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Sammanfattning 
Barn och unga som riskerar att fara illa, kan beredas tvångsvård i enlighet med bestämmelserna 
i Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Om det föreligger en 
allvarlig påtaglig risk för barnet eller den unge att fara illa under den tid som en utredning pågår, 
kan socialnämnden tillämpa ett omedelbart omhändertagande, vilket ska ske i akuta nödfall. 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur och i vilken omfattning socialtjänst-/nämnd 
tolkar och tillämpar LVU-lagstiftningen i allmänhet men i synnerhet 6 §. I genomförandet av 
studien har både en kvantitativ- och en kvalitativ ansats använts, där en statistisk 
sammanställning av LVU-domar från förvaltningsrätterna i Falun och Stockholm från år 2017 
har gjorts, samt halvstrukturerade intervjuer med socialsekreterare verksamma inom området 
barn och ungdom. Resultatet visar att det omedelbara omhändertagandet tillämpats i 76 % av 
samtliga LVU-mål som förvaltningsrätterna i Falun och Stockholm behandlade under år 2017. 
Socialsekreterare beskriver att det ska föreligga en akut påtaglig risk för fara, för att det 
omedelbara omhändertagandet ska tillämpas. Tolkningen och tillämpningen av lagen och dess 
bestämmelser är relativt likartad, oberoende av kommunstorlek. 
  
Nyckelord: Omedelbart omhändertagande, LVU, Socialt arbete, Risk, Riskbedömning 
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Abstract 
Children and young people at risk of harm can be prepared for compulsory care in accordance 
with the provisions of the Care of Young Persons (Special Provisions) Act. If there is a seriously 
significant risk for the child or the young to suffer badly during the investigation, the Social 
Welfare Commitee may apply immediate care, which must be done in case of an acute risk. 
The purpose of this study is to investigate how and to what extent the social services interprets 
and applies the Care of Young Persons Act legislation in general, but section 6 in particular. In 
the implementation of the study, both a quantitative and qualitative approach has been used, 
where a statistical summary of the Care of Young Persons Act judgements from the 
administrative laws in Falun and Stockholm from 2017 has been made, as well as semi-
structured interviews with social security officers active in the field of children and youth. The 
result shows that the immediate disposal was applied in 76 % of all Care of Young Persons Act 
cases as managed by the administrative laws in Falun and Stockholm in 2017. Social workers 
state that there should be an acute significant risk of danger in order for immediate disposal to 
be applied. The interpretation and application of the law and its provisions are relatively similar, 
irrespective of the size of the municipality. 
  
Keywords: Immediate disposal, Care of Young Persons Act, Social Work, Risk, Risk 
Assessment 
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Inledning 
I Sverige garanteras den enskilda människan en rad olika fri- och rättigheter vilket förkunnas i 
bland annat Europakonventionen och Regeringsformen. Det finns vissa möjligheter att 
begränsa några av dessa fri- och rättigheter om begränsningarna är i linje för vad som är 
godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Det sociala arbetet omfattas i allmänhet av dessa lagar 
men är kanske främst knutna till de myndigheter som har möjlighet att begränsa människors 
självbestämmande. Pettersson (2013) beskriver att etiska överväganden genomsyrar det sociala 
arbetet på olika nivåer. I förarbeten till lagar har etiska överväganden gjorts på en makronivå 
och det är dessa etiska ställningstaganden som utgör ramarna för det sociala arbetet. Etiska 
överväganden präglar också socialarbetaren för hur bedömningar i praktiken förhåller sig till 
lagar (Pettersson, 2013). Socialtjänstlag (2001:453) [SoL] är en tillämpad lag för att passa det 
sociala arbetets praktik, lagen präglas av självbestämmande och framhåller individens integritet 
enligt 1 § kap. 1 SoL. Dock har socialarbetaren i form av socialnämnd möjlighet att inskränka 
familjer- och individers självbestämmande och integritet. Denna möjlighet kan tillämpas inom 
ramen för bland annat Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård och unga [LVU]. 
Om ett barn eller ungdom uppvisar ett destruktivt beteende eller befinner sig i en destruktiv 
miljö kan LVU-lagstiftningen bli tillämpbar. Tillämpningen av LVU kan ske genom att 
socialnämnden ansöker hos förvaltningsrätten som efter muntliga förhandlingar och etiska 
överväganden beslutar om den unge behöver beredas vård eller ej. Nämnden kan även fatta ett 
interimistiskt beslut enligt 6 § LVU genom att omhänderta den unge i väntan på sakprövning 
hos förvaltningsrätten. Den unge är då placerad utanför hemmet ungefär en månad innan 
domstolsförhandlingarna tar vid. 
  
