det vill säga att texterna skiljer sig från 

varandra. Han vill genom utvecklingen av sin metod skapa en mer enhetlig och homogen 

analysmodell för att diskursanalys ska kunna etableras som metod inom forskningsfältet (a.a., 

s 188-189).

4.4 Tillämpning av Norman Faircloughs tredimensionella modell

Winther-Jørgensen och Phillips (2000) förklarar att Fairclough kopplar ihop lingvistisk 

textanalys med förståelsen av sociala praktiker genom att kombinera textanalys med en social 

analys för att se de sociala processer och strukturer som både påverkar och påverkas av 

diskurser. De menar att han utgår från en tredimensionell modell som placerar språkbruket 

som en kommunikativ händelse i ett större sammanhang. Dessa tre dimensioner är (1) den 

faktiska texten eller talet och dess innehåll, (2) den diskursiva praktik som omger texten/talet i 

form av produktion och konsumtion samt (3) den sociala praktik som den kommunikativa 

händelsen är en del av. Texterna påverkar varandra i ett intertextuellt sammanhang vilket kan 

bidra till utveckling i samhället (a.a., s 70-78).

Winther-Jørgensen och Phillips (2000) skriver att den diskursiva praktiken är den första 

dimensionen som ska analyseras. Här ska forskare studera hur texten är producerad men även 

hur den konsumeras, alltså hur det tillämpas i praktiken. Detta kan göras på olika sätt, 

forskaren kan till exempel se på hur texterna är utformade och vilka förändringar som texten 

har genomgått (a.a., s 87). Detta gör vi genom att studera hur barnkonventionen är utformad 

och hur den tillämpas i svensk lag, för att sedan granska hur de svenska lagarna tillämpas vid 

tvångsvård av barn. 

Vidare förklarar Winther-Jørgensen och Phillips (2000) att texten är den andra dimensionen 

som ska analyseras där forskare ser på textens egenskaper. Genom att bland annat studera 

textens konstruktion, grammatik och/eller uppbyggnad kan forskare göra tolkningar av hur 

diskurserna förverkligas i praktiken genom den skriva texten (a.a., s 87). Genom att granska

om det finns ett rättssäkert barnperspektiv i LVU-domar utifrån barnkonventionens riktlinjer 

kan vi via en textanalys göra tolkningar på vilken modalitet och transitivitet som ryms i

diskursen. Med modaliteten menas att forskaren analyserar på vilket ”sätt” den skrivna texten 
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är konstruerad. Genom att analysera textens olika satser kan forskaren utröna vilka 

konsekvenser modalitet har på diskursens konstruktion. När transitiviteten i en text analyseras

studerar forskaren hur händelser och processer förbinds eller inte förbinds med subjekt och 

objekt i texten. Forskaren undersöker då de ideologiska konsekvenser en text kan få genom 

sin framställning (a.a., s 88). Genom att undersöka modaliteten och transitivitet i 

domstolsbesluten och i barnkonventionen gör vi tolkningar av maktförhållandet samt om det 

finns ett rättssäkert barnperspektiv i domarna. Modaliteten undersöks genom att analysera den 

övergripande diskursordningen i domstolsbesluten och hur barnperspektivet kan tolkas genom 

konstruktionen av texten i besluten. Vi går därmed inte in i de enskilda domstolsbesluten även 

om vi undersöker satser i dessa beslut. Vi gör istället kopplingar mellan texternas 

konstruktion utifrån en helhetssyn på diskursen. Transitiviteten undersöks genom att studera 

vilken position barnet får i domstolsbeslutet och hur händelser och processer förbinds med 

barnet.   

Den sista dimensionen i den tredimensionella modellen är enligt Winther-Jørgensen och 

Phillips (2000) den sociala praktiken. Med hjälp av denna dimension ska forskare sätta de två 

övre dimensionerna (text och den diskursiva praktiken) i förhållande till den sociala praktiken. 

Forskaren ska alltså: (1) kritiskt granska vilka relationer det finns mellan den diskursiva 

praktiken och de diskursordningar som de ingår i och hur de fördelas och regleras; (2) 

undersöka vilka sociala och kulturella relationer och strukturer som har skapat den diskursiva 

praktiken. Genom den tredje dimensionen försöker forskaren därmed studera hur texten är en 

del av den bredare sociala praktiken. Winther-Jørgensen och Phillips uppger att Fairclough 

anser att detta inte går att göra enbart med hjälp av en diskursanalys utan forskaren behöver 

relevanta teorier som redskap för att analysera sitt material (a.a., s 90). Genom en maktteori 

avser vi granska i vilken omfattning LVU-domarna reproducerar den diskursiva praktiken och 

hur barnperspektivet synliggörs i dessa domar utifrån ett maktperspektiv. Vidare studerar vi 

hur diskursen påverkar och påverkas av den sociala strukturen samt gör kopplingar mellan 

den sociala praktiken och domstolsbesluten. Detta genom att analysera forskningsfältet om 

tvångsvård och därigenom undersöka vilka effekter tvångsvården har på ungdomarna. 

4.5 Motivering av metod samt metodproblem

Enligt Sam Larsson m.fl. (2009) ska forskaren välja metod och material utifrån studiens syfte 

(a.a., s 54). Vi har därför valt att göra en textanalys då vårt syfte är att studera domstolsbeslut 

som består av texter. Vi anser att Norman Faircloughs tredimensionella modell är ett bra 
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redskap för att göra tolkningar av hur förvaltningsrätten säkerställer ett rättssäkert 

barnperspektiv då modellen avser att tolka texters innebörd. Vidare är modellen lämplig för 

att studera diskurserna kopplat till den sociala praktiken, det vill säga tvångsvårdsforskningen, 

för att analysera hur domstolsbeslutens konstruktion påverkar ungdomarna. Faircloughs 

modell ämnar även till att förändra sociala förhållanden genom att påvisa ojämlika 

maktförhållanden. Vi anser därför att modellen även är ett bra analysverktyg när vi kritiskt 

granskar förvaltningsrättens domstolsbeslut på grund av den maktaspekt som finns inom 

tvångsvård, då makt i dessa situationer är oundvikliga.

I en kvalitativ studie kan forskaren genomföra analysen genom tematisering av materialet för 

att utifrån dessa ge utförliga beskrivningar. Detta för att analysens tolkningar ska bli tydliga 

för läsaren. Forskarens tolkningar av materialet ska vara formulerade på ett sådant sätt att 

läsaren förstår varför just dessa tolkningar har interpreterats (Larsson m.fl., 2009, s 107). Som 

tidigare nämnts har vi valt att tematisera vårt material utifrån vissa kategorier. Dessa 

tematiseringar bygger på våra subjektiva upplevelser av de olika kategoriernas innebörd. 

Detta bidrar till att analysen delvis bygger på vår förförståelse. Då vi använder oss av en 

textanalys medför det enligt Larsson (2009) att vår förförståelse får en central roll då vi tolkar 

materialet. Att ha en förförståelse kan vara en resurs då forskarens vardagsförståelse hjälper 

forskaren att besvara forskningsfrågan. Det kan dock även hindra forskaren från att se andra 

aspekter i forskningen eller att forskaren lägger in sina egna värderingar i studien (a.a., s 93). 

Även om vi avser följa Faircloughs tredimensionella modell samt ha en stark teoretisk 

förankring när vi utfört analysen finns det vissa aspekter av vår förförståelse som inte går att 

bortse från, exempelvis då vi tematiserar vårt material. Då vi lever i det kulturella och 

strukturella sammanhang vari texterna är en del av kan detta påverka vår objektivitet av 

diskursen. Det är inte möjligt att inom textanalysens ramar inneha en utanförstående position 

till textens kontextuella sammanhang. Då vi som forskare påverkar analysen samtidigt som vi 

påverkas av texterna är vi därmed en del av diskursens sammanhang vilket kan påverka 

studiens resultat. Vi är dock medvetna om detta och försöker inta en objektiv position i 

förhållande till det material vi analyserar. 

Att ha en teoretisk förankring under studiens gång kan hjälpa forskaren att vara mer objektiv 

till sin forskning och på så vis hindra att egna värderingar påverkar studien. En stark teoretisk 

förankring kan emellertid även medföra att forskaren missar aspekter som inte ryms i 

teorivalet (Aspers, 2011, s 38-39). Vi är medvetna om att vårt val av teori ger ett begränsat 

perspektiv i studien och att andra perspektiv skulle kunna leda till andra svar. Syftet ämnar



25

dock endast att besvara frågeställningarna utifrån det valda perspektivet. En aspekt som text-

och diskursorienterade samhällsforskare missar är praktikernas roll i studien. Detta genom att 

forskaren inte studerar när texten framställs och att personer som inte inkluderas i texten 

därmed faller bort (a.a., s 41). Dock syftar inte vår studie till att studera hur praktikerna som 

har utarbetat författningarna, domarna eller konventionen framställt dessa. Studien syftar 

endast till att studera de diskurser som finns i texterna för att därigenom granska om 

förvaltningsrätten har ett rättssäkert barnperspektiv samt tvångsvårdens effekter på 

ungdomarna. 

