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Abstract 
This paper addresses the issue of children’s right to receive support and protection from the 

society, in their own home, when parent’s deficiencies in care and do not consent to treatment 

from Social Services. Social Services are the public bodies in Sweden that investigates and 

decides on measures for children and are responsible for children’s rights based on the laws 

SoL and LVU. Children have a right to respect of their human rights, just like adults. 

Children, however, are in a more vulnerable situation because children themselves, are unable 

to claim their rights. The purpose of this paper is to analyse the regulations between consent 

and compulsory treatment of children in Sweden and to make a comparison with Norwegian 

law.  

 

The term “mellantvång” will be used to describe compulsory treatment carried out in the 

child’s home, somewhere between voluntary and compulsory treatment. In Swedish law there 

are currently a limited “mellantvång” (§ 22 LVU) which is rarely applied. This paper aims to 

investigate the possibilities of introducing an expanded “mellantvång” that will give all 

children the right to support and help at home even when the consent of their parents is 

missing. Norwegian law has been used as a comparative element in the work. Norway was 

selected because Norwegian law is more far reaching than the Swedish law in situation’s 

when a child needs support and help from the community in their home, without the consent 

of guardians. “Mellantvång” has recently been expanded in Norwegian law and the 

Norwegian government recently received a public investigation about making barnevernloven 

to a children’s rights law. 

 

In the last century there has been a substantial improvement in children's rights both in 

Swedish and Norwegian law. “Mellantvång” can be found both in Swedish and Norwegian 

law in the early and mid-1900s. It appears that Norway has a more dynamic and pedagogic 

legislation and that the social body to investigate and decide on measures for children is based 

on a more professional basis. However, “mellantvång” in Norway is rarely used. It is argued 

that it might be because parents are aware of the measures and therefore it is easier to reach 

solutions with content. A problem that exists both in Sweden and Norway is the lack of 

research in this area, research that deals with the consequences of compulsory treatment of 

children in their own home. 

 



 

 

It appears that there is a need for an expanded “mellantvång” but in the current situation the 

prerequisites to introduce a more expanded “mellantvång” than what is proposed in SOU 

2015:71 are not in place. This is because the Social Services do not have the right conditions 

and resources for increased responsibilities. The Social Services are overburdened and have 

shortcomings at several points in its mission to protect the children’s right to a safe childhood. 

If a “mellantvång” should be introduced and implemented in another way that it exists today, 

it requires that the Social Services will be supplied more resources but also that the decision 

process be reviewed. For an expanded “mellantvång” to lead to a positive improvement for 

children in practice, it also required enhanced professionalism and education for Social 

Services and also the body that decides on measures for children. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sammanfattning    
Uppsatsen behandlar barns rätt att få stöd och skydd av samhället när föräldrarna inte 

samtycker till insatser i hemmet och förutsättningar för ett tvångsomhändertagande inte 

föreligger. Barn har rätt till skydd för sina mänskliga rättigheter precis som vuxna. Barn 

befinner sig dock i en mer utsatt situation då barn inte själva kan utkräva sina rättigheter. 

Begreppet mellantvång används då det beskriver insatser i gränslandet mellan tvång och 

frivillighet. I svensk rätt finns i dag ett begränsat mellantvång (22 § LVU) som sällan 

tillämpas. Uppsatsen syftar till att utreda förutsättningarna att införa ett utökat mellantvång 

som ger alla barn rätt till stöd och hjälp i hemmet, även när samtycke från föräldrarna saknas. 

Föra att utreda och analyser förutsättningarna för ett utökat mellantvång har norsk rätt använts 

som ett komparativt inslag. Norge valdes för att förutsättningarna i norsk lag, för ett barn att 

få stöd och hjälp från samhället i sitt hem, utan vårdnadshavarnas samtycke, är mer 

långtgående än i svensk rätt. Norsk lagstiftning framstår som mer dynamisk och pedagogisk 

än svensk. Samt även att de samhällsorgan i Norge som har att utreda och besluta om insatser 

till barn bygger på en mer professionell grund. I Norge tillämpas insatser av 

mellantvångskaraktär sällan, precis som i Sverige. En av förklaringarna till det, som framförts 

i förarbeten, är att föräldrar har vetskap om mellantvånget och att det därav är lättare att 

komma till samförståndslösningar. 

 

Under det senaste århundradet har det skett en omfattande förbättring vad gäller barns 

rättigheter både i svensk- och norsk rätt. Mellantvång återfinns i svensk och norskrätt redan i 

början och mitten av 1900-talet. Ett problem är dock att det till stor del saknas forskning både 

i Sverige och Norge, som behandlar konsekvenserna av ett mellantvång. Det framkommer att 

det finns ett behov av ett utökat mellantvång. I dagsläget finns dock inte de förutsättningarna 

som krävs för att införa ett mer utökat mellantvång en det som föreslås i SOU 2015:71. 

Socialtjänsten har inte förutsättningar och resurser till ett utökat ansvar. Socialtjänsten är över 

belastad och brister på flera punkter i sitt uppdrag att ta tillvara barns rätt till en trygg 

uppväxt. Slutsatsen blir således att om det ska medföra en positiv förbättring för barn med ett 

utökat mellantvång, krävs att det tillförs resurser till socialtjänsten men även att 

beslutsprocessen ses över. Det behövs även utökad professionalism och utbildning inom både 

socialtjänsten och det organ som ges i uppdrag att besluta om mellantvångsinsatser för att 

införa och genomföra ett utökat mellantvång. 
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1. Inledning 

1.1. Ämne 
Föräldrarna är de som i första hand har ansvar för att ge sina barn en trygg och bra uppväxt 

med allt vad det innebär. Föräldrar har, som vårdnadshavare, rätt att ta beslut i alla ärenden 

som rör barnet. Föräldrarna har även skyldigheter gentemot sina barn, som att ge barnen 

omvårdnad, utbildning och en trygg bas under uppväxten.1 Utgångspunkten är att föräldrar 

ska ta ansvar för sina barn. När föräldrarna inte klarar av att tillgodose barnets grundläggande 

behov har samhället det yttersta ansvaret för barnet. Detta ansvar tas bland annat genom hjälp 

och stöd till barnet och familjen från socialtjänsten. I Socialstyrelsens rapport, Vård och 

omsorg om placerade barn, framkommer att de barn som blir omhändertagna med stöd av lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) mår sämre än andra barn.2 

Det är ett misslyckande från samhällets sida och väcker frågor om samhällets roll som 

alternativ vårdnadshavare. Balansen mellan rätt till privat- och familjeliv, rätten för barn att få 

leva med sina föräldrar gentemot rätten för barn att få trygghet, stabilitet, kontinuitet och 

skydd är en komplex fråga med tvärvetenskapliga inslag.3 Det är också en fråga som under 

det senaste århundradet har varit uppe på den politiska agendan flera gånger.4  

Termen mellantvång har valts för att den beskriver den problematik som uppsatsen behandlar, 

nämligen gränslandet mellan vård med samtycke och tvångsvård av barn. Socialtjänstlagen 

(2001:453) (SoL) utgår från frivillighet medan LVU ställer höga krav på missförhållanden. 

Mellantvång beskriver de åtgärder som ligger i gränslandet mellan tvång och frivillighet. Det 

mellantvång som i dagsläget finns i svensk rätt återfinns i 22 § LVU och benämns där som 

förebyggande insatser, det gäller i huvudsak barn och unga mellan 15-20 år som har beteende-

problematik (3 § LVU). Enligt 22 § LVU kan socialnämnden i kommunen besluta om vissa 

åtgärder utan den unges eller förälderns medgivande. Det kan handla om att den unge får en 

kontaktperson som ger stöd och råd eller att den unge ska medverka i behandling i öppna 

former.  

                                                
1 6 kap FB. 
2 Socialstyrelsen, Vård och omsorg om placerade barn, (2013). 
3 Leviner, När kan och bör placerade barn flytta hem – en oklar balansering mellan återförening och stabilitet i 
tre olika processer, s. 296-320, Cederborg, Warling-Nerep, (red.) Barnrätt – en antologi, s. 319. 
4 För att nämna några som tas upp i det här arbetet. SOU 1997:116, SOU 2000:77, SOU 2009:68, SOU 2015:71, 
SOU 2016:19, Prop. 1979/80:1, Prop. 1984/85:171, Prop. 2000/01:80, Prop. 2002/03:53.  
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Norge har under de senaste åren genom lagstiftning satt barnet i fokus och utökat 

möjligheterna till ingripanden i barnens hem utan vårdnadshavarens samtycke och utan ett 

tvångsomhändertagande. I Norge finns det i dagsläget laglig rätt att göra ingripanden av 

mellantvångskaraktär oavsett ålder eller problematik, det vill säga att det går att göra 

ingripanden både på grund av barnens beteende men även på grund av föräldrarnas bristande 

omsorgsförmåga. Utifrån det ovan anförda har det därför valts att göra en jämförelse av 

mellantvånget i svensk lagstiftning med insatser av mellantvångskaraktär i norsk rätt.  

 

1.2. Problemformulering 
Min utgångspunkt i detta arbete är att utifrån ett barnperspektiv har samhället misslyckats när 

barn inte får det stöd och skydd barnet har behov av för att vårdnadshavare inte samtycker till 

insatser från socialtjänsten. Även om mellantvånget vid ett flertal tillfällen har utretts har det 

inte lett till några mer ingripande förändringar i svensk lag.5 Det är svårt att säga vart gränsen 

ska gå för ingripanden från samhället. Ingripandena får inte vara för långtgående så de 

kränker enskildas rätt till privatliv men måste samtidigt skydda det enskilda barnet. 

Mellantvång är, i förhållande till ett tvångsomhändertagande, en mindre ingripande åtgärd i 

barnets liv, varför det i enlighet med proportionalitetsprincipen bör användas i första hand. 

Det mellantvång som i dagsläget finns i svensk lag är begränsat till beteendefallen (3 § LVU). 

Det medför att barn som på grund av brister i hemmiljön behöver stöd och hjälp riskerar att 

inte få hjälp från samhället. När föräldrarna brister i omsorg om barnet men inte i den grad att 

tvångsvård blir tillämplig och samtycke saknas, riskerar barn i det svenska samhället att inte 

få den hjälp och det stöd från socialtjänsten som de behöver och har rätt till enligt såväl FN:s 

konvention om barnets rättigheter (BK)6 som grundprincipen om social och ekonomisk 

trygghet i SoL. Utifrån rapporter om att barn som växer upp med samhället som förälder mår 

sämre och löper stor risk att som vuxna hamna i socialbidragsberoende, missbruk eller begå 

självmord bör frågan om mellantvång utredas vidare.7 Även frågan om vikten av barnets 

relation till sina föräldrar och att barn bör få bo kvar i sin hemmiljö med sina biologiska 

föräldrar. Här väcks frågan om alla barn bör ha rätt till mellantvång samt frågan om ett utökat 

mellantvång i svensk lag skulle medföra något positivt för barn. Med att det kan medföra 

något positivt menas att barn får den hjälp de har behov av oavsett vårdnadshavarens 
                                                
5 SOU 2015:71, s. 250 ff. 
6 Convention on the Rights of the Child 1989, i Norge kallad Barnekonvensjonen.  
7 Socialstyrelsen, Vård och omsorg om placerade barn, (2013). www.ivo.se, Tar socialtjänsten sitt ansvar för 
barn och unga?, Mattsson, Vinnerljung, Barn i familjehem. Förslag på åtgärder som skulle göra skillnad för 
samhällets mest utsatta. 



 

 3 

samtycke och att de insatser som ges, vid en framåtsyftande bedömning, kan medföra att 

barnets situation förbättras och att barnet då får sina rättigheter till en trygg och utvecklande 

uppväxt tillgodosedda. Ett utökat mellantvång skulle kunna medföra att barn får den hjälp de 

har behov av i sitt hem, oavsett vårdnadshavarens samtycke och barnet genom det får sin rätt 

till en trygg uppväxt. Det vill säga att barns rättigheter och behov får företräde framför 

föräldrarnas rättigheter och behov vilket de inte alltid får med dagens reglering och 

tillämpning. 

 

1.3. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utifrån ett barnperspektiv utreda och analysera mellantvång samt 

undersöka förutsättningarna för ett utökat mellantvång i svensk rätt med hjälp av en 

komparation med norsk rätt. Avsikten är att problematisera regleringen enligt svensk rätt 

samt, med inslag av en komparativ metod, undersöka förutsättningarna för mellantvång i 

norsk rätt.  

 

1.4. Frågeställningar 
För att uppnå syftet ovan ska följande frågeställningar besvaras. 

- Hur har institutet mellantvång utvecklats och förändrats över tid? 

- Hur ser förutsättningarna ut för att besluta om mellantvång?   

- Hur ser motsvarande lagstiftning ut i Norge? 

- Vad talar för och emot ett utökat mellantvång i Sverige.  

- Kan vi dra lärdom från norsk rätt för att utveckla det svenska mellantvånget och hur 

långt kan vi gå för att tillgodose vad som är bäst för barnen, utan att kränka rätten till 

privat- och familjeliv? 

 

1.5. Avgränsning 
Det finns situationer då ett tvångsomhändertagande är enda utvägen för att säkra ett barns rätt 

till omvårdnad och utveckling. I detta arbete behandlas främst de situationer då insatser i 

hemmet skulle kunna avhjälpa bristerna i barnets miljö men samtycke från föräldrarna saknas. 

Inledningsvis kommer en kort redovisning av barnrättens historia från 1900-talet fram till idag 

att göras, med huvudfokus på hur lagstiftningen ser ut idag. Hela lagarna LVU och SoL 

kommer inte att redovisas för, utan endast de delar som är kopplade till mellantvång. Någon 
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utredning av praxis från domstolarna har inte gjorts i detta arbete, dels för att det saknas 

avgöranden från högsta instans men även för att en genomgång av underinstansernas 

avgöranden inte ryms inom uppsatsens omfattning.  

 

Art. 8 i Konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, Rom 4. XI. 1950 (EKMR) nämns i uppsatsen men beskrivs inte närmare. Detta på 

grund utav att det saknas avgöranden från Europadomstolen som behandlar insatser av 

mellantvångskaraktär. I skrivande stund ligger dock flera norska mål och väntar på avgörande 

i europadomstolen. Av vad som framgår av en artikel i Dagbladet handlar dessa mål om 

tvångsomhändertaganden och adoption och avgöranden förväntas under 2017.8  Det är således 

svårt att veta mer exakt hur art. 8 EKMR förhåller sig till mellantvångsinsatser innan det 

prövats av europadomstolen. Eftersom huvudfokus i uppsatsen är mellantvång har  

avgöranden angående art. 8 EKMR och tvångsomhändertaganden inte studerats närmare, även 

om viss ledning säkert kan fås från dessa avgöranden.  

 

Många artiklar i BK har betydelse för mellantvång men det är bara vissa artiklar i BK som har 

koppling till mellantvång redogörs för mer utförligt efter som uppsatsen handlar om 

mellantvång och behandla alla artiklar med relevans för mellantvång inte ryms inom ramen 

för uppsatsen. I förhållande till norsk rätt kommer endast de bestämmelser i 4 kap 

barnavårdsloven som är aktuella för frågeställningarna att gås igenom. Jag kommer inte 

närmare gå in på tvångsomhändertaganden av barn utan endas översiktligt. Fokus kommer att 

ligga på gällande rätt och en analys av hur den anses tillgodose barns rätt att inte skiljas från 

sina föräldrar under uppväxten. 

 

1.6. Metod, material och terminologi 
Här nedan kommer kort att redovisas för de metoder som kommer att användas i uppsatsen 

för att finna svar på uppställda frågeställningar och därigenom uppnå syftet. För att uppnå 

syftet har metodvalet preciserats till rättsdogmatisk metod för att fastställa gällande rätt, 

rättsanalytisk metod för att analysera och kritiskt granska samt komparativ metod för en 

utblick på norsk rätt. Förutom en redogörelse av valda metoder görs i det följande en 

beskrivning av vissa termer som används frekvent, detta för att förtydliga innebörden av 

                                                
8 www.dagbladet.no Storoffensiv mot Norge: Menneskerettsdomstolen skal granske sju norske barnevernsaker - 
Et omfang som bør påkalle oppmerksomhet, artikel av Asle Hansen.  



 

 5 

begreppen och hur dessa används i uppsatsen. Slutligen redovisas även för material och hur 

det studerats och analyserats samt vilket material som använts.  

 

1.6.1. Rättsdogmatisk- och rättsanalytisk metod  
Rättsdogmatikens uppgift kan sägas vara att fastställa gällande rätt genom att beskriva, 

systematisera och analysera de traditionella rättskällorna. Det är en kvalitativ metod där 

tolkning av de traditionella rättskällorna är ett framträdande drag.9 De traditionella 

rättskällorna är lagtext, konventioner, förarbeten, praxis och doktrin. Rättsdogmatisk metod 

har använts för att utreda vad som anses vara gällande rätt vad gäller mellantvång genom att 

studera de traditionella rättskällorna. Metoden används även för att söka svar på vad som 

historiskt varit den gällande rätten avseende mellantvång, samt hur denna rätt utvecklats de 

senaste årtiondena. Praxis har inte studerats i den här framställningen eftersom det saknas 

avgöranden från högre instanser på området.  

 

Utöver de traditionella rättskällorna har även annat material studerats och tolkats för att berika 

analysen av rättskällorna. Det material som utöver rättskällorna studerats och analyserats är 

Socialstyrelsens allmänna råd, Socialstyrelsens kartläggning av 22 § LVU samt 

forskningsrapporter inom både svensk och norsk barnrätt. Gällande rätt har sedan  lagts till 

grund för en analys av rättsläget vad gäller institutet mellantvång i svensk och norsk rätt.  

 

Rättsanalytisk metod är en metod som innebär att arbetet inte begränsas till att endast 

fastställa gällande rätt utan även ifrågasätta den.10 Rättsanalytisk metod har klara 

beröringspunkter med rättsdogmatisk metod och argumentationen underbyggs av att relevant 

material studerats utifrån rättsdogmatisk metod.11 Dock bidrar rättsanalytisk metod till en 

friare analys av gällande rätt, ett friare materialval och analys av materialet.12 Rättsanalytisk 

metod har använts för att kritiskt granska den gällande rätten, beslutsprocessen och 

samhällsorgan som ansvarar för den sociala barnavården. Det är i huvudsak den svenska 

rätten som kritiskt granskas genom metoden, den norska rätten används i förstahand som 

referensmaterial. Rättsanalytisk metod öppnar upp för att granska rätten utifrån en viss 

                                                
9 Sandgren, rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 
10 Sandgren, rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 46. 
11 Sandgren, rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 47. 
12 Sandgren, rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 46. 
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infallsvinkel och att analysera utifrån värderingar som är allmänt kända i samhället.13 I det här 

arbetet är infallsvinkeln ett barnperspektiv, barnets bästa och barnetsgrundläggande rätt till en 

trygg uppväxt. Vad som ytterligare motiverar användandet av rättsanalytisk metod är att syftet 

med att använda metoden helt enkelt kan vara att tillgodose ett kunskapsintresse.14  Det kan 

utifrån det ovan sagda göras jämförelser med utländsk rätt utan att jämförelsen bidrar till 

uppgiften att fastställa gällande rätt. I det här arbetet har skillnader och likheter i svensk- och 

norskrätt, gällande mellantvång, studerats för att kritiskt granska den svenska rätten och ett 

bristande barnperspektiv. 

 

1.6.2. Komparativ metod 
Den komparativa metoden går ut på att göra jämförelser, det vill säga förstå likheter och 

skillnader mellan två eller flera rättssystem. Juridiken är en nationell vetenskap men influeras 

ständigt av andra rättsordningars lösningar på rättsliga problem och mycket av det som vi idag 

upplever som svensk rätt är ursprungligen lån från andra rättstraditioner. Den komparativa 

metoden kan bidra till förståelse för hur ett utländskt rättsinstitut fungerar och ge ett bredare 

spektrum av hur problem kan lösas i det egna rättssystemet. De lösningar som valts i andra 

rättssystem går dock inte alltid att anpassa till det egna rättssystemet.15  

 

Det här arbetet kommer att utgå från en funktionalistisk komparativ metod.16 Det innebär att 

det är regleringar med samma funktion i den svenska och norska rätten som kommer att 

jämföras. I det här arbetet är det samhällets ingripanden i enskildas privat- och familjeliv, av 

mellantvångskaraktär, till skydd för barn som kommer att studeras. Norsk rätt har valts utifrån 

att vi anses tillhöra samma rättsfamilj, har liknande lagstiftnings processer samt även en 

liknande syn på rättskällorna och deras inbördes betydelse för tolkning av gällande rätt.17 

Norge har valt att de senaste åren utvidga förebyggande insatser, utan samtycke, till barn och 

familjer medan vi i Sverige har valt att inte utöka utrymmet för insatser av 

mellantvångskaraktär.  

 

Det finns vissa svårigheter med komparativrätt. En av dessa svårigheter är användningen av 

specifika begrepp. Att utgå från ett specifikt rättsbegrepp i den egna rättsordningen kan 

                                                
13 Sandgren, rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 47. 
14 Sandgren, rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 47. 
15 Angående detta stycke, se Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 143 ff.  
16 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 152 ff. 
17 www.snl.no se under, rettskilder 
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innebära svårigheter eftersom det förutsätter att det i den andra rättsordningen finns ett 

motsvarande begrepp.18 Det kan uppstå svårigheter med att översätta termer mellan de olika 

rättssystemen. Även om det finns liknande termer kan ett visst begrepp vara vidare eller 

snävare i en annan rättsordning. Det finns också alltid en risk att man feltolkar, förbiser 

undantagsregler eller missförstår innehållet.19 Man kan dock genom funktionalismen finna en 

relativt stabil punkt oberoende av de olika jämförelseobjektens rättstraditioner och genom 

detta placera sig i en mer neutral position till rättssystemen.20 Den komparativa metoden 

grundar sig på iakttagelser av rättssystemens faktiska funktionssätt och kan bidra till en mer 

komplex syn på normproduktion och att det inte endast behöver hänföras till den egna 

juridiska rättskällehierarkin.21 

 

Norsk rätt har studerats utifrån hur de ser på ingripanden av mellantvångskaraktär. Svensk 

och Norsk rätt jämförs också löpande genom uppsatsen för att förstå likheter och skillnader 

mellan de båda rättsordningarna. Likheter och skillnader mellan de båda rättsordningarna har 

sedan använts för att analysera om Sverige bör införa ett utökat mellantvång.  

 

1.6.3. Begreppen                                                                                                                                                                                        
-mellantvång, barnperspektiv, föräldrar och barn 

Begreppet ”mellantvång” används inte i lagtext men är ett vedertaget begrepp eftersom det 

med viss frekvens förekommer i förarbeten, doktrin och Socialstyrelsens publikationer.22 

Socialstyrelsen beskrivning av begreppet mellantvång är ” förebyggande insats i öppen form 

enligt LVU som socialnämnden får besluta om för ungdom oberoende av dennes eller 

vårdnadshavares samtycke”23. Begreppet mellantvång kommer att användas för att beskriva 

ingripanden från samhällets sida, när tvånget riktas mot barn eller förälder utan att ett 

tvångsomhändertagande genomförs. Begreppet ges således en mer utökad betydelse i 

uppsatsen än Socialstyrelsens beskrivning av begreppet.  

