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Socialtjänstlagens värdesystem – en analys av 
dess praktiska innebörd i sociala utredningar 
om barn

EVA FRIIS  
Eva Friis: Socialtjänstlagens värdesystem … 
Denna artikel diskuterar relationen mellan rättsliga och praktiska normer, med utgångspunkt i en 
modell over normens huvudkompontenter. Fokus ligger på normens värdekomponent, och frågan gäller 
hur den rättsliga normens värde implementeras i den praktik som normen är avsedd att reglera, och 
vilket resultat denna implementering har, i termer av värdets praktiska innebörd. De rättsliga nor-
mer som analyseras tillhör socialtjänstlagen. Analysen är fokuserad på socialtjänstens barnavårdsar-
bete, samt baserad på dokumenterade utredningar till grund för tvångsvård av barn. 
 
 
 
 

Inledning 

1980 års socialtjänstreform ersatte de tidi-
gare detaljreglerande lagarna inom social-
vårdens område med en enda lagstiftning, 
som reglerar socialtjänstens verksamhet via 
övergripande mål och grundlägganden 
värden. Det är inte längre formuleringen i 
en rättsregel som avgör hur den enskildes 
problemsituation skall lösas, utan detta 
skall avgöras i ljuset av den faktiska situa-
tionens särskilda behov och förutsättnin-
gar, i förhållande till lagens målsättningar 
och värdegrunder. Socialtjänsten har dock, 
alltsedan reformens ikraftträdande, kritise-
rats för att inte leva upp till dessa krav i sin 
praktiska verksamhet. Problemen har här-
letts till lagens vaga formuleringar i kom-
bination med ett utbildningsbehov hos 
tillämparna, vilket resulterat i olika lagre-

videringar i syfte att förtydliga värdegrun-
dernas innebörd, och olika utbildnings- 
och kompetensutvecklande satsningar i 
syfte att förbättra arbetsgång och metoder. 
Forskningen visar dock återkommande att 
dessa insatser inte leder till de åsyftade fö-
rändringarna i den praktiska verksamhe-
ten.    
 Socialtjänsten har många olika uppgif-
ter, varvid den grundläggande är att bistå 
människor i utsatta situationer. Den kritik 
som riktas mot socialtjänsten gäller också i 
stora delar hur denna skyldighet fullgörs 
inom individ- och familjeomsorgens olika 
verksamhetsområden (ekonomiskt bistånd, 
stöd och hjälp till barn- och ungdom, 
missbrukare, äldre och funktionshindrade). 
Bland de olika grupper som socialtjänsten 
har ett särskilt ansvar för, utgör barn- och 
ungdomar den högst prioriterade katego-
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rin. De rättsliga direktiven för denna del av 
verksamheten skiljer sig också från vad 
som gäller de andra kategorierna (med ett 
viktigt undantag för missbruksvården) i 
det att socialtjänsten kan ingripa med ett 
tvångsomhändertagande av den unge för 
vård utanför det egna hemmet, om detta 
bedöms vara nödvändigt med hänsyn till 
den unges vårdbehov. En sådan åtgärd 
innebär ett djupt intrång i de berörda per-
sonernas och familjens integritet, som ock-
så kan få avgörande betydelse för den un-
ges fortsatta utveckling och framtida lev-
nadsvillkor. Dessa förhållanden understry-
ker ytterligare vikten av att socialtjänstens 
arbetsmetoder och beslutsprocesser är följ-
samma mot de principer och värden som 
skall vara styrande för verksamheten. 
 Socialtjänstens maktbefogenheter inom 
barnavårdens område, och de vittgående 
konsekvenser detta kan få för de berörda 
människornas liv, har medfört att denna 
del av verksamheten är relativt väl be-
forskad. Jag har själv bidragit med en stu-
die av hur lagstiftningens krav och för-
väntningar uppfylls i socialtjänstens utred-
ningsarbete i ärenden som involverar 
tvångsvård av barn.1 Studien visar, i linje 
med andra forskningsresultat, att det finns 
ett icke oväsentligt gap mellan det sätt 
som lagen är tänkt att tillämpas på, och 
det sätt som den faktiskt tillämpas på. I 
denna artikel skall jag, på basis av resulta-
ten från nämnda studie, fördjupa analysen 
genom att undersöka egenskaperna hos 
socialtjänstlagens värdesystem, och hur 
dessa relaterar sig till det sätt som lagen 

 
1. Friis (2003). 

faktiskt tolkas och tillämpas på i arbetet 
med utsatta barnfamiljer. 
 

Värdeanalysen 

Problemanalysen utgår från ett normteore-
tiskt perspektiv som intresserar sig för in-
teraktionen mellan individuella normer 
inom ett normsystem, respektive mellan 
olika normsystem.2 Enligt detta synsätt 
finns det i grunden inte några funktionella 
skillnader mellan rättsliga och icke-
rättsliga normer. Båda speglar hand-
lingsmönster, antingen som ett önskat eller 
faktiskt beteende, vilka är kopplade till 
förväntningar på att aktören i en given 
situation skall bete sig enligt de normer 
som gäller för denna situation.3 Detta in-
nebär att det finns (åtminstone) två sätt att 
fastställa innehållet i en norm: Antingen 
genom att undersöka innehållet i en given 
norm, eller studera aktörernas faktiska 
handlingar för att därigenom urskilja vad 
som utgör normen för dessa handlingar 
och vilket innehåll denna norm har.  
 Den följande framställningen kommer 
att belysa normen ur båda perspektiven. 

 
2. Analysen bygger på det normteoretiska tän-

kande som utvecklas i bland annat Åström 
(1988), Hydén (1998, 2002), Wickenberg 
(1999), Baier (2003). 