När vi sökt via databaser efter material till vår studie har vi använt vi oss av fritextsökning. 

Det innebär att vi i databaserna sökt på ord som vi anser vara mest centrala för vår studie. 

Enligt Larsson m.fl. (2009) kan fritextsökning vara ett bra sätt att hitta relevanta texter genom 

att söka på ämnesord och sedan titta på referenser för att göra vidare sökningar. Dock kan det 

uppstå negativa konsekvenser av att använda sig av denna metod, exempelvis genom att 

sökningen leder till för många ”träffar” vilket kan medföra att allt material inte är relevant. 

Trotts många ”träffar” kan dock forskaren missa viktiga referenser genom att andra författare 

använt sig av andra termer än sökordet som forskaren använder. För att minska problemen 

med fritextsökning bör forskaren själv tänkta på olika synonymer och böjningsformer av de 

sökorden som forskaren avser att använda sig av (a.a., s 357). När vi använder oss av 

databaser på Internet använder vi även sökord som angränsar eller är synonymer till våra 

centrala begrepp för att minimera att missa viktig information eller referenser. Vi tar medvetet 

inte med all information som uppkommit under våra sökningar då detta inte är rimligt inom 

studiens ramar. 

Under studiens gång möte vi svårigheter vad gäller studiens syfte. Vår inledande 

frågeställning var om förvaltningsrätten tillämpar ett barnperspektiv i domstolsbesluten och 

hur barnperspektivet som begrepp kunde tolkas utifrån detta. Genom att studera vårt material

insåg vi att barnperspektivet är ett mångtydligt begrepp och att det av materialet inte skulle 

kunna gå att studera detta. Detta ledde under processens gång till att vi ändrade vårt syfte och 

vår frågeställning. Utifrån det insamlade materialet växte sedan de nya frågeställningarna 

fram och vi beslutade istället att kritiskt granska om förvaltningsrätten tillämpar ett rättssäkert 

barnperspektiv i beslutsfattandet samt vilka effekter beslutet kan leda till för den unge.  
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4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

När forskning bedrivs bör forskaren förhålla sig etisk till forskningsfältet genom att 

tillförsäkra en god kvalité av studien genom att den uppvisar hög validitet och reliabilitet 

(Vetenskapsrådet, 2011, s 24). Eftersom vi utgår från en kvalitativ metod finns det svårigheter 

med att fastställa validiteten samt reliabiliteten då vi som forskare är både mätinstrument men 

också de som kommer tolka materialet i analysen. Validitet i kvalitativa studier innebär att vi 

som forskare ska kunna skapa rika fallbeskrivningar och analytiskt tolka dessa på ett 

begripligt sätt för läsaren. Det handlar också om att mäta det vi avser att mäta. Med reliabilitet 

avses att studien har en hög tillförlitlighet och att resultaten uppvisar konsistens, det vill säga 

att materialet inte ger lösryckta eller osammanhängande skildringar, samt att studien skulle 

kunna genomföras på nytt med samma resultat (Larsson m.fl., 2005, s 115-117). 

Forskningsstudier strävar ofta även efter att uppvisa generaliserbarhet för att kunna uttala 

något om verkligheten. Dock är det studiens helhetsbedömning som ska vara avgörande för 

kvalitetsbedömningen (Vetenskapsrådet, 2011, s 24).

En hög validitet i studien uppnås genom att analysera textmaterialet med hjälp av Faircloughs 

tredimensionella modell och att tolka detta genom vårt teoretiska perspektiv. Detta görs 

genom tematisering av diskurserna som har sin grund i det teoretiska fältet.  Vi anser att 

metoden svarar bra till syftet vilket förstärker studiens validitet. Studien uppvisar också en 

tillfredsställande reliabilitet genom att ha en teoretisk tyngd i samklang med ett strukturerat 

tillvägagångssätt. Genom en tematisering av domstolsbesluten kopplas sedan de utvalda

temana till teorier för att analysen av materialet ska vara reliabelt kontrollerbart. Vi analyserar

även nationellt etablerad forskning gällande tvångsvård av ungdomar. Vi tänker oss att en 

annan forskare skulle kunna göra om vår studie och kunna påvisa samma eller närgränsande 

resultat vilket därmed ger en hög reliabilitet. Med närgränsande resultat menar vi att 

kvalitativa studier, även i form av textanalyser, alltid färgas av både forskaren och den yttre 

kontexten som studien befinner sig i vilket gör att olika studier möjligtvis aldrig kan uppnå 

exakt samma slutresultat.

Slutligen kan tänkas att resultaten av vårt urval endast blir representativt för en del av 

diskursen i LVU-domar. Det går därmed inte att generalisera resultaten. Till exempel 

framkommer det i domarna att det finns skillnader i ansökningar och bedömningarna mellan 

flickor och pojkar. Textmaterialet ger dock inte tillräckligt med underlag för att göra någon 

vidare generalisering om detta skulle vara återkommande i förvaltningsrättens domstolsbeslut. 
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Vi har därför valt att bortse från sådana faktorer som exempelvis kön då vi granskar 

rättssäkerheten. Vi är medvetna om att generaliserbarheten därmed är låg, dock är detta inte 

studiens syfte i och med att vi begränsat urvalet av LVU-domar som vi granskar. Genom vårt 

urval blir studiens resultat endast representativt för en liten del av diskursen och vi gör därför 

inget anspråk på generaliserbarhet i studien. 

4.7 Etiska hänsynstaganden

Inom all forskning bör forskaren förhålla sig etiskt till studien och dess innehåll. Framförallt 

bör informanter och medverkande personer skyddas från kränkande behandling eller att 

personlig information som kan komma dem till skada publiceras (Vetenskapsrådet, 2011, s 

16). Under en studie bör forskaren ta ställning till olika etiska hänsynstagande gällande de 

informanter som deltar i studien. En viktig del av etiken i forskningen är det informerade 

samtycket vilket innebär att personer som är delaktiga i studien ska informeras och samtycka 

till att ingå i denna (May, 2001, s 80). Informanterna ska upplysas om att de ingår frivillig och 

att de när som helst kan avbryta, de ska även informeras om de risker och fördelar som kan 

finnas med att ingå i studien (Larsson m.fl., 2005, s 119).

Eftersom vi inte personligen har mött våra informanter då vi använder oss av offentliga 

handlingar i form av LVU-domar har inget samtycke eller information angående studien 

kunnat ske. Även om domarna vi använder oss av i studien är offentliga handlingar och 

därmed kan inhämtas av allmänheten har vi valt att anonymisera personerna som förekommer 

i dessa. Vår analys berör inte de enskilda personerna som är aktuella i LVU-domarna utan 

huruvida det finns ett rättssäkert barnperspektiv i besluten. Vi anser därför att den 

informationen inte är nödvändig i studien för att besvara vår forskningsfråga och att vi på så 

vis skyddar de individer som berörs genom vårt urval av LVU-domar. 

5. Teori

Studien genomsyras av ett rättssociologiskt perspektiv. Ett rättssociologiskt perspektiv

innebär att forskaren studerar hur rätten och samhället samspelar. Med hjälp av ett 

rättssociologiskt perspektiv kan forskaren studera rätten, alltså lagar och normer, för att se hur 

den påverkar samhället, men också hur samhället påverkar rätten (Mathiesen, 2005, s 60). 
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Genom att vi analyserar förvaltningsrättens bedömningar i LVU-mål och hur dessa påverkar 

de berörda ungdomarna samt hur diskursens konstruktion påverkar och påverkas av samhället 

kommer därmed uppsatsen genomsyras av ett rättssociologiskt perspektiv. Utöver ett 

rättssociologiskt perspektiv kommer vi även utgå från en teori om makt. Denna teori utgår 

från hur makt konstrueras i olika sammanhang utifrån olika teoretikers beskrivningar av 

maktbegreppet. 

5.1 Teoretiska utgångspunkter

Steven Lukes (2004) skriver att makt kan ses utifrån tre olika perspektiv vilket påverkar hur 

forskaren studerar, uppfattar och mäter makt i forskningen. De tre olika perspektiven är den 

en-, två- samt tredimensionella synen på makt. Lukes menar att maktbegreppet är 

svårdefinierat och att det beror på i vilken kontext maktbegreppet används inom. Det är 

kontexten som avgör hur forskaren väljer att definiera maktbegreppet (a.a., s 70). Den 

endimensionella synen på makt inriktar sig på att studera beslutsfattande i frågor som anses 

vara centrala, det vill säga politiska nyckelfrågor, och att det ska finnas en tydligt synbar 

konflikt. Det som studeras är då vem som anses vara ”vinnaren” genom att den får sin vilja 

igenom när ett beslut skall fattas. Lukes (2004) menar att det är genom att studera hur många 

framgångsrika vinster en individ eller en grupp har som man kan se vem som har ”mer” makt 

i samhället (a.a., s 26). Likväl som i den endimensionella synen på makt anser det 

tvådimensionella synsättet att för det ska vara maktutövning måste det finnas en iakttagbar 

konflikt mellan olika intressen. Det som skiljer det tvådimensionella synsätten från den 

endimensionella synen är att konflikten inte behöver vara öppen. Konflikten kan vara outsagd, 

det vill säga att även icke-beslut är en typ av maktutövning. Med icke-beslut menas att makt 

utövas genom att se till att intressen som kan skada eller påverka makthavarna negativt inte 

tas upp genom att exempelvis tysta ner potentiella frågor innan det kan bli tal om ett 

beslutsfattande. Även om synen på maktbegreppet har utvecklas så anses det även att 

(icke)beslut är något som sker medvetet och att medvetenheten krävs för att det ska vara fråga 

om maktutövning (a.a., s 31-33).