 

Begreppet ”barnperspektiv” kan vara problematiskt eftersom det kan beskriva både barnets 

perspektiv och ett professionellt perspektiv eller en kombination av dessa två. Uppsatsen 
                                                
18 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 153. 
19 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 30 f. 
20 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 153. 
21 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 156 f. 
22 Se bland annat, SOU 2015:71, s. 240, SOSFS 1997:15, s. 102, Socialstyrelsen, Kartläggning av tillämpningen 
av förebyggande insatser enligt 22 § LVU, s. 7, Lundgren, Sunesson, Thunved, Nya sociallagarna, s. 400. 
23 www.termbank.socialstyrelsen.se se under mellantvång. 
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utgår från en mer övergripande betydelse av begreppet barnperspektiv, ett barnperspektiv som 

sätter barn i fokus utifrån ett professionellt perspektiv, utan att inhämta barnets åsikter.24 Det 

vill säga ett barnperspektivet som utgår från BK och forskning. Rätten kommer att studeras 

utifrån hur barnets rättigheter bäst kan tas till var, barnets rätt till sin familj och till en trygg 

och välfungerande uppväxt. Eftersom det är samhället som har det yttersta ansvaret för barns 

välmående kommer samhällets insatser för barn studeras ur detta barnperspektiv.  

 

Med ”föräldrar” avses i uppsatsen ett rättsligt föräldraskap, det vill säga de vuxna personer 

som enligt föräldrabalkens föreskrifter har vårdnaden om barnet. Den eller de vuxna som 

dagligen tar hand om barnet och utövar det faktiska vårdnadsansvaret, underhållsskyldighet 

och har rätt att företräda barnet i rättsliga frågor. Det särskiljs mellan genetiskt föräldraskap 

och rättsligt föräldraskap. Ett genetiskt föräldraskap är den rent genetiska kopplingen ett barn 

har till sina föräldrar och behöver inte alltid innebära ett rättsligt föräldraskap.  

 

Med ”barn” avses i uppsatsen alla människor upp till 18 år. Utgångspunkten är således den 

samma som i BK.25 I svensk lagstiftning skiljer vi mellan barn och ungdom men i lagtext 

finns ingen precis åldersgräns som anger när ett barn räknas som barn och när det räknas som 

ungdom. Det finns flera olika bestämmelser i lag där barns självständighet från föräldrarnas 

bestämmanderätt regleras. Det är dock olika åldrar i olika lagar och därmed svårt att definiera 

en specifik ålder.26 I SoL och LVU avses med ungdom förmodligen för det mesta den som är 

över 15 år och således har rätt att föra sin egen talan eller begära insatser enligt SoL, men det 

är svårt att fastställa eftersom begreppet ungdom eller den unge inte används konsekvent i 

lagtexten utan även kan gälla den som är mellan 18 och 20 år. Det skiftar mellan olika 

framställningar, paragrafer och lagar vad som åsyftas när uttrycket den unge eller ungdom 

används. I den här framställningen skiljs inte mellan barn och ungdomar utan ordet barn 

används, som ovan anförts, för alla individer upp till 18 år.  

 

1.6.4. Material  
Utgångspunkten i uppsatsen är att mellantvånget är en del av helheten i barnskyddet. Det 

mellantvång som finns idag är inte så tekniskt komplicerad, därav tas ett brett perspektiv på 

frågan om mellantvång. Inledningsvis kommer en kort redovisning av barnrättens historia från 

                                                
24 Halldén, Gunilla, Barnperspektiv, Locus, nr 3-4, 2009, s. 6. 
25 Definitionen av barn art. 1 BK. 6 kap. 2 § FB, 6 kap. 11§ FB. 
26 SOU 2014:3 s. 17. 
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1900-talet fram till idag kommer att göras, här har äldre lagtext och förarbeten studerats men 

även doktrin som behandlar barnrättens historia har varit en viktig källa.  

 

När det kommer till gällande rätt har inledningsvis LVU och SoL studerats för att förstå och 

utreda vad som menas med mellantvång och hur det är rättsligt reglerat. För att komma fram 

till vad som är gällande rätt har även förarbeten till SoL och LVU studerats samt doktrin som 

behandlar mellantvång eller samhällets ansvar för barn. Både i svensk och norsk rätt är 

förarbeten en viktig källa vid lagtolkning eftersom det i förarbetena oftast beskrivs vad som är 

ändamålet med lagen, de politiska motiven och hur olika paragrafer i lagen ska tolkas. 

Särskild vikt har lagts på förarbeten i den här framställningen eftersom den syftar till att 

utreda ett utökat mellantvång. För att uppnå detta syfte krävs att de politiska motiven bakom 

dagens lagstiftning analyseras för en förståelse av varför mellantvånget är begränsat i Sverige. 

BK och Unicefs handbok om barnkonventionen har även varit en viktig källa samt vissa 

remissinstansers yttrande över utredningar om ett utökat mellantvång. 

 

Det har dock behövs fler källor för att komma fram till vad som är gällande rätt och där har 

även Socialstyrelsens riktlinjer och rapport om 22 § LVU varit till hjälp. För att få en 

förståelse för hur reglerna tillämpas och vad som är problematiskt har även Socialstyrelsens 

rapporter studerats samt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och deras granskning av 

socialnämndens arbete med barn. Även tidningsartiklar inom ämnet har studerats för att få en 

bredare kunskap om samhällsdebatten och hur socialtjänsten uppfattas i samhället. Något som 

framkommit under arbetets gång är att det i stor utsträckning saknas forskning med fokus på 

mellantvång. Inte heller inom doktrinen finns det ett överflöd av källor att tillgå. Mot 

bakgrund av detta har det varit en utmaning att hitta relevant information om för och 

nackdelarna med ett utökat mellantvång. 

 

För att kritiskt granska det svenska mellantvånget, beslutsprocessen och samhällsorganen som 

ansvarar för den sociala barnavården har IVO: granskning, doktrin och tidningsartiklar 

använts. Här har även komparationen med norsk rätt fyllt en viktig funktion eftersom 

uppbyggnaden av samhällsorgan, beslutsprocessen och lagstiftningen i sig jämförts med de 

svenska systemet.  

 

Norsk rätt har även inledningsvis studerats utifrån lagtext och hur lagen är uppbyggd för att få 

en uppfattning om hur rättsläget ser ut i Norge. I förhållande till norsk rätt kommer endast de 
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bestämmelser i 4 kap barnavårds-loven som är aktuella för frågeställningarna att redovisas. 

Tvångsomhändertaganden av barn enligt norsk rätt redovisas endast översiktligt eftersom 

uppsatsens fokus ligger på mellantvång. Fokus kommer att ligga på gällande rätt och en 

analys av hur den anses tillgodose barns rätt att inte skiljas från sina föräldrar under 

uppväxten. När det gäller norsk rätt har förarbeten till den senaste lagändringen och doktrin 

med kommentarer till barnevernsloven varit viktiga källor. Även inom norsk rätt har det 

framkommit under arbetets gång att det saknas forskning på området vilket har lett till viss 

osäkerhet om hur mellantvånget faktiskt bidrar till att förbättra situationen för barn. 

 

1.7. Disposition 
Uppsatsen inleds med en kort beskrivning av ämnet och problem inom den sociala 

barnavården med koppling till mellantvånget. I första kapitlet redovisas även för syftet med 

uppsatsen, frågeställningar, val av metod, material samt en beskrivning av vissa frekvent 

använda termer. I andra kapitlet görs en översiktlig historisk tillbakablick på hur den sociala 

barnavården, i Sverige utvecklats från 1900-talet fram till idag. I kapitel tre redovisas för hur 

förutsättningarna för att besluta om mellantvång ser ut idag. Först redogörs för föräldrars och 

samhällets ansvar för barn på vilket följer en redogörelse för hur den socialrättsliga 

regleringen för utsatta barn ser ut i Sverige respektive Norge. Avslutningsvis redogörs för 

mellantvånget i svensk rätt och insatser av mellantvångskaraktär i norsk rätt. I fjärde kapitlet 

behandlas barns grundläggande rättigheter och några utredningar om ett utökat mellantvång. 

Kapitlet tar sin utgångspunkt i en redogörelse av barns grundläggande rätt till stöd och hjälp 

från samhället och barns rätt att inte skiljas från sina föräldrar. Det redovisas sedan för några 

utredningar som inte lett till ett utökat mellantvång och den senaste utredningen som 

behandlat frågan men ännu inte lett till någon förändring. Kapitel 4 avslutas med en 

jämförelse av lagarnas- och samhällsorganens uppbyggnad i Sverige och Norge. I kapitel fem 

behandlas för och nackdelarna med ett utökat mellantvång samt om vi kan dra lärdom från 

norsk rätt för att utöka och utveckla det svenska mellantvånget. Uppsatsen avslutas med 

avslutande sammanfattning av de olika delarna av uppsatsen. Efter varje kapitel görs en kort 

sammanfattning av vad som framkommit i kapitlet.  
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2. Historisk tillbakablick                                                                                                                                 
-något om utvecklingen av barnrätten och mellantvånget i 

svensk- och norsk rätt  

2.1. Kort om barnrättens framväxt under 1900-

talet 
Detta kapitel är en kort historisk tillbakablick av hur barns rättigheter har utvecklats det 

senaste århundradet. Tillbakablicken görs för att få en förståelse för mellantvångets 

utveckling. I början av århundradet var barn föräldrarnas ansvar och om de omhändertogs var 

det för att skydda samhället från störande element, inte för att barnet hade ett behov av stöd 

och skydd.27 Idag är synen på barn en annan. Barnet ses i större utsträckning som en 

självständig individ med rättigheter, men även barnets skyddsbehov och barnets bästa ska 

komma i främsta rummet.  

 

En av de första regleringar som gällde barns rättigheter var 1842 års folkskolestadga, där det 

stadgades att alla barn i skolålder skulle gå i skolan, eller i vart fall från nio års ålder. Om 

föräldrarna inte skickade barnen till skolan skulle de varnas. Hjälpte inte det kunde barnen 

skiljas från föräldrarna för att överlämnas till någon som såg till att barnen fullgjorde sin 

skolgång. Detta är en av de första regleringar som ger samhället rätt att ta ett barn från sina 

föräldrar om de inte fullgjorde sina skyldigheter som föräldrar.28 Även i Norge var rättsläget 

vid den här tiden liknande det i Sverige och det fanns både fattigvårdslagar och en skollag. 

Norge var något senare med att införa skolplikt men när den infördes år 1860 var det i stort 

sett samma reglering som i Sverige. Norsk lag innebar att barn skulle gå i skolan från det år 

de fyllde sju och om föräldrarna inte såg till att barnen kom till skolan kunde de varnas och 

bötfällas av skolkommissionen. Om inte detta gav någon förändring fick 

fattigdomskommissionen sörja för att barnen blev placerade i ett hem där det sågs till att de 

gick i skolan.29 Redan här kan ett visst mellantvång skönjas eftersom föräldrarna kunde 

varnas och bötfällas om de inte såg till att barnen gick till skolan.  

 

                                                
27 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 16. 
28 Singer, Barnets bästa, s. 189. 
29 http://www.fagsider.org under kirkehistorie,kirkehistoriske lover, 1860. 
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Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet blev det vanligare med barn i fosterhem. 

Det var ett billigt och enkelt alternativ. Fosterhem kontrollerades dock sällan av staten och det 

visade sig i efterhand att många barn for mycket illa. De dåliga förhållandena för barn i 

fosterhem uppmärksammades och resulterade år 1902 i den första barnavårdslagstiftningen i 

Sverige.  

 

Den första barnavårdslagstiftningen innefattade två socialrättsliga lagar, lag om 

fosterbarnsvård (6 juni 1902) och lag angående fostran åt vanartade och i sedligt afseende 

försummade barn (13 juni 1902). Samhällets syn på barn hade inte förändrats särskilt mycket 

och i dessa två lagar gavs inget skydd mot om barnet misshandlades eller på annat sätt for illa 

i hemmet, vilket återspeglar samhällets syn på barn vid den här tiden.30 Under den här 

perioden anordnades dock nordiska barnavårdskongresser med tyngdpunkt på den sociala 

barnavården, barnets bästa och hur pedagogik, lagstiftning, institutioner och vård kunde 

utvecklas och vad man hade för erfarenheter i respektive länder. Dessa kongresser hjälpte till 

att föra utvecklingen framåt och lyfta frågan om barns rättigheter.31  

 

Norge var först i Norden och världen med en barnavårdslag, Lov om Behandling af forsømte 

barn 1896, även kallad vergerådsloven, som trädde i kraft 1900. Huvudbudskapet i denna lag 

var att barn skulle uppfostras inte straffas.32 Vi har i Sverige och Norge valt att benämna 

lagarna olika. I Norge har lagarna sedan början av 1900-talet varit benämnda som  skydds-

lagar medan vi i Sverige har valt att benämna det som vårdlagar.33 Att man i Norge valde att 

benämna det som skyddslagar antyder att man redan på den tiden i högre grad hade ett 

barnperspektiv i norsk rätt. Det kommer dock att dröja ytterligare några år innan ett 

mellantvång till skydd för barn införs. 

 

2.1.1. Barnavårdslagen och motsvarande lag i Norge 
Det dröjde inte allt för länge innan de svenska lagarna började diskuteras igen och efter flera 

lagförslag tillkom 1924 års barnavårdslag. Lagen innebar en ökad tillsyn över fosterhemmen 

från statens sida, det inrättades barnavårdsnämnder och länsstyrelsen fick i uppdrag att utöva 

tillsyn av barnavårdande verksamheter. Lagen innebar även ett utbyggt förebyggande arbete 

                                                
30 Singer, Barnets bästa, s. 191. 
31 Andresen, Gradarsdóttir, m.fl. Barnen och välfärdspolitiken, s. 85 ff. 
32 Ansersen, Gradarsdóttir, m.fl. Barnen och välfärdspolitiken, s. 152, NUO 2000:12 Barnevernet i Norge, kap. 
3.1. 
33 Ansersen, Gradarsdóttir, m.fl. Barnen och välfärdspolitiken, s. 155. 
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mot missförhållanden i hemmet och möjlighet till omhändertagande i samhällsvård eller 

skyddsuppfostran. Medlen för att åstadkomma en förbättring var förmaning till föräldrarna, 

varning till barnet, aga, föreskrifter och övervakning. I det fallet att dessa åtgärder inte ledde 

till någon förbättring kunde barnet omhändertas.34  

 

Skillnaden mellan omhändertagande för samhällsvård och omhändertagande för skydds-

uppfostran var att samhällsvård var riktat till fattiga, handikappade, övergivna och 

föräldralösa barn under 16 år. Hade barnet föräldrar innebar reglerna att de skulle samtycka 

till vården. Omhändertagande för skyddsuppfostran var riktat mot vanvårdade och vanartade 

barn och kunde ske mot förälderns vilja. Uppdelningen mellan frivillighet respektive tvång är 

än idag synlig i lagstiftningen.35 Det gavs genom denna lag en möjlighet att ingripa om barn 

ansågs fara illa i sina hem. Här återfinns det första reglerade mellantvånget till följd av att 

samhällets gavs en rätt att ingripa mot föräldrarna vilja genom förmaningar, föreskrifter som 

skulle följas eller övervakning. Det primära syftet var dock inte att skydda barnen från att fara 

illa utan snarare att tillgodose samhällets intresse utav att barnen blev goda samhälls-

medborgare när de växt upp.36  

 

Ungefär trettio år efter att 1924 års barnavårdslag tillkommit på börjades utarbetandet av en 

ny lag i Sverige som sedan ledde till lag (1960:97) om samhällets vård av barn och ungdom 

(BvL). BvL byggde till stor del på 1924 års lag men med ett mer modernt synsätt på individen 

och rättssäkerhet. Det betonades även att vikt skulle läggas på allmänt förebyggande arbete. 

Barnavårdsnämnderna blev obligatoriska och gavs i uppgift att vidta allmänt förebyggande 

åtgärder riktade mot individer samt bära det yttersta ansvaret för omhändertagande om så 

krävdes. Andra förtydliganden och förbättringar var att placering av barn i första hand skulle 

ske i enskilt hem och i andrahand på intuition. Lagen innebar också att aga på institutioner 

avskaffades och fosterbarnen fick därigenom ett tydligare skydd. Genom BvL infördes även 

att barn som var över 15 år skulle erkännas som självständiga rättssubjekt. De frigjordes 

därigenom till viss del från föräldrarna i rättsligt avseende.37 Här framkommer även 

mellantvånget tydligare och det var ett mer utökat mellantvång än vad vi har i dagens 

lagstiftning. 

 
                                                
34 1924 års barnavårdslag. 
35 Singer, Barnets bästa, s. 191. 
36 Singer, Barnets bästa, s. 192. 
37 Angående detta stycke, se Singer, Barnets bästa, s. 192. 
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Ingripandena var stegvis uppbyggd från frivillighet upp till tvång, i 4 kap. BvL, som handlar 

om vad barnavårdsnämndens ska vidta för åtgärder, återfinns mellantvånget. I 4 kap. 25 § 

BvL behandlades de så kallade miljöfallen där barnet misshandlades eller vanvårdades i 

hemmet och de så kallade beteende fallen där den unge själv hade ett beteende som var 

skadligt. Nästa steg var 4 kap. 26 § BvL som föreskrev att om något av förhållandena i 4 kap. 

25 § förelåg skulle barnavårdsnämnden vidta förebyggande åtgärder i fyra steg. 

1. Hjälpåtgärder, ge stöd och råd till den unge och dennes föräldrar/vårdnadshavare. 

2. Förmaningar till föräldrarna och varningar till barnet. 

3. Föreskrifter rörande den unges levnadsförhållanden. Föreskrifter kunde enligt 4 kap. 

27 § BvL gälla anlitande av barnavårdsanstalt, behandling av sjukdom eller andra 

kroppsliga eller själsliga svagheter, sysselsättning, vistelseort, förfogande över 

arbetsinkomster, förbud att använda narkotika eller berusningsdrycker.  

4. Övervakning. En övervakare utsågs vilken enligt 4 kap. 28 § BVL hade till uppgift att 

följa den unges utveckling samt uppmärksamma den unges levnadsförhållanden. En 

övervakare stod under barnavårdsnämndens tillsyn och skulle rapportera till dem. 

Övervakningen gällde tillsvidare men skulle omprövas minst en gång om året.  

Om förebyggande åtgärder inte ansågs lämpliga eller hade prövats utan framgång skulle 

barnet omhändertas för samhällsvård enligt 4 kap. 29 § BvL. Enligt 4 kap. 24 § BvL skulle 

barnavårdsnämnden så fort ett beslut enligt 4 kap. 29 § BvL fattats meddela barnets föräldrar 

eller vårdnadshavare och efterfråga deras samtycke till omhändertagandet. Om föräldrarna 

inte samtyckte till vård skulle beslutet underställas länsstyrelsens prövning.38 Sammantaget 

hade dåtidens barnavårdsnämnd, större befogenheter att ingripa, mot vårdnadshavares vilja, 

än vad socialtjänsten har idag.  

 

I Norge stod sig lagen från 1896 ända fram till 1953 då en ny lag tillkom efter att en 

barnevernskomité upprättats 1947 med uppgift att göra en omfattande revision av 

vergerådsloven. I den nya lagen, 1953 års barneverns lov, var utgångspunkten att föräldrarna 

hade huvudansvaret för barns uppväxt och att den hjälp och det stöd som barn eller föräldrar 

kunde behöva från staten skulle vara frivilligt så långt det var möjligt. Tvångs-

omhändertagande skulle var en sista utväg.39 

                                                
38 SFS 1960:97. 
39 NUO 2000:12 Barnevernet i Norge, kap. 3.1.5.  
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2.1.2. Införandet av SoL och LVU och barnevernloven 

från 1992  
1982 kom SoL och LVU. Det var en stor reform i Sverige och de nya lagarna skiljde sig en 

hel del från 1960 års BvL. 1960 års lag var en ålderdomlig lagstiftning och ansågs inte spegla 

samhällets syn på barn.40 Redan i förarbetena till 1960 års lag hade det diskuterats att det vore 

lämpligt att skilja tvingande insatser från de frivilliga insatserna.41 Genom reformen ersattes 

flera olika lagar barnavårdslagen, nyckterhetsvårdslagen, socialhjälpslagen och barnomsorgs-

lagen med socialtjänstlagen och en helhetssyn på den sociala vården skapades. Jämlikhet, 

solidaritet och trygghet var ledorden.42 Begreppet fosterbarn avskaffades och samhällets 

ansvar för ”fosterbarn” höjdes från 16 till 18 år.43 Socialtjänsten uppdrag var att ha en helhets-

syn, den enskildes eller en grupps förhållanden skulle ses i förhållande till hela den sociala 

miljön. All vård och behandling skulle ske i frivilliga former och endast när det gällde barn 

och ungdomar skulle möjligheten till vård mot den enskildes vilja behållas men nu i en 

separat lag (LVU). Socialtjänstlagen skulle vara en målinriktad ramlag och socialtjänstens 

verksamhet skulle bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Varje 

kommun skulle svarar för socialtjänsten inom sitt område och ha det yttersta ansvaret för att 

den som vistades i kommunen fick det stöd och den hjälp som den behövde.44  

 

Frivillighet var ledorden i den svenska socialtjänstreformen, hjälp till familjer och barn skulle 

ske med samtycke från föräldrarna och vara utformad så som den enskilde fann godtagbart 

och lämpligt samt gav det bästa resultatet sett från samhällets sida.45 Övervakning av den 

enskilde eller kontroll i form av föreskrifter skulle inte längre få förekomma inom social-

tjänsten. Kontaktpersoner eller kontaktfamiljer skulle däremot kunna utses, till den som 

samtyckte till det och var i behov av det. Tvångsomhändertagande skulle i undantagsfall vara 

möjligt, om hänsyn till barnets bästa motiverade det skulle socialtjänsten se till att den unge 

fick vård utanför det egna hemmet.46 

 

                                                
40 Prop. 1979/80:1, s. 109. 
41 Prop. 1979/80:1, s. 114. 
42 Prop. 1979/80:1, s. 116. 
43 Prop. 1979/80:1, s. 3. 
44 Angående detta stycke, se Prop. 1979/80:1, s. 1. 
45 Singer, Barnets bästa, s. 193. 
46 Prop. 1979/80:1, s. 2. 



 

 16 

LVU ersatte i viss utsträckning barnavårdslagensbestämmelser om omhändertagande för 

samhällsvård.47 Vård med stöd av LVU skulle beslutas av dåvarande länsrätten efter ansökan 

från socialtjänsten. Socialnämnderna uppdrag inriktades mot att hjälpa och stödja den 

enskilde i hemmet och så långt det var möjligt förebygga att barn skiljdes från sina föräldrar.48 

Det infördes en stärkt rättssäkerhet för barn och unga med muntlig förhandling inför länsrätt 

och obligatoriskt förordnande av offentligt biträde vid rättegång. De förebyggande åtgärderna 

som tidigare fanns i BvL ersattes med stöd- och hjälpåtgärder som erbjöds den enskilde inom 

socialtjänstens verksamhet. Dessa stöd- och hjälpåtgärder förutsatte samtycke. Enligt 

förarbetena tjänar åtgärderna sitt syfte bäst när de ges i samförstånd med den unge och 

föräldrarna.49  

 

I LVU som infördes genom lag 1980:621 saknades helt förebyggande insatser, mellantvång 

var således helt borta i lagen under några år. Innan socialtjänstreformen var gränsen mellan 

tvång och frivillighet inte helt tydlig. Genom införandet av SoL och LVU skapades istället ett 

glapp mellan frivillighet och tvång.  

 

Efter några år kom omfattande kritik mot att glappet mellan SoL och LVU ansågs stort.50 

Denna kritik medförde att lagen ändrades och ett mellantvång som gällde ungdomar infördes. 