3. Skillnaden ligger mer på det ceremoniella 
planet på så sätt att den rättsliga normen 
konstitueras genom en grundlagsfäst politisk 
procedur, varigenom normen utrustas med 
en rättsligt utkrävbar sanktion. Den icke-
rättsliga normen uppstår spontant ur aktö-
rernas faktiska handlingar, och saknar 
rättsliga sanktionsmedel. 
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Den rättsliga normen, i detta fall en norm 
som ingår i socialtjänstlagen normsystem, 
är den givna, vars innehåll rekonstrueras 
med hjälp av lagtext och förarbeten. Inne-
hållet i den faktiska normen, det vill säga 
normen i socialtjänstens utredningspraktik, 
rekonstrueras med hjälp av de dokumente-
rade utredningarna och allt det kringmate-
rial som finns samlat i de aktuella barnens 
ärendeakter.  
 Vidare antas att det handlingsmönster 
som speglas i den specifika (rättsliga eller 
praktiska) normen, är resultatet av ett 
samspel mellan tre grundläggande kompo-
nenter:  
 Intentionalitet eller motivet för aktörens 
handling. Denna komponent handlar om 
vad aktören vill uppnå med sin handling, d 
v s det värde eller intresse som skall realise-
ras genom handlingen. Den följande 
framställningen intresserar sig framförallt 
för värdekomponenten och för relationen 
mellan de rättsliga och praktiska normer-
nas värden. Problemet ur ett styrinstru-
mentellt perspektiv är att socialtjänstla-
gens rättsliga värdena är vagt utformade 
och ofta formulerade i abstrakta begrepp 
och generella termer, och således måste 
tolkas och konkretiseras av lagtillämparen 
för att kunna omsättas i faktisk handling. 
Det är denna tolkning som speglas i den 
praktiska normens värde, och som därige-
nom också ger den rättsliga normen dess 
konkreta meningsinnehåll.  
 Kunskap eller de kognitiva villkoren för 
aktörens handling. Denna komponent 
handlar om aktörens kognitiva resurser och 
hur dessa används för att realisera det som 
skall uppnås med handlingen. Framställ-
ningen är avgränsad till värdekomponen-
ten, men eftersom socialtjänstlagens vär-

den är tätt förbundna med den kognitiva 
komponenten (de kan sägas förutsätta va-
randra) går det inte att undvika kopplingar 
i analysen. De kognitiva komponenterna i 
socialtjänstlagens normer orienterar efter 
en teori om sociala problem, enligt vilken 
problemen på en individnivå kan härledas 
till faktorer på en samhällsstrukturell nivå, 
varför problemen i första hand också skall 
motarbetas på denna nivå, bland annat 
genom socialpolitiska åtgärder av generell 
art. En sådan politik kan minska men inte 
helt eliminera problemen på den indivi-
duella nivån, utan där kommer so-
cialtjänstens individ- och familjeorienterade 
arbete att även fortsättningsvis utgöra den 
enskildes yttersta trygghetsgaranti. 
 Systemvillkor eller de faktiska möjligheter 
som aktören har att realisera det som skall 
uppnås genom handlingen. Systemvillko-
ren i detta sammanhang är främst relatera-
de till de ekonomiska, politiska och rättsli-
ga systemen. Dessa villkor innebär både 
hinder och möjligheter för aktörens hand-
lingar, och påverkar därigenom också det 
bakomliggande motivet för handlingen. 
Framställningen är i denna del avgränsad 
till de villkor som ställs upp av det rättsliga 
systemet, och som kan förklara avvikelser 
mellan de rättsliga och praktiska normer-
nas värden, men kan inte undvika att på 
indirekt väg beröra de ekonomiskt-
politiska villkorens betydelse för aktörens 
faktiska handlingar. Den problematik som 
diskuteras bottnar ytterst i ekonomiska och 
politiska samhällsfaktorer, och i det förhål-
lande att socialtjänstlagen utformades i en 
anda av framtidstro och optimism under 
ett av den svenska ekonomihistoriens mest 
dynamiska och expansiva skeden. De sam-
hällsekonomiska förutsättningar som so-
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cialtjänstlagen kom att bygga på har emel-
lertid ändrats radikalt under de årtionden 
som lagen varit i kraft och därigenom på-
verkat de faktiska förutsättningarna för 
lagtillämpningen. 
 

Socialtjänstlagens 
värdesystem 

Socialtjänstlagen är uppbyggd som en ram-
lag, vilket innebär att den anger övergri-
pande mål och allmänna riktlinjer för verk-
samheten, men överlämnar åt den enskilda 
kommunen att bestämma om verksamhe-
tens närmare inriktning och omfattning.4 
Målen, riktlinjerna och valet av lagstift-
ningsteknik grundas i principer som är 
uppbyggda kring en mångfald olika vär-
den, som bildar ett sammanhållet värde-
system där varje enskilt värde är tänkt att 
understödja eller förstärka betydelsen av 
något annat värde. Dessa värden kan 
grupperas genom att härledas till tre 
grundläggande motiv för lagstiftningens 
form, innehåll och funktion: Flexibilitet, 
demokrati och trygghet.5  

 
4. 1980 års socialtjänstlag reviderades 2001, 

men sakinnehållet överensstämmer i stort 
med 1980 års lagstiftning, och värdegrunden 
ligger fast. 

5. Framställningen om socialtjänstlagens värde-
system utgår från den tolkning av lagstift-
ningens bakomliggande intentioner som re-
dovisas i min avhandlingsstudie (Friis, 2003), 
och som i väsentliga delar bygger på  SOU 
1974:39, SOU 1979:40, SOU 1986:20, 
prop. 1979/80:1, prop. 1989/90:28, samt 
prop. 1996/97:124.  