Lukes (2004) har utvecklat den tredimensionella synen på makt för att få en bredare syn på 

maktbegreppet. Han kritiserar de två första synsätten genom att hävda att de är allt för 

beroende av individers beteende genom medvetenhet. Lukes tredimensionella syn på makt 

utvecklar dessa två synsätt genom att framföra att även då inget beslut tas kan det röra sig om 

maktutövning, makten utövas omedvetet. Detta kallar Lukes för systemets partiskhet, då 
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”system” kan omformas eller förstärkas utan att detta behöver ske medvetet genom att 

vidmakthålla samhälleliga strukturer. Institutioner eller organisationer behöver därmed inte 

vara medvetna om den makt de utövar då det är socialt och/eller kulturellt implementerat i 

samhället. Lukes kritiserar också synen på att det enbart kan röra sig om makt då det finns en 

iakttagbar konflikt, eftersom förmågan att ”se till” att en konflikt inte uppstår också kan vara 

ett sätt att utöva makt. Han hävdar att makt även kan utövas genom att en person influerar 

eller manipulerar en annan individs intresse i en viss riktning utan att en konflikt uppstår (a.a., 

s 34-36). 

För att makten ska kunna utövas anser Max Weber (2000) att maktutövaren behöver ha 

tillgång till resurser samt att makten även måste accepteras som legitim. Detta kan ske på tre 

sätt: (1) Genom en förhistorisk auktoritet där någon innehar legitimitet för maktutövning på 

grund av en invand ideologi; (2) på grund av den enskildes personegenskaper och karisma: (3) 

legitimitet som grundar sig på saklig kompetens och som deduceras från rationellt uppställda 

regler. Weber menar att dessa legitimitetstyper är viktiga för att förstå samhällsstrukturen. 

Dock anser han att det i dagens samhälle är sällsynt att återfinna dessa i sin ”rena” form då det 

utvecklats nya variationer av legitimitetsformerna (a.a., s 5-6). Thomas Mathiesen (1982) 

beskriver också att vanmakt är en förutsättning för att makt ska kunna utövas. I och med att 

ena parten inte har möjlighet att kontrollera utvägen för en händelse innehar den andra parten 

makten över denne. Den som är i en position av vanmakt ser alltså ingen utväg i den rådande 

situationen (a.a., s 83). 

Michel Foucault (1993) skriver om den språkliga makten som han menar härledes från 

kunskap och vetenskapens språk. Genom vetenskapen fastställs exempelvis vad som anses 

som sant och vad som är intressant att studera. Detta är vad han sammanfattar som en diskurs, 

en uttalad eller materiell verklighet som fastställs genom vetenskapens 

utestängningsprocedurer. Diskursen härstammar från ett begär av kunskap och en vilja till 

sanning som Foucault menar vilar på institutionellt stöd, vilka har makten över 

diskursformerna. Genom institutionernas makt över diskurserna normaliseras 

samhällsdiskurserna (a.a., s 13-14). I diskursteorin kan därför uttolkas att det finns en inbyggd 

makt som härstammar från vetenskapen och där institutionerna har makt i samhället. Foucault 

(2003) har även utvecklat en teori om fängelset och disciplinering av individer för att 

upprätthålla en viss ordning i samhället eller inom dess institutioner. Genom straffets 

disciplinering ska individerna återanpassas in i ordningen, vilket kan ske med hjälp av den 

dubbla mekanismen som Foucault menar är ett system av belöning och bestraffning (a.a., s 



30

180-181). Genom att belöna och bestraffa individer som anses avvika från normen 

disciplineras dem till att återanpassas till den rådande samhällsordningen. 

En gemensam tolkning av maktens karaktär är att den förutsätter en relation mellan två 

aktörer.  De som utövar makten och de som makten utövas mot. Vi använder maktbegreppet i 

den bemärkelsen att socialnämnden samt förvaltningsrätten och dess beslutsfattare innehar en 

legitim makt som kan utövas mot ungdomarna i LVU-målen, som därmed befinner sig i en 

position av vanmakt. Både ett beslut om tvångsvård samt ett icke-beslut är en form av 

maktutövning, vilket kan ske omedvetet från beslutsfattarnas sida. Då rätten beslutar om den 

unges framtid genom att definiera dennes behov och livssituation innehar de maktpositionen i 

den rådande kontexten. Den unge som döms till tvångsvård kan även ses som en avvikare från 

samhällsordningen. Tvångsvården syftar därmed till att disciplinera ungdomen till en 

återanpassning till de rådande samhällsnormerna. Genom den diskurs som konstitueras i

domstolsbesluten kan förvaltningsrättens makt synliggöras och vilka konsekvenser detta ger 

upphov till för den unge när denne blir dömd till tvångsvård. 

5.2 Centrala teoretiska begrepp

Legitim makt – En maktposition som innehas av en person eller institution som accepteras 

som giltig (Weber, 2000, s 5). 

Diskurs – En språklig kontext inom en given ram eller diskursordning, i detta fall i

förvaltningsrättens domstolsbeslut där texten representerar den materiella verkligheten. 

Diskursernas giltighet vilar på institutionellt stöd genom statens legitimering av 

förvaltningsrättens beslutsfattande. Förvaltningsrätten innehar kunskap och den legitima 

makten i kontexten och kan avgöra normerna för diskursformerna (se Fairclough, 1995, s 188; 

Foucault, 1993, s 13-14; Weber, 2000, s 5). 

Makt kontra vanmakt – Då en viss person, grupp eller institution har makt över den andre 

befinner sig den andre i en position av vanmakt, det vill säga att den person som makten 

utövas mot inte har handlingsmöjligheter eller ser någon utväg i den rådande situationen 

(Mathiesen, 1982, s 83).
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6. Analys
Studiens analysmaterial presenteras och analyseras omväxlande i denna del då analysen 

bygger på domstolsbesluten kopplat till hela studiens presenterade material. 

Domstolsbeslutens textuella innehåll presenteras genom analysen då studien syftar till att 

kritiskt granska domstolsbesluten i dess helhet genom att koppla texten till den diskursiva och 

den sociala praktiken. Därmed är de citat som framställs i analysen representativa för 

konstruktionens helhet. Vidare analyseras tidigare forskning som presenterats i studiens 

inledande del för att undersöka vilka effekter tvångsvård kan leda till för ungdomarna. 

Utifrån fem övergripande teman har domstolsbesluten analyserats mot bakgrunden av

barnkonventionen, rättstillämpningen samt med hjälp av teori om makt och tidigare forskning. 

De teman som studerats i domstolsbesluten är (1) förvaltningsrättens makt, (2) 

maktperspektivet kopplat till barnkonventionen och barnets bästa, (3) om barnet är i centrum i 

domstolsbesluten, (4) om det utifrån detta finns ett rättssäkert barnperspektiv i 

domstolsbesluten samt (5) vad tvångsvård visats ge för effekter på ungdomarna. Dessa teman 

är dock sammanvävda i analysen då frågorna kring dessa teman går in i varandra. Vidare 

kommer en diskussion föras sprungen ur analysens resultat vilket slutligen leder till studiens 

slutsatser och förslag till vidare forskning. Domarna har anonymiserats genom att all 

information tagits bort gällande namn, vistelseort och/eller boendekommun samt målnummer 

för att skydda privatpersonerna som berörs i domstolsbesluten. I analysen har det gjorts 

genom att barnets namn har ersatts med ett B, barnets ombud benämns endast som ombudet 

samt namn på platser har ersatts med ett X.

6.1 Diskursanalys av domstolsbesluten

Domstolsbeslutens konstruktion

Konstruerandet av de sex domstolsbesluten och dess innehåll ger ingen entydig bild. Besluten 

tycks visa på mer skillnader än likheter i konstruerandet av texten och hur ungdomen lyfts 

fram i beslutet. Av de kriterier som bör finnas utifrån barnkonventionens riktlinjer för att 

säkerställa ett rättssäkert barnperspektiv tycks dessa ibland vara bristfälliga i 

domstolsbesluten. Enligt barnkonventionen ska barnet vara i centrum och få möjlighet att 

komma till tals vid alla beslut som berör denne. I LVU-besluten ges ungdomarna olika 

mycket utrymme under processen, detta gäller såväl i socialnämndens skriftliga utredning 

som redovisas i domstolsbeslutet samt under den muntliga domstolsförhandlingen. Av 
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nämndens redovisade beslutsunderlag framgår i hälften av fallen att ungdomen har uttalat sig 

om sin situation, i den andra hälften finns inget uttalande från den unge beskrivet. Det går 

därmed inte att utläsa om den unge varit delaktig genom hela utredningsprocessen. 