Enligt förarbetena till ändring som gjordes 1985, var det viktigt att slå vakt om socialtjänst-

reformens starka prioritering av frivillighet.51 Det ansågs samtidigt finnas ett problem med 

unga som avvisade hjälp, vilket ledde till att socialtjänsten tvingades vänta tills situationen var 

så allvarlig att tvångsvård enligt LVU blev tillämplig.52 Ett ytterligare problem var att det 

skett en tydlig ökning av överströmning från socialvården till kriminalvården. Det medförde 

att ungdomar som dömdes till skyddstillsyn hade ökat markant, vilket inte var ett önskvärt 

resultat av reformen.53  

 

De ändringar som infördes i LVU avsåg åtgärder rörande ungdomar som till följd av 

missbruk, brottslig verksamhet eller annat jämförbart beteende närmade sig en situation där 

de utsatte sin hälsa eller utveckling för allvarlig fara. Förutsättningarna för att mellantvång 

                                                
47 4 kap. 29 § BvL. 
48 Prop. 1979/80:1, s. 122. 
49 Prop. 1979/80:1, s. 501. 
50 Prop. 1984/85:171, s. 15. 
51 Prop. 1984/85:171, s. 20. 
52 Prop. 1984/85:171, s. 21. 
53 Prop. 1984/85:171, s. 22. 



 

 17 

skulle tillämpas var att den unge bedömdes kunna bo kvar i sitt eget hem. En ytterligare 

förutsättning skulle vara att föräldrarna kunde motiveras till att medverka till behandlingen, 

men beslut skulle även kunna meddelas utan vårdnadshavarens samtycke.54 De insatser som 

föreslogs i förarbetena var särskilt förordnad kontaktperson och behandling i öppna former. 

Om det ansågs lämpligt kunde båda insatserna kombineras. I samband med mellantvångs-

insatser skulle det upprättas en behandlingsplan där det framgick vad som hade försökts 

tidigare, vilket behandlingsbehov den unge hade samt vilken behandling som planerades. 

Behandlingsplanen skulle så långt det var möjligt upprättas i samförstånd med den unge och 

föräldrarna.55 I och med lagändringen är mellantvånget tillbaka men det gäller endast en 

begränsad grupp av barnen i samhället. Det har efter att mellantvånget återinfördes 1985 flera 

gånger föreslagits ett utökat mellantvång men hitintills har det inte skett några större eller mer 

omfattande förändringar vad gäller mellantvånget. I kapitel fyra, där jag beskriver hur Sverige 

motiverar att mellantvånget endast gäller ungdomar, kommer en närmare beskrivning av vilka 

förslag till utökat mellantvång som lagts fram de senaste åren. 

 

Även i Norge tillsattes en utredning som skulle utarbeta ett förslag om ny socialtjänstlag i 

landet. Tanken var att den nya socialtjänstlagen som lades fram 1989 skulle ersätta 

barnevernloven från 1953 och samla all social lagstiftning under en och samma lag, precis 

som i Sverige. Men efter regeringsskiftet hösten 1989 drogs förslaget tillbaka. Två år senare 

1991 kom ett nytt förslag om ”socialtjänstreform” men inte heller denna gång ledde det till att 

barnevernloven ersattes med ett kapitel i en socialtjänstlag. Året efter kom ett förslag om ny 

barnevernlov som ledde till lov om barneverntjenester av 17. Juli 1992 nr. 100 (bvl.) förslaget 

byggde till stor del på 1953 års lag. Strukturen var densamma, barn ska växa upp med sina 

biologiska föräldrar och insatser till barn och familjer ska i ske i hemmet. Endast i 

undantagsfall och om det är nödvändigt ska barn tvångsomhändertas och skiljas från sina 

föräldrar.56  

 

I Norge har utvecklingen gått i motsatt riktning och insatser av mellantvångskaraktär har 

utökats de senaste åren, det beskrivs närmare i kapitel tre, under barnevernsloven och insatser 

av mellantvångskaraktär, samt i kapitel fyra, under hur Norge motiverar att insatser av 

mellantvångskaraktär gäller alla barn.  

                                                
54 Prop. 1984/85:171, s. 23. 
55 Prop. 1984/85:171, s. 24. 
56 Lindboe, barnevernloven, s. 13. 
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2.2. Sammanfattning  
Det har under det senaste århundradet skett en omfattande förbättring vad gäller barns 

rättigheter. Från att barn endast sågs som en tillhörighet till sina föräldrar till dagens syn på 

barn som enskilda individer med rättigheter. Mellantvånget återfinns i både svensk och norsk 

lagstiftning redan i början på 1900-talet men framträder mer tydligt efter lagstiftnings-

reformerna i mitten av 1900-talet. Norge och Sverige har haft en liknande syn på barnrätten 

men den har även skiljt sig åt på flera punkter. Norge har valt att benämna det som 

skyddslagar medan Sverige har valt att benämna det som vårdlagar. Norge har valt att ha kvar 

systemet med en barnskyddslag medan Sverige på 1980-talet valde att samla all social-

lagstiftning i socialtjänstlagen med undantag för LVU. Norge har kvar den modellen med 

olika steg från frivillighet till tvång (barnevernsloven 4 kap.) medan Sverige har delat upp det 

i två olika lagar (SoL och LVU). Socialtjänstlagens mål var högt satta och det har inte alltid 

varit lätt för socialtjänsterna runt om i landet att uppfylla lagens mål. Det har sedan 1982 skett 

många ändringar och förbättringar i lagen för att stärka barnperspektivet och barnets bästa.57 

Det har även skett en del förändringar som inskränkt föräldrarnas bestämmanderätt vilket jag 

kommer in närmare på i kapitel 4. Mellantvång var helt borta under en kort period på 1980-

talet men återinfördes sedan, men då mer begränsat än det mellantvång som återfanns i BvL. 

Det mellantvång som infördes år 1985 omfattar endast barn med beteendeproblematik.  

 

Den historiska tillbakablicken har gjorts för att förstå bakgrunden till dagens reglering och få 

en bild av hur mellantvånget utvecklats. Barnavårdnämnden hade innan socialtjänstreformen 

möjlighet till förebyggande insatser i hemmet, i syfte att undvika ett tvångsomhändertagande. 

Samhället hade således större befogenheter att ingripa i den enskildes privat- och familjeliv 

innan reformen än efter. Föräldrars rätt till sina barn stärktes där igenom medan barnens rätt 

till stöd och hjälp från samhället inskränktes. 

  

                                                
57 Singer, Barnets bästa, s. 193. 
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3. Förutsättningar i Sverige och Norge för att besluta 

om mellantvång 
 

3.1.  Föräldrars och samhällets ansvar för barn 
Fokus i det här kapitlet är föräldrarnas skyldigheter gentemot barnet, det vill säga barnets rätt 

att få den omvårdnad barnet behöver av sina föräldrar för en trygg uppväxt. Men även 

samhällets skyldigheter att ge barn en trygg uppväxt tillsammans med sina föräldrar vilket 

mellantvång kan bidra till. Inledningsvis redovisas kort för föräldrars och samhällets ansvar 

för barn, för att sedan gå in på att frivilliga insatser alltid ska utredas innan tvångsåtgärder 

vidtas. Där efter redovisas för tvångsinsatser för att slutligen komma till förutsättningarna för 

mellantvång. Frivillighet och tvång behandlas innan mellantvånget eftersom mellantvång är 

gränslandet däremellan och till viss del bygger på både tvång och frivillighet. 

 

3.1.1. Sverige 
Som även påpekats i kapitel 1 är det i första hand föräldrarna som ansvarar för att barnets 

rättigheter och behov av omvårdnad blir tillgodosedda. Föräldrarna har rätt att ta beslut när 

det gäller barnet tills den dag barnet fyller 18 år. Föräldrarna har även rätten och skyldigheten 

att företräda barnet i personliga frågor, så som vård och utbildning men även i rättsliga 

processer. Föräldrars ansvar för sina barn kommer till uttryck i 6 kap. föräldrabalken 

(1949:381) (FB). Inledningsvis beskrivs barnets grundläggande rättigheter, barn har rätt till 

omvårdnad, trygghet och en god fostran samt att behandlas väl och inte utsättas för 

kränkningar eller misshandel 6 kap. 1-2 a §§ FB. I 6 kap. 2 § FB föreskrivs att ett barn ska stå 

under vårdnad av sina föräldrar alternativt en förälder och att den som har vårdnaden om 

barnet har ansvar för att barnet får sina behov och grundläggande rättigheter tillgodosedda. 

Vidare föreskrivs att föräldrarna ansvara för att barnet får den tillsyn det behöver i förhållande 

till ålder och utveckling samt tillse att barnet får tillfredställande utbildning och försörjning.  

 

Föräldrarnas ansvar för barn framgår även av art. 8 EKMR och art. 16 i BK. Barn har precis 

som vuxna rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv och myndigheter får endast ingripa i 

familjelivet med stöd av lag och om det kan anses nödvändigt. I enlighet med dessa artiklar 

bär föräldrarna huvudansvaret för barnen och både barn och föräldrar har rätt till sitt privat- 
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och familjeliv utan inverkan från staten. Samhället bär dock det yttersta ansvaret och har rätt 

att ingripa, om det behövs, för att säkra barnets rätt till trygghet och utveckling. 

 

Föräldrars ansvar för barn kommer även till uttryck i art. 5 och art. 18 BK. Där stadgas att 

föräldrarna har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling samt att barnet får sina 

rättigheter beaktade. Utgångspunkten i BK är att barn mår bäst av att växa upp med sina 

föräldrar. Samhället ska, så långt det är möjligt, se till att familjer får den hjälp och det stöd 

som behövs för att barnen ska få en bra uppväxt.58 Artiklarna 5 och 18 måste läsas i ljuset av 

hela BK och särskilt med beaktande av grundprinciperna.59 Föräldrarna ska respektera sina 

barn, ge dem kärlek, omvårdnad, utbildning och en trygg bas som förbereder dem för 

vuxenlivet. Föräldrarna ska även tillse att barn utifrån sina individuella behov får bra 

förutsättningarna att utvecklas. BK är inte bindande för den enskilde föräldern, varför det är 

statens uppgift att se till att föräldrar ger sina barn en bra uppfostran och goda utvecklings 

möjligheter under barndomen. I samhällets ansvar ingår således att bistå föräldrarna när de 

har behov av det, men även ytterst se till att barnet får sina rättigheter tillgodosedda art. 18 

BK. Om föräldrarna, trots samhällets stöd, inte klarar att tillgodose barnens behov ska 

samhället träda in i föräldrarnas ställe och ge barnet den omvårdnad barnet har behov av.60  

 

Socialförvaltningen i kommunerna har som uppdrag att tillgodose social trygghet för den 

svenska befolkningen.61
 Socialförvaltningen ska enligt 1 kap. 1 § och 5 kap. 1 § SoL erbjuda 

stöd och hjälp till familjer och barn samt verka för att barn växer upp under trygga 

förhållanden. Barn har i enlighet med art. 6 i BK rätt till liv, överlevnad och utveckling. 

Begreppet utveckling ska tolkas brett och innefatta fysisk, psykisk, andlig, moralisk, social 

och psykologisk utveckling, målet är att garantera barn optimala möjligheter.62 Barnet ska 

förberedas för vuxenlivet, men även barnets utveckling här och nu är av stor vikt.63 Enligt art. 

19 BK har barn rätt till skydd mot alla typer av fysiskt och psykiskt våld, vanvård och 

försummelse. Art. 19 kräver att staten vidtar olika åtgärder så som lagstiftande, 

administrativa, utbildande och sociala åtgärder för att skydda barn från alla typer av våld.64 

Det som föreskrivs i art. 6 och 19 BK kommer även till uttryck i 5 kap. 1 § SoL, där det 
                                                
58 Handbok om barnkonventionen, s. 11-12. 
59 Grundprinciperna är, icke diskriminering (art. 2), barnets bästa (art. 3), rätten till liv, överlevnad och 
utveckling under barndomen (art. 6) samt att få sin åsikt beaktad (art. 12). 
60 Handbok om Barnkonventionen, s. 174. 
61 SOU 2001:72, s. 195. 
62 Cederborg, Barnperspektiv i socialtjänstens arbete, s. 27. 
63 Cederborg, Barnperspektiv i socialtjänstens arbete, s. 27. 
64 Handbok om Barnkonventionen, s. 187. 
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framgår att socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn och unga.65
 Socialtjänsten i en 

kommun är således det yttersta skyddsnätet för ett barn. Socialtjänsten har en skyldighet att 

tillhandahålla stöd och hjälp till alla barn. En skyldighet som är förstärkt med en rätt till 

myndighetsutövning om så behövs. Efter beslut av socialnämnden har socialtjänsten nämligen 

viss befogenhet att tvångsomhänderta barn med stöd av LVU.66
 Det krävs dock att ett 

tvångsomhändertagande underställs domstolsprövning. Både föräldrarna och samhället har 

således ett stort ansvar för att barn ska få växa upp under goda och utvecklande förhållanden. 

Barn ska få det stöd och den hjälp de behöver för att utvecklas till goda samhällsmedborgare 

och individer med goda sociala och ekonomiska förutsättningar. 

 

3.1.2. Norge 
Även i norsk rätt är utgångspunkten att det är barnets biologiska föräldrar som har ansvar för 

barnets uppfostran och att barnet får sina grundläggande behov tillgodosedda.67 I norsk lag 

kommer föräldrarnas ansvar för barn till uttryck i 5 kap. 30 § Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn 

og foreldre (bl.).68 Norsk rätt kan sägas ha samma utgångspunkt som svensk rätt. Barnen ska, 

även enligt norsk rätt, i första hand fostras och vårdas av sina föräldrar. Om föräldrarna inte 

klarar att tillgodose barnens behov av omvårdnad, utveckling och trygghet är det, även i 

Norge, samhället som har det yttersta ansvaret. I Norge är ”det biologiske prinsipp” en viktig 

princip och innebär ett ansvar för samhället att tillse att barn, i största möjliga mån, har en god 

kontakt med sina biologiska föräldrar.69 Samhällets insatser för familjer och barn kräver 

precis som i Sverige lagstöd utifrån legalitetsprincipen.70  

 

Norsk barnskyddsslagstiftning är inte uppbyggd som den svenska, även om det finns likheter. 

I Norge finns ingen övergripande lag som gäller alla samhällets insatser till socialt utsatta så 

som vi i Sverige har socialtjänstlagen. I Norge har man istället valt att ha en särskild lag, bvl, 

                                                
65 1 § LVU samt 1 kap. 1 § SoL och 5 kap. 1 § SoL. 
66 Prop 2002/03:53, s. 45. 
67 Lindboe, Barnevernloven, s. 12. 
68 ”Barnet har krav på omsut og omtanke frå dei som har foreldreansvaret. Dei har rett og plikt til å ta 
avgjerder for barnet i personlege tilhøve innanfor dei grensene som §§ 31 til 33 set. Foreldreansvaret skal 
utøvast ut frå barnet sine interesser og behov.  
Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å gje barnet forsvarleg oppseding og forsyting. Dei skal syte for at 
barnet får utdanning etter evne og givnad. 
Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir 
utsett for skade eller fare. Dette gjeld òg når valden brukast som ledd i oppsedinga av barnet. Bruk av vald og 
skremmande eller plagsam framferd eller annan omsynslaus åtferd overfor barnet er forbode”. 
69 Lindboe, Barnevernloven, s. 12.  
70 Lindboe, Barnevernrett, s. 23. 
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som behandlar samhällets ansvar för barn och barns rättigheter till stöd och hjälp. I norsk lag 

framgår av § 1-1 bvl. att syftet med lagen är att barn som lever under förhållanden som kan 

skada deras utveckling ska få rätt hjälp i tid.  

 

Barneverntjenesten i Norge är det samhällsorgan som ansvara för att tillse att barn växer upp 

under goda förhållanden och att barn och familjer får den hjälp de har rätt till enligt § 2-1 bvl. 

Barenvernstjeneste, ett administrativt organ som ska finnas i varje kommun, har i stora drag 

ett liknande uppdrag som socialtjänsten har i Sverige och ansvarar för att barn får den hjälp de 

har rätt till enligt bvl. Barnevernstjensten har, precis som socialtjänsten, även ett ansvar för 

uppsökande verksamhet och att försöka förebygga att barn hamnar i en sådan situation att 

lagen blir tillämplig.71 Som huvudregel gäller lagen alla barn under 18 år, men det finns 

möjlighet att förlänga insatserna till den dag barnet fyller 23 år, om barnet samtycker till att så 

görs. En förlängning av insatserna kan exempelvis bli aktuellt om ett barn är placerat i 

familjehem. Familjehemsplaceringen kan då upprätthållas även efter det att barnet fyllt 18 år. 

Tvångsomhändertagandet upphör dock den dag barnet fyller 18 år, som ett naturligt led i att 

barnet blir myndig på sin 18 års dag, § 1-3 bvl.  

 

I kapitel 4 bvl. finns de särskilda åtgärderna ”hjelpetiltak for barn og barnefamilier”. 

”Hjelpetiltak” kan jämställas med stödjande insatser eller stödåtgärder och fortsättningsvis 

kommer begreppet stödjande insatser att användas. § 4-1 bvl stadgar att det ska läggas 

avgörande vikt på vad som är bäst för barnet. Av kommentar till bestämmelsen framgår att 

barnets bästa alltid ska vara avgörande för om det ska sättas in en åtgärd och vilken åtgärd 

som ska sättas in. Det framgår även att föräldrarnas behov ska vara underordnad barnens rätt 

till stöd och hjälp. Om en insats är till barnets bästa ska den sättas in även om det medför en 

svår belastning för föräldrarna. Hjälpinsatser utifrån lagen ska alltid grundas på barnets behov 

och får inte vara en reaktion på barnets beteende. Barn ska ha en stabil och god vuxenkontakt, 

särskilt i de fallen det kan bli aktuellt att flytta barnet från sina biologiska föräldrar.72  

 

Barnet ska även ha rätt till stabilitet och kontinuitet i omsorgen och barnets åsikter ska, utifrån 

ålder och mognad, beaktas vid bedömningen av vad som är till barnets bästa. Enligt § 6-3 bvl 

ska barn från sju års ålder informeras och få komma till tals, samt att barnets synpunkter ska 

tillmätas vikt vid beslut. Även barn under sju år har rätt att komma till tals och få sin åsikt 

                                                
71 Ofstad, Skar, Barnevernloven, s. 54. 
72 Angående detta stycke, se Ofstad, Skar, Barnevernloven, s. 66. 



 

 23 

beaktad om de är i stånd att bilda egna synpunkter, ett tydligt spår av art. 12 BK. Barn över 15 

år har partsställning, med förbehåll för att barnet förstår vad saken gäller.73  

 

Det kan här konstateras att vissa likheter med den svenska lagstiftningen är tydlig, så som 

föräldrarnas ansvar för sina barn samt att insatser från samhället ska, så långt det är möjligt, 

ske med samtycke från föräldrarna. Barnets rätt till stöd och hjälp upplevs dock som tydligare 

i norsk rätt. En förklaring till det kan vara att Norge är det land i Norden som inkorporerat 

flest människorättskonventioner, där ibland BK. I Norge infördes BK som lag genom Lov 

21.mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (mrl.) år 2003.74 

Efter inkorporationen fick BK företräde framför kolliderande norska lagar, i enlighet med § 3 

mrl. BK har satt tydliga spår i den norska lagstiftningen, lagstiftningen ska överensstämma 

med konventionen eftersom konventionen har företräde.  

 

 

3.2. Frivillighet och samtycke är huvudregeln 
Både i Sverige och Norge är utgångspunkten att samhällets insatser och stöd till barn och 

föräldrar ska ske med samtycke. I Sverige har socialtjänsten ett stort ansvar för barns 

välmående och för att barns rättigheter blir tillgodosedda. Att frivillighet är huvudregeln 

framkommer inte helt tydligt genom att bara läsa lagtexten. Av sista meningen i 1 kap. 1 § 

SoL framgår dock att socialtjänstens verksamhet ska bygga på människors rätt till 

självbestämmande och integritet. I förarbetena till nu gällande socialtjänstlag kommer dock 

frivilligheten tydligt till uttryck, där betonas att de grundläggande värderingar som präglade 

1980 års socialtjänstreform alltjämt ska vara gällande.75  

 

De grundläggande värderingar som gäller för socialtjänsten är principerna om helhetssyn, 

frivillighet och förebyggande perspektiv. Den enskildes resurser skall tas tillvara och  

individens delaktighet och egna ansvar skall beaktas. Socialtjänsten skall präglas av 

frivillighet och självbestämmande, kontinuitet, flexibilitet, normalisering, närhet och valfrihet. 

Principerna ger uttryck för den människosyn som skall prägla socialtjänsten och att 

frivillighet gäller i förhållande till insatser enligt SoL.76. Ansvaret för barn preciseras i 5 kap. 

1-3 §§ SoL där det framgår att barnets bästa ska vara i fokus, även här framkommer att alla 
                                                
73 Angående detta stycke, se Ofstad, Skar, Barnevernloven, s. 323 ff. 
74 www.regjeringen.no under dokument, lover og regler, menneskerettsloven. 
75 Prop. 2000/01:80, s. 82. 
76 Angående detta stycke, se Prop. 2000/01:80, s. 82. 
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insatser enligt SoL kräver samtycke och är frivilliga för den enskilde. Att insatser enligt SoL 

ska vara frivilliga och ske i samförstånd med barn och deras föräldrar kommer även till 

uttryck i 1 § LVU.  

 

Även i Norge är huvudregeln att det finns samtycke för att sätta in stödjande insatser till 

familjen. Det framgår dels av lagens uppbyggnad att stödjande insatser i första hand ska vara 

baserade på ett samtycke från föräldrarna.77 Insatser enligt § 4-4 2 st. förutsätter samtycke och 

barnevernstjenesten ska erbjuda stödjande insatser till familjen om barnet på grund av 

förhållanden i hemmet eller av andra omständigheter har särskilt behov av stödjande insatser. 

Med särskilda behov menas ett behov utöver vad barn i allmänhet har, det är ett lågt ställt 

krav och det är även syftet.78 Att insatser enligt barnevernsloven i förstahand ska sättas in med 

samtycke från föräldrarna framgår också av riktlinjerna för tillämpning av förebyggande 

insatser.79 Stödjande åtgärder i hemmet kräver dock inte samtycke utan kan även sättas in 

genom pålegg (föreläggande)80 till föräldrarna. Det är bara fylkesnemnda for barnevernet og 

sociale saker (fylkesnämnden) som kan besluta om föreläggande till föräldrarna att ta emot 

stöd och hjälp.81 Förutsättningarna för att ett föreläggande ska bli aktuellt redovisas nedan 

under insatser av mellantåvångskaraktär i norsk rätt. 