 Värdena i dessa tre normkategorier kan 
också särskiljas beroende på om de är 
pragmatiskt eller etiskt betingade. Flexibi-
litetsnormerna syftar till effektivitet inom 
socialtjänstens verksamhetsområde (sociala 
problem skall elimineras eller begränsas, 
den enskildes problemsituation skall fö-
rändras till det bättre, och så vidare). De 
etiskt betingade normerna, demokrati och 
trygghet, syftar till att reglera relationer 
mellan individer och mellan olika grupper 
av människor (människor skall leva under 
jämlika förhållanden, människor skall ha 
lika rätt att komma till tals i frågor av ge-
mensamt intresse, och så vidare). Demo-
krati- och trygghetsnormerna anger således 
de etiska ramarna för och de önskvärda 
effekterna av socialtjänstens verksamhet. 
 Formmässigt, skall den lagtekniska kon-
struktionen medge flexibilitet i lagtillämp-
ningen. Den tidigare lagstiftningen kritise-
rades för att försvåra för den utveckling 
som pågick runt om i kommunernas so-
cialvård under 1960- och 70-talet. Lag-
stiftningen förutsatte en uppdelning av 
verksamheten under särskilda nämnder 
(barnavårds-, nykterhets- och social-
bidragsnämnder). I praktiken hade arbetet 
allt mer börjat organiseras enligt den så 
kallade »familjevårdsprincipen«, vars stöd- 
och behandlingsmetoder bygger på att 
människans problemsituation skall förstås 
utifrån ett helhetsperspektiv på hennes 
situation, och lösas med hjälp av en indivi-
danpassad åtgärdsmodell. Vidare menade 
man att den detaljreglerande lagstiftningen 
både gav uttryck för, och uppmuntrade ett 
»symtomtänkande« som inte var förenligt 
med ett holistiskt angreppssätt.  
 I flexibilitetsbegreppet ligger således 
tanken att insatserna för den enskilde skall 
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vara anpassade till dennes särskilda behov 
och förutsättningar, samt bygga på en hel-
hetssyn som beaktar individens totala situa-
tion. Den tidigare lagstiftningen kritisera-
des för att leda till en tillämpningspraktik 
som snarare främjade passivisering och be-
roende hos den enskilde, i stället för att 
främja dennes möjligheter att leva ett 
självständigt liv. Denna tanke, att insat-
serna skall utformas så att de gynnar ett 
självständiggörande, är också explicit ut-
tryckt i lagen genom kravet på att verk-
samheten skall vara inriktad på att frigöra 
och utveckla den enskildes egna resurser.  
 Implikationerna av helhetsprincipen för 
arbetet med utsatta barnfamiljer är att 
barn och föräldrar skall ses i relation till 
varandra. I förarbetena understryks att det 
ligger i både barnens och föräldrarnas in-
tresse att föräldrarna får det stöd de behö-
ver för att kunna klara sina funktioner som 
föräldrar.    
 Innehållsmässigt, skall lagens mål och 
riktlinjer garantera ett demokratiskt förfa-
rande. Den tidigare lagstiftningen hade 
kritiserats för att leda till klassegregation, 
stigmatisering och utanförskap, vilket gick 
stick i stäv med de värderingar som under-
bygger den samhälleliga utvecklingen mot 
ökad demokrati och jämlikhet. Ett viktigt 
syfte för socialtjänsten är därför, vilket ock-
så uttrycks explicit i lagen, att främja 
människors aktiva deltagande i samhällsli-
vet. Socialtjänsten skall således bidra till 
att människor får möjlighet att utöva sina 
konstitutionellt garanterade rättigheter, 
vilket också måste speglas i socialtjänstens 
egen verksamhet.  
 En väsentlig del av kritiken mot den 
gamla socialvården gällde dess patriarka-
liska traditioner och betoning på social 

kontroll. Lagstiftningen var uppbyggd 
kring en insatsmodell som också innehöll 
tvångsmedel, och som brukar betecknas 
»tumskruvsmodellen« eftersom den inne-
bär en stegvis upptrappning av tvång och 
kontroll: Hjälpåtgärder (innefattande råd 
och stöd), förmaning och varning, fö-
reskrifter rörande den unges levnadsförhål-
landen, samt övervakning. Om dessa åt-
gärder visade sig vara verkningslösa, 
återstod omhändertagande för sam-
hällsvård. Denna modell mönstrades ut ur 
lagstiftningen i samband med reformen, 
men man behöll möjligheterna till omhän-
dertagande för samhällsvård under tvång, 
vilket regleras i en särskild lag (mer om 
detta nedan). I syfte att främja ett demo-
kratiskt förfarande, betonar lagen att insat-
serna för den enskilde måste utformas i 
samarbete med henne eller honom och ge-
nomföras under frivilliga former. Dessa tan-
kar är explicit uttryckta genom kraven på 
att verksamheten skall bygga på respekt 
för den enskildes självbestämmanderätt 
och integritet, samt att insatserna skall 
utformas och genomföras tillsammans med 
den enskilde.  
 Implikationen av frivillig- och samar-
betsprincipen i arbetet med utsatta barn-
familjer är att det skall bygga på sam-
förståndslösningar med de berörda barnen 
och föräldrarna. Detta kommer till explicit 
uttryck i lagen genom kravet på att so-
cialtjänstens stöd till barn som riskerar en 
ogynnsam veckling skall grundas i ett nära 
samarbete med hemmen. Verksamheten på 
detta område involverar ytterligare en 
princip, enligt vilken hänsynen till barnets 
bästa skall vägleda besluten. Principen in-
nebär att barnets rätt till skydd och stöd 
skall gå före föräldrarnas rätt till själv-
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bestämmande och integritet, om dessa in-
tressen står i konflikt med varandra.  
 Funktionsmässigt, skall socialtjänsten 
bidra till att de socialpolitiska målen om 
jämlika och trygga levnadsvillkor för sam-
hällsmedlemmarna uppnås, såväl ekono-
miskt som socialt. Socialtjänsten skall fun-
gera som ett yttersta trygghetsnät för 
människor som befinner sig i utsatta situa-
tioner och behöver stöd och hjälp, men 
som av olika anledningar inte kan få den 
behövliga hjälpen på annat håll (till exem-
pel via det generella socialförsäkrings-
systemet eller de privata nätverken). Fram-
förallt skall socialtjänsten, till skillnad från 
den tidigare lagstiftningen, utgöra ett ak-
tivt medel för social förändring. Arbetet 
skall inriktas på att förebygga sociala pro-
blem, och om problemen redan är ett fak-
tum, inriktas på att förändra situationen 
till det bättre för den enskilde. 
 Socialtjänstlagen är således uppbyggd 
kring frivillighetsprincipen, som skall ga-
rantera att människor inte tvingas att ta 
emot stöd- och behandlingsinsatser som de 
inte vill ha eller kan acceptera. Lagen är 
också uppbyggd kring solidaritetsprincipen, 
som motiverar att människor som befinner 
sig i allvarliga och akuta risksituationer där 
deras liv, hälsa eller utveckling står på spel 
får den hjälp de behöver, oavsett om de 
själva vill ha denna hjälp eller ej. Detta står 
i sin tur i konflikt med rätten till själv-
bestämmande. Frågan om tvångsvårdens 
vara eller icke vara var också en av de mest 
konfliktfyllda frågorna i den debatt som 
föregick reformen. Den slutliga lösningen 
blev att möjligheterna till tvångsvård be-
hölls för vuxna missbrukare samt barn och 
ungdomar som riskerar en ogynnsam 
utveckling. Tanken är att tvångsvård en-

dast skall användas som en yttersta utväg 
för att åstadkomma nödvändig vård och 
behandling, och ges kort varaktighet. 
Tvångsvården skall således snarast möjligt 
övergå i frivillig vård.  
 Gäller tvångsvården ett barn, skall den 
utgöra en del i ett sammanhängande vård-
program och som grundprincip syfta till 
att hjälpa barn och föräldrar att leva till-
sammans. Detta förutsätter stöd- och be-
handlingsinsatser som hjälper föräldrarna 
att utveckla sina föräldrakapaciteter, och 
ett aktivt umgänge mellan barn och fö-
räldrarna under vårdtiden. 
 