Ungdomens inställning under den muntliga förhandlingen framgår dock i alla ärenden utom i 

ett då den unge inte är närvarande och inte heller träffat sitt ombud. 

[Ombudet] kan inte uttala sig om bristande omsorg eller nedbrytande beteende då [B] inte 
sagt något om detta. Den enda kontakten hon har haft med [B] har varit per telefon.  Ett 
möte bokades men avbokades av jourhemmet. (Dom D, s 7)

Barnets röst i detta fall går därmed förlorat i processen. De som uttalar sig om den unge är 

främst socialnämnden och den unge själv, samt dennes vårdnadshavare. I de fall då experter 

eller andra instanser uttalat sig om ungdomen, som exempelvis polisen, skolan eller BUP, 

tycks dessa uttalanden väga tyngst i förvaltningsrättens (FR) beslut. 

Ungdomarna får också olika mycket utrymme i domstolsbesluten. I de fall då nämnden anser 

att det föreligger brister även hos vårdnadshavarna tycks vårdnadshavarnas problematik få det 

största utrymmet, trotts att ärendet gäller den unge och dennes situation. I ett ärende beslutas 

det att den unge ska tvångsvårdas endast utifrån 3 § LVU, på grund av eget beteende, trotts

detta är det föräldrarnas konflikt som har det största utrymmet i texten och i FR:s 

beslutsmotivering. 

Enligt förvaltningsrätten har vårdnadshavarnas konflikt och olikartade syn på [Bs]
hörselnedsättning inverkat på [Bs] mående och kan därigenom ha bidragit till hennes 
socialt nedbrytande beteende. Förvaltningsrätten anser även att vårdnadshavarna var för 
sig inte förmått tillgodose [Bs] behov fullt ut vilket även det kan ha bidragit till hennes 
beteende. Förvaltningsrätten anser att vårdnadshavarnas brister i detta hänseende ska 
betraktas som en möjlig bidragande faktor till [Bs] socialt nedbrytande beteende, men de 
nämnda bristerna utgör inte en självständig grund för att besluta om vård med stöd av 2 § 
LVU. Däremot är förutsättningarna uppfyllda för att [B] ska beredas vård enligt 3 § LVU 
till följd av sitt socialt nedbrytande beteende[…]. (Dom F, s 8)

I de ärenden då endast ungdomens egen problematik är aktuellt läggs däremot mycket fokus 

på den unge. Inget av domstolsbesluten diskuterar eller beaktar barnets ålder i förhållande till 

motivering av beslutet eller barnets rätt till självbestämmelse. Dock framgår det i en dom att 

två nämndemän haft skiljaktig mening till det beslut som fattats. I nämndemännens 

motivering påpekar de att hänsyn bör tas till barnets ålder och inställning. De anser därmed att 

barnet inte bör beredas vård enligt LVU utan att hon ska beredas vård på frivillig väg. I två 

domstolsbeslut beskrivs också ungdomen i förhållande till ”vuxenvärlden”, då den unge har 

respektive inte har förståelse för ”vuxenvärldens oro”, vilket kan tolkas som att ungdomen 

lever i en annan värld med mindre kunskap och/eller förståelse. Detta kan tolkas som att 
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åldern därmed beaktas i förhållande mellan vuxna och ungdomar. Det framgår med andra ord 

inte i något av besluten, utöver nämndemännens skiljaktiga mening, att FR uttryckligen 

beaktat ungdomens (höga) ålder eller huruvida dennes rätt till självbestämmelse bör betraktas 

i domstolsbeslutet. 

Då den unge beskrivs i besluten finns det också olikheter i diskursen. Vissa beslut saknar helt 

positiva aspekter av den unge medan andra har några få positiva beskrivningar av ungdomen, 

exempelvis att den unge visat positiv utveckling under utredningstiden. 

Han har dock svarat väl på tydliga och fasta strukturer i vardagen såsom exempelvis vid 
inläggningen på Maria Ungdom. (Dom E, s 4)

Dock är den unges problembild tydligt beskrivet i samtliga fall och det förekommer även 

uttryck som att den unge har en ”kaxig attityd”, en ”kriminell identitet” eller ”stora 

kunskapsbrister” som innebär att den unge inte skulle klara av att studera på ett vanligt 

gymnasium. Detta trotts att skolan har meddelat att ungdomen sköter skolan väl och har 

godkänt i alla ämnen utom två. Beskrivningarna av den unge fokuserar därmed nästan 

uteslutande på negativa aspekter som finns i den unges liv och ger inget upphov till att lyfta 

upp positiva faktorer som finns runtomkring ungdomen. Det framgår dock i det 

domstolsmålet då nämndemännen har skiljaktig mening att dessa nämndemän anser att 

positiva faktorer i barnets liv bör beaktas. 

Det är angeläget att bejaka de positiva faktorer som finns i [Bs] liv. (Dom A, s 11)

Gällande barnets position i förhållande till händelser och processer som beskrivs i domarna 

förekommer det olika sätt att beskriva den unge. I hälften av fallen tycks ungdomen ses som 

ett subjekt, där ungdomens uttalanden och beteende beskrivs utifrån vad denne sagt och gjort. 

[B] har en sömnstörning som han själv upplever som problematisk. [B] uttrycker själv att 
han vill komma bort från [X] och att han bör vara placerad. (Dom C, s 5)

I två av fallen tycks ungdomen inta både en subjekts- samt objektsstatus där händelser kring 

den unge beskrivs både utifrån ungdomen och utifrån andras tolkningar och upplevelser av 

den unge. I det sista fallet tycks ungdomen endast ha en objektsposition då denne beskrivs 

utifrån övriga parters bedömning av ungdomen. Ungdomen hamnar även i skuggan av 

vårdnadshavarnas problem och konflikter och beskrivs snarare i termer av att vara ett 

”bihang” till vårdnadshavarna. Även om den unges problematik lyfts upp görs detta utifrån 

nämndens bedömning och som ett resultat av hur vårdnadshavarna agerat. 
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Nämnden har anfört bl.a. följande. [B] har ett gränslöst och avvikande beteende. Hon är i 
behov av gränssättning och löper annars en påtaglig risk att skadas till följd av sitt 
beteende. Det har blivit allt mer klart att föräldrarna inte förmår tillgodose [Bs] behov av 
skydd och sätta upp gränser för henne. Föräldrarna förmår heller inte samarbete med 
varandra för att tillgodose [Bs] behov[…]. [B] behöver professionell hjälp för att upphöra 
med sitt beteende. (Dom F, s 5)

Det finns därmed inte ett enhetligt konstruerande av framställningen av barnet i diskursen i

beslutsfattandet.  

I samtliga domstolsbeslut finns de rådande föreskrifter som FR ska beakta i det aktuella fallet. 

Det förekommer i vissa beslut även hänvisningar till förarbeten och författningsstöd om hur 

beslutsfattarna bör tolka rekvisiten som ska vara uppfyllda. Dock framgår inte alltid 

motiveringen till beslutet utifrån det författningsstöd som har angivits.  Motiveringen i 

förhållande till gällande rekvisit som ska vara uppfyllt ger ibland också upphov till 

tolkningsproblem. 

Förvaltningsrätten konstaterar att [B] har haft svåra upplevelser under sin uppväxt som 
hon behöver stöd för att bearbeta och att dessa upplevelser säkerligen är en bidragande 
orsak till hur situationen framstår i dagsläget. Vid den muntliga förhandlingen har det 
framkommit att [B] till viss del har kommit till insikt om sin problematik. Detta är en 
positiv utveckling. Förvaltningsrätten finner dock att [B] har ett socialt nedbrytande 
beteende som avses i LVU. (Dom B, s 7)

På vilket sätt det anses föreligga ett socialt nedbrytande beteende (SNB) på dessa grunder 

beskrivs inte något utförligare. Även om utredningen visat på att den unge även har ett 

aggressivt och utåtagerande beteende är detta inte med i motiveringen. Rekvisitet SNB

förekommer i alla domstolsmål men med olika motiveringar. I ett annat fall uppges att 

rekvisitet SNB är uppfyllt då den unge haft en viss karaktär av relationer till äldre män. Detta 

kan ge ett godtyckligt intryck i beslutsfattandet då det inte förekommer någon sådan 

beskrivning i förarbetena och det förklaras heller inte hur detta kan leda till risk för att den 

unges hälsa och utveckling skadas. De olika beslutsmotiveringarna uppvisar därmed ingen 

enhetlighet vilket stundvis ger upphov till tolkningsproblem gällande huruvida rekvisiten har 

en rättssäker tillämpning. 