 

3.2.1. Tvång 
Enligt svensk rätt har föräldrarna ansvar för sina barn men LVU inskränks den rätten under 

vissa särskilda och i lagen angivna förutsättningar. Vid ett tvångsomhändertagande förlorar 

föräldrarna ”vårdnaden” om sitt barn och barnet förlorar sina föräldrar.82 Det är barnets bästa 

som står i fokus och det finns lagstadgat vilket stöd barnet och det familjehem där barnet 

vårdas ska få. Föräldrar som fråntagits sitt barn omfattas dock inte av det skyddet vilket kan 

göra att föräldrarna inte får de stödinsatser som de behöver för att komma tillrätta med de 

problem som föreligger i hemmet.83
 Om föräldrarna frivilligt går med på den föreslagna 

vården behövs inte LVU eftersom hela familjen då kan vårdas frivilligt enligt SoL. Om barnet 

däremot vårdas enligt LVU har det rätt till umgänge med sina föräldrar. Umgänge med 

                                                
77 Collin-Hansen, Innføring i barnerett for barnevernspedagoger, s. 353. 
78 Ofstad, Skar, Barnevernloven, s. 82. 
79 Departementets retningslinjer om hjälpetiltak, p 3.1. 
80 Pålegg, går att jämföras med ett föreläggande. www.ne.se , under föreläggande ”föreläggande, beslut av 
domstol eller annan myndighet som innebär att den beslutet riktar sig till ska vidta viss angiven åtgärd eller 
underlåta något”. 
81 www.budfdir.no se under, Barnevernet, tiltak i barenvernet, hjelpetiltak i hjemmet 
82 Med vårdnad avses här den dagliga omvårdnaden och umgänget med barnet. 
83 Forsman, Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn, s. 284. 
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föräldrarna under vårdtiden är viktig för att barnet ska känna trygghet och det underlättar för 

en eventuell hemflyttning. Det finns dock undantag och det är när det inte anses vara till 

barnets bästa att ha umgänge med föräldrarna eftersom umgänget kan anses skada barnet.84 

Enligt art. 25 BK ska staten regelbundet försäkra sig om att ett barn som är omhändertaget har 

det bra. Socialförvaltningen har ansvar för omhändertagna barn och hur deras situation 

utvecklas när de är placerade. Socialförvaltningen tar över föräldrarnas ansvar för att se till att 

barnet får den omvårdnad och trygghet det behöver.85 Tvångsvård av barn ska inledas utanför 

det egna hemmet det framgår av 11 § 2 st. LVU. Med hem avses där barnet stadigvarande 

vistas, det är oftast i föräldrarnas hem men kan även vara ett annat hem.86 

 

De krav som ställs för att ett tvångsomhändertagande enligt LVU ska genomföras är högt 

ställda och återfinns i 2 och 3 §§ LVU. Tvångsvård av barn måste underställas domstols-

prövning, socialnämnden lämnar in en ansökan hos förvaltningsrätten (FörvR), som meddelar 

beslut i frågan. Det finns två olika grunder till tvångsomhändertagande av barn. Dessa är 

miljöfallen som regleras i 2 § LVU och beteendefallen som regleras 3 § LVU. Miljöfallen är 

när ett barn, i sitt hem, blir utsatt för fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, 

brister i omsorgen eller att det föreligger andra förhållanden i hemmet som innebär en 

påtaglig risk för barnets utveckling eller hälsa. Beteendefallen är när ett barn själv utsätter sin 

hälsa eller utveckling för allvarlig risk genom missbruk, brottslig verksamhet eller annat 

socialt nedbrytande beteende. 

 

När det handlar om fysisk misshandel enligt 2 § LVU ska det rent objektivt röra sig om 

kroppsskada, sjukdom, smärta eller att barnet försätts i vanmakt.87 Psykisk misshandel är 

svårare att konkretisera men handlar om förälderns relation och förhållningssätt till barnet och 

att det hindrar barnets utveckling av en positiv självbild. Det kan exempelvis handla om 

upprepade kränkningar och att barnet upplever att det inte är omtyckt av föräldern.88 Det är 

risksituationen för barnet som ligger i fokus och det saknas därmed anledning att resonera 

kring gärningsmannens avsikt eftersom det saknar betydelse i LVU.89 

 

 
                                                
84 SOSFS 1997:15, s.70 ff. 
85 Singer, barnets bästa, s. 232. 
86 Lundgren, m.fl. Nya sociallagarna, s. 343 f.  
87 Jfr 3 kap. 5 och 6 §§ BrB. 
88 Se Karnov Internet, Lag (1992:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 2 §, not 9, 1 november 2016. 
89 Se Karnov Internet, Lag (1992:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 2 §, not 9, 1 november 2016.  
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Beteendefallen 3 § LVU riktar sig i förstahand till äldre barn, eftersom den handlar om ett 

beteende hos barnet som gör att det utsätter sig för risk. I paragrafen radas det upp olika 

beteende som kan utgöra ett socialt nedbrytande beteende. Missbruk innefattar många olika 

preparat, såsom alkohol, narkotika och mediciner, dopingpreparat däremot ses inte som 

missbruk men kan ses som annat socialt nedbrytande beteende. Enstaka bruk av alkohol ses 

inte som missbruk medan enstaka bruk av tung narkotika kan utgöra missbruk. Det måste 

alltid göras en helhetsbedömning i det enskilda fallet där ålder, missbruksmedel, omfattning 

och andra omständigheter som kan påverka ska vägas in. För att 3 § LVU ska vara tillämplig 

behöver det inte föreligga ett beroende, eftersom risk för skada kan uppstå redan innan ett 

beroende konstaterats. Med brottslig verksamhet avses inte ringa och enskilda brott utan 

brotten måste ha en viss varaktighet, kontinuitet eller vara av allvarlig art. Annat socialt 

nedbrytande beteende är ett beteende som strider mot samhällsnormen. Det kan exempelvis 

vara att barnet ofta vistas i missbruksmiljöer, prostituerar sig, eller begår småbrott. Det är 

endast exemplifieringar på vad som kan vara ett socialt nedbrytande beteende och det kan 

även vara andra beteenden som faller in under paragrafen. Dock anses inte psykisk ohälsa 

falla in, det vill säga ett beteende som beror på en funktionsnedsättning eller sjukdom.90  

 

Enligt LVU krävs att det föreligger en påtaglig risk. Beslutet i en riskbedömning är en 

bedömning av risken för en framtida skada, inte en prövning av hur sannolikt det är att ett 

visst historiskt skeende har inträffat. Bedömning av den framtida risken utgör en prognos om 

en framtida skada och är svår att göra eftersom vi inte kan se in i framtiden. Det är ett 

komplext rättsområde där många intressen ska hanteras och balanseras. Miljörekvisitet är 

bakåt blickande medan riskrekvisitet, samtyckesrekvisitet och barnets bästa är framåt-

blickande, så kallade prognosrekvisit. I 2 § LVU ställs det krav på att ett eller flera av miljö-

rekvisiten är uppfyllda för att man ska kunna gå vidare och bedöma risken för skada. Som 

tidigare konstaterats ska skadeeffekten bero på ett eller flera miljörekvisit.91  

 

Att det ska föreligga en påtaglig risk för skada innebär att det inte kan vara frågan om någon 

ringa, övergående eller mindre betydande risk för skada. Det ska gå att konstatera att risken 

för skada har en inverkan på barnet och barnets vårdbehovet ska vara tydligt. Subjektiva 

antaganden om risk kan inte läggas tillgrund för ett tvångsomhändertagande. Det ska således 

                                                
90 Angående detta stycke, se Mattsson, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 3 §, Lexino 
2016-10-01. 
91 Angående detta stycke, se Kaldal, Parallella processer, s. 171-172, 279-283. 
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föreligger konkreta omständigheter som talar för en risk för skada hos barnet. Problem hos 

föräldrarna i sig ska inte medföra ett omhändertagande, utan det är de problem det orsakar 

barnet som ligger tillgrund för ett omhändertagande.92  

 

I norsk rätt har man de senaste åren framhållit vikten av barns relation till sina föräldrar och 

att det är av vikt att inte skilja barnen från föräldrarna utan att det först har försökts med 

insatser i hemmet. Det ska enligt norsk rätt göras en lämplighetsbedömning av insatser utan 

samtycke. § 4-12 bvl. är den paragraf som är den centrala bestämmelsen i fråga om tvångs-

vård utanför det egna hemmet och ställer upp de alternativa villkor som måste var uppfyllda i 

punkterna a-d. Bestämmelsen täcker in både beteendeproblematik och brister i omsorg och 

hemmiljö. Ett tvångsomhändertagande kan endast bli aktuellt om det är till barnets bästa 

enligt § 4-1. När ett barn far illa i hemmet är det samhällets ansvar att tillgodose att barnet får 

den omvårdnad det behöver. Om föräldrarna inte samtycker till att barnet får den vård och det 

stöd som det behöver för att trygga barnets grundläggande behov har barnevernstjenesten rätt 

att gå in med hjälp och stöd till familjen utan att föräldrarna samtycker till det. Tvångsvård 

utanför det egna hemmet beslutas av fylkesnämnden efter ansökan från barnevernstjenesten. 93  

 

3.3. Mellantvånget enligt LVU  
Barn som far illa i hemmet befinner sig i en väldigt utsatt situation. Hemmet är där barn ska 

känna sig trygga och få den omvårdnad de behöver. Om barn inte får den omvårdnaden, har 

de rätt till stöd från samhället. LVU inskränker föräldrars ansvar för sina barn eftersom 

samhället med stöd av LVU har rätt att tvångsvis omhänderta barnet när föräldrarna brister i 

omvårdnaden. Problemet är att samhället inte alltid är en bättre förälder och att barnet, även 

om det inte får sina behov tillgodosedda av föräldrarna, förlorar tryggheten och relationen till 

sina föräldrar och sitt hem. Barnets bästa ska stå i fokus men det hindras till viss del i svensk 

rätt av det saknas mellantvångsåtgärder att ta till för att barnet ska få bo kvar hemma, det vill 

säga insatser i hemmet mot föräldrarnas vilja för att avhjälpa de problem som förekommer. 

 

Mellantvång regleras i 22 § LVU, under rubriken förebyggande insatser. Av 22 § LVU 

framgår att mellantvånget är riktat till barn med så kallad beteendeproblematik som regleras i 

3 § LVU, man kan säga att ett tvångsomhändertagande ligger i farans riktning men att 

rekvisiten för ett tvångsomhändertagande enligt 3 § LVU ännu inte är uppfyllda. 
                                                
92 Angående detta stycke, se Lundgren, m.fl. Nya sociallagarna, s. 343. 
93 Angående detta stycke, se Lindboe, Barnevernrett, s. 84. 
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Mellantvånget kan tillämpas när det inte går att få den unges samtycke till vård i öppna 

former eller samtycke till att en särskild kontaktperson utses och att det befaras att det 

beteende som den unga har kommer, om det inte stoppas, leda till ett omhändertagande. Det 

socialtjänsten i dessa situationer kan ”tvinga” den unge till är att antingen ha regelbunden 

kontakt med en särskilt kvalificerad kontaktperson eller att den unge ska delta i vård i öppna 

former. Beslut enligt 22 § LVU gäller omedelbart enligt 40 § LVU och kan således verkställas 

även om de överklagas. När det gäller mellantvånget i 22 § LVU krävs ingen rättslig prövning 

men beslutet i fråga går att överklaga enligt 41 § p 4 LVU. Det saknas dock tvångsmedel för 

att genomföra verkställighet, vilket riskerar leda till att barnet, om beslutet överklagas, inte 

följer det.  

 

Socialtjänsten ska upprätta en särskild behandlingsplan för den unge enligt 22 § 2 st. LVU. 

Beslutet ska omprövas minst var 6:e månad enligt 13 § LVU och enligt 13 a § LVU är social-

tjänsten skyldiga att följa vården. Det hänvisas även till 21 § LVU om upphörande av vård, 

socialförvaltningen har en skyldighet att besluta om vårdens upphörande när den inte längre 

behövs eller kan uppnås genom samtycke från den unge. Mellantvånget i LVU riktar sig i 

första hand till äldre barn och det tillämpas sällan på barn under 15 år.94  

 

Att mellantvånget i första hand gäller barn och unga mellan 15-20 år framgår inte av lagtexten 

i 22 § LVU. Det som fram går av 22 § LVU är att om det kan antas att den som är under 20 år 

till följd av ett beteende som avses i 3 § kommer att behöva beredas vård om beteendet 

fortsätter och det stöd och den behandling som den unge behöver inte kan ges med samtycke 

av den unge om han eller hon fyllt 15 år och av den unges vårdnadshavare får socialnämnden 

besluta om mellantvång. Det som ytterligare kan tilläggas är att det är ganska ovanligt med 

den typ av beteendeproblematik som åsyftas i 3 § LVU bland mindre barn. Det som åsyftas 

med beteendeproblematik är att barnet eller den unge utsätter sig själv för en påtaglig risk 

genom att bruka alkohol eller droger, genom brottslig verksamhet eller annat socialt ned-

brytande beteende. Det framkommer även tydligt i förarbetena till 22 § LVU att paragrafen i 

förstahand gäller äldre barn, där föräldrarna gå att motivera till ett samarbete.95 Barn har rätt 

att i frågor som rör SoL eller LVU föra sin egen talan från det att de är 15 år enligt 11 kap. 10 

§ SoL och 36 § LVU.   

 

                                                
94 Socialstyrelsen, Kartläggning av tillämpningen av förebyggande insatser enligt 22 § LVU, s. 9. 
95 Prop. 1984/85:171. s. 23. 
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Ett problem med mellantvånget och dess tillämpning är att det saknas tydliga riktlinjer. Den 

vägledning som tagits fram av Socialstyrelsen är omodern och ger inte socialnämnderna det 

stöd som de behöver för att veta hur och när 22 § LVU ska tillämpas.96 Den vägledning som 

finns är från 1997 och inte särskilt omfattande.97 I SOSFS 1997:15 framhålls tydligt att 

frivilliga insatser måste ha utretts noga och att mellantvång inte ska sättas in i rutinmässigt. 

Mellantvång får heller aldrig ses som ett nödvändigt led innan ansökan om vård enligt LVU.98  

Det framgår således att frivilliga insatser är att föredra och att det noga ska utredas om det 

inte går att hjälpa den unge på något annat sätt än genom mellantvång.  

Pernilla Leviner behandlar frågan om mellantvång i sin avhandling Rättsliga dilemman i 

socialtjänstens barnskyddsarbete. Hon benämner glappet mellan SoL och LVU som en 

gråzon. Hon konstaterar att gråzonen mellan tvång och frivillighet upplevs som ett dilemma i 

socialsekreterarnas arbete med barnskyddet och att glappet mellan LVU och SoL upplevs som 

stort. Socialsekreterarna känner sig låsta i detta dilemma och kan även känna maktlöshet. 

Socialsekreterarna i hennes studie upplever att det ställs väldigt höga krav för att LVU ska 

vara tillämplig, ett fall måste ha gått extremt långt och det måste vara uppenbart att barnet tar 

skada av förhållandena och alla möjligheter till frivilliga insatser måste vara uttömda innan en 

ansökan om tvångsvård görs. Socialsekreterarna ger uttryck för att vetskapen om att 

placeringar innebär stora påfrestningar för barn gör att situationen inför beslut om en ansökan 

om vård ska göras eller ej upplevs som pest eller kolera. Att samarbetet med familjen 

försvåras om en ansökan om LVU inte går igenom är ytterligare ett skäl till varför det ofta 

finns viss tveksamhet att ansöka om LVU-vård.99 

Vidare betonar flera socialsekreterare enligt Leviner att det samtidigt finns en risk för att 

arbetet i gråzonen bedrivs under hot om tvång eller åtminstone att föräldrarna upplever det så. 

Det framkommer även att flera socialsekreterare i studien ger uttryck för ett behov av 

mellantvång, för att i högre grad kunna tvinga föräldrar att ta emot insatser. Sammantaget 

konstaterar Leviner att socialsekreterarna ger uttryck för en viss hopplöshet kring arbetet i 

gråzonen. Det är många gånger uppenbart att barnen far illa men inte tillräckligt för att ingripa 

med tvångsvård. Det finns även vissa i studien som uttrycker en acceptans, eftersom de anser 

att det inte är önskvärt att omhänderta fler barn. 100  

                                                
96 Socialstyrelsen, Kartläggning av tillämpningen av förebyggande insatser enligt 22 § LVU, s. 15. 
97 SOSFS 1997:15 
98 SOSFS 1997:15, s. 103. 
99 Leviner, Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, s. 314 ff. 
100 Angående detta stycke, se Leviner, Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, s. 314 ff. 
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3.3.1.  Barnevernsloven och insatser av 

mellantvångskaraktär  
I norsk lagstiftning har möjligheterna till ingripanden av mellantvångskaraktär nyligen 

utökats.101 Barnevernstjenestens möjligheter att ansöka om föreläggande utökades genom 

lagändring (lov 7. augusti 2015 nr. 81) som trädde ikraft 1 april 2016. Innan lagändringen var 

utrymmet för föreläggande om stödjande insatser snävare och omfattade placering i förskola, 

fritids och liknande dagverksamhet för barn samt tillsyn i hemmet. För att placering i 

förskola, fritids och liknande skulle få sättas in krävdes att andra stycket i paragrafen var 

uppfyllt det vill säga att barnet har särskilda behov av att få hjälp. Vad som är att ses som 

särskilda behov är en individuell bedömning och får bedömas från fall till fall.102 För att 

tillsyn i hemmet skulle få stättas in krävdes att förutsättningarna för ett tvångs-

omhändertagande enligt § 4-12 var uppfyllda. Syftet med lagändringen är att i större 

utsträckning förebygga att det måste göras mer allvarliga ingripanden, som ett tvångsvård 

utanför det egna hemmet, längre fram.  

 

I § 4-4 andra till femte stycket reglerar insatser som ska ges i hemmet, sjätte stycket handlar 

om placering utanför hemmet. I tredje stycket i § 4-4 regleras stödjande insatser av 

mellantvångskaraktär och där stadgas att fylkesnämnden kan, efter ansökan från 

barneverntjenesten, besluta om föreläggande till föräldrarna, när det är nödvändigt för att 

säkra barnet tillfredställande omsorg. Det som föräldrarna kan ”tvingas” till genom ett 

föreläggande är kompenserande insatser, omsorgsändraende insatser och kontrollinsatser. 

Kompenserande insatser kan vara placering i förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, 

besökshem och stödkontakt. Omsorgändrandeinsatser är riktade till föräldrarna och omfattar 

olika typer av föräldrautbildningar. Kontrollinsatser omfattar tillsyn i hemmet, urinprover och 

medverkansplikt.103 För att kompenserandeinsatser ska vara aktuellt ska förhållandena vara 

sådana att det anses nödvändigt med insatser för att säkra barnet tillfredställande omsorg eller 

av andra grunder. För att omsorgsändrande- och kontrollerandande insatser ska vara aktuellt 

och sättas in ska förhållandena vara sådana att det anses nödvändigt för att försäkra barnet 

adekvat omsorg. För att boende i center för föräldrar och barn ska kunna föreläggas ska 

villkoren för tvångsomhändertagande vara uppfyllda.104  

                                                
101 Prop. 72 L (2014-2015) Endringer i barnevernloven. 
102 Ofstad, Skar, Barnevernloven, s. 82. 
103 Skyldighet för föräldrarna att hålla regelbunden kontakt och inställa sig till möten hos barnevernstjenesten. 
104 Prop. 72 L (2014-2015) s. 1. 
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Lagens utgångspunkt är att barn ska växa upp med sina biologiska föräldrar och att hjälp 

enligt lagen i första hand ska ges i hemmet. Det ska alltid värderas om det går att ge stöd och 

hjälp i hemmet innan mer ingripande insatser tas till, placering utanför hemmet ska vara en 

sista utväg. Tvång ska endast brukas om mindre ingripande insatser inte ger något resultat 

eller i de situationer där det är meningslöst att försöka med mindre ingripande insatser. Lagen 

uppställer dock inte något krav på att först försöka med hjälpinsatser i hemmet. Det krävs 

endast att det är utrett och att man kommit fram till att det inte genom mindre ingripande 

åtgärder går att säkra en tillfredställande situation för barnet.105                                   

 

Värderingen av när insatser bör sättas in ska vara konkret och utifrån det enskilda barnets 

behov. Ett särskilt behov av hjälp innebär att barnets behov av hjälp ska vara större en det 

som är vanligt för de flesta barn. Insatsernas ändamål är att de ska bidra till en positiv ändring 

hos barnet eller familjen. Det är viktigt att insatserna stärker familjen, både insatser riktade 

direkt till barnet och insatser för att förbättra föräldrarnas omsorgsförmåga. Frivilliga insatser 

ska alltid övervägas innan mer ingripande insatser sätts in. Detta följer av det lindrigaste 

ingreppets princip, också kallad behovsprincipen. Ingreppen i familjens privata sfär ska stå i 

ett rimligt förhållande till vad som kan uppnås och den stödjande insats som är minst 

ingripande men som ger barnet en tillfredställande omsorgssituation ska alltid väljas. Det 

gäller hela lagen och det kan inte bli aktuellt med ett tvångsomhändertagande om det går att 

skapa tillfredställande förhållanden för barnet med förelägganden om insatser i hemmet.106  

 

Närmare 80 procent utav stödjande insatser i Norge 2013 genomfördes i hemmet. 

Förelägganden om insatser används sällan och precis som i Sverige kan det till viss del 

härledas till att det finns en uppfattning om att det är svårt att få till bra insatser om 

föräldrarna inte vill samarbeta. Bristande verkställighetsmöjligheter har också varit framlagt 

som en möjlig förklaring. Insatser av mellantvångskaraktär tillämpas sällan i Norge, under 

2012 fattades endast fem beslut om föreläggande av insatser och under 2013 fattades endast 

två. I förarbetet framkommer att det ansågs att möjligheterna till förelägganden om stödjande 

insatser var snäv innan lagändringen. Lagändringen ska förhoppningsvis leda till att insatser 

av mellantvångskaraktär blir tydligare och lättare att tillämpa, vilket var syftet. 107 

                                                
105 Angående detta stycke, se Ofstad, Skar, Barnevernloven, s. 91. 
106 Prop. 72 L (2014-2015), s. 6. 
107 Angående detta stycke, se Prop. 72 L (2014-2015), s. 6. 



 

 32 

3.3.2. Det saknas sanktioner i förhållande till 

mellantvånget 
Både i svensk- och norsk rätt saknas det sanktioner i förhållande till mellantvånget. Att 

sanktionsmöjligheter saknas har varit uppe för diskussion i ett antal svenska utredningar. 108 

Socialnämnderna har i samband med Socialstyrelsens utredning av tillämpningen av 22 § 

LVU uttryckt att den låga tillämpningsgraden till viss del kan bero på att det saknas 

sanktioner. Socialnämnderna uttryckte bland annat att bestämmelsen blir tandlös eftersom 

sanktionsmöjligheter saknas.109 Det kan dock konstateras att det inte framlagts något förslag 

på att införa sanktioner kopplade till mellantvånget. I utredningen barn och ungas rätt vid 

tvångsvård110 diskuteras visserligen sanktioner, men de kommer fram till att sanktioner i 

förhållande till mellantvång inte bör införas. Det hänvisas till hur insatser av 

mellantvångskaraktär ser ut i Norge och Danmark. Att de i Norge utökat möjligheterna till 

insatser av mellantvångskaraktär men inte valt att införa några sanktioner. I Danmark finns 

sanktioner kopplade till insatser av mellantvångskaraktär men de används sällan eftersom det 

kan påverka familjens ekonomiska situation vilket i sin tur kan bidra till sämre förutsättningar 

för familjen att komma tillrätta med problemen.111 Enligt det svenska förslaget om ett utökat 

mellantvång i SOU 2015:71 ska socialnämnden inte förfoga över några tvångsmedel eller 

sanktioner mot vårdnadshavare som aktivt förhindrar verkställigheten. Det som dock påpekas 

är att ett sådant agerande kan väcka frågor om vårdnadshavarens förmåga att ge barnet god 

omsorg och en trygg hemmiljö.112 

 

I norsk rätt framgår det av förarbetet till lagändringen att sanktionsmöjligheterna har 

diskuterats men inte lett till någon förändring i lagen. Det som gäller är således att om 

föräldrarna inte genomför de stödjande insatser som de blivit förelagda att genomföra saknas 

verkställighetsmöjligheter för barneverntjenesten. Vissa tvångsinsatser enligt barnevernsloven 

kan genomföras med hjälp av polis, men det gäller inte stödjande insatser av mellantvångs-

karaktär. I förarbetet uttalas att användande av polis för att tillse att föräldrarna genomför de 

stödjande insatserna, inte anses ligga i linje med barnets bästa samt att använda polishjälp är 

ett dramatiskt tilltag och därför endast ska nyttjas i undantagsfall. Några remissinstanser 

ifrågasätter om det inte bör finnas sanktionsmöjligheter, förslag som framförs på sanktions-
                                                
108 SOU 2015:71, s. 244 ff. SOU 2009:68, s. 391 ff.  
109 Socialstyrelsen, Kartläggning av tillämpningen av förebyggande insatser enligt 22 § LVU, s. 11 f. 
110 SOU 2015:71. 
111 Angående detta stycke, se SOU 2015:71, s. 266. 
112 SOU 2015:71, s. 280. 
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möjligheter är hjälp av polis vid tillsynsbesök, böter och besked om att tvångs-

omhändertagande kommer att övervägas om villkoren inte efterlevs. Det införs dock inga 

förändringar med motiveringen att det inte kan anses vara till barnets bästa. Vidare framförs 

att i enskilda fall kan barnevernstjenesten behöva tydliggöra för föräldrarna, att om de inte 

följer föreläggandet om stödjande insatser kan det bli aktuellt med ett tvångsomhändertagande 

av barnet. Att bristande samarbete kan medföra tvångsvård av barnet kan i vissa fall motivera 

föräldrarna till att genomföra de stödjande insatserna.113 

  

Sammanfattningsvis kan konstateras att barn enligt norsk rätt har flera rättigheter när det 

gäller att ges möjlighet till att bo kvar med sina biologiska föräldrar än vad barn i svensk rätt 

har genom mellantvångsinstitutet. Det kan även konstateras att det både i Sverige och Norge 

till stor del saknas forskning i förhållande till insatser av mellantvångskaraktär.114  

 

3.4. Sammanfattning  
Det kan konstateras att utgångspunkten i både svensk och norsk rätt är att det i första hand är 

föräldrarna som har ansvar för sina barn och deras välmående. När föräldrarna brister i 

omsorgen om barn träder samhället in. Vidare kan konstateras att det i första hand ska 

föreligga samtycket till insatser, socialtjänsten/barnevernstjenesten ska erbjuda familjer 

insatser som föräldrarna samtycker till. Om samtycke saknas och situationen anses så allvarlig 

att barnets hälsa och utveckling riskerar att skadas kan tvång tillämpas. Här framkommer 

skillnaderna i svensk- och norsk rätt, eftersom det enligt norsk rätt ska vara utrett att insatser 

av mellantvångskaraktär inte är aktuellt innan tvångsvård utanför det egna hemmet diskuteras. 