Tvångsvård av barn som en 
följd av trygghetsnormerna 

Det förhållande att socialtjänsten har möj-
lighet att använda tvångsmedel aktualise-
rar en aspekt hos trygghetsmålet som syf-
tar till att garantera den enskildes rättssä-
kerhet i mötet med myndigheten. Detta 
behov har tillgodosetts genom att reglerna 
för tvångsvård har förts över i två separata 
lagar (missbrukare respektive barn och 
ungdom), som kompletterar socialtjänstla-
gen, och som därigenom bygger på dess 
värdesystem. Betoningen i tvångsvårdsla-
garna ligger dock på ett rättssäkert förfa-
rande, vilket har föranlett att de har en 
mer detaljreglerande karaktär än so-
cialtjänstlagen.   
 Den tvångsvård som berör barn och 
ungdom regleras i lagen med särskilda be-
stämmelser om vård av unga (LVU). Lagen 
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reglerar två situationer där ett barn6 kan 
omhändertas för vård med stöd av LVU. 
Grundprincipen är att socialnämnden skall 
ansöka hos länsrätten om vård, vars pröv-
ning och beslut baseras på den utredning 
och vårdplan som nämnden skall bifoga sin 
ansökan. Den andra situationen innebär att 
nämnden kan fatta ett interimistiskt beslut 
om ett omedelbart omhändertagande av 
barnet, om det är befogat med hänsyn till 
risken för den unges hälsa eller utveckling, 
eller till att den fortsatta utredningen all-
varligt kan försvåras eller vidare åtgärder 
hindras. Ett sådant beslut skall underställas 
länsrätten i efterhand och, om rätten god-
känner beslutet, övergå i det sedvanliga 
ansökningsförfarandet.  
 En första förutsättning för att vård en-
ligt lagens grundprincip skall komma i 
fråga är att föräldrarna/vårdnadshavarna 
(och den unge själv om denne fyllt 15 år) 
inte samtycker till den vård som nämnden 
anser behövlig. Den situation kan också 
förekomma då föräldrarna samtycker till 
vården, men nämnden bedömer att sam-
tycket inte är allvarligt menat eller att fö-
räldrarna kommer att ingripa störande i 
vården.7  
 Ett godkänt samtycke innebär att vår-
den skall arrangeras under frivilliga former 
i enlighet med socialtjänstslagens bestäm-
melser. Föräldrarna har kvar vårdansvaret 
för barnet, och därmed också de rättigheter 
och skyldigheter mot barnet som framgår 
av föräldrabalkens bestämmelser. Sam-
tycker föräldrarna inte (eller om nämnden 
 
6. Lagstiftningen använder beteckningen barn 

för personer under 18 år. 
7. Se diskussionen om samtyckeskonstruktio-

nens problematik i Landelius (1996). 

av ovan nämnda skäl inte godtar samtyck-
et), och om domstolen beslutar om vård 
enligt LVU, övertar nämnden ansvaret för 
barnets vård. Det är nämnden som be-
stämmer hur vården skall ordnas och var 
den unge skall vistas under vårdtiden, som 
enligt lag alltid skall inledas utanför den 
unges hem. Det är också nämnden som 
bestämmer hur barnets umgänge med fö-
räldrar och anhöriga skall utformas under 
vårdtiden, och när vården skall upphöra. 
Nämnden träder således in i föräldrarnas 
ställe, och övertar de rättigheter och skyl-
digheter som tillkommer föräldrarna, i den 
omfattning som detta behövs för att ge-
nomföra vården. Nämnden skall dock så 
långt möjligt samråda med föräldrarna i 
barnets personliga angelägenheter.    
 En andra förutsättning för att domstolen 
skall kunna besluta om vård enligt LVU, 
är att det finns en påtaglig risk för att den 
unges hälsa eller utveckling skadas på 
grund av någon i lagen angiven problemsi-
tuation. Risken för skada är antingen knu-
ten till problem i hemförhållandena (»mil-
jöfallen«) eller till den unges eget beteende 
(»beteendefallen«). Denna framställning 
tar huvudsakligen sikte på den förstnämn-
da kategorin, som brukar involvera mindre 
barn (oftast under tonårsgränsen).8 Risken 
för skada är då kopplad till föräldrarnas 
omsorgsförmåga, men det är inte fö-
räldrarnas problem i sig som skall ligga till 

 
8. De så kallade »miljöfallen« regleras i LVU § 

2: »Vård skall beslutas om det på grund av 
fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 
utnyttjande, brister i omsorgen eller något 
annat förhållande i hemmet finns en påtaglig 
risk för att den unges hälsa eller utveckling 
skadas.«  



EVA FRIIS: SOCIALTJÄNSTLAGENS VÄRDESYSTEM … 67 

 

grund för LVU-beslutet, utan dess effekter 
för barnets hälsa eller utveckling.  
 Ett beslut hos domstol i fråga om vård 
enligt LVU förutsätter i ett tidigare led ett 
ställningstagande i socialnämnden för ett 
sådant vårdarrangemang. Detta bygger på 
den utredning som utförts och sam-
manställts av en tjänsteman, och som 
mynnar ut i ett förslag till beslut (och som 
således sedan i sin tur bifogas nämndens 
ansökan hos domstol). I enlighet med hel-
hetsprincipen, skall den optimala utred-
ningen ge en allsidig belysning av familjens 
och barnets levnadsförhållanden och relati-
oner till varandra, varvid såväl svaga som 
starka sidor hos föräldrarnas skall belysas, 
och alternativa förslag till lösningar på fa-
miljens och barnets problemsituation skall 
lyftas fram och vägas mot varandra. Det 
slutliga ställningstagandet skall grundas i 
slutsatsen från dessa överväganden.9 
  

Flexibilitets- och 
demokrativärdenas 
praktiska innebörder    

Resultaten från forskningen kring so-
cialtjänstens utredningsmetoder i ärenden 
som aktualiserar tvångsvård av barn indi-
kerar att tillämpningsproblemen primärt 
är lokaliserade till flexibilitetsnormerna och 
den fundamentala helhetsprincipen.  