Det förekommer även motiveringar och avvägningar gällande viss problematik kopplat till ett 

eller flera rekvisit trotts att ungdomen blir placerat utifrån ett annat rekvisit än det som 

beskrivs i motiveringen. 

Att [B] påträffats med cannabis på sig vid ett tillfälle är allvarligt men betyder 
nödvändigtvis inte att han har en pågående missbruksproblematik. Däremot får det anses 
vara ett uttryck för att han har ett socialt nedbrytande beteende. (Dom C, s 8)
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Även om det i vissa motiveringar framgår varför rätten anser att ett rekvisit är uppfyllt kan det 

i samma beslut saknas motivering till varför ett samtycke inte anses ha en laglig grund, det 

vill säga att samma beslut inte uppvisar kontinuitet i konstruerandet. I samtliga domar har 

ungdomen givit sitt samtycke till vård, konflikten ligger i att nämnden och den unge har olika 

uppfattningar om vilket vårdbehov den unge har och hur detta bör behandlas. Av urvalet i 

studien har FR i samtliga fall beslutat att nämndens åsikter är den rätta, det vill säga att 

nämndens uppfattning får en större tyngd. Dock framgår det endast i två fall att FR diskuterat 

barnets samtycke och huruvida detta ska tillmätas betydelse. 

[…] [B] har anfört att behövlig vård kan ges frivilligt. Förvaltningsrätten konstaterar att 
[B] under utredningstiden varit ambivalent i sin inställning och att hon tidigare sagt nej 
till erbjudna insatser. Det har vidare framkommit att [B] tenderar att fly vid konflikter och 
gränssättning. Förvaltningsrätten bedömer mot den bakgrunden att nödvändig vård inte 
säkert kan tillgodoses genom frivilliga insatser varför vården bör säkerställas med stöd av 
LVU. (Dom D, s 10)

I hälften av domarna finns det dock tydliga motiveringar och avvägningar gällande 

beslutsfattandet medan det i den andra hälften tycks saknas både tydliga motiveringar och 

avvägningar. FR:s formuleringar ger ibland upphov till tolkningsproblem gällande dessa 

aspekter. Det leder också till svårigheter att tolka rättens riskbedömning av den unges 

situation och om beslutet att tvångsvårda ungdomen verkligen kan ses som den sista utvägen. 

Maktens influenser i domstolsbesluten

I samtliga domar har nämnden och den unge haft olika inställningar till vårdbehovet och 

vilken vård de anser lämpligast. 

I socialnämndens vårdplan för [B] anges särskilt ungdomshem enligt 12 § LVU som 
föreslagen vårdform. (Dom E, s 5)

[B] samtycker till vård på HVB-hem men vill inte vara kvar på SIS-institution. (Dom E, s 
5)

Enligt Lukes (2004) kan en forskare studera vem som har makten i samhället genom att 

undersöka vem som ”vinner” genom att de får sin vilja igenom när det finns en synlig konflikt 

(a.a., s 26). Även om ungdomarna har gett sitt samtycke till delar av vårdplanen genom en 

frivillig placering eller samtyckt till föreslagen utredning har FR beslutat om att ett lagligt 

samtycke inte föreligger för att den unge inte samtyckt till hela vårdplanen. I den ovan 

anförda domen framgår det av FRs bedömning att det inte finns skäl att ifrågasätta den unges 

vilja att ta emot den vård som behövs. FR anser dock att detta inte är tillräckligt för att vården 

ska ske på frivillig väg och beslutar att den unge måste tvångsvårdas enligt 3 § LVU. 



36

[B] har vid huvudförhandlingen visat insikt i att han är i behov av vård. Det finns inte 
skäl att ifrågasätta [Bs] vilja att ta emot vård. Han har dock så sent som i januari 2012 
uppgett att han inte är motiverad till behandling, att han anser sig må bra av 
droganvändningen och han har vägrat att delta vid behandling. Med beaktande av detta 
samt att tidigare frivilliga insatser inte visat sig tillräckliga gör förvaltningsrätten
bedömningen att vården åtminstone inledningsvis måste säkerställas med stöd av LVU. 
(Dom E, s 6-7)

Trotts att den unge uttryckt en vilja till att återanpassas till de rådande samhällsnormerna 

anser FR i detta fall att det inte kan ses som ett samtycke i laglig mening. Ungdomens intresse 

står därmed i konflikt till vad nämnden och FR tolkar vara det bästa för den unge utifrån den 

rådande kontexten. Utifrån Lukes (2004) maktteori blir makten synligjord genom att FR och 

nämnden får sin ”vilja” igenom, och på grund av att detta innehar de makten i kontexten.

Utifrån att domstolsbesluten är konstruerade på olika sätt leder detta till att FR inte ger en 

enhetlig bild av bedömning och beslut gällande tvångsvård av ungdomarna. Barnet som redan 

är i en utsatt vanmaktsposition kan få en ytterligare förstärkt sårbarhet beroende på hur den 

framställs i domstolsprocessen. Genom att få en objektsstatus hamnar barnet i skymundan 

trotts att barnet ska vara i centrum i ärendet som gäller denne.  Det är därför viktigt att barnet 

behandlas som ett subjekt under hela processen för att barnets bästa ska vara i fokus enligt 

barnkonventionens föreskrifter. Genom att få en objektsposition i processen bidrar det till att 

den unge inte får en framträdande roll vilket kan bidra till problematik vad gäller FR:s

barnperspektiv då barnkonventionens riktlinjer inte uppfylls. Diskurserna i domstolsbesluten 

kan också påverka ungdomens identitet och relationer både på ett främjande och på ett icke-

främjande sätt beroende på hur denne framställs (jfr Fairclough, 1995, s 208-209). Som det 

även har beskrivits i tidigare forskning är en viktig del i arbetet med ungdomar att lyfta upp 

positiva faktorer, s.k. skyddsfaktorer, i den unges liv vilket inte alltid görs i besluten (jmf 

Långström, 2003). Då domstolsprocessen bidrar till att främst fokusera på problematiken

kring ungdomen får den unge därmed en problemstatus och kan utveckla en negativ självbild 

eller självidentitet. 

[Bs] skolsituation är problematisk och hon uppges ha stora kunskapsluckor och 
svårigheter att förstå sociala koder. (Dom B, s 3)

Detta kan bidra till att den unge identifierar sig med de problem som socialnämnden och FR 

lyfter fram i processen. 

Oavsett om rätten dömer den unge till tvångsvård eller inte finns det en inbyggd makt i själva 

processen där den unge behöver anpassa sig till den rådande situationen, ungdomen kan inte 

styra över sitt eget liv och ser kanske ingen annan utväg än att anpassa sina önskemål till de 
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vårdalternativ som samhället har att erbjuda. Det kan förklaras med hjälp av Foucaults 

diskursbegrepp (1993, s 7-8), där den rådande diskursen i förvaltningsdomstolen kontrollerar 

och begränsar ungdomarnas möjligheter att uttala sig som de vill då FR innehar makten i 

situationen, de måste med andra ord förhålla sig till den rådande diskursen. Vid tvångsvård

går det inte att bortse från den makt som FR har över de ungdomar som berörs av besluten. 

FR har makten att besluta om ungdomarna bryter mot vad som anses vara de rådande 

normerna i samhället och kan därmed besluta om LVU. FR har en legitim makt som grundar 

sig på sociala och kulturella normer som finns i samhället (se Weber, 2000, s 5). De normer 

som förvaltningsrättsbesluten grundar sig på är de rekvisit som finns i LVU-lagstiftningen. 

Den språkliga makten, som konstrueras genom den skrivna texten, vilar på institutionellt stöd 

som uppstår från vetenskapens värld, där de som innehar kunskap och redan besitter en 

maktposition kan konstruera utförandet av diskursformerna (jmf Foucault, 1993, s 13-14). 

Statsmakten skapar därmed en maktstruktur genom konstruerandet av rekvisiten som utgör 

grunden för beslutsdiskursen. Makten konstrueras i och med det genom domstolsbeslutens 

diskurs och bidrar därmed till att vidmakthålla den ojämlika maktstrukturen i LVU-mål. Det 

är därför viktigt att synliggöra maktstrukturen i beslutsprocessen för att den unge ska ha 

möjlighet att uttrycka sina åsikter. 