Således framkommer att i Norge görs bedömningen i tre steg, först frivilliga insatser, om inte 

det fungerar ska insatser av mellantvång övervägas. Tvångsvård utanför det egna hemmet är 

steg tre och ses som en sista utväg.  

 

Tanken med mellantvång är att man ska kunna förebygga att barn skiljs från sina föräldrar. 

Mellantvång i svensk rätt kan bli aktuellt i de situationer ett barn har ett destruktivt beteende 

som man befarar kommer att leda till ett tvångsomhändertagande om beteendet inte bryts. 

Vård enligt LVU ska alltid inledas utanför hemmet, med undantag för 22 § där den unge får 

bo kvar i hemmet under vården. Något som ytterligare gör 22 § LVU till en udda fågel i sitt 
                                                
113 Prop. 72 L (2014-2015), s. 26 
114 SOU 2015:71 s. 285, Christiansen, Bakketeig, Skilbred m.fl. Forskningskunnskap om barnevernets 
hjelpetiltak, s. 252. 
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sammanhang är att vården inte kräver ett domstolsbeslut utan endast ett beslut från 

socialnämnden. I Norge ska alla insatser av mellantvångskaraktär beslutas av fylkesnämnden. 

 

Enligt svensk rätt ska det vid tvångsvård föreligga en påtaglig risk för barnet. En påtaglig risk 

innebär att risken måste vara klar och konkret.115 Riskbedömningar är svåra att göra och 

skada behöver inte ha inträffat för att en påtaglig risk för framtida skada ska föreligga. Kraven 

för tvångsomhändertagande är högtställda och de vars föräldrar inte samtycker till insatser 

och där kraven för tvångsomhändertagande inte är uppfyllda riskeras således att inte få den 

hjälp de behöver. Mellantvång ger samhället en möjlighet att träda in i dessa situationer men i 

Sverige endast när det gäller barn med beteendeproblematik. 

 

 

  

                                                
115 Se vidare, Kaldal, Parallella processer, s.79 ff., Mattsson, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga 2 §, Lexino 2016-04-01. 
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4. Barns grundläggande rättigheter och mellantvånget 
 

4.1. Barns grundläggande rätt till stöd och hjälp 

samt barns rätt att inte skiljas från sina föräldrar 
Fokus i det här kapitlet är relationen mellan barnets mänskliga rättigheter och ett utökat 

mellantvång för att stärka barns rätt till en trygg uppväxt. Barn ska ha samma rättigheter som 

vuxna men har ett särskilt behov av skydd eftersom de befinner sig i en beroendeställning till 

vuxna och samhället. Barn utvecklas ständigt och det måste i samhället finnas en lyhördhet 

för barnets speciella situation och specifika behov eftersom barn har väldigt begränsade 

möjligheter att själva utkräva rätt till trygghet och utveckling under uppväxten. Av art. 2 BK 

framgår att diskriminering i förhållande till vuxna eller andra barn inte får förekomma. 

Rättigheterna i BK ska tillförsäkras alla barn som befinner sig i landet, även barn som 

befinner sig här utan uppehållstillstånd. Staten ska aktivt agera för att barn inte diskrimineras, 

och alla barn ska alltså behandlas lika oavsett vart i landet de bor. Regeringsformen (RF) 2 

kap. behandlar grundläggande fri och rättigheter. Det framgår av RF att både barn och vuxna 

har samma rätt till skydd och att de ska skyddas mot godtyckliga ingripanden från staten. Alla 

barn ska dock inte behandlas identiskt lika, eftersom det i sig kan vara diskriminerande. 

Positiv särbehandling är tillåten utifrån barnets individuella behov. Små barn löper större risk 

att diskrimineras eftersom de är helt beroende av vuxna som för deras talan.116 När det gäller 

myndighetsutövning som innebär att samhället går in med beslut som påverkar enskildas 

privat- och familjeliv måste de förvaltningsrättsliga principerna tillämpas.117 Detta för att 

skapa förutsebarhet och rättssäkerhet. De olika principerna kommer kort att redogöras för 

nedan. 

 

Det finns gynnande och betungande beslut, där ett beslut innebär en fördel för den enskilde 

och ett betungande beslut innebär en nackdel. Mellantvång är att ses som ett betungande 

beslut och måste därav ha stöd i lag vilket fram går av RF 1:1 st 3 där legalitetsprincipen 

kommer till uttryck, det vill säga att den offentliga makten utövas under lagarna. 

Självständighetsprincipen innebär att förvaltningsmyndigheter har ett ansvar att besluta 

självständigt och på eget ansvar, de kan således inte befria sig från ansvar genom att inhämta 

                                                
116 Handbok om Barnkonventionen. s. 36. 
117 Legalitetsprincipen, självständighetsprincipen, objektivitetsprincipen och likhetsprincipen, proportionalitets- 
och behovsprincipen. 
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råd från överordnad och får inte ta order från överordnad förvaltningsmyndighet, regeringen, 

eller domstolar. En förvaltningsmyndighet ska alltid vara opartisk, iaktta saklighet och ska 

alltid beakta allas likhet inför lagen (RF 1:9). Proportionalitet och behov måste beaktas när 

det gäller betungande beslut, ingripandet får inte vara mer långtgående än vad det finns behov 

av i det enskilda fallet och beslutet måste stå i proportion till de nackdelar de medför för den 

enskilde.118 Bedömningen när det gäller socialtjänstens ingripanden mot barn och tillämpning 

av mellantvång måste således ställas mot nackdelarna med ett tvångsomhändertagande som 

kan avhjälpas genom de förebyggande insatserna.          

 

Utgångspunkten i BK, svensk- och norsk rätt är att barn mår bäst av att växa upp med sina 

föräldrar och att samhället ska, så långt det är möjligt, tillse att familjer får den hjälp och det 

stöd som behövs för att barnen ska få en bra uppväxt. Barnets bästa (art. 3) ska beaktas i alla 

ärenden som rör barn och är en av konventionens grundprinciper. BK är en helhet och alla 

artiklar ska läsas i ljuset av övriga artiklar, det gå inte att isolera en artikel och endast tillämpa 

den. Art. 3 BK kan ses som en moralisk och etisk grundregel och de övriga artiklarna i BK 

ska ge vägledning till vad som är att anses som barnets bästa. Barnets bästa ska ges en 

vidsträckt tolkning och får inte användas för att förneka barn de rättigheter som garanteras 

dem genom BK. Om barnets bästa kommer i konflikt med vuxenperspektivet ska barnets 

bästa ha företräde, det får således inte användas av en förälder för att denne ska få igenom 

sina önskningar.119 I förhållande till mellantvånget är principen av betydelse eftersom den 

anger att det är vad som är bäst för barnet som ska genomsyra beslut om tvång, även om det 

kan inskränka föräldrarnas rätt till privat- och familjeliv samt kan kränka deras integritet. 

 

Barnets bästa ska bygga på beprövad erfarenhet och vad som är bäst för det enskilda barnet 

utifrån det barnets livssituation. Det finns i huvudsak två sätt att avgöra vad som är barnets 

bästa. Dels ett objektivt perspektiv, där man tittar på forskning och beprövad erfarenhet och 

dels ett subjektivt perspektiv där det berörda barnet får ge uttryck för vad som är hans eller 

hennes bästa. Bäst resultat får man om man kombinerar dessa två.120 När det gäller 

mellantvång och barnets bästa måste en proportionalitetsbedömning göras. Det innebär att de 

                                                
118 Angående detta stycke, se Strömberg, Lundell, Allmän förvaltningsrätt, s. 69 ff.. 
119 Angående detta stycke, se Cederborg, Barnperspektiv i socialtjänstens arbete, s. 25 ff. 
120 Singer, Barnets bästa, s. 34 med hänvisning till SOU 1997:116, s. 133-134. Det finns även andra typer av 
uppdelningar av barnets bästa, se t.ex. Schiratzki, Vårdnad och vårdnadstvister, s. 55 f. Schiratzki delar upp det i 
ett aktivt och ett passivt barnets bästa. Där ett aktivt barnets bästa ger barnet rättigheter utöver vad andra grupper 
i samhället åtnjuter. 
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nackdelar det medför för föräldern och möjligen även barnet, ska vägas mot de fördelar barnet 

har av att få bo kvar i sin hemmiljö med sina föräldrar. 

 

Art. 9 i BK förtydligar att barn inte ska behöva skiljas från sina föräldrar om det inte är 

nödvändigt för att tillsäkra barnet god omsorg.  Mot deras vilja  i art. 9 är antingen förälderns 

eller förälderns och barnets vilja, det kan således inte endast vara barnets vilja eftersom en stat 

inte kan tvinga någon att vara förälder mot deras vilja. Artikeln innefattar två viktiga principer 

om barnets rättigheter: barn ska inte separeras från föräldrarna om det inte bedöms vara 

barnets bästa och alla procedurer att separera barn från föräldrar av den anledningen måste 

vara tydligt reglerade i lag och vara rättvisa.121  

 

Alla beslut om att skilja ett barn från dess föräldrar ska fattas av kompetent personal. Beslutet 

ska fattas av en formellt behörig myndighet och myndigheten ska ha den kompetens som 

krävs för att bedöma vad som är barnets bästa. Beslutsfattarna måste vara kapabla till att ge 

barnets bästa högsta beaktande samt vara flexibla i sitt resonemang. Myndighets besluten ska 

vara underställda rättslig prövning, domare och medlare ska inte ha en personlig relation till 

de inblandade. Det finns även ett krav på att besluten ska ske skyndsamt och att domstols-

förhandlingar bör hållas inom lyckta dörrar. Att föräldrarna är hemlösa, fattiga eller låter bli 

att se till att barnen går till skolan är inte grund för omhändertagande. Vikten av barnets 

kontakt med sina föräldrar framhålls också och om ett frånskiljande är nödvändigt ska en nära 

och kontinuerlig kontakt upprätthållas mellan barnet och föräldern, om det är för barnets 

bästa.122  

  

De exempel som ges i art. 9 BK om när det kan vara nödvändigt att skilja barn från sina 

föräldrar är endast tänkt som en illustration och det kan finnas andra situationer som kräver ett 

omhändertagande. En fullständig lista blir exkluderande eftersom det är svårt att förutse alla 

tänkbara situationer där det kan bli nödvändigt att omhänderta ett barn. Barn kan vilja leva 

med sina föräldrar även när staten anser att det inte är möjligt för att föräldrarna brister i 

omsorg om barnen, det belyser vikten av att alltid inhämta barnets synpunkter och önskningar 

och ge dessa vikt vid beslutsfattande.123 Det kan således konstateras att barn har rätt till sin 

familj och en nära och god kontakt med sina föräldrar. Att utan välgrundad anledning skilja 

                                                
121 Angående detta stycke, se Cederborg, Barnperspektiv i socialtjänstens arbete. s. 36. 
122 Angående detta stycke, se Cederborg, Barnperspektiv i socialtjänstens arbete. s. 37 f. 
123 Angående detta stycke, se Cederborg, Barnperspektiv i socialtjänstens arbete. s. 36 f. 
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barn från sina föräldrar är där av en allvarlig kränkningar av barnets rättigheter. Samtidigt har 

staten en skyldighet att skydda barn från föräldrar som skadar sina barn. 

 

I Leviners avhandling Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete framkommer att 

barns rättigheter inte alltid beaktas i den utsträckningen de borde. Det framkommer att den 

vanligaste utredningsåtgärden är samtal med föräldrarna, dessa samtal har dock ofta 

karaktären av stödjande samtal istället för utredande. Om samtal med barnen hålls, hålls de 

oftast tillsammans med föräldrarna. Leviner konstaterar att detta arbetssätt dock kan leda till 

fel och att barnperspektivet inte beaktas. Ett ytterligare problem som framkommer är att det 

barnet berättar om sin situation inte värderas särskilt högt. Istället accepteras ofta förälderns 

berättelse och barnets berättelse om utsattheten försvinner då. Även om socialsekreterare ofta 

träffar barnet som utredningen rör tillmäts barns berättelser och vilja liten betydelse och 

frågan blir då om delaktigheten har någon betydelse utifrån barnets perspektiv. Hon 

konstaterar vidare att barn i ljuset av detta endast framstår som åskådare till vuxnas agerande 

och bedömningar istället för som medaktörer i utredningen. Barnperspektivet blir utifrån detta 

starkt färgat av vuxnas syn på situationen och socialtjänstens fokus på att få till ett samarbete 

med föräldrarna, vilket inte gynnar barnrättsperspektivet.124 I SOU 2016:19 framkommer att 

barns rättigheter inte beaktas av myndigheter och barn upplever att de blir misstrodda och inte 

lyssnade på vid myndighetskontakter.125 Av utredningen framgår även att föräldrars 

bestämmanderätt över sina barn tolkas av myndigheter som mer långtgående än den är och att 

det kan bidra till att barns åsikter inte beaktas.126 Här framkommer att för stor hänsyn tas till 

föräldrarnas rätt till sina barn och inte barnets rätt till sina föräldrar samt till en trygg uppväxt.  

 

4.2. Mellantvånget får stå tillbaka för frivillighet  
Motiveringen till att mellantvång endast gäller för barn med beteendeproblematik har sin 

grund i socialtjänstreformens utgångspunkt, frivillighet och självbestämmande. Det har efter 

socialtjänstreformen vid ett antal tillfällen lagts fram förslag om ett utökat mellantvång men 

det har inte lett till någon lagstiftning med motiveringen att det går att nå bättre resultat med 

frivilliga insatser. Att frivillighet ska vara utgångspunkten och att bättre resultat nås om det 

finns ett ömsesidigt samarbete mellan socialtjänsten, föräldrarna och barnet är en självklarhet. 

                                                
124 Angående detta stycke, se Leviner, Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, s. 286 f.. 
125 SOU 2016:19, s. 325 ff.  
126 SOU 2016:19, s. 318 ff. 
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Men det utesluter inte att mellantvång i vissa situationer kan vara bättre för barnet än ett 

tvångsomhändertagande och där igenom skiljas från föräldrarna.  

 

I SOU 2000:77 kom utredarna fram till att yngre barn ska ha samma rätt till skydd som 

ungdomar.127 Utredningen la fram ett förslag till ny 22 § i LVU, som innefattade att små barn 

skulle kunna placeras i förskola, förskoleklass eller fritids även om föräldrarna motsatte sig 

insatsen. Det motiverades med att det bör finnas utrymme för andra tvångsåtgärder än att 

barnen skiljs från sina föräldrar, när det gäller små barn. I utredningen framkommer att barn 

och föräldrar i vissa situationer känner sig tvingade att ta emot hjälpinsatser under hot om att 

barnet annars kommer att placeras utan för hemmet med stöd av LVU. Det uttrycks som att 

det således finns ett ”samtycke under galgen”. Enligt utredningen behövs den typen av 

mellantvång lagfästas för att rättssäkerhet och förutsebarhet för föräldrar och barn ska 

säkras.128 Utredningen kommer fram till att socialnämnden ska kunna besluta om mellantvång 

även till små, således lades inget förslag om ändrad beslutsordning.129 Utredningen ledde inte 

till något utökat mellantvång och förslagen togs inte upp i efterföljande prop. 2002/03:53.130 

 

Barnskyddsutredningen SOU 2009:68 lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU). 

Utredningen hade som uppdrag att utreda om och hur man skulle kunna ge bättre skydd till 

barn och unga,  slutsatsen blev att all lagstiftning gällande barn och unga borde samlas i en 

och samma lag, mer likt den norska lagen.131 I utredningen uttalas att kunskapen om 

förebyggande insatser är mycket begränsad och att det behövs mer underlag om hur 

förebyggande insatser påverkar barn och föräldrar.132  

 

I utredningen framkommer att de anser att det är viktigt att hålla isär olika former av 

tvingande åtgärder och att det krävs stor försiktighet från samhällets sida när det gäller 

införandet av nya tvångsåtgärder. De anser inte att det finns skäl att införa öppna insatser utan 

samtycke vid misstänkta missförhållanden i hemmet, det vill säga ett utökat mellantvång. Det 

motiveras med att möjligheterna att uppnå varaktiga förändringar för barnet anses som små 

om det inte finns ett visst samtycke och grad av frivillighet från föräldrarnas sida.133 De ställer 

                                                
127 SOU 2000:77, s. 157. 
128 SOU 2000:77, s. 163. 
129 SOU 2000:77, s. 165. 
130 SOU 2000:77, s. 239, SOU 2009:68, s. 393. 
131 SOU 2009:68, s. 22. 
132 SOU 2009:77, s. 390. 
133 SOU 2009:68, s. 398. 
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sig tvekande till att ett framtvingat önskvärt beteende ger långsiktigt bra resultat. Vidare 

framför de att människor som har kontakt med socialtjänsten ofta befinner sig i en utsatt 

situation och i ett beroendeförhållande till samhället, och med tanke på att kunskapen om 

effekten av förebyggande insatser är  begränsad förespråkas inte ett utökat mellantvång.  

 

Mellantvång ska alltid utgå från barnets bäst och, som det framhålls i norska förarbeten, kan 

en tvingande insats i hemmet vara det som får föräldrarna att inse att de måste ändra sitt 

beteende.134 Men en avvägning om tvång mot föräldrarna är det som är bäst för barnet måste 

alltid göras. Så länge mellantvång inte omfattar små barn, i Sverige, är det också svårt att få 

kunskap om hur effekterna av mellantvång påverkar barn och föräldrar. 

 

Det framhålls däremot i barnskyddsutredningen att viss kontroll och insyn är nödvändig ur ett 

skyddsperspektiv när det finns en befogad oro för att ett barn fara illa.135 Det som föreslås är  

uppföljning oberoende av samtycke efter avslutad utredning och placering, ändrade regler för 

anmälningsförfarandet samt ökade möjligheter för barn att få öppna insatser.136 Det 

motiverades med att socialtjänstens övergripande ansvar för att barn och unga i behov av stöd 

och skydd begränsas när möjligheter att följa upp föräldrar som tackat nej till insatser inte 

finns tydligt reglerade. Det framhåll även att de ser positivt på förslaget om att socialtjänsten 

ska kunna samtala med barn utan vårdnadshavarens samtycke under en pågående 

utredning.137 

 

Barnskyddsutredningen ledde till att flera paragrafer i SoL ändrades och att det tillkom vissa 

nya paragrafer. De som här är av intresse är först och främst de bestämmelser som begränsar 

föräldrarnas bestämmanderätt och kontroll. Bland dessa kan nämnas att socialtjänsten enligt 3 

kap. 6 a § SoL får besluta om öppna insatser för ett barn över 15 år även om vårdnadshavaren 

inte samtycker till det. Det krävs dock att barnet samtycker eller har begärt det och att det 

anses lämpligt. Socialnämnden får även besluta om uppföljning när en utredning avslutats 

utan insats. 11 kap. 4 a § SoL, 11 kap. 4 c § SoL uppföljning får beslutas när ett barn bedöms 

vara i behov av hjälp och stöd men samtycke från föräldrarna saknas och rekvisiten för att 

ansöka om tvångsvård enligt LVU inte anses uppfyllda.138 Socialnämnden har även rätt att, 

                                                
134 Prop. 72 L (2014-2015) s. 7, s. 10. 
135 SOU 2009:68, s. 396. 
136 SOU 2009:68, s. 396. 
137 SOU 2009:68, s. 398. 
138 Prop. 2012/13:10 införda genom SFS 2012:776. 
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under en utredning, samtala med barnet utan att vårdnadshavaren närvarar eller samtycker till 

det 11 kap. 10 § st. 3 SoL.139  

 

Slutligen kan konstateras att motiven till att mellantvång endast gäller barn med 

beteendeproblematik går att hänföra till socialtjänstreformen och den tydliga betoningen av 

frivillighet i reformen. Det går även att hänföras till att det saknas forskning på området och 

att det därav anses oklart om det har goda effekter för barn med insatser av mellantvång. Att 

tillämpningen av 22 § LVU varit begränsad sedan den infördes framkommer också som ett 

motiv till att inte utöka mellantvånget. Barns rättigheter har dock till viss del stärkts genom de 

olika utredningar och socialtjänsten har fått befogenhet att samtala med barn utan vårdnads-

havarens godkännande eller närvaro samt att följa upp barn som tidigare varit föremål för 

utredning men där insatser inte kunnat sättas in eftersom det saknats samtycke från 

föräldrarna. Dessa lagändringar stärkte barnperspektivet och synen på barn som självständiga 

och kompetenta individer. De inskränker föräldrarnas kontroll och utökar barnens rättigheter 

och är ett steg i rätt riktning. 

 

4.2.1. Förslag om utökat mellantvång som ännu inte lett 

till lagstiftning 
Det senaste förslaget om ett utökat mellantvång kom våren 2015 genom förslaget om en ny 

LVU.140 Huvuduppgiften i utredningens uppdrag var att stärka barnperspektivet i 

tvångsvården utifrån barn och ungas rättigheter i BK.141 Det läggs fram ett förslag på en ny 

LVU som ska vara mer lättöverskådlig och pedagogisk, barn ska kunna förstå vad lagen 

innebär och vad de har för rättigheter.142 Utredningen fick även i uppdrag att se över 

tillämpningen av förebyggande insatser, mellantvång, och behovet av ändrade regler vad 

gäller 22 § LVU.143 Enligt förslaget som lades fram skulle mellantvånget återfinnas i 4 kap. 

och ser ut enligt följande. 