 
9. Socialstyrelsens utredningskriterier (Allmän-

na råd 1994:3) i förhållande till grundläg-
gande förvaltningsjuridiska krav på att be-
slutsunderlaget skall ge en objektiv och opar-
tisk belysning av sakförhållandena. 

 Slutsatserna från olika undersökningar 
av hur familjerna beskrivs i utredningar till 
grund för tvångsvård kan sammanfattas 
under begreppet »tendentiösa beskrivnin-
gar«.10 Det innebär att utredningarna hu-
vudsakligen innehåller uppgifter som styr-
ker utredarens bild medan andra lämnas 
därhän, att utredaren försummar att pröva 
frågan om ett omhändertagande är den 
relevanta åtgärden för att i stället argu-
mentera för att detta är den bästa lösnin-
gen, samt att de fakta som redovisas hu-
vudsakligen rör föräldrarnas tillkortakom-
manden och mindre rör barnets vårdbehov 
och utvecklingsprognos.11 Det kan också 
innebära att de ställningstaganden som 
görs i fråga om insatsvalet grundas i en 
kategorisering av föräldrarna som »värdi-
ga« respektive »icke-värdiga« föräldrar.12 
Resultatet blir att betoningen i utrednin-
garna hamnar på föräldrarnas negativa 
egenskaper, vilket i sin tur innebär både 
att dessa personer »skrivs ner«13 som män-
niskor och föräldrar, och att helheten går 
förlorad i utredningen. 
 Resultaten från min egen studie pekar i 
samma riktning.14  Studien innefattar två 

 
10. Begreppet är lånat från Næss’ (1971) argu-

mentationsteori. 
11. Edvardsson (1993), Claezon (1987), Hollan-

der (1985). Liknande kritik finns i 
Lundström (1993), L-C Hydén (1995). 

12. Egelund (1997). 
13. Schlytter (1999). 
14. Friis (2003). Studien avser utredningar i de 

så kallade miljöfallen (LVU § 2). Intresset 
gäller föräldrarnas ställning i utredningspro-
cessen. Studien bygger på dokumentationen 
av utredningsarbetet vid en individ- och fa-
miljeomsorgsenheten i ett socialförvaltnings-
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analyser, dels en rekonstruktion av argu-
mentationerna i utredningarna, dels en 
rekonstruktion av interaktionen mellan 
utredaren och föräldrarna under utred-
ningsprocessen. Enligt resultaten från ar-
gumentationsanalysen, är det svårt att ut-
läsa av utredningarna både varför för-
äldrarna är emot utredarens förslag till 
vård och vad som är föräldrarnas egna be-
dömningar av familjens och barnets pro-
blemsituation. En rekonstruktion av fö-
räldrarnas ståndpunkter i vårdfrågan och 
argumentationer för dessa på basis av hela 
den dokumentation som finns samlat i 
ärendeakterna visar att föräldrarna anför 
relativt komplexa argumentationer mot 
barnets tvångsplacering i familjehem. Des-
sa argumentationer presenterar och un-
derstödjer således föräldrarnas förslag på 
hur barnets vårdbehov skall tillgodoses, 
och visar därigenom också på att det finns 
alternativa lösningar som kan vara värda 
att prova innan man fattar ett slutligt be-
slut att skilja barn och föräldrar åt. I dessa 
argumentationer finns också argument 
som pekar på kritiska punkter i utred-
ningsförfarandet och dess bedömnings-

 
distrikt under 1997. Totalt handlades 58 
placeringsärenden under perioden, varav 11 
ärenden, fördelade på nio familjer, involvera-
de vård enligt LVU § 2. Tre av dessa fall, 
som avser mycket små barn (0 – 2 år), gjor-
des till föremål för djupanalys. Ingen av fö-
räldrarna hade missbruksproblem, utan 
grunden för placeringsbesluten var i två fall 
att föräldrarna bedömdes brista i omsorgen 
på grund av psykiska eller begåvningsmässi-
ga funktionshinder, och i ett fall på grund av 
föräldrarnas ungdom och en därmed sam-
manhängande emotionell omognad. 