Ett av rekvisiten som FR ska beakta vid beslutet är barnets mognad och ålder. I de sex LVU-

domarna är alla ungdomar mellan 15 och 17 år vilket innebär att de själva är processbehöriga 

i mål som berör dem (Socialstyrelsen, 1997, s 9-22). De anses därmed ha uppnått en så hög 

ålder och mognad att de själva ska vara delaktiga i beslut som berör dem och deras vilja ska 

beaktas. Detta framgår dock inte i beslutsmotiveringen, utöver i det fall då nämndemännen 

har motstridig mening. Då domstolsbesluten inte alltid motiveras i förhållande till den unges 

vilja kan det finnas anledning att ifrågasätta om beslutsfattaren gör noggranna avvägningar 

mellan riskbedömningar och den unges rätt till självbestämmande. Det kan också ifrågasättas

huruvida barnet inte bara uttryckligen kommer till tals utan om den även lyssnas på. Även om 

ungdomarnas vilja ska beaktas innebär det däremot inte att det är den unges vilja som ska 

följas, utan beslutet ska grunda sig på vad som anses bäst främja den unges hälsa och 

utveckling. FR har därför makt och tolkningsföreträde att besluta om vad som är bäst för den 

unge med socialnämndens utredning samt den muntliga förhandlingen som grund. FR är även 

skyldig att följa lagar och tolka dem med de riktlinjer som står i barnkonventionen. Dessa 

riktlinjer är dock till stor del vagt formulerade vilket kan ge upphov till att beslutsfattaren gör 

subjektiva tolkningar av lagtexten. Detta kan vara en bidragande faktor till att motiveringen 
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till tvångsvården i alla domstolsbesluten är formulerat på olika sätt. Det kan även skapa 

problem då FRs beslutsdiskurs kan uppfattas som godtyckligt ur ett makroperspektiv där 

domstolsbeslutens diskurs sätts i relation till sociala strukturer. Tvångsvård som 

samhällsfenomen kan därmed bli till ett samhällsproblem utifrån att barnperspektivet generellt 

går förlorat inom diskursordningen då FR inte uttryckligen beaktar ungdomens ålder och 

mognad och genom beslutens olikartade konstruktioner.  

Maktens konstruktion i domstolsbesluten kan leda till praktiska konsekvenser för den unge då 

ungdomen befinner sig i en vanmaktsposition där denne själv inte kan råda över sin 

livssituation och dennes handlingsmöjligheter begränsas (se Mathiesen, 1982, s 83). 

Ungdomen blir därmed ett ”offer” för de rådande maktstrukturerna då FR bedömer utifrån de 

rådande samhällsnormerna att den unge har en påtaglig risk för att skada sin hälsa och 

utvecklig, även om den unge själv är av en annan uppfattning. FR:s legitima makt

reproduceras genom diskurserna i besluten, där legitimiteten grundar sig på institutionernas 

sakliga kompetens och auktoritet (Weber, 2000, s 5). FR får därmed legitimiteten att avgöra

om ungdomen avviker från samhällets normer och om den unge anses vara i behov av att 

återanpassas till samhällsordningen (jmf Foucault, 2003, s 180-181). De har också legitimitet 

att avgöra barnets bästa även när den unge själv är av en annan inställning. 

Förvaltningsrätten konstaterar att [B] inte samtycker till vårdplanen fullt ut. Eftersom [B] 
inte samtycker till vård i enlighet med vårdplanen måste den säkerställas med stöd av 
LVU. (Dom B, s 7)

Den unge har dock rätt att överklaga FR:s beslut om LVU till en högre instans och på så vis få 

sin röst hörd. Dock kan den unge även här få en underordnad maktposition och beslutet kan 

fortfarande bli densamma. Trotts att ett beslut om tvångsvård kan ses som en maktutövning 

gentemot den unge behöver detta inte vara en medveten maktutövning. Denna maktutövning 

kan istället ses som en socialt och kulturellt implementerat maktsystem i samhället (jmf 

Lukes, 2004, s 34-36). Enligt barnkonventionen ska barnets bästa alltid vara i centrum och 

myndigheter ska beakta deras rätt till liv och utveckling samt rätt till självbestämmelse. Då 

ungdomen har ett sådant beteende som kan anses bidra till att det finns en påtaglig skaderisk 

för dennes hälsa och utveckling ska FR ta ett beslut som främjar den unges rätt till liv och 

utveckling. Dessa uppgifter kan därmed bli motstridiga och FR måste då besluta vad som bäst 

främjar den unges hälsa och utveckling utifrån den rådande kontexten. Detta kan i sin tur leda 

till problem då maktstrukturen i och med detta förstärks.  
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Inom diskursordningen i FR bildas diskursiva praktiker, det vill säga hur beslutsfattarna ska 

tolka och tillämpa lagarna i praktiken. Eftersom begreppet barnets bästa inte har definieras av 

FN i barnkonventionen eller av den svenska staten ger det utrymme för vida tolkningar av 

begreppet. I och med de vaga formuleringarna i barnkonventionen ger de upphov till ett större 

handlingsutrymme för FR vilket leder till att de på så vis får mer makt. De vaga 

formuleringarna har medvetet utformats för att FR ska kunna anpassa lagarna efter 

ungdomarnas specifika situation (jfr Kaldal, 2010, s 68) Det bidrar också till att om det finns 

en påtaglig risk för att ungdomens hälsa och utveckling skadas kan FR utifrån principen 

barnets bästa besluta om tvångsvård för att skydda barnet. Även LVU-lagstiftningen har vaga 

formuleringar som exempel ”annat socialt nedbrytande beteende” vilket gör att FR får tolka 

vad som innefattar i detta rekvisit. 

I LVU finns inte någon definition av vad som avses med ”socialt nedbrytande beteende”. 
Enligt förarbetena avses med uttrycket att den unge beter sig på ett sätt som avviker från 
samhällets grundläggande normer. En psykisk störning hos den unge utgör i sig inte ett 
socialt nedbrytande beteende, jfr RÅ 2010 ref. 24. När det gäller ungdomar som till följd 
av psykisk störning missbrukar, begår brott eller har ett annat socialt nedbrytande kan det 
dock finnas skäl att ingripa med ett omhändertagande med stöd av 
LVU[…]Förvaltningsrätten konstaterar att det i målet saknas medicinskt och psykologiskt 
underlag som visar att [Bs] ovan beskrivna beteende skulle vara betingat av en eventuell 
psykisk störning[…]. Förvaltningsrätten finner därmed att det inte är visat att [Bs]
beteende är symtom på en psykisk störning. Mot bakgrund härav finner 
Förvaltningsrätten i stället att [Bs] beteende är ett sådant socialt nedbrytande beteende 
som avses i 3 § LVU[…]. (Dom A, s 10)

Systemets, det vill säga FR:s, makt förstärks därmed genom FR:s legitima position att besluta 

över den unge genom att de vidmakthåller och påverkar de samhälleliga strukturerna och 

diskursen i LVU (se Weber, 2000, s 5; Lukes, 2004, s 34-36).  De vaga formuleringarna kan 

dock leda till tolkningsproblem för FR och på så vis riskera att ungdomen under 

rättsprocessen inte får ett rättssäkert beslut. Då lagstiftningen inte är tydlig kan detta medföra

att FR gör godtyckliga tolkningar av ungdomens situation. Då FR:s tolkning och tillämpning 

av LVU kan leda till tolkningsproblem av beslutsmotiveringarna kan det i sin tur leda till att 

motiveringarna för ett LVU inte blir enhetliga. Diskursens konstruktion kan därmed uppfattas 

som godtycklig. Det är därför viktigt att FR:s motivering för beslutet är tydliga för att 

därigenom minska tolkningsproblematiken och stärka barnens rättssäkerhet i 

domstolsbesluten. 

Domstolsbesluten kopplat till forskningsfältet om tvångsvård

FR utövar med hjälp av lagar och dess legitima makt en politisk och social kontroll över den 

unge genom att besluta om vad som anses vara den unges bästa. Kontrollen av den unge 
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förverkligas därmed genom den skrivna texten. Ungdomarna i domstolsbesluten anses alla ha 

ett SNB som kan innebära en påtaglig skaderisk för den unges hälsa och utveckling, vilket 

innebär att de utifrån samhällsnormerna behöver disciplineras in i de rådande 

samhällsstrukturerna. Detta ska dock ske med barnets bästa i fokus och tvångsvården ska ses 

som en sista utväg genom att vård inte går att säkerställa på annat sätt. Att besluta om 

tvångsvård kan dock vara problematisk då det kan leda till negativa konsekvenser för den 

unge. Det kan därmed ifrågasättas om ett LVU är det bästa för barnet. Som SoU-kommitténs 

(1997:116) översyn påvisade kan frihetsberövandet av ungdomen vara skadligt och ge 

negativa konsekvenser för den unges utveckling. Även i Holmstens (2000) undersökning 

framkommer det att tvångsvård kan få negativa konsekvenser, som exempel anges att 

ungdomar som tidigare inte haft ett missbruk börjat missbruka under tvångsvårdsplaceringen. 

Tidigare forskning har också visat att det finns för lite forskning kring tvångsvård och vilka 

konsekvenser det kan ge upphov till. Av den forskning som finns har det påvisats att 

tvångsvård många gånger inte gett några effekt alls eller till och med lett till negativa effekter 

med ett ökat destruktivt beteende och negativ utveckling för den unge (se Andreassen, 2003; 

Levin, 1997; Holmsten, 2000; Socialstyrelsen, 2001). 