 

4 kap. Öppna insatser 

1 § Socialnämnden får, om insatsen inte kan ges med samtycke av 

                                                
139 Infördes 2010 genom SFS 2010:741, ändrades genom SFS 2012:776. 
140 SOU 2015:71. 
141 SOU 2015:71, s. 40. 
142 SOU 2015:71, s. 41. 
143 SOU 2015:71, s. 239. 
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barnets vårdnadshavare, besluta att den som är under 15 år ska hålla 

regelbunden kontakt med en kontaktperson som avses i 3 kap. 

6 b § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) om 

1. insatsen bedöms förebygga att barnets hälsa eller utveckling 

skadas på grund av något förhållande i hemmet, och 

2. det är lämpligt.144 

 

Första paragrafen behandlar det föreslagna utökade mellantvånget. Det som föreslås är 

således att alla barn oavsett ålder ska ha rätt till förordnande om särskilt kvalificerad 

kontaktperson. Förslaget innefattar inte behandling i öppna former riktat till barn under 15 år 

utan endast kontaktperson. Insatsen ska anses lämplig och anses kunna förebygga att barnets 

hälsa och utveckling tar skada av förhållanden i hemmet. Vad gäller kontaktperson hänvisas 

till 3 kap. 6 b § SoL. En kontaktperson kan enligt bestämmelserna i 3 kap. 6 b § SoL utses 

antingen genom att föräldrarna samtycker till det eller att barnet själv samtycker till det om 

barnet är över 15 år. När en kontaktperson utses enligt bestämmelserna i SoL finns ett 

samtycke antingen från föräldern eller barnet. När en kontaktperson utses enligt LVU är det 

utan samtycke från berörda parter och blir då att ses som ett mellantvång. Även om inga 

behandlande insatser föreslås för barn under 15 år är det att ses som ett förslag om utökat 

mellantvång eftersom det inskränker föräldrarnas bestämmanderätt.  

 

Barn under 15 år har inte själva rätt att söka hjälp genom öppna insatser från socialtjänsten 

och har inte rätt att få den typ av hjälp om vårdnadshavaren motsätter sig det. När 

bestämmelsen om att barn över 15 år ska ha rätt till öppna insatser utan vårdnadshavarens 

samtycke infördes var regeringen inte beredd att införa samma rättigheter för yngre barn. Det 

motiverades med att en sådan förändring skulle kräva en utförligare utredning av yngre barns 

processbehörighet. Även att förutsättningarna med att lyckas uppnå varaktigförändring hos 

föräldrar som motsatt sig vård ansågs som små.145  

 

I Utredningens uppdrag ingick att se över 22 § LVU och analysera om det fanns behov av att 

utöka paragrafen så att den även skulle gälla vid missförhållanden i hemmet. Utredningen 

kom dock fram till att behandlande insatser i öppna former inte ska omfatta miljöfallen.146  

                                                
144 SOU 2015:71, s. 65 f.  
145 Angående detta stycke, se Prop. 2012/13:10, s.106 f. 
146 SOU 2015:71, s. 285. 
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Om förslaget kommer att resultera i att det införs ett utökat mellantvång är dock oklart efter 

som det än så länge inte lett till någon förändrad lagstiftning. Det kan dock vara så att 

regeringen väntade ut utredningen om att göra BK till svensk lag SOU 2016:19 för att få deras 

synpunkter på ett utökat mellantvång. I utredningen om att göra BK till svensk lag utreds inte 

22 § LVU närmare utan det hänvisas till vad den tidigare utredningen, alltså SOU 2015:71 

kom fram till och att de ställer sig bakom deras förslag om en ny LVU.147 

 

Frivilligheten som var ledorden i socialtjänstreformen lyser igenom tydligt när de avvisar 

förslag om mellantvång. Att det är svårt att genomföra om föräldrarna inte samtycker 

hänvisas det ofta till. Det hänvisas dock inte till någon forskning som talar för det utan endast 

till frivilligheten i socialtjänstreformen. Det kan bero på att det till stor del saknas forskning 

på området men framkommer inte helt tydligt.  

 

Leviner kommer i sin avhandling till slutsatsen att det krävs en tydligare uppdelning mellan 

frivillighet och tvång. Hon anser även att det är viktigt ur ett föräldraperspektiv att det 

klargörs vad socialtjänsten har för befogenheter. Med dagens lagstiftning och tillämpning 

finns  det en risk att tvånget döljs i samförståndsparadigmet. Hon konstaterar även att bättre 

rättssäkerhet skulle kunna uppnås om någon typ av mellantvång infördes under utrednings-

fasen. Med en sådan lösning skulle samförståndspresumtionen under utredningen frångås men 

gränsen för tvångsingripanden skulle kvarstå. Det skulle även leda till att fullgoda 

beslutsunderlag skulle  prioriteras. Leviner föreslår även att barn och föräldrar ska ha rätt till 

biträde under utredningsfasen. Hon framför även att det borde utredas om särskilda 

barndomstolar bör inrättas.148  Här framkommer åter igen vissa brister i det svenska systemet 

som talar för ett utökat mellantvång.  

 

En lösning kan tänkas vara att liknande förutsättningar som de satt upp i Norge för att 

tillämpa mellantvång även borde införas i svensk rätt. Nämligen en framåtsyftande risk-

bedömning, där slutsatsen ska vara att insatserna kommer leda till en förbättring för barnet om 

den sätts in, när det rör ett barn som kan bilda sig egna uppfattningar och uttala dessa samt om 

barnet ställer sig positiv till insatserna.149 Om barnet är för litet, överväga om det påtvingade 

                                                
147 SOU 2016:19, s. 143, 234. 
148 Leviner, Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, s. 360 f. 
149 Prop. 72 L (2014-2015), s. 10. 
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insatserna kan leda till att föräldrarna får insikt om att de måste ändra sitt beteende för att inte 

riskera att en ansökan om tvångsvård lämnas in av socialtjänsten.150  

 

När man talar om mellantvång riktat mot föräldrar respektive mellantvång riktat mot barn är 

första tanken att dessa två är samma. Men det kan även anses att de skiljer sig åt. Man kan 

rikta tvång mot föräldrarna i form av att barnet ska få gå på dagis, fritids eller ha en kontakt-

person, dessa insatser är i huvudsak riktade till barnet. Medan insatser om övervakning av 

hemmet eller föräldrautbildning är riktat mot föräldrarnas omsorgsförmåga. Det man här kan 

skilja mellan är vem som är i behov av insatser, barnet eller föräldrarna. Det kan dock 

konstateras att alla dessa insatser inskränker föräldrarnas bestämmanderätt och inkräktar på 

föräldrarnas privatliv och integritet. 

 

Det framhålls att det krävs mer forskning om vad mellantvång har för konsekvenser för barn 

och föräldrar. Samtidigt kan det vara svårt att genomföra forskning inom området ur rent 

etiska aspekter.151 Forskning behövs dock och det krävs att man hittar en balans mellan det 

etiska och den forskning som faktiskt behövs för att stärka barns rätt att inte skiljas från sina 

föräldrar. 152  

 

4.2.2. Några remissinstansers syn på förslaget 
Socialstyrelsen tillstyrker förslaget om ett utökat mellantvång. De anser att det är positivt att 

även barn under 15 år ska kunna beviljas kontaktperson eftersom denna grupp av barn annars 

riskerar att inte få någon hjälp om inte förutsättningarna i LVU är uppfyllda. De uttrycker att 

det behövs en utökning av socialnämndens möjlighet att arbeta stödjande och skyddande 

samtidigt som barnet bor kvar hemma, dels för att sådana insatser är minder ingripande för det 

enskilda barnet, men även för att resultaten av familjehems- och institutionsvård inte alltid är 

goda. De uttalar även att det behövs mer kunskap om effekterna av sådan vård.153 Rädda 

barnen anser att dagens begränsade möjlighet för barn under 15 år att få öppna insatser utan 

vårdnadshavarens samtycke är problematiska ur ett barnrättsperspektiv. Förslaget om att även 
                                                
150 Prop. 72 L (2014-2015), s. 7. 
151 Risholm, Mothander, Broberg, Små barns behov av en långsiktigt trygg bas – en barnpsykologisk 
kunskapsöversikt, s. 24.  
152 För vidare läsning om forskning på barn, se bl.a. Mattsson, Barns delaktighet i forskning – särskilt om 
informationskravet, Cederborg, Warling-Nerep. (red.), Barnrätt – en antologi, s. 331-348. Schiratzki (2011) Etik 
och samtycke i barnforskning. Risholm, Mothander, Broberg, Små barns behov av en långsiktigt trygg bas – en 
barnpsykologisk kunskapsöversikt. 
153 Socialstyrelsen, Socialstyrelsens betänkande över ”Barn och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU”, 
s. 3. 
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barn under 15 år ska hålla regelbunden kontakt med en kontaktperson även utan vårdnads-

havarens samtycke tillstyrks.154 Barnombudsmannen (BO) uttalar vidare att arbetet med 

förebyggande insatser måste stärkas och det först och främst i enlighet med socialtjänst-

lagen.155 BO tillstyrker förslaget om att barn under 15 år ska ha rätt till kontaktperson. 

Uppfattningen om att det bör vara den enda mellantvångs insatsen för barn under 15 år delas 

dock inte. Fler stödåtgärder bör erbjudas och vad som är barnets bästa bör vara styrande inte 

vårdnadshavarens samtycke.156 Justitieombudsmannen (JO) avstyrker förslaget om ett utökat 

mellantvång med motiveringen att socialtjänstens verksamhet ska bygga på frivillighet och att 

samförståndslösningar ger bästa resultatet för barn.157 JO anser även att man bör vara försiktig 

med att inskränka vårdnadshavarens bestämmanderätt över behovet av insatser. De insatser 

som föreslås i förslaget övertygar inte JO om att fördelarna väger upp nackdelarna med 

förslaget.158  

 

När det gäller mellantvång riktat mot föräldrarna anser Socialstyrelsen att ett krav på 

vårdnadshavaren om att ta emot hjälp skulle innebära en tydlig markering av hur allvarlig 

situationen för barnets hälsa och utveckling är. Det saknas dock kunskaper om vilka effekter 

sådan insatser kan få och vilka metoder som är lämpliga. Därför bör kunskapsläget på 

området följas och de välkomnar förslaget om att regeringen ska tillsätta en utredning.159  

 

Rädda barnen anser att det krävs mer insatser till stöd för barn var föräldrar motsätter sig stöd 

och hjälp från socialtjänsten. Om det förekommer oro för ett barn vars föräldrar inte vill 

samarbeta måste barnets säkerhet väga tyngst. Rädda barnen föreslår insatser som viss 

dagvård för barnet, regelbundna besök hos familjen och uppföljningssamtal.160 Rädda barnen 

anser, precis som utredningen kommer fram till, att det är viktigt att värna frivilligheten och 

uttrycker respekt för de risker ett utökat mellantvång kan medföra för barnet. Man framhåller 

samtidigt att det finns ett behov av insatser i hemmet mot vårdnadshavarens samtycke och att 

insatser till föräldrarna i hemmet borde kunna ges på ett sådant sätt att det inte försvårar 

                                                
154 Rädda barnen, Yttrande över betänkandet ”Barn och ungas rätt vid tvångsvård”, s. 8. 
155 BO, slutbetänkande, Barn och ungas rätt vid tvångsvård, s. 1. 
156 BO, slutbetänkande, Barn och ungas rätt vid tvångsvård, s. 18. 
157 JO, Yttrande över betänkandet Barn och ungas rätt vid tvångsvård, s. 5.  
158 JO, Yttrande över betänkandet Barn och ungas rätt vid tvångsvård, s. 5. 
159 Socialstyrelsen, Socialstyrelsens betänkande över ”Barn och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU”, 
s. 3. 
160 Rädda barnen, Yttrande över betänkandet ”Barn och ungas rätt vid tvångsvård”, s. 8. 
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barnets situation i hemmet. Slutligen uttalas att processen om att följa upp och utvärdera 

mellantvång riktat mot föräldrar måste påskyndas, 4 år är en allt för utdragen process.161  

 

Även BO anser att stödet bör stärkas för barn där vårdnadshavaren inte frivilligt går med på 

insatser trotts att ett uppenbart behov finns. Det är inte förenligt med barnets bästa att vänta ut 

ett tvångsomhändertagande. Åtskiljande av barn och föräldrar bör ske som en sista utväg om 

barnet inte kan skyddas med mindre ingripande åtgärder. Samförståndslösningar är alltid att 

föredra, samtidigt understryker BK barnets rätt att få sina intressen bedömda och satta i 

främsta rummet. När vårdnadshavare inte kan motiveras till samarbete ska därför barnets 

rättigheter och behov gå först.162 När det gäller insatser till vårdnadshavarna utan deras 

samtycke instämmer BO i bedömningen om vikten av att följa upp kunskapsläget och dra 

lärdom av den kunskap som finns på området. Dock menar BO att öppna insatser till 

vårdnadshavare utan deras samtycke redan är väl utredda och att det borde öppna upp för ny 

insatser.163 JO behandlar inte frågan om ett mellantvång riktat mot föräldrarna i sitt yttrande.  

 

Utifrån dessa yttranden framkommer att det finns ett behov av ett utökat mellantvång och att  

remissinstanserna överlag är positivt inställda till ett utökat mellantvång. 

 

4.2.3. Norge sätter barnets behov i centrum 
Norge har byggt vidare på systemet med en specifik lag för barn i behov av hjälp och stöd 

som mer kan liknas vid 1960 års BvL än vid det system vi nu har i Sverige med en 

uppdelning på två olika lagar där den ena helt bygger på frivillighet och den andra på tvång. 

Den lagändring som nyligen infördes och som utökade barnevernstjenestens möjligheter att 

ansöka om insatser av mellantvångskaraktär motiveras med att det förbättrar situationen för 

barn samt att det förebygger att mer långtgående ingripande som tvångsomhändertagande 

görs.164  För att bättre kunna säkerställa barns rätt till skydd och utveckling ansågs det att 

insatser av mellantvångskaraktär behövde utökas så att barn får rätt hjälp i tid samt att 

förebygga att barn skiljs från sina föräldrar. Det hänvisas till art. 19 i BK och att barn har rätt 

till skydd mot alla former av övergrep och att de insatser som i första hand ska ges är 

stödjande insatser. Det konstateras dock att det även måste finnas effektiva sätt att upptäcka 

                                                
161 Rädda barnen, Yttrande över betänkandet ”Barn och ungas rätt vid tvångsvård”, s. 9. 
162 BO, slutbetänkande, Barn och ungas rätt vid tvångsvård, s. 17. 
163 BO, slutbetänkande, Barn och ungas rätt vid tvångsvård, s. 18. 
164 Prop. 72 L (2014-2015), s. 1. 
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och följa upp om ett barn far illa i hemmet. Kommunen och barnevernstjenesten har här ett 

stort ansvar.165 Det hänvisas även till art. 9 i BK och att det måste läggas vikt vid familjens 

betydelse för barnet och att ett ingripande i familjen aldrig får vara mer långtgående än vad 

som är nödvändigt.166   

 

Även i Norge saknas i stor utsträckning forskning om insatser av mellantvångskaraktär. I 

rapporten Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak framkommer att det behövs mer 

forskning om vilka åtgärder som sätts in och varför, samt även varför det i vissa situationer 

inte sätts in åtgärder.167  

 

Utöver att Norge nyligen infört utökade möjligheter till insatser av mellantvångskaraktär har 

de även tillsatt en utredning vars uppdrag var att göra lagen mer tidsenlig och tillgänglig 

genom en strukturell, teknisk och språklig genomgång. Utredningen överlämnades till  Barne- 

og likestillingsdepartementet 29 september 2016 och förslaget innebär bland annat att den nya 

barnevernloven ska vara utformad som en rättighetslag för barn. Utredningens förslag bygger 

på att lagen ska ha en rättighetsbaserad utgångspunkt och vara utformad för att sätta barnet 

och barnets skyddsbehov i centrum.168  

 

I utredningen görs en utblick på övriga nordiska länder och deras barskyddslagstiftning. 

Utredarna konstaterar att ingen av de nordiska ländernas lagar gällande barn omfattar 

individuella rättigheter. Barn i de nordiska länderna ges dock flera rättigheter som 

myndigheterna har en skyldighet att tillgodose, men det är inga individuella rättigheter för 

barn. Av den svenska utredningen om att göra BK till svensk lag framkommer att barns 

rättigheter inte fullt ut beaktas av myndigheter och att barn inte ses som rättighetsbärare.169 

Den norska utredningens slutsats att det saknas individuella rättigheter för barn i svensk rätt är 

således en korrekt bedömning. 

 

Utredarna för även ett resonemang om den gällande barnevernslov ger barn individuella 

rättigheter eller inte. De kommer fram till att det går att argumentera för, och vissa har gjort 

det, att barn enligt gällande barnevernslov har rättigheter även om det inte tydligt framgår av 

                                                
165 Prop. 72 L (2014-2015), s. 5. 
166 Prop. 72 L (2014-2015), s. 5. 
167 Christiansen, Bakketeig, Skilbred m.fl. Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak, s. 99. 
168 Angående detta stycke, se NOU 2016:16, s. 13-15. 
169 SOU 2016:19, s. 330. 
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lagen. Det konstateras dock att oavsett hur man ser på den saken har lagen inte karaktär av en 

rättighetslag. Det medför att det finns en viss oklarhet angående vilka situationer som utlöser 

rättigheter och vilka rättigheter barnet i det fallet har rätt till. Det är även oklart vilka av dessa 

rättigheter som kan åberopas i domstol.170  

 

Det pedagogiska syftet är tydligt då utredningen hävdar att det som blir en rättighet i den nya 

barnevernsloven redan enligt dagens lagstiftning är en skyldighet för staten/kommunen. 

Enligt utredningen är en generell bestämmelse om rättigheter som gäller hela lagen bäst att 

införa och inte detaljreglerade bestämmelser eftersom rättigheterna måste utgå från en 

individuell bedömning av barnets behov. En rättighetsbestämmelse måste tydligt ange vem 

som är rättighetsbärare samt när rättigheten inträder och vilka insatser och tjänster den då 

gäller.171  

 

Vidare resoneras kring att rättigheterna ska vara positiva för rättighetsbäraren alltså barnet, 

men det behöver inte i sin tur inte innebära att barnet samtycker till insatsen. Rättigheten ska 

således enligt utredningens förslag gälla alla insatser enligt lagen, både frivilliga- och tvångs 

insatser. Alla barn ska enligt lagförslaget, oavsett ålder, ha rätt att klaga till fylkesmannen 

samt ha rätt till en trygghetsperson. Barn ska även ha rätt till överprövning av beslut. Även 

yngre barn ska ha klagorätt men då företräds de av antingen föräldern eller barneverns-

tjenesten.172 En särskild bestämmelse föreslås införas om att barn har processbehörighet från 

det att de fyller 12 år. Åldersgränsen sänks således från 15 år till 12 år.173 Oavsett om barn har 

en individuell rättighet eller ej har staten en skyldighet att förebygga omsorgssvikt och ge 

barn ett reellt och effektivt skydd.174 Efter en samlad bedömning kommer utredningen fram 

till att det bör införas en rätt till insatser och tjänster i den nya barnevernloven.175  

 

Insatser av mellantvångkaraktär som finns i dagens lagstiftning ska enligt förslaget vara i 

princip oförändrade med några språkliga och strukturella justeringar.176 Det talar för att de 

lagändringar gällande insatser av mellantvångskaraktär som infördes sommaren 2016 stärker 

                                                
170 Angående detta stycke, se NOU 2016:16, s. 71 ff. 
171 Angående detta stycke, se NOU 2016:16, s. 79. 
172 Angående detta stycke, se NOU 2016:16, s. 79 f.. 
173 NOU 2016:16, s. 77. 
174 NOU 2016:16, s. 72. 
175 NOU 2016:16, s. 74. 
176 NOU 2016:16, s. 252. 
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barns rättigheter. Men det är självklart svårt att säga då de nya förutsättningarna i lagen inte 

hade tillämpats när utredningen skrevs.  

 

Att göra barnevernsloven till en rättighetslag är en av många förslag som utredningen 

behandlar för att stärka barns rättsställning i samhället.177 Om det blir en ny barnevernslov 

eller inte är förtidigt att säga eftersom förslaget överlämnades till  Barne- og 

likestillingsdepartementet 29 september 2016 och ännu inte behandlats. 

 
 

4.3. Är lagarnas uppbyggnad förklaringen till att 

mellantvånget ser olika ut                                
För att få en förståelse för varför mellantvånget ser olika ut i Norge och Sverige har upp-

byggnaden av den rättsliga regleringen i respektive lag studerats för att se om denna kan 

förklara skillnaderna. Till viss del är lagarnas uppbyggnad förklaringen men även 

organisationen av samhällsorgan som ansvarar för att barn inte far illa i hemmet ser olika ut. 

Vi börjar med lagarnas uppbyggnad för att sedan titta på hur samhället valt att organisera de 

organ som ansvarar för att uppfylla åtagandena enligt respektive lagar. 

 

I Sverige valde vi genom socialtjänstreformen, som kort redogörs för under 2.1.2., att samla 

allt samhälleligt socialarbete under en och samma lag. Socialförvaltningen i varje kommun 

har ansvar att ge stöd och hjälp enligt SoL. I det ansvaret ingår även barnskyddsarbete. SoL 

utgår från frivilliga insatser, det krävs således samtycke från föräldrarna samt i vissa fall från 

barnet om denne är över 15 år. Tvång regleras i andra lagar och här är det uppdelat på olika 

områden, LVU är den lag som gäller tvångsvård av barn. Den tydliga uppdelningen mellan 

frivillighet och tvång kan uppfattas som att det tydliggör att tvång är en sista utväg om det 

inte går att få till frivilliga lösningar. Det medför dock ett glapp mellan lagarna som inte alltid 

är lätt att handskas med, Leviner väljer att kalla det en gråzon.178 En reglering som vill anta 

ett barnrättsperspektiv, bör vara uppbyggd så att alternativa åtgärder följer när behov 

föreligger, oavsett vårdnadshavarens samtycke. LVU ska vara ett komplement till SoL enligt 

1 § LVU, men den aktualiseras inte alltid om den frivilliga vården enligt SoL inte är 

tillräcklig eller aktuell. Mattsson konstaterar att det således saknas en given ordning, som att 

                                                
177 NOU 2016:16, s. 81. 
178 Leviner, Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, s. 314. 
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insats med stöd av LVU prövas om en insats med stöd av SoL inte är verkningsfull eller 

möjlig.179  

 

Mattsson konstaterar vidare att en rättighetsreglering inom det sociala fältet bör ge ett 

heltäckande skydd för utsatta barn och unga där det inte finns risker att hamna mellan olika 

lagstiftningar. Nuvarande LVU  är mer som ett ”bihang” till den lagstiftning som också anger 

ramarna för frivillig vård, SoL. Mattsson konstaterar även att LVU till stora delar är en 

processlagstiftning som dels anger de processuella reglerna för de olika tvångsvårdsinsatserna 

dels de materiella förutsättningarna. Mattsson anser att det därav finns anledning att 

tydliggöra relationen mellan SoL och LVU, och i möjligaste mån betona vikten av att LVU 

används när det finns behov för att tillvarata barns rätt till skydd vid allvarliga miss-

förhållanden.180  

 

En ytterligare problematik är att lagarna inte alltid uppfattas som logiska och pedagogiska. 