grunder, och som, på samma sätt som de 
alternativa lösningsförslagen, innebär att 
hållbarheten i argumenten för barnets 
tvångsplacering kan ifrågasättas. Dessa 
argument antingen förtigs eller förvrids i 
utredningstexten, och detta får i sin tur en 
understödjande effekt för utredarens egen 
argumentation för tvångsvård. Ett sådant 
framställningssätt är således känne-
tecknande för argumentationsfenomenet 
»tendentiösa beskrivningar«.  
 Vidare visar argumentationsanalysen på 
ett kategoriseringsmönster som har stora 
likheter med det inledningsvis nämnda, 
men nu i form av »utvecklingsbara« re-
spektive »icke-utvecklingsbara« föräldrar. 
Kategoriseringen blir i sin tur avgörande 
för argumentationssättet. Ett ställningsta-
gande för vård enligt LVU med hänvisning 
till att föräldrarna inte är behandlingsbara 
innebär en förskjutning i argumentationen 
mot argument som pekar ut olika 
egenskaper hos föräldrarna som konstituti-
va för deras oförmåga till föräldraskap. 
Den ensidiga fokuseringen på föräldrarnas 
negativa egenskaper innebär både en 
fragmenterad bild av föräldrarna och famil-
jens situation, och en »nedskrivning« av 
dessa personer.  
 Sammanfattningsvis visar mina egna och 
andras forskningsresultat att kriterierna på 
vad som konstituerar ett helhetsbaserat 
ställningstagande för vård enligt LVU inte 
uppfylls i utredningarna. I stället för det 
holistiska angreppssätt som förutsätts i 
lagstiftningen, angrips problemen med 
metoder som kan betecknas partikula-
ristiska. Helhetssynen skall borga för att de 
åtgärder som sätts in för att lösa den 
enskildes problemsituation så långt möjligt 
matchar dennes faktiska behov och förut-
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sättningar, och därigenom får bestående 
resultat. Problemet med ett partikula-
ristiskt angreppssätt är således i första 
hand ett effektivitetsproblem, men det kan 
också få följder för trygghetsmålet. An-
greppssättet innebär också problem i för-
hållande till demokrativärdena, som förut-
sätter att problemen löses i samförstånd 
med den enskilde, och inte »ovan huvudet« 
på henne eller honom.   
 Det partikularistiska angreppssättet in-
nebär att den enskildes problemsituation 
fragmenteras, och har därigenom berö-
ringspunkter med det »symtomtänkande« 
som den gamla socialvården kritiserades 
för. Angreppssättet sattes i samband med 
lagstiftningens detaljanvisningar för vilka 
insatser som skulle sättas in i olika situati-
oner, vilket inkluderade den tvångsmodell 
som känns igen under begreppet »tum-
skruvsmodellen«. Modellen är kontradikto-
risk i förhållande till demokratinormerna 
och den fundamentala frivillighetsprinci-
pen, och mönstrades därför ut i samband 
med socialtjänstreformen. Analysen i min 
studie av interaktionen mellan utredare 
och föräldrar visar dock på ett arbetssätt 
som har stora likheter med den gamla so-
cialvårdens »tumskruvsmodell«.  
 Utredningsarbetet involverar normalt 
olika insatser i såväl utredande som stöd-
jande och behandlande syfte (till exempel 
en placering av mor och barn i ett för än-
damålet specialiserat utredningshem, eller 
familjeterapeuters arbete med familjen i 
deras hem), eller med andra ord »hjälpin-
satser«. Enligt demokrativärdena skall des-
sa hjälpinsatser bygga på föräldrarnas fri-
villiga medverkan, men interaktionsanaly-
sen indikerar att denna medverkan många 
gånger kan vara framtvingad. Föräldrarna i 

de här analyserade fallen informerades re-
dan i ett tidigt skede av utredningen om 
socialtjänstens möjligheter att ingripa med 
ett omedelbart omhändertagande. Denna 
upplysning fungerar som en »varning« till 
föräldrarna om vad som kommer att hända 
om de inte medverkar i utredningen och 
följer socialtjänstens anvisningar. Detta 
»hot« hänger således över föräldrarna un-
der utredningens gång.  
 Vidare tydliggör analysen att »hjälpin-
satserna« har en kontrollerande och 
disciplinerande funktion. »Övervakningen« 
ombesörjes ofta av den personal som skall 
effektuera de av socialtjänsten beslutade in-
satserna, och som rapporterar tillbaka till 
uppdragsgivaren under behandlingens 
gång. Insatserna åtföljs av olika slags »fö-
reskrifter« till föräldrarna som de måste 
följa för att inte »varningen« skall övergå i 
ett faktiskt tvångsomhändertagande av 
barnet.  
 Analysen visar således på likheter mellan 
dagens utredningspraktik och praktiken 
under den gamla »tumskruvsmodellen«. 
Modellen bygger på värden som kan be-
tecknas paternalistiska, i det att de legitime-
rar en »överhetens kultur«, i vilken det 
antas att den »vanliga människan« inte 
begriper vad som är bäst för henne själv, 
utan denna bedömning är en fråga för »ex-
perter«.15 Detta står i konflikt med demo-
kratinormernas samarbetsmodell, som byg-
ger på tanken att den främste experten på 
den enskildes problemsituation är den 
enskilde själv, varför dennes kunskaper 
skall tas tillvara vid problemlösningens 
utformning. 

 
15. Starrin & Jönsson (2000, s 208). 
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Följderna för 
trygghetsvärdena 

Det paternalistiska angreppssättet behöver 
dock inte med nödvändighet stå i konflikt 
med trygghetsvärdena, som bygger på att 
de insatser som görs för att förändra den 
enskildes problemsituation leder till förbät-
trade levnadsvillkor för den enskilde, och 
därigenom ökar dennes välfärd. Interakti-
onsanalysen i min studie visar att det pa-
ternalistiska angreppssättet kan orientera i 
två olika riktningar. Med begrepp som 
lånats från litteraturen kan dessa två rikt-
ningar betecknas »välfärdspaternalism« 
respektive »disciplinerande paternalism«. 
Den förstnämnda avser handlingar gente-
mot en person oberoende av eller mot per-
sonens vilja i avsikt att ge personen själv 
ökad välfärd, medan den sistnämnda 
främst har avsikten att öka välfärden för 
personens närstående eller för samhället i 
stort.16  
 Applicerat på socialtjänstens barnavård-
sutredande verksamhet, så syftar väl-
färdspaternalism till ökad välfärd för både 
barnet och föräldrarna, medan den 
disciplinerande paternalismen enbart tar 
fasta på barnets välfärd. Begreppet »väl-
färd« definieras här som livskvalitet och 
välbefinnande, vilket harmonierar med 
trygghetsnormernas värdegrund. Att som 
förälder själv få ta ansvar för sitt barns om-
vårdnad är en fråga om livskvalitet, varför 
det är en del av välfärdsbegreppet. Åtgär-
der som syftar till att föräldrarna skall 
kunna fullgöra sina åligganden mot barnet 
är därför ett medel att öka föräldrarnas 
 
16. Blennberger (2000, s 227). 

välfärd. Samtidigt främjar detta också bar-
nets välfärd enligt föreställningen om att 
ett aktivt föräldraskap är betydelsefullt för 
barnets bästa.17  
 Förutsättningen för den välfärdspaterna-
listiska metoden är att föräldrarna uppfat-
tas vara utvecklings- och behandlingsbara. 
Interaktionsanalysen visar, att i komplexa 
problemsituationer kan denna utgångs-
punkt leda till relativt långvariga stöd- och 
behandlingsprocesser, varigenom föräld-
rarna får flera möjligheter att förändra sina 
beteenden.  
 Den disciplinerande paternalistiska me-
todens utgångspunkt ligger i stället i be-
dömningen att föräldrarna inte är ut-
vecklings- och behandlingsbara, vilket 
läggs till grund för beslut att inte vidta 
några åtgärder för att hjälpa föräldrarna att 
förbättra och utveckla sin omsorgsförmåga. 
Till skillnad från det välfärdspaternalistiska 
angeppssättet, får föräldrarna således inte 
några möjligheter att förbättra sina om-
sorgskapaciteter, utan socialtjänsten går 
direkt på placeringsbeslutet. Det finns en 
deterministisk ansats som tenderar att bli 
en självuppfyllande profetia. Föräldrarna 
ges inte möjlighet till förändring med hän-
visning till att de inte är förändringsbara. 
Eftersom föräldrarna inte får tillgång till 
stöd- och behandlingsresurser som skulle 
kunna hjälpa dem att utvecklas som fö-
räldrar, så kommer de inte heller att göra 
detta. I kombination med långtgående 
restriktioner för föräldrarnas umgänge med 
sina barn under placeringstiden leder detta 
till en upplösning av familjerelationerna. I 
förhållande till föreställningen att ett ak-