I barnkonventionen och i lagstiftningen står det att ett beslut om att tvångsvårda en ung person 

ska innehålla motiveringar och avvägningar samt att det ska ses som en sista utväg. Det lyfts 

även fram i tidigare forskning att det är viktigt att göra riskbedömningar av ungdomens 

situation för att kunna förebygga dessa risker (Långström, 2003). Då det förekommer 

domstolsbeslut där riskbedömningar tycks saknas samt att motiveringar inte är tydligt 

framställda i beslutet kan detta i sin tur leda till att vissa ungdomar tvångsvårdas på svaga 

grunder. Detta kan vidare leda till att svårigheterna för den unge ökar. Utöver att alla beslut 

leder till en placering av den unge till en institution (HVB eller SiS-institution) förekommer 

det även byte av vårdmiljö i ett av fallen. 

I samråd med [X] HVB-hem har det bedömts att [B] måste omplaceras till ett SiS-
hem[…]. (Dom B, s 4)

Detta har i Skoogs (m.fl., 2012) forskning visats leda till negativa konsekvenser för 

ungdomen vilket kan påverka den unge även upp i vuxen ålder. Det kan därför vara viktigt att 

i beslutet även motivera för de risker som föreligger med en omplacering och göra 

avvägningar mellan de föreliggande riskerna. Utifrån barnets bästa bör FR väga in de 

konsekvenser som kan medföras vid tvångsvård mot de konsekvenser som kan uppkomma om 

inget omhändertagande sker. Då FR:s beslut kan få praktiska konsekvenser för den unge bör 
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beslutsmotiveringen inte vara vag. Beslutet bör vara tydligt formulerad för att säkerställa att 

barnperspektivet i domstolsbeslutet blir rättssäkert. 

Då tvångsvård leder till att ungdomen blir avstängda från samhällslivet kan detta leda till att 

nya svårigheter för den unge. Även om den unge har ett SNB kan nya problem skapas inom 

institutionerna då den unge kommer i kontakt med andra ungdomar som har andra problem. 

Som Andreassen (2003) framhållit är det viktigt att göra riskbedömningar och skilja på låg-

och högriskungdomar. Detta på grund av att det på institutionerna kan skapas antisociala

ungdomskulturer som leder till ökade beteendeproblem hos den unge (se Andreassen, 2003; 

Levin, 1997). Genom att placera ungdomar som skulle skattas som en lågriskungdom 

tillsammans med andra högriskungdomar kan även lågriskungdomen utveckla allvarligare

beteendeproblem. Detta har påvisats i både Levins (1997) och Holmstens (2000) 

undersökning där ungdomarna själva uppgett att tvångsvården oftast ökat problematiken för 

ungdomarna. Det framkommer inte om riskbedömningar har gjorts i nämndens utredning, det 

framkommer inte heller tydliga riskbedömningar i rättens domstolsbeslut. I ett fall 

förekommer dock en bedömning utifrån barn- och ungdomspsykiatrins utredning av barnet. 

BUP konstaterar att [B] inte är psykotisk. Hon upplevs däremot som om hon befinner sig 
i en bubbla. Klinikens bedömning är att [B] behöv ger utredas neuropsykiatriskt och 
begåvningsmässigt. (Dom A, s 6)

Det är betydelsefullt att socialnämnden och FR gör en riskbedömning för att förstå den unges 

problematik och för att ett förebyggande arbete ska kunna ske. Detta genom att undersöka 

vilka riskfaktorer som är aktuella i det enskilda fallet för att därigenom kunna minska

konsekvenserna av ungdomens svårigheter. 

Ett ytterligare problem som tidigare forskning påvisat när det gäller tvångsvård av ungdomar 

är att vården inte alltid är anpassat efter den unges behov (se Socialstyrelsen, 2001). Om den 

unge inte får rätt vård kan detta bidra till att vården inte ger önskad effekt då vårdbehovet inte 

uppfylls. Enligt artikel 40 i barnkonventionen ska staten säkerställa att den unge bereds 

lämplig vård. Om detta inte uppfylls leder det till att rättssäkerheten för barnet försvagas. Som 

både Levin (1997) och Socialstyrelsen (2001) påpekat kan tvångsvård av ungdomar utifrån ett 

rättssociologiskt maktperspektiv syfta till att legitimera staten och det politiska rättssystemet 

snarare än att erbjuda anpassad vård till den unge. Då barnets vårdbehov kan anses få en 

sekundär ställning till rättsystemets tillämpning av samhällsnormerna utifrån vaga beslut leder 

detta till att domstolsbesluten inte säkerställer ett rättssäkert barnperspektiv. Riskbedömningar 
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är därmed också viktiga för att säkerställa att den unge får rätt vård för att dennes problematik 

ska kunna rehabiliteras. 

6.2 Diskussion: Barnperspektivet i LVU och tvångsvård

Utifrån analysen anser vi att barnkonventionens riktlinjer inte alltid tycks följas i 

tillämpningen och konstruerandet av domstolsbesluten. Vi tänker dock att detta inte är en 

medveten handling från beslutsfattarnas sida då både barnkonventionen och den svenska 

lagstiftningen utgår från vaga formuleringar kring barnets bästa och hur rekvisiten bör tolkas. 

Då även beslutsfattarna är människor som måste utgå från sin förförståelse och sina subjektiva 

tolkningar när de tillämpar lagar finns det utrymme för olika tolkningar. Som regeringens 

kommitté (SoU 1997:116, kap 6) uppger behöver därför beslutsfattarna ha en vetenskaplig 

och kunskapsbaserad förståelse för sakfrågan och den problematik som föreligger i det

enskilda fallet. FR utgår dock från socialnämndens ansökan om en tvångsvårdsplacering, 

vilket innebär att det inte är beslutsfattarna i sig som har kunskap inom området utan de 

erhåller kunskap genom en sekundär källa, det vill säga socialnämnden. I och med detta är 

också utformningen av socialnämndens utredning viktig inför beslutsfattandet om en ungdom 

ska tvångsvårdas. 

Processen till en tvångsvårdsplacering kan pågå under en lång tid på grund av 

socialtjänstutredningen samt förberedelserna inför den muntliga förhandlingen. Därför 

behöver barnperspektivet genomsyra hela processen. Några av de aspekter som framkommit i 

analysen och som vi vill belysa är ungdomens utsatta position. Ungdomar är i en kritisk fas i 

livet där de befinner sig mellan barndomen och vuxet ansvar. Därför är det viktigt att beakta 

hur barnet framställs i processen för att de ska utveckla en positiv bild av sig själva. Det är 

viktigt att lyfta fram positiva aspekter i större utsträckning och att barnet inte endast beskrivs 

utifrån sin problematik. Om ungdomen endast beskrivs utifrån sina problem finns det en risk 

för att den unge blir stämplad som ett ”problembarn” och identifierar sig endast med detta. Vi 

frågar oss vad detta kan leda till i behandlande syfte då ungdomen behöver utveckla en positiv 

identitet och få en förstärkt självbild. Vi tänker att en positiv självbild kan hjälpa ungdomen 

att klara av den behandling som tvångsingripandet syftar till. Utifrån somliga domar kan vi 

tolka att FR och övriga myndigheter ser barnet som mindre förstående och att den unge inte 

kan ta ansvar för sig själv. Även om samtliga ungdomar har någon form av problematik bör 

ändå den unges egen förståelse av sig själv få ett större utrymme. Ungdomen är i en fas i livet 
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där den är på väg in i ”vuxenvärlden” och dennes förståelse av sig själv kan vara ett viktigt 

redskap i arbetet för att stärka ungdomen och för att behandla dennes problematik.

Vi anser att det finns en problematik i diskursordningen på grund av att domstolsbesluten inte 

uppvisar enhetlighet i motiveringarna och beslutsfattandet. Dels leder detta i vissa fall till 

tolkningsproblem då rättssäkerheten kring beslutsdiskursen försämras. Då barnet ibland ses 

som både ett objekt och ett subjekt finns det en ökad risk för att barnperspektivet går förlorat i 

processen. Detta försämrar förutsättningarna för att ungdomarna ska få en rättvis behandling i 

ärendet och på grund av detta förstärks den ojämna maktfördelning som redan finns inom 

kontexten. Även om det inte går att komma ifrån det faktum att FR har makt över den unge 

finns det ändock anledning att försöka jämna ut denna maktfördelning genom att den unge får 

en större del i processens framställning. Detta genom att ungdomen tillförsäkras en 

subjektsposition i processens genomförande. De rådande maktstrukturerna och barnets svaga 

ställning i LVU-målen kan utifrån ett rättssäkert perspektiv leda till negativa konsekvenser för 

den unge, vilket även tidigare forskning har uppmärksammat. Vi anser därför att FR och 

socialnämnden i större utsträckning behöver göra riskbedömningar av den unges vårdbehov 

för att tillförsäkra att ungdomen får bästa möjliga hjälp. Vi tänker också att det är viktigt att 

låta barnet komma till tals för att därigenom minska den maktutövningen som sker mot den 

unge. Även om maktfördelning aldrig kan utjämnas helt då FRs legitima makt är en del av en 

större social konstruktion bör samhället ändå sträva efter att ungdomarna ska få en starkare 

ställning i beslut som berör dem. 