SoL eftersom den omfattar många olika områden och LVU eftersom uppbyggnaden av 

paragrafer inte följer en logisk ordning. Den inledande paragrafen i LVU borde handla om de 

minst ingripande åtgärderna, mellantvång borde således ligga efter den inledande paragrafen 

som förklarar lagens syfte. Mattsson kommer fram till att det finns anledning att se över 

lagens struktur och pedagogiska utformning. Flera av de mindre ingripande insatserna, såsom 

mellantvång, har en undanskymd placering i lagen. Att det sällan tillämpas inom barn- och 

ungdomsvården, kan ha visst samband med denna placering. Lagen saknar en struktur som 

anger mindre ingripande åtgärder före mer omfattande sådana, vilket ter sig olämpligt av 

bland annat proportionalitetshänsyn. Det är viktigt att denna typ av lagstiftning har en tydlig, 

begriplig och pedagogisk struktur och ett klart innehåll. Lagen borde vara utformad på ett 

sådant sätt att även unga själv kan förstå vad lagen anger.181 

 

I Norge  är det en särskild lag (barnevernsloven) som reglerar  kommunens skyldigheter inom 

barnskyddsområdet. Lagen har en tydlig kapitelindelning där kapitel 1 anger lagens syfte och 

verkningsområde, kapitel 2 anger ansvarsfördelning och administration, kapitel 3 kommunens 

och barnevernstjenestens ansvarsområde. Kapitel 4 handlar om de insatser barneverns-

tjenesten kan erbjuda på frivillig väg men även om insatser av mellantvångskaraktär och 

                                                
179 Mattsson, SOU 2015:71, bilaga 3, s. 20. 
180 Mattsson, SOU 2015:71, bilaga 3, s. 20. 
181 Angående detta stycke, se Mattsson, SOU 2015:71, bilaga 3, s. 20 f. 
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tvångsinsatser. Kapitel 4 är logiskt uppbyggt eftersom det först redogörs för barnets bästa, hur 

anmälningar ska hanteras, hur en utredning ska genomföras för att i § 4-4 redogöra för vilka 

insatser som kan erbjudas. § 4-4 är uppbyggt efter det mildaste ingreppets princip, först 

kommer de frivilliga insatserna, följt av insatser av mellantvångskaraktär för att senare i 

kapitlet gå över till tvångsomhändertagande. Det är tydligt och lätt att följa lagens struktur 

och den framstår som mer pedagogisk och tydlig än vad den svenska lagstiftningen gör. 

   

4.3.1. Uppbyggnaden av den sociala barnavården och 

beslutsprocessen  
Socialnämnden är en politiskt tillsatt nämnd vars huvud uppdrag inte är att ha juridisk 

kompetens inom barnskyddsarbete. Enligt socialtjänstlagen fullgörs kommunens uppgifter 

inom socialtjänsten av den eller de nämnder som fullmäktige beslutar 2:4 SoL.  Enligt 10:1 

SoL gäller för socialnämnder vad som föreskrivs i kommunallagen. Enligt 3:3 

kommunallagen (1991:900) (KL) är det kommunfullmäktige i en kommun som tillsätter de 

nämnder som utövar styrelsen för att fullgöra kommunens uppgifter. Kommunen har i princip 

en fullständig frihet att organisera nämnderna som de vill. 3:4 KL. Det ska finnas en eller 

flera nämnder som fullgör de uppgifter som ankommer kommunen enligt respektive lag.182 

Av lag (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgs området framgår vilka 

nämnder som får samordnas. Det ställs inga specifika kompetenskrav för att bli invald i 

nämnden, det krav som ställs är att du är över 18 år och har svenskt medborgarskap eller är 

unionsmedborgare 4:2-5 KL. Enligt delegationsordningen i 10:4 SoL kan beslutanderätten när 

det gäller mellantvång endast delegeras till en för troendevald. Det samma gäller beslut om 

ansökan om tvångsvård.183 

 

Det kan således konstateras att vi i Sverige har ett så kallat lekmannastyrt beslutsförfarande 

när det gäller beslut om mellantvång eftersom det är socialnämnden i kommunen som fattar 

beslut i frågan. Socialnämnden fattar inte beslut om tvångsomhändertagande eftersom ett 

sådant beslut ska underställas domstolsprövning enlig 4 § LVU, men de beslutar om att 

ansökan om tvångsvård lämnas till FörvR. Socialtjänsten ansvarar för uppsökande verksamhet 

och utredningar men det är socialnämnden som beslutar i frågor om insatser och tvång. 

Maktförhållandet mellan socialförvaltningen och den enskilde är ett maktförhållande som inte 

                                                
182 Se, Lindqvist, Losman, m.fl. Kommunallagen, (1 januari 2016, Zeteo), kommentar till 3 kap. 4 §. 
183 Lundgren, m.fl. Nya sociallagarna, s. 236. 
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går att bortse från. Leviner menar att det här möjligen föreligger en krock mellan å ena sidan 

den rättsligt fastlagda ambitionen som bygger på att familjer måste utredas och  

socialtjänstenstens tradition som kan sägas bygga på samförstånd och familjestöd eller som 

Leviner uttrycker det ”samförståndsparadigm”. Den starka betoningen på frivillighet och 

socialtjänstens tradition kan leda till att det läggs för stort fokus på att inte kränka föräldrarna. 

Samtidigt kan samförstånd i vissa fall komma till stånd genom att föräldrarna inser att det 

annars kan bli frågan om tvångsingripanden, vilket gör att frivilligheten i de fallen kan 

ifrågasättas. För den enskilde kan det således vara svårt att förstå socialtjänstens dubbla 

uppdrag dels att stödja och dels att utreda och ingripa.184  

 

Cocozza för också en diskussion om att det kan finnas motsättningar i det system vi har idag. 

Cocozza menar att kommunpolitikerna även kan styras utav ekonomiska intressen och att det 

där av bör föras statistik över hur kommunernas ekonomi påverkar tvångsomhändertaganden. 

Om socialnämnden säger nej har socialsekreteraren inget annat val än att försöka få till 

frivilliga insatser.185 Det bör även föras nationell statistik över anmälningar, från vem 

anmälan kommer, om det leder till utredning och om det leder till någon insats. Cocozza 

uttrycker att hon tror att det är en registrering som de flesta i dagen samhälle skulle 

acceptera.186   

 

Cocozza anser vidare att vi bör återgå till att ha en specifik barnskyddsmyndighet. Det behövs 

en specifik barnskyddsmyndighet, som bör innehålla en central och flera regional enheter med 

specialistkompetens inom barnskyddsområdet. Inom myndigheten bör det finnas flera 

professioner, så som barnpsykologer, vuxenpsykologer, socionomer, familjeterapeuter, 

jurister och läkare Även att en specifik barnskyddslag borde införas och att barnskydds-

ärenden således borde lyftas ut från socialtjänstlagen. Det behövs där utöver en specifik 

barnskyddsutbildning, som måste vara mer specifikt inriktade på barn än dagens 

socionomutbildning. Avskaffa det kommunalpolitiska beslutet i fråga om tvångsvård, då en 

fråga om barn behöver tvångsvård eller ej inte är ett renodlat kommunalpolitiskt beslut, 

beslutet borde istället underställas förvaltningsrätten direkt.187 Det skulle krävas en stor 

                                                
184 Leviner, Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, s. 349 ff. 
185 Cocozza, Barns rätt till skydd – en bristande konstruktion, s. 126-135, Cederborg, Warling-Nerep. (red.) 
Barnrätt – en antologi, s. 132. 
186 Cocozza, Barns rätt till skydd – en bristande konstruktion, s. 126-135, Cederborg, Warling-Nerep. (red.)  
Barnrätt – en antologi, s. 133. 
187 Angående detta stycke, se Cocozza, Barns rätt till skydd – en bristande konstruktion, s. 126-135, Cederborg, 
Warling-Nerep. (red.) Barnrätt – en antologi, s. 133 f. 
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reform och omstrukturering för att genomföra det Cocozza förespråkar. Sverige skulle, om det 

genomfördes, få ett system som mer liknar det norska. 

 

I Norge har man ett specifikt organ som endast ansvarar för att värna om barns sociala 

rättigheter i samhället, barnevernet och barnevernstjenesten. Barnevernet kan jämställas med 

den svenska kommunalnämnden och barnevernstjenesten med socialtjänsten men med vissa 

skillnader. Barnevernet kan vara ett politiskt tillsatt organ om kommunen vill det men det är 

frivilligt § 2-1 bvl. Barnevernstjenesten har som tidigare påpekats ett ansvar för barn och 

deras rättigheter i samhället, ett mer specifikt ansvarsområde än den svenska socialtjänsten. 

De har även fylkesnämnden som är ett domstolsliknande organ som avgör frågor av 

mellantvångskaraktär och om tvångsomhändertagande av barn. Fylkesnämnden ska vara ett 

politiskt oberoende organ och ledamöterna i nämnden ska ha specialkompetens. Det krävs 

ytterligare att det är mins en juristdomare med specialkompetens inom barnrätt som är med 

vid avgörande av frågor initierade av barnevernstjenesten.188 

 

Socialtjänsten kan således sägas ha ett mindre preciserat uppdrag än det barnevernstjenesten i 

Norge har. Att det är fylkesnämnden, som är ett domstols liknande organ med special-

kompetens inom barnrätt som beslutar om insatser av mellantvångskaraktär och insatser av 

tvång med för att beslut fattade i Norge framstår som mer professionella och juridiskt 

grundade än de beslut som fattas av socialnämnden. Leviner ifrågasätter värdet av en politisk 

överprövning i barnavårdsärenden eftersom de vare sig är professionella eller juridiskt 

grundade.189 Även Cocozza ifråga sätter det kommunala självstyret men även att det inte finns 

en specifik barnskyddsmyndighet och en specifik barnskyddslag. Slutsatsen blir att det i 

Sverige kan saknas kunskap och specialkompetens inom barnrätt när beslut om mellantvång 

ska avgöras av socialnämnden.  

 

4.4. Sammanfattning 
Barn har enligt BK en grundläggande rätt till stöd och hjälp i sin hemmiljö, dessa rättigheter 

återfinns även i norsk rätt där BK gäller som lag. I Sverige har barn rätt till stöd och hjälp från 

samhället men inte i samma utsträckning som i Norge. Det finns vissa brister i de svenska 

lagarna och dess tillämpning. Barnperspektivet beaktas inte alltid i den utsträckningen det bör. 

                                                
188 www.fylkesnemndene.no under saksgang, forhandlingsmøtesak. Se även barnevernloven § 7-2, § 7-5. 
189 Leviner, Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, s. 360. 
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Det finns även brister i tillämpningen av barns rätt att komma till tals och få sina åsikter 

beaktade, eftersom fokus på frivillighet och föräldrar är för stort. 

Cederborg beskriver i boken Barnperspektiv i socialtjänstens arbete att en stat enligt art. 9 i 

BK inte kan tvinga någon att vara förälder mot deras vilja eller tvinga dem till ordentlig 

omvårdnad.190 Att en stat inte kan tvinga någon att vara förälder mot sin vilja stämmer men 

att man inte kan tvinga någon till god omvårdnad stämmer inte helt, eftersom det är precis det 

mellantvånget handlar om. Det kan dock konstateras att hon har rätt vad gäller svensk rätt 

men enligt norsk rätt är det mer tveksamt. Mellantvånget handlar ju om att föräldrarna vill ha 

sitt barn i hemmet samtidigt som de inte inser att de brister i omvårdnaden. 

Det har lagts flera förslag om ett utökat mellantvång i Sverige men än så länge har regeringen 

inte tagit steget till ett sådant. Det hänvisas till att det saknas forskning på området och att vi 

måste värna om frivilligheten som är socialreformens grundbult. Forskning och frivillighet är 

viktigt att värna om, men inte på bekostnad av barnen. Av de remissvar som redogörs för 

ovan är de flesta positivt inställda till ett utökat mellantvång och uttrycker att det borde utökas 

till att gälla tvång mot både barn och föräldrar. JO är den remissinstans som helt avvisar 

förslaget med hänvisning till att det skulle inskränka förmycket på föräldrarnas beslutanderätt 

över sina barn. 

Det kan konstateras att Norge har kommit längre i sitt barnskyddsarbete och att de i större 

grad än Sverige beaktar barns rättigheter till stöd och skydd och föräldrarnas vilja och 

rättigheter kommer i andra hand. Även i Norge anser de att det till stor del saknas forskning 

på området men det har inte hindrat dem till att införa ett utökat mellantvång med 

motiveringen att barnets bästa måste komma först. Lagarnas uppbyggnad och de 

samhällsorgan som har att tillämpa lagarna är också en förklaring till att barnskyddsarbetet i 

Norge kommit längre än i Sverige. Det kan konstateras att det ställs högre krav på 

professionalism och juridisk kunskap i de beslutande organen i Norge. Det kan även 

konstateras att den norska lagen är mer pedagogisk och tydlig samt att det inte föreligger 

något glapp mellan tvång och frivillighet, vilket det gör i den svenska lagstiftningen. Slutligen 

framstår barnavårdsarbetet i Norge och beslutsförfarandet som mer förutsägbart och 

rättssäkert eftersom de svenska lagarna är opedagogiska och det föreligger ett visst glapp 

mellan lagarna som är svårt för socialtjänsten att hantera. 

  
                                                
190 Cederborg, Barnperspektiv i socialtjänstens arbete, s. 36. 
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5. Ett utökat mellantvång? 

5.1. Vad talar för och emot ett utökat 

mellantvång  
Det kan konstateras att samhället hade större befogenheter att ingripa i familjelivet innan 

socialtjänstreformen, men om barn hade det bättre på den tiden är mer tveksamt. Synen på 

barn har förändrats och vi ser i dag i större utsträckning på barn som självständiga individer. 

Barn i dagenssamhälle ses mer som rättsliga subjekt än rättsliga objekt, vilket är en utveckling 

i rätt riktning för att stärka barns rättigheter. Föräldrars bestämmanderätt över sina barn är 

starkt förankrad både i svensk och norsk rätt men även enligt internationella konventioner 

som EKMR och BK. Även om samhällets syn på barn har förändrats i en positiv riktning, 

kvarstår problemet att barn inte själva kan utkräva sina rättigheter utan de är beroende av att 

föräldrarna eller samhället företräder dem. Om föräldrarna är de som skapar problem för 

barnet är det samhällets ansvar att gripa in och tillse att barnet får sina rättigheter beaktade. 

Om föräldrarna inte samtycker till insatser är socialtjänsten i dagsläget i stor utsträckning 

begränsade till förutsättningarna för ett tvångsomhändertagande i LVU.  

 

Det som talar för ett utökat mellantvång är att synen på barn som ett rättsligt subjekt, som en 

kompetent individ med rätt att förfoga över sina rättigheter skulle stärkas. Med utgångspunkt i 

barns rättigheter har barn rätt till omvårdnad, trygghet, utveckling och en god fostran. Det är 

både föräldrarnas och samhällets ansvar att tillgodose barnet dessa rättigheter.191 Barn har 

även rätt till sin familj och sitt ursprung samt att vårdas av sina föräldrar.192 Dessa rättigheter 

tillsammans talar för ett utökat mellantvång, barnet får då i större utsträckning rätt till 

trygghet, utveckling och en god fostran i sitt eget hem med sin egen familj. 

 

Enligt svensk rätt är mellantvånget i dagsläget begränsat till beteendefallen, det vill säga de 

barn som själva genom ett destruktivt beteende utsätter sin hälsa och utveckling för en risk. 

Det är således inte kopplat till barnets rättigheter att få en god omvårdnad av sina föräldrar 

vilket medför en begränsning i barns rätt till trygghet och en god uppfostran i sitt hem. Ett 

utökat mellantvång förtydligar att det ställs krav på föräldrarna när de väljer att sätta ett barn 

till världen. Barnets rättigheter framkommer tydligare och de måste vägas mot föräldrarnas 

                                                
191 6 kap. FB, BK, 5 kap. 1 § SoL. 
192 6 kap. 2 § FB, art. 8 EKMR, art. 16 BK, art. 9 BK.  
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rätt till integritet. Vad väger då tyngst, föräldrarnas rätt till integritet eller barnets rätt till sin 

familj och en god omvårdnad och utveckling? Det är inte en lätt fråga att svara på och är helt 

beroende av vad det är för insatser och hur situationen ser ut. Antingen väger barnets eller 

föräldrarnas rätt över, det viktiga här är att beslutet ska utgå från vad som är bäst för barnet. 

Även om mellantvånget inte tillämpas i någon större utsträckning skulle ett utökat 

mellantvång medföra en psykologisk och pedagogisk skärpning i rätt riktning. Det skulle 

medföra en utökad medvetenhet om föräldrarnas ansvar och barnensrättigheter. Barnets 

rättigheter sätts i fokus istället för föräldrarnas rätt att bestämma över barnen.  

 

5.1.1. Tilliten till socialtjänsten, ett problem i dagens 

samhälle 
Det som talar emot ett utökat mellantvång är att samhället i dagsläget har svårt att förverkliga 

sina åtaganden om att tillse att barns rättigheter beaktas fullt ut. Att socialtjänsten är i kris och 

kritiseras hårt från många håll är ingen nyhet. Artiklar om problemen i socialtjänsten avlöser 

varandra i de svenska tidningarna. Socialtjänsten har i sitt arbete med barn brister på flera 

punkter vilket framkommer i artiklar från BO, bris och de stora dagstidningarna.193 Många är 

oroade och ser läget som akut, det är svårt att rekrytera socialsekreterare och sju av tio 

socialsekreterare funderar på att byta jobb eftersom arbetsbelastningen är allt för hög.194 Nära 

hälften av socialsekreterarna uppger att de inte klarar av att upprätthålla kvaliteten och 

rättssäkerheten i arbetet.195 I IVO:s granskning av socialtjänstens arbete med barn och unga 

framkommer flera brister.196 Det framkommer bland annat att anmälningar inte utreds trots att 

det finns skäl till vidare utredning samt att många förhandsbedömningar och utredningar inte 

slutförs inom den lagstadgade tiden. Vidare framkommer att barnrättsperspektivet inte 

beaktas i den omfattning det bör och att samtal med barn inte genomförs i den utsträckningen 

det borde göras för att kunna klarlägga barnets inställning och åsikter i frågan.197 Bristerna i 

socialtjänsten framkommer även i SOU 2016:19. Det framkommer att trotts tydligt 

                                                
193 http://www.svd.se Placerade barn mår dåligt, Debattartikel av generaldirektör Lars-Erik Holm och 
enhetschef Mona Heurgen. http://www.dn.se De allra flesta svenskar misstror socialtjänsten, debattartikel av 
Eva Nordmark. www.barnombudsmannen.se Barn med samhället som förälder löper extrema överrisker, 
debattartikel av Fredrik Malmberg. https://www.bris.se Bris kommenterar: Situationen inom socialtjänsten är 
oroande. 
194 www.dagenssamhalle.se Regeringen måste ta ansvar för socialtjänst i kris, Debattartikel av Heike Erkers och 
Veronica Karlsson. 
195 www.dagenssamhalle.se Regeringen måste ta ansvar för socialtjänst i kris, Debattartikel av Heike Erkers och 
Veronica Karlsson. 
196 www.ivo.se, Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? 
197Angående detta stycke, se www.ivo.se, Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?, s. 4 f.  
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identifierade behov av hjälp så avslutas utredningar utan insatser då det saknas samtycke från 

föräldrarna. Det med för att barnen hamnar i en mycket utsatt situation och utsätts för ett 

dubbelt svek och utsatthet när både föräldrarna och samhället sviker.198 Problemet är inte nytt 

utan har pågått i flera år. Det framgår bland annat av en artikel i DN där Ewa Nordmark 

skriver om krisen i socialtjänsten och den stora brist på förtroende för socialtjänstens arbete 

från medborgarnas sida.199 Även barn har en bristande tilltro till myndigheterna.200 Barn 

upplever att de inte lyssnas på, får ett dåligt bemötande och att de blir misstrodda, barn 

upplever även att det finns en otillräcklig kompetens.201 Det har även framkommit att 

föräldrars bestämmanderätt tolkas av myndigheter som mer långtgående en den de facto är 

vilket inskränker barns rätt till hjälp och stöd.202 I Leviners avhandling framkommer också att 

socialsekreterare upplever en allmänt negativ bild av socialtjänsten vilket försvårar deras 

arbete och samarbete med andra samhällsaktörer samt att det även kan vara en grund till 

bristande anmälningsbenägenhet.203 För att ett mellantvång ska gå att genomföra krävs att 

samhällsmedborgarna har förtroende för socialtjänsten och dess insatser för barn.  

 

5.1.2. Finns förutsättningar för att utöka mellantvånget i 

Sverige 
Att uttala sig om en framtida risk för negativ utveckling hos ett barn är många gånger förenat 

med stor osäkerhet. Det finns emellertid förhållanden som skapar bättre förutsättningar för 

säkra beslut. Tillgång till tillräcklig och relevant information samt kunskap att tolka 

informationen är två avgörande faktorer för en god riskbedömning.204 Ställs det mot de brister 

som finns inom socialtjänsten kan det ifrågasättas om förutsättningar för säkra beslut, i 

dagsläget, går att uppnå vad gäller mellantvång. Även om socialtjänsten var en väl fungerande 

organisation är det tveksamt om ett utökat mellantvång skulle kunna införas utan att det 

inrättas ett organ i likhet med fylkesnämnden i Norge. Ett organ som har att pröva beslut om 

mellantvång och tvångsåtgärder riktade mot barn. Ett utökat mellantvång kräver inte endast 

en välfungerande socialtjänst utan även att besluten prövas i domstol eller ett domstols-

liknande organ.  

                                                
198 SOU 2016:19, s. 224 ff. 
199 http://www.dn.se De allra flesta svenskar misstror socialtjänsten, debattartikel av Eva Nordmark. 
200 SOU 2016:19, s. 235. 
201 SOU 2016:19, s. 325. 
202 SOU 2016:19, s. 318 ff. 
203 Leviner, Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, s. 313. 
204 Kaldal, Paralella processer, s. 337. 
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Det finns ett behov av mellantvång för att barns rättigheter till en trygg och bra uppväxt ska 

kunna tas tillvara fullt ut. Även socialsekreterare upplever en avsaknad av mellantvångs i sitt 

arbete med barn. Men min slutsats blir ändå att det i dagsläget inte finns förutsättningarna för 

att införa ett mer utökat mellantvång än det som föreslås i SOU 2015:71 utan att samtidigt 

göra stora omstruktureringar och tillföra mer ekonomiska resurser till socialtjänsten. Med 

omstruktureringar menas att det dels måste ges tydligare instruktioner till socialtjänsten om 

deras uppdrag vad gäller barnskyddsarbete. Det måste utöver det säkerställas att de insatser 

som erbjuds barn och föräldrar erbjuds i alla kommuner, till alla barn. Barn ska ha rätt till 

samma stöd och skydd oavsett vart i landet de bor. Något som ytterligare måste till är att de 

som beslutar i barnrättsliga frågor ska ha en specialkompetens inom risk och skyddsfaktorer 

för att öka rättssäkerheten i processen.  

 

Som flera forskare skriver i en debattartikel i SvD är det av stor vikt att ge socialtjänsten rätt 

verktyg.205 Socialtjänstens personal måste ha kunskap och förutsättningar att tolka 

nyckelbegrepp som barnets bästa och god vård. Forskarna skriver vidare att, utredningens 

syfte (SOU 2015:71) är lovvärt men riskerar att bli kontraproduktivt. Om dess syfte ska 

förverkligas måste socialtjänstens kunskaper och kompetens förstärkas samt resurser tillföras. 