 
17. Mattsson (2002). 
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tivt föräldraskap är betydelsefullt för bar-
nets bästa, leder således den disciplineran-
de paternalistiska metoden till minskad 
välfärd för både föräldrar och barn.  
 För att sammanfatta det sagda, så inne-
bär det att även om ett barnavårdsärende 
faktiskt handläggs enligt partikularistiska 
och paternalistiska metoder, och därige-
nom står i strid med flexibilitets- och de-
mokratinormernas värdegrunder, så kan 
dessa handläggningsmetoder syfta till ökad 
välfärd för hela familjen, och därigenom 
harmoniera med trygghetsnormernas vär-
degrund. 
 

De rättsliga villkorens 
påverkan på 
utredningsprocessen  

Enligt den tidigare beskrivna normmodel-
len, speglar normens värdekomponent det 
som skall/bör uppnås med handlingen. 
Frågan om värdet faktiskt realiseras genom 
aktörens handling, betingas av de kogniti-
va villkoren för aktörens handling, samt av 
systemvillkoren eller de faktiska möjlighe-
terna för aktören att uppnå/genomföra det 
givna värdet. Sistnämnda komponent be-
stäms av de ekonomiska, politiska och 
rättsliga systemen. Denna avslutande di-
skussion avgränsas till det rättsliga syste-
mets villkor, inom ramen för socialtjänstla-
gens tillämpningsområde.  
 De rättsliga villkoren kan, på samma 
sätt som de rättsliga värdena, grupperas i 
form-, innehålls- och funktionsmässigt 
givna förutsättningar för värdenas genom-
förande.  

 Formmässigt, innebär ramlagskonstruk-
tionen att lagen i huvudsak styr med hjälp 
av principer och värden. Syftet är att lagtil-
lämpningen skall anpassas efter den indivi-
duella situationens faktiska behov och fö-
rutsättningar, och inte tvärtom. Därför är 
dessa värden formulerade i generella ter-
mer och abstrakta begrepp, vilket vidgar 
utrymmet för lagtillämparens tolkningar. 
Därigenom vidgas också spelrummet för 
faktorer som inte primärt har att göra med 
den individuella situationens behov och 
förutsättningar, men som spelar in på hur 
denna situation definieras. Forskningen 
visar att en rad olika faktorer inverkar i 
utrednings- och beslutsprocessen, bland 
vilka här särskilt skall uppmärksammas 
psykologiska, kunskaps-, samt arbets- och 
resursmässiga faktorer.  
 Psykologiskt, handlar det bland annat 
om begränsningar i människans kognitiva 
förmåga som gör att hon inte kan leva upp 
till de krav på rationellt utredande och 
beslutsfattande som lagen stället upp.18 
Kunskapsmässigt, handlar det om en osä-
kerhet som bottnar i det förhållande att 
det inte finns några säkra metoder att 
fastställa huruvida en potentiell risk för 
barnets utveckling också kommer att leda 
till att barnet faktiskt får sociala anpas-
sningsproblem som vuxen.19 Osäkerheten 
visar sig bland annat i form av stora varia-
tioner såväl mellan olika professioner som 
inom socialarbetarprofessionen och mellan 
olika arbetsplatser i bedömningen av vilka 
barn som riskerar en ogynnsam utveck-

 
18. Hessle, m fl (1996). 
19. Egelund (1997), Lagerberg & Sundelin 

(2000). Sundell & Egelund (2000). 
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ling.20 Arbets- och resursmässigt, handlar 
det om att kvaliteten i utredningsarbetet 
betingas av arbetsbelastningen, som varie-
rar med trycket från omvärlden, i förhål-
lande till de personella och ekonomiska 
resurser som står till organisationens förfo-
gande. Det handlar också om att so-
cialtjänsten har ett givet utbud av tjänster 
som är svårföränderligt, och som riktar sig 
till stora grupper som likställs, vilket gör 
det svårt att skräddarsy lösningar i kompli-
cerade fall som det här ofta här fråga om.21 
Detta kan många gånger leda till att be-
sluten snarare orienterar efter den »en-
klaste lösningens princip«, det vill säga vad 
som är bäst för organisationen, och mindre 
efter vad som är den »bäst lämpade lösnin-
gens princip« i förhållande till den enskil-
des situation. 
 Innehållsmässigt, så råder ett motsats-
förhållande mellan lagens demokrativärden 
och den i lagen inbyggda »paternalistiska 
premissen«. Denna premiss bottnar i det 
förhållande att socialtjänsten är en myn-
dighetsorganisation, och att socialtjänsten 
under en utredning ägnar sig åt myn-
dighetsutövning.22 Detta skapar en asym-
metrisk relation mellan socialtjänsten och 
den enskilde, som kännetecknas av 
makt/befogenhet hos den förstnämnde och 
beroende hos den sistnämnda. Denna 
asymmetri visar sig bland annat i det för-
hållande att det är nämndens definition av 
barnets vårdbehov som är den rättsligt 
relevanta, och det är denna definition som 
 
20. Sundell & Egelund (2000). 
21. Se diskussionerna i Bernler & Johnsson 

(1993) och Mosesson (1998). 
22. Se definitionen av begreppet »myndighetsu-

tövning« i SOU 1994:139, s 271 f. 