Vi tolkar att LVU-domarna reproducerar den rådande maktstrukturen och förstärker därmed 

staten och den politiska makten vid tvångsvård av ungdomar. Besluten bygger dock på att den 

unge har rätt till vård för att dennes hälsa och utveckling ska gynnas. Vi tänker att 

reproducerandet sker mer eller mindre omedvetet då FRs beslut ska bygga på den unges 

vårdbehov. Då det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa och utveckling skadas anser vi 

att samhället i dessa fall måste ingripa för att säkerställa att detta kan genomföras. 

Motiveringarna bakom beslutet om tvångsvård måste i dessa fall vara tydliga och väl 

beskrivna för att det inte ska uppstå tolkningsproblem. Ett beslut om LVU bör endast ske i de 

fall där ingen annan möjlighet finns att tillgodose den unges vårdbehov och endast som en 

sista utväg. För att öka rättsäkerheten i LVU-mål anser vi därför att både socialnämnden och 

FR i större utsträckning behöver bli tydligare i sina motiveringar. De behöver också i större 

utsträckning beakta barnets röst samt göra avvägningar mellan olika alternativ i 
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beslutsfattandet. Vi tänker att det är genom ett nära samarbete med den unge som det kan ske 

positiva förändringar i den unges livssituation. 

Vid ett beslut om LVU anser vi även att socialnämnden bör göra riskbedömningar för att en 

lågriskungdom inte ska hamna på en institution med högriskungdomar. Detta på grund av att 

tidigare forskning påvisat att den unge många gånger utvecklar mer beteendeproblem vilket 

kan leda till att den då får ett ökat vårdbehov. Vi ifrågasätter därmed om ett beslut om 

tvångsvård kan betraktas som barnets bästa eller om LVU mer används för att ”förenkla” 

samhällets ansvar för den unge. Levin (1997) frågar sig om tvångsplaceringar snarare syftar 

till att legitimera staten och det politiska systemet, vilket även vi ställer oss frågande till. Då 

tidigare forskning även påvisat att det finns brister gällande vårdalternativ och anpassad vård 

till den unge frågar vi oss hur tvångsvård som behandling kan anses ha legitima grunder. Vi 

tänker dock att det finns möjligheter att förstärka rättssäkerheten och öka legitimiteten för

tvångsvården. Detta skulle kunna ske genom att bland annat göra regelbundna översikter över 

den unges behandling och de rådande omständigheterna, säkerställa att det erbjuds rätt 

vårdalternativ samt att FR skapar enhetliga strukturer kring tydliga avvägningar och 

motiveringar. Även att beslutet inkluderar den unges självbestämmelserätt och de risker som 

föreligger för ungdomens liv och utveckling. 

6.3 Slutsatser

Inledningsvis syftade studien till att analysera två frågeställningar. Det första syftet var att 

kritiskt granska om förvaltningsrättens beslut att tvångsvårda ungdomar har ett rättssäkert 

barnperspektiv. Genom analysen har vi kommit fram till att barnperspektivets har en 

mångfacetterad karaktär vilket kommer till uttryck i domstolsbeslutens olika tolkningar och 

konstruktioner. I och med detta kan rättssäkerheten gällande barnperspektivet tolkas få olika 

ställning i besluten. Beslutens olika konstruktioner tycks visa på att det finnas en problematik 

med tolkningen av lagtexten i förvaltningsrättens bedömningar och att barnkonventionens 

föreskrifter inte alltid användas i tillräcklig utsträckning. Detta främst genom att beslutens 

komplexitet visar att barnet ibland både får en objektsstatus och/eller en subjektsstatus samt 

att diskursordningens konstruktion av domstolsbesluten inte uppvisar en enhetlig struktur. 

Studiens andra syfte var att analysera vilka effekter och/eller konsekvenser tvångsvård har 

påvisats ge ungdomar som dömts till tvångsvård utifrån tidigare forskning som berört ämnet. 

Det som framkommit är att det råder brist på forskning kring tvångsvårdens effekter på 
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ungdomarna. Den forskning som finns visar på att tvångsvårdens effekter ibland inte gett 

några resultat alls men dessvärre har forskningen även påvisat att tvångsvården många gånger

lett till negativa effekter för ungdomarna, det vill säga att tvångsvården snarare lett till 

konsekvenser för den unge. Dock framkommer det även i några forskningsrapporter att vissa 

ungdomar klarat sig bra eller ganska bra senare i livet, även om dessa kan anses vara en 

marginell del av individerna som deltagit i dessa studier. Framförallt under de förutsättningar 

som råder då tvångsvård oundvikligen är ett maktingripande på en enskild individ. 

6.4 Förslag till vidare forskning

Vi tänker att det krävs mer forskning kring flera områden inom tvångsvårdsplaceringar. Det 

har visats råda brist på forskning kring effekter och konsekvenser för ungdomar som placeras 

i tvångsvård. Därför behövs mer forskning kring vilka effekter tvångsvård har på ungdomar 

som omhändertas enligt LVU. Detta för att kunna utveckla metoder som tillförsäkrar 

ungdomar den vård som de är i behov av, utan att deras situation förvärras. Genom att göra 

systematiska uppföljningar och longitudinella studier över en längre tid skulle detta kunna 

uppnås. Genom detta kan förhoppningsvis en bättre anpassad vård för den unge tillförsäkras 

för att effekterna av vården ska hjälpa den unges problematik, vilket också tjänar ett 

samhällsintresse i ett långtidsperspektiv. 

Även om det finns metoder för att skatta risken om den unge kommer återfalla i brott eller om

den kommer fortsätta med sitt SNB behöver dessa användas i större utsträckning i 

domstolsbesluten. Detta för att vården ska kunna ge önskad effekt och för att den unge ska få 

sitt vårdbehov tillgodosett. Då felaktiga bedömningar kan leda till att ungdomen inte 

tillförsäkras rätt vård kan detta bidra till en ökad problematik för den unge samt ge 

konsekvenser både för den unge själv samt ge mer kostnader för samhället. Då tidigare 

forskning visat att tvångsplaceringar kan leda till allvarligare antisocialt beteende vilket i sin 

tur kan leda till en ökad risk för återfall i brott behöver ungdomen få rätt insatser från början. 

Ur en ekonomisk aspekt och utifrån ett barnperspektiv behöver därför vårdbehovet vara en 

central fråga i vidare forskning kring tvångsplaceringar. 

Rättssystemets tillämpning av lagarna behöver även utvecklas för att skapa en enhetlig 

diskurs i beslutsfattandet. Då konstruktionen av domstolsbesluten visar på att barnet får olika 

positioner i processen samt att bedömningar gällande barnets samtycke motiveras och avvägs 

olika i besluten kan dessa framstå som godtyckliga. Detta bidrar till att barnets rättssäkerhet 
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försämras vilket leder till att barnet hamnar i en utsatt position gentemot rättsväsendet. Då 

barnet redan är i en vanmaktsposition i domstolsprocessen behöver denne stärkas i sin 

position för att maktfördelningen ska jämnas ut. Även om myndigheterna alltid kommer ha 

mer makt i och med dess legitimitet kan dock mer rättsäkra bedömningar leda till att 

legitimiteten får en mer positiv inverkan i samhällsstrukturen och för den enskilde ungdomen. 
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Bilaga

Kodfrågor utifrån teman

 Vilka sociala och kulturella strukturer skapar den diskursiva praktiken? 

 Vem har mer makt? Vem är det som vinner? 

 Är förutsättningarna för ett ingripande tydliga och preciserade i lagtexten? 

 Har barnet det största utrymmet i processen? Vem beskriver barnet? 

 Hur lyfts barnen upp generellt i domarna? Kommer de till tals? 

 Talar förvaltningsrätten om barnets ålder? Finns det åldersanpassat lyssnade på 

barnet?

 Hur förhåller sig beskrivningar av barnets problematik till rekvisiten, finns det 

godtyckliga beslut? 

 Är riskbedömningar gjorda? 

 Är formuleringarna generella eller vaga och ger upphov till tolkningsproblem? 

 Beskrivs barnet och dess problematik med respekt och värde? 

 Ser vi avvägningar och tydliga motiveringar i beslutet – är det ”sista utvägen”? 

 Hur har förvaltningsrätten beaktat barnets samtycke? 

 Finns föreskrifter motiverade i beslutet? 

 Lyfts positiva faktorer i barnets närhet upp? 

 Hur säkerställs barnets bästa och barnperspektivet i förvaltningsrättens bedömning? 

 Vad visar tidigare forskning gällande ungdomar som tvångsvårdas? 

 Vilka effekter och/eller konsekvenser kan en tvångsplacering ge? 
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