De skriver även att studier visa återkommande att socialtjänstens personal har svårt att 

tillämpa gällande rätt tillfredställande. En stor del av det sociala arbetet bedrivs inte 

kunskapsbaserat utan utifrån tradition och erfarenheter vid de olika socialkontoren i landet, 

beslut av barnets bästa utifrån barnets behov och vilja avgörs inte sällan av ”magkänsla”. Att 

socialarbetare tvingas fatta illa underbyggda beslut som på pappret betonar att barns behov 

och barnets bästa beaktats, fast det i verkligheten tvingats välja mellan dåliga alternativ, 

skadar trovärdigheten och tilliten till myndigheterna. Enligt artikeln måste, om förslagen från 

utredningen ska genomföras, dessa problem beaktas och åtgärdas. De förslag på åtgärder som 

framförs i artikeln är att socialsekreterares juridiska och socialvetenskapliga kunskaper måste 

förstärkas, förmågan att integrera sådana kunskaper i utredningar och beslut måste utvecklas 

samt att socialtjänsten måste tillföras adekvata resurser så att socialsekreterare kan leva upp 

till de kravnivåer som ställs i lagstiftningen.206 

 

                                                
205 www.svd.se Forskare: Ge socialtjänsten rätt verktyg, debattartikel av Alexius, Backlund, Alm, Kaldal, m.fl 
206 Angående detta stycke, se www.svd.se Forskare: Ge socialtjänsten rätt verktyg, debattartikel av Alexius, 
Backlund, Alm, Kaldal, m.fl.  
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5.2. Vad kan vi dra för lärdom av norsk rätt 
Det vi kan lära av Norge är att ett mellantvång riktat till småbarn och föräldrar inte behöver 

strida mot art. 8 i EKMR. Även i Norge anses kunskapsläget om vad det medför för positiva 

effekter med mellantvång oklart och det krävs således mer forskning på området både i 

Sverige och Norge. Vi kan som det föreslagits i SOU 2015:71 vänta och se om det i Norge 

längre fram går att påvisa positiva effekter för barn med ett utökat mellantvång. Det medför 

dock att i väntan på det kommer barn i det svenska samhället inte få den hjälpen de kanske 

skulle ha behövt och som hade förbättrat deras förutsättningar för en trygg uppväxt och 

optimala utvecklingsmöjligheter. Norge har trots att kunskapsläget är bristfälligt och att det 

mellantvång som tidigare fanns i norsk lag tillämpades sällan valt att utöka insatser av 

mellantvång för att försöka komma tillrätta med att barn far illa i sina hem. De har ett mer 

förebyggande tänk och ett tydligare barnperspektiv. Det är viktigare att skydda barnens rätt 

till en god uppväxtmiljö än att skydda föräldrars rätt till privat- och familjeliv. Genom ett 

förebyggande arbete tänker de sig också att konsekvenserna för samhället i slutändan blir 

minder. Det vi kan lära av Norge är att sätta barnets bästa först för att barnen är framtidens 

samhällsmedborgare och ska ses som viktiga och betydelsefulla aktörer till ett framtida sunt 

och bra samhälle.  

 

I Norge har de fylkesnämnden som prövar alla beslut om tvång och mellantvång, det saknas 

ett liknande organ i Sverige. Socialnämnderna går inte att jämställas med fylkesnämnden 

eftersom de är politiskt tillsatta samt i stor utsträckning saknar specialkompetens. 

Fylkesnämnden i Norge beskrivs som ett domstolsliknande organ och det ställs krav på att 

medlemmarna ska ha specialkompetens inom det område de deslutar i samt att nämnden 

måste bestå av minst en jurist för att vara beslutsför. 

 

5.2.1. En rättighetslag för barn 
Hur vi på bästa sätt kan stärka barns rättigheter diskuteras både i Norge och Sverige. Norge 

har som tidigare nämnts redan införts BK som norsk lag vilket medförde att norska lagar 

rörande barn har ett tydligt barnrättsperspektiv. Trots det kan varken de norska 

barnskyddslagarna eller de svenska lagarna som rör barn anses som rättighetslagar. Som även 

tidigare nämnts tar Norge det steget längre med ett förslaget om att den nya barnevernsloven 

ska vara utformad som en rättighetslag för barn.  
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Utredningen motiverar sin slutsats att göra barnevernsloven till en rättighetslag med att en rätt 

till insatser och tjänster medför att det blir tydligare vilken rätt barn har till omsorg och skydd. 

Att lagfästa rättigheterna för barn signalerar till barn att de tas på allvar och bidrar till att de 

blir huvudpersonerna i lagen. För barnevernstjenesten kommer de lagfästa rättigheterna att 

bidra till utvecklingen av att se barnet som ett subjekt med rätt till skydd och omsorg. Det 

anses också kunna inverka positivt på samarbetet med föräldrarna då det är barnets 

individuella rättigheter och inte barneverntjenestens plikt som ligger till grund för kontakt 

med familjen.207  

 

Barn som rättighetsbärare är även något som diskuteras i SOU 2016:19. Det framkommer att 

barn i dag inte ses som rättighetsbärare och att barns rättigheter inte beaktas av myndigheter i 

den utsträckningen som BK föreskriver.208 Ett införande av barnkonventionen som svensk lag 

bidrar till att stärka barnet som rättighetsbäraren.209 Det framhålls även att BK är ett viktigt 

pedagogiskt verktyg för att tydliggöra barnet som en rättighetsbärare och inte som ett offer 

eller endast föremål för vuxnas välvilliga handlingar.210 Att BK blir svensk lag är ett steg i rätt 

riktning men vi ligget trotts det långt efter Norge vad gäller att se barn som rättighetsbärare.  

 

Den norska utredningen har lagt vikt vid att lagfästning av rättigheterna ska ha en symbolisk, 

psykologisk och pedagogisk funktion och att det bidrar till en harmonisering med 

välfärdsrätten i övrigt. Det framhålls även att en rättighetslag kommer ha en faktisk betydelse 

för barn, eftersom barn i högre grad blir sedda som rättighetssubjekt och har en rätt att 

framföra krav om tjänster och insatser. Barn får således en rätt att framlägga ett krav om 

insatser och få kravet om insatser värderat av barnevernstjenesten. Vidare konstateras att 

förslaget inte innebär att barn får fler rättigheter än vad barnevernstjenesten i dagsläget är 

förpliktade att erhålla. Villkoren för den aktuella insatsen måste vara uppfyllda för att ett barn 

ska kunna göra en rättighet gällande. Det förtydligas att barns rättigheter är oavhängigt 

kommunens ekonomi, vilket det ska vara redan i dagsläget.211 Dock framgår av en 

sammanställning att det i dagsläget kan se olika ut i olika kommuner i Norge. I större 

kommuner erbjuds en större variation av stödjande insatser än vad som erbjuds i mindre 

                                                
207 Angående detta stycke, se NOU 2016:16, s. 77. 
208 SOU 2016:19, s. 285. 
209 SOU 2016:19, s. 327. 
210 SOU 2016:19, s. 238, 327, 371. 
211 Angående detta stycke, se NOU 2016:16, s. 81. 
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kommuner. Enligt forskningsrapporten är en troligförklaring till skillnaderna att större 

kommuner har mer resurser.212 

 

Vad gäller insatser av mellantvångskaraktär påtalas inledningsvis att det framstår som svårt 

att få till en varaktig och reell ändring med tvång. De påpekar även att det är av vikt att innan 

ett beslut om ett föreläggande värderas om barnet genom insatsen kan hamna i en 

lojalitetskonflikt om förändringen inte är reell. Med beaktande av att bestämmelserna nyligen 

blivit ändrade har utredningen i huvudsak föreslagit att bestämmelserna ska vidareföras till 

den nya lagen. Dock har bestämmelserna behandlats i korthet i förslaget efter som de föreslår 

en ny struktur i lagen. Villkoren för ett föreläggande av insatser är som utgångspunkt samma 

för alla insatser. Villkoren formuleras enligt följande ”nødvendig for å sikre barnet 

tilfredsstillende omsorg, beskyttelse eller utvikling”.213 

 

Strukturen i lagen ändras för att göra den mer pedagogisk och lättöverskådlig. Så länge barnet 

vårdas i hemmet återfinns bestämmelserna i kap 3 i lagförslaget. Det som är gemensamt för 

insatser enligt 3:e kapitlet är att barnet bor kvar hemma med sina föräldrar eller möjligen på 

ett annat ställe som bestämts av föräldrarna. Det är dock föräldrarna som fortsatt har 

vårdnaden om barnet och ansvar för dess omsorg.214 När det gäller insatser där barn och 

föräldrar tillsammans ska vistas i center för föräldrar och barn har utredningen dock kommit 

fram till att villkoren ska vara strängare. Enligt utredningens förslag kan ett föreläggande om 

vistelse i center för föräldrar och barn endast föreläggas om villkoren för ett 

tvångsomhändertagande är uppfyllt.215 

 

Även om inga diskussioner om att införa en rättighetslag för barn förs i Sverige tas det i SOU 

2016:19 upp flera områden som behöver förbättras och förslag på åtgärder för att stärka barns 

rättigheter. Det föreslås bland annat att BO ska få föra talan för enskilda barn i principiellt 

viktiga frågor.216 Myndigheterna ska göra sin verksamhet barnanpassad och tillgänglig för 

barn.217 Det föreslås även ett kunskapslyft inom myndigheter och kommuner för att höja 

kunskapen om barns rättigheter.218 Regeringen bör även utreda hur etablering av oberoende, 

                                                
212 Christiansen, Bakketeig, Skilbred m.fl. Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak, s. 60 ff. 
213 Angående detta stycke se NOU 2016:16, s. 145 f. 
214 NOU 2016:16, s. 138. 
215 NOU 2016:16, s. 146. 
216 SOU 2016:19, s. 322. 
217 SOU 2016:19, s. 324 ff. 
218 SOU 2016:19, s. 331 ff. 
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lokala barnrättsbyråer kan främjas.219 Barnrättighetsbyråer arbetar oberoende av myndigheter 

på uppdrag av barnen och kan erbjuda barnen stöd och hjälp om de upplever att de inte får 

hjälp av myndigheterna. Alla dessa åtgärder är ett steg i rätt riktning även om vi i Sverige inte 

kommit lika långt som Norge.  

 

5.3. Avslutande analys och kommentarer  
Mitt syftet med arbetet har varit att undersöka och analysera om det finns förutsättningar för 

ett utökat mellantvång i svensk rätt. När det svenska mellantvånget och förutsättningarna för 

ett utökat mellantvång granskats och jämförts med norsk rätt framstår dock möjligheterna till 

ett utökat mellantvång i dagsläget som små. Ramen för arbetet har varit ett utökat 

mellantvång men jag har även sett ett behov av att analysera frivillighet och tvångsvård av 

barn för att finna svar på mina frågeställningar. Nedan redovisas sammanfattningsvis vad 

slutsatserna blir utifrån frågeställningarna i kap. 1.  

 

Det kan konstateras att både barnrätten och mellantvånget har utvecklats under de senaste 

århundradet men i lite olika riktningar i Sverige och Norge. Inledningsvis har Sverige och 

Norge haft en liknande syn på barnrätten och det har skett en omfattande förbättring vad 

gäller barns rättigheter under senaste århundradet i båda länderna. Vi ser idag på barn som 

självständiga individer som har rätt till skydd för sina mänskliga rättigheter precis som 

vuxna.220 Mellantvång var helt borta under en kort period på 1980-talet, sedan återinfördes ett 

mer begränsat mellantvång 1985 som endast omfattar barn med beteendeproblematik. 

Mellantvånget som återinfördes 1985 är i princip det mellantvång som även gäller i dag. 

Norge har istället valt att ha kvar systemet med en barnskyddslag, med olika steg från 

frivillighet till tvång. Mer lik den barnavårdslag vi hade i Sverige fram till 

socialtjänstreformen. Det har sedan 1982 skett många ändringar och förbättringar i SoL och 

LVU för att stärka barnperspektivet och barnets bästa. Det har även skett en del förändringar 

som inskränkt föräldrarnas bestämmanderätt vilket även det kan ses som en typ av 

mellantvång. 

 

När vi i Sverige på 1980-talet införde socialtjänstlagen var målen högt satta. Socialtjänsten 

ska ha en helhetssyn och ett förebyggande perspektiv, ta tillvara den enskildes resurser, 

                                                
219 SOU 2016:19, s. 339 ff. 
220 SOU 2016:19, s. 123 ff. 
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delaktighet och beakta den enskildes ansvar. Socialtjänsten skall präglas av frivillighet och 

självbestämmande där kontinuitet, flexibilitet, normalisering, närhet och valfrihet är viktiga 

principer. Det kan dock med facit i hand konstateras att socialtjänsterna har haft svårt att 

uppfylla dessa mål.  

Det mellantvång som finns idag tillämpas sällan och det har även framkommit att många 

inom socialtjänsten anser att det är svårt att tillämpa. Som även konstatretats här ovan är 

förutsättningarna för att besluta om mellantvång i dagsläget begränsade till 3 § LVU. 

Mellantvånget riktar sig i första hand till äldre barn och det tillämpas sällan på barn under 15 

år. Vård enligt LVU ska alltid inledas utanför hemmet, med undantag för mellantvång 22 § 

LVU, där den unge får bo kvar i hemmet. Vad som ytterligare skiljer mellantvång från övriga 

insatser enligt LVU är att vården inte kräver ett domstolsbeslut utan endast ett beslut från 

socialnämnden. Ett problem för socialtjänsten är att det saknas uppdaterad vägledning vad 

gäller mellantvång, den som finns är från 1997 och inte särskilt omfattande. Av vägledningen 

framgår att frivilliga insatser måste ha utretts noga och att mellantvång inte får sättas in 

rutinmässigt eller ses som ett nödvändigt led innan tvångsvård. Det kan här konstateras att det 

finns vissa problem även med det begränsade mellantvång vi har idag och att det krävs 

uppdaterad vägledning och tydliga riktlinjer för att underlätta för socialtjänsten vid 

tillämpning av mellantvång. 

När vi nu riktar blicken mot norsk rätt framkommer vissa likheter men även skillnader. I 

Norge är lagens utgångspunkt att barn ska växa upp med sina biologiska föräldrar och att 

hjälp enligt lagen i första hand ska ges i hemmet. Tvång ska endast brukas om mindre 

ingripande insatser inte ger något resultat eller i de situationer där det är utrett att det är 

meningslöst med mindre ingripande insatser. Det ställs inte något krav på att först försöka 

med insatser i hemmet, det krävs endast att det är utrett att mindre ingripande åtgärder inte 

kan säkra en tillfredställande situation för barnet. För att insatser av mellantvångskaraktär ska 

vara aktuellt krävs att barnet har ett särskilt behov av stöd, vilket är ett lågt ställt krav. Insatser 

av mellantvång ska alltid utgå från det enskilda barnets behov och bidra till en positiv ändring 

hos barnet eller familjen. Insatserna ska stärka familjen och ska bidra till att barnets situation 

förbättras. Den stödjande insats som är minst ingripande men som ger barnet en 

tillfredställande omsorgssituation ska alltid väljas, i enlighet med behovsprincipen. Det gäller 

hela lagen och det kan inte bli aktuellt med ett tvångsomhändertagande om det går att skapa 

tillfredställande förhållanden för barnet med förelägganden om insatser i hemmet. I Norge ska 

alla insatser av mellantvångskaraktär beslutas av fylkesnämnden. 
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Några tydliga skillnader som framträder vid en jämförelse av svensk och norsk rätt är att 

mellantvånget i Norge gäller alla barn, vilket det inte gör i Sverige. Att mellantvånget i 

norskrätt är tydligt reglerat ger även en utökad rättssäkerhet och förutsebarhet för föräldrar 

och barn. När föräldrarna inte samtycker till insatser som barnet behöver vet föräldrarna att de 

kan få ett föreläggande om att godta insatserna. I Sverige har vi i dag inte den möjligheten, 

det har dock framkommit att föräldrar kan känna sig tvingade att godta frivilliga insatser från 

socialtjänsten efter att det framförts att ett tvångsomhändertagande annars kan bli aktuellt. Det 

kan således hävdas att det finns en icke lagfäst möjlighet till mellantvång, vilket är 

problematiskt ur ett rättssäkerhetsperspektiv.  

 

Vidare till frågan vad som talar för och emot ett utökat mellantvång i svensk rätt. Det finns 

mycket som talar för ett utökat mellantvång, men under arbetets gång har det även 

framkommit flera saker som talar emot. Vad som talar för ett utökat mellantvång är att det i 

Sverige behövs en reglering som överbygger det glapp som finns mellan SoL och LVU, där 

barn riskerar att falla mellan lagarna. Förutsebarhet och rättssäkerhet talar också för ett utökat 

mellantvång eftersom det framkommit att föräldrar kan känna sig tvingade att godta frivilliga 

insatser från socialtjänsten efter att det framförts att ett tvångsomhändertagande annars kan bli 

aktuellt. Här behövs istället en tydlig reglering så att det alltid är förutsebart för barn och 

föräldrar vad som gäller enligt lagen och vilka befogenheter socialtjänsten har. Barns rätt att 

bli omvårdade av sina föräldrar talar också för ett utökat mellantvång då barn i större 

utsträckning skulle få bo kvar i sitt hem med sina föräldrar och slippa uppbrott från den 

tryggheten. Ett utökat mellantvång skulle kanske även kunna minska antalet uppbrott där ett 

barn flyttas mellan hemmet och familjehem flera gånger. Uppbrott i den meningen att 

föräldrarna kortvarigt förbättrar situationen i hemmet och barnet får flytta hem igen men att 

det senare resulterar i ett nytt omhändertagande. Om barnet och föräldern i stället får stöd i 

hemmet, ger det även ett bättre underlag för framtida bedömningar av om barnet efter ett 

tvångsomhändertagande kan flytta hem. Mönstret blir då: frivilliga insatser, mellantvång, 

tvång. När mellantvång tillämpats och det i slutändan resulterar i ett tvångsomhändertagande 

borde omständigheterna för att en hemflytt inom snar framtid även kunna uteslutas och 

placeringen kan bli mer långsiktig. Det torde även i det långa loppet bli en mindre belastning 

för samhället då placering i familjehem är en stor kostnad och det är svårt att rekrytera 

familjehem i den utsträckningen det finns behov av.  
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Det finns dock vissa problem i dagsläget med att införa ett utökat mellantvång i svensk rätt. 

För det första har vi en socialtjänst som är överbelastad och brister i sitt uppdrag att ta tillvara 

barns rätt till en trygg uppväxt. Socialtjänsten skulle få ett utökat ansvar genom ett utökat 

mellantvång och det är viktigt att socialsekreterarna då har tid att väl utreda och dokumentera 

och ha en nära kontakt med familjen för att nå bra resultat. Det krävs således att socialtjänsten 

kan organisera sitt arbete på ett bara sätt för att barn ska kunna dra nytta av ett mellantvång. I 

dagsläge har socialtjänsten inte de förutsättningar som krävs för ett utökat mellantvång. Det 

andra problemet är att vi i Sverige inte har ett organ som går att jämställa med den norska 

fylkesnämnden. Eftersom ett mellantvång riktat till små barn är ett stort ingripande i 

privatlivet för barn och föräldrar krävs det att beslutet prövas av en domstol eller som i Norge, 

fylkesnämnden som är ett domstolsliknande organ. Det skulle självklart gå att FörvR prövade 

ansökningar om mellantvång men det är nog inte optimalt eftersom förvaltningsrätterna redan 

är överbelastade och inte har en avdelning med specialkunskaper inom barnrätt. Här kan 

konstateras att om vi i Sverige skulle utöka mellantvånget krävs att vi har en välfungerande 

socialtjänst samt en instans som kan pröva ansökningar om mellantvång.   

 

När fördelarna och nackdelarna slutligen vägs mot varandra blir slutsatsen således att ett 

utökat mellantvång behövs i det svenska samhället men för att det ska gå att genomföra krävs 

att det tillförs resurser till socialtjänsten samt att beslutsprocessen ses över. Det behövs även 

utökad professionalism och utbildning på flera områden inom den sociala barnavården. Vi bör 

även utöka forskningen kring barns utsatthet i hemmet och vad som ger bäst resultat för en 

trygg uppväxt. Att förebygga och gå in i tid för att avhjälpa är både ur ett samhällsekonomiskt 

och ur ett barnperspektiv rätt väg att gå. Slutligen kan sägas att regeringen enligt en artikel av 

Åsa Regner förbereder en översyn av socialtjänstlagen samt att de tillför mer resurser till 

socialtjänsten.221 I skrivande stund har ingen utredning om översyn av socialtjänstlagen 

inletts. Om det blir en utredning och vad utredarna i det fallet får för direktiv går därav inte att 

uttala sig om. Det är trots det positivt att problemen inom socialtjänsten uppmärksammas och 

förhoppningsvis leder det till en framtida positiv förändring för barn. 

 

Eftersom det i dagsläget inte finns förutsättningar för ett utökat mellantvång i svensk rätt går 

vi vidare till vad vi kan dra för lärdomar av norsk rätt. De lärdomar vi kan dra av norsk rätt är 

att barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut som rör barn även om hänsynen till 

                                                
221 www.regeringen.se under debattartiklar, 2016/05, Regeringen satsar stort på eftersatt socialtjänst, replik på 
debattartikel i Dagens Samhälle 20 maj 2016, av Åsa Regnér. 
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föräldrarna talar emot.222 Det vill säga att barns rätt till sina föräldrar ska väga tyngre än 

föräldrars rätt till sina barn. Vidare kan vi dra lärdom av hur barnevernstjenesten ska värdera 

insatser av mellantvångskaraktär. Barnevernstjenesten ska noga utreda om en stödjande insats 

som föreläggs föräldrarna kommer att hjälpa barnet. En stödjande insats får aldrig förvärra 

situationen för ett barn utan ska bidra till att den förbättras.223 Det framhålls även att om det 

går att skapa tillfredställande förhållanden för barnet med hjälp av frivilliga insatser är ett 

föreläggande om insatser aldrig aktuellt.224 De stödjande insatser som kan föreläggas 

föräldrarna räknas upp i lagen och det är en uttömmande lista, vilket bridrar till förutsebarhet. 

Allt detta sammantaget gör att insatser av mellantvångskaraktär i Norge inte anses strida mot 

rätten till privat- och familjeliv.  

  

Enligt norsk lag går det i tre steg och är logiskt uppbyggt i lagen, först frivillighet om inte 

frivillighet går att få till ska ett övervägande om insatser av mellantvångskaraktär göras. 

Tvångsomhändertagande är sista steget och en sista utväg. Mer logiskt och lättöverskådlig än 

i svensk rätt men även ett mer dynamiskt och pedagogiskt förfarande när allt är samlat i 

samma lag under samma kapitel. I rapporten Forskningskunnskap om barnevernets 

hjälpetiltak framkommer även att en stor del utav de föräldrar som mottar hjälp från 

barnevernstjenesten upplever det som positivt, det kan således konstateras att den norska 

befolkningen i större utsträckning än den svenska ser positivt på samhällets insatser till 

barn.225 Att det finns en positiv syn på samhällets insatser för barn är en förutsättning som 

underlättar insatserna. Avslutningsvis kan sägas att vi bör följa utvecklingen av mellantvånget 

i Norge och forskningen kring mellantvång och dess för och nackdelar. Utöver det bör vi även 

följa vad som blir resultatet av utredningen att göra barnevernsloven till en rättighetslag. Att 

följa utvecklingen i Norge kan bidra till att vi får ökade kunskaper om hur vi i Sverige kan 

hitta lösningar på de problem som finns inom den sociala barnavården samt hur ett utökat 

mellantvång i framtiden skulle kunna utformas.   

                                                
222 Prop. 72 L (2014-2015), s. 7. 
223 Prop. 72 L (2014-2015), s. 10. 
224 Prop. 72 L (2014-2015), s. 11. 
225 Christiansen, Bakketeig, Skilbred m.fl. Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak, s. 100. 
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Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (Barnelova) 
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