föräldrarna skall förhålla sig till och som de 
måste samtycka till för att undvika ett 
LVU. Den »paternalistiska premissen« le-
gitimeras av föreställningen att so-
cialtjänstens utrednings- och beslutsmeto-
der bygger på vetenskap och beprövad er-
farenhet, och att detta skall borga för att 
besluten står i överensstämmelse med vad 
som faktiskt är till den enskildes bästa. I 
dessa sammanhang skall besluten orientera 
efter »barnets bästa«, vilket i enlighet med 
det tidigare sagda, kringgärdas av en 
kunskapsmässig problematik som kan ska-
pa osäkerhet i bedömningen av de indivi-
duella fallen. I sådana situationer kan det 
inte uteslutas att hänsynen till organisatio-
nens arbets- och resursmässiga förutsätt-
ningar kommer att vägas in och påverka 
besluten i riktning mot den »enklaste 
lösningens princip«.23    
   Funktionsmässigt, så skapar det förhål-
lande att frivillighetsprincipen som medel 
för trygghetsmålet inte är ovillkorlig utan 
kan sättas ur spel i vissa situationer, en 
spänning i utredningsförfarandet. Det 
handlar om ett spänningsförhållande mel-
lan två sinsemellan skilda kunskapsintres-
sen och två olika modeller för rättsligt be-
slutsfattande. Socialtjänstlagen är upp-
byggd kring teorier som förklarar sociala 
problems uppkomst i termer av samhälls-
strukturella faktorer och hur dessa struktu-

 
23. I komplicerade fall som det här vanligen är 

fråga om, är det ofta både det billigaste al-
ternativet och den enklaste utvägen för so-
cialtjänsten att omhänderta barnet och place-
ra det i familjehem, i stället för att satsa på 
ett långvarigt behandlingsarbete med fö-
räldrarna (se diskussionen i SOU 1986:20, s 
107 f).  
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rella samhällsproblem inverkar på de 
enskilda människornas levnadsbetingelser 
och påverkar barnens uppväxtvillkor. I 
LVU omdefinieras de samhällsstrukturellt 
betingade problemen till individualiserade, 
personliga problem24 (som i detta sam-
manhang lokaliseras till föräldrarna), vilket 
implicerar individcentrerade förklarings-
modeller.  
   I en situation där den utredningsansvari-
ge handläggaren tagit ställning för en an-
sökan om vård enligt LVU, måste denne 
balansera mellan två, sinsemellan kontra-
diktoriska, rättsliga beslutsmodeller. So-
cialtjänstlagen bygger på en målrationell 
modell, där avgöranden träffas utifrån en 
förutsägelse av konsekvenserna av beslutet, 
som syftar till ett optimalt resultat i förhål-
lande till lagens målangivelser. Detta fö-
rutsätter att beslutsunderlaget så långt 
möjligt återspeglar de faktiska förhållan-
dena. LVU bygger på den så kallade sub-
sumtionslogiska modellen, där besluten 
fattas genom att fakta subsumeras under 
den relevanta regeln för att på så sätt här-
leda lösningen på problemet.25 Det är såle-
des endast de delar av verkligheten som 
lagen anger som är av relevans för besluts-
fattarens bedömning. Eftersom frågan skall 
avgöras av domstolen på basis av de juri-
diska reglerna om bevisvärdering, kommer 

 
24. Se diskussionen i Jamrozik & Nocella (1998) 

om sociala problems konverteringsprocess.  
25. Se diskussionen om olika rättsliga be-

slutsmodeller i till exempel Åström (1988) 
och Hydén (1998). 

endast de fakta som är bevisade att tillmä-
tas relevans för det slutliga beslutet.26  
   Dessa förutsättningar förklarar de parti-
kularistiska och undertryckande tenden-
serna i LVU-utredningarna. Dessa måste 
styras in på faktorer som är av rättslig rele-
vans för beslut om vård enligt LVU. Det 
innebär ett fokus på föräldrarnas brister, 
både som föräldrar och samarbetspartners 
till socialtjänsten. Det innebär också en 
nedtoning, eller i vissa fall ett undanhål-
lande av egenskaper och omständigheter 
som talar mot å ena sidan att vården måste 
vara en familjehemsplacering, och å andra 
sidan att den måste arrangeras enligt LVU, 
för att därigenom öka bärkraften i argu-
menten för dessa lösningar. 
   För att avslutningsvis kort kommentera 
frågan hur lagstiftningen bör förändras för 
att de praktiska normernas värden skall stå 
i bättre överensstämmelse med de rättsliga 
normerna, så är det i första hand förutsätt-
ningarna för demokratinormernas samar-
betsmodell som måste förbättras. Därige-
nom påverkas också förutsättningarna för 
flexibilitetsnormernas helhetssyn, vilket i 
sin tur leder till att LVU-processen blir 
mer rättssäker. 
   I min studie har jag föreslagit två åtgär-
der för att stärka den enskildes ställning i 
dessa sammanhang: Dels att det rättsligen 
föranstaltas om att beslut som innebär att 
barn och föräldrar skiljs åt under lång tid 
framöver skall, om föräldrarna i de enskilda 
fallen inte motsätter sig detta, vara basera-
de på en särskild utredning av föräldraför-
mågan och/eller resultaten från en behand-
 
26. Se diskussionen i Schlytter (1999) om den 

juridiska metodens implikationer för utred-
ningen. 
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ling av föräldrarnas omsorgsförmåga. Dels 
att familjen, vid sidan om det system som 
för nuvarande är i bruk och som innebär 
att barn och föräldrar assisteras av ett juri-
diskt biträde under utrednings- och 
rättsprocessen, får tillgång till en stödper-
son under både utredningsprocessen och 
(om barnet placeras utanför hemmet med 
stöd av LVU) under vårdtiden. Stödperso-
nen skall stå fri i förhållande till social-
nämnden, och ha som uppgift att tillvarata 
både barnets och föräldrarnas intressen, 
samt tillse att familjens gemensamma be-
hov beaktas av socialnämnden och att möj-
ligheterna till alternativa lösningar på fa-
miljens problemsituation klarläggs.  
 Inrättandet av en stödperson gör att 
förutsättningarna för samarbete och di-
skussion mellan socialtjänsten och famil-
jens förbättras. Därigenom kan också de 
konflikter som ofta uppstår mellan so-
cialtjänsten och föräldrarna i situationer 
där föräldrarna misstänks för att brista i 
omsorgen förhindras, eller åtminstone lösas 
på annat sätt än genom barnets tvångsom-
händertagande. 
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