Enligt statistik från domstolsverket avgjordes 4681 LVU-mål i landets tolv förvaltningsrätter 
under 2017. Det finns dock ingen statistik på hur många av dessa mål där den unge blivit 
omhändertagen omedelbart i avvaktan på domstolsprövning (www.domstolsverket.se). 
Socialstyrelsen (2009) skriver att socialnämnderna i de olika kommunerna som regel gör bra 
bedömningar, så även i det fall där den unge kan bli föremål för tvingande vård enligt LVU. 
Socialstyrelsens (2009) granskning visar att cirka 80% av ansökningarna som inkom angående 
vård med stöd av LVU föregicks av ett omedelbart omhändertagande. I en jämförelse med hur 
många fall som föregicks av ett omedelbart omhändertagande år 1993, framkommer att både 
det totala antalet ansökningar om vård med stöd av LVU som föregåtts av ett omedelbart 
omhändertagande har ökat, samt den procentuella andelen i förhållande till den totala 
befolkningen. Enligt Socialstyrelsen (2009) är syftet med lagbestämmelsen om omedelbart 
omhändertagande i LVU att ”ge nämnden en möjlighet att ingripa i akuta situationer” (s. 10). 
Socialstyrelsen (2009) skriver dock även att ”det faktum att bestämmelsen används så ofta kan 
väcka frågan om den används på det sätt som lagstiftaren tänkt” (s. 10). Socialstyrelsen (2009) 
menar att socialnämnden tenderar att använda möjligheten att fatta beslut om omedelbart 
omhändertagande i hög utsträckning vilket går emot lagens ursprungliga syfte.      
  
Problemformulering 
I förarbeten till lagen (prop. 1989/90:28) framgår att det bör finnas en möjlighet att i en akut 
krissituation kunna omhänderta den unge omedelbart. Med tanke på den integritetskränkning 
detta kan innebära bör huvudregeln vara att omhändertagandet bör ske i förvaltningsrätten och 
att socialnämnden i undantagsfall beslutar om ett omedelbart omhändertagande i väntan på 
förhandling (prop. 1989/90:28). Med grund i ovanstående inledning kan det konstateras att ett 
omedelbart omhändertagande sker i en majoritet av alla LVU-mål. Detta tycks gå emot 
lagbestämmelsens syfte där ett omedelbart omhändertagande ska ske i akuta nödfall. En 
majoritet av alla fall bör inte anses vara akuta nödfall. Därför ämnar föreliggande studie att 
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undersöka hur tillämpningen av LVU ser ut i olika kommuner och hur tolkningen angående 
akuta nödfall ser ut i olika kommuner och av olika socialarbetare. 
  
Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur och i vilken omfattning socialtjänst-/nämnd 
tolkar och tillämpar LVU-lagstiftningen i allmänhet men i synnerhet 6 §. 
  

·     Hur förhåller sig hanteringen av LVU i förhållande till lagen och lagens syfte mellan 
olika socialsekreterare? 

·     I vilken omfattning används det omedelbara omhändertagandet? 
·     Skiljer sig hanteringen av 6 § LVU mellan olika kommuner? 
·     Hur ser socialnämndens/socialtjänstens bedömning av lagen ut i förhållande till 

domstolens bedömning? 
  
 
 
Tidigare forskning 
I följande kapitel redovisas aktuell forskning inom området som vi tagit del av. Forskningen 
redovisas i tre delar, där den första delen berör risksamhället i förhållande till det sociala 
arbetet, den andra delen berör socialarbetares bedömningar och tillämpning av lagar, i den 
tredje delen redovisas socialstyrelsens granskning av hur förhållandet mellan LVU-
ansökningar och omedelbara omhändertagandet såg ut år 2008 när granskningen 
genomfördes. 
 
Risksamhället 
Ferguson (1997) menar att socialarbetarens roll har förändrats, från att arbeta med familjer, till 
att hitta och arbeta med farliga föräldrar (dangerous parents) samt barn som löper en stor risk 
att fara illa (children at high risk). Det sociala arbetet med barn har förändrats, från att fokusera 
på välbefinnande till att istället fokusera på skydd (Ferguson 1997). Socialarbetare använder 
sig till stor del av riskbedömningar i arbetet för att förhindra att barn och unga far illa 
(Gillingham, 2006). Riskbedömningar har i forskning bedömts som det verktyg med högst 
potential till att kunna förutsäga ett barns risk för att fara illa, dock härleds och tolkas dess 
resultat från statistiska generaliseringar av grupper av liknande individer, vilket kan innebära 
att socialarbetare luras in i en falsk tro att en generalisering av resultatet kan appliceras på 
specifika fall. Gillingham (2006) menar att socialarbetare ska göra bedömningar utifrån ett 
barns situation i det specifika fallet, och att resultat som baseras på generaliseringar av liknande 
fall inte nödvändigtvis kan appliceras på det enskilda fallet. Därför bör inte en förutsägelse som 
baseras på en riskbedömning nödvändigtvis vara tillförlitligt (Gillingham, 2006). Ferguson 
(1997) menar att risksamhället har förändrats, från en “simpel modernitet” till en “reflexiv 
modernisering”. Den reflexiva moderniseringen har inneburit att det sociala arbetets syn på risk 
har förändrats. I den tid då samhället betraktades som en simpel modernitet, betraktades brister 
i det sociala arbetet som ett resultat av en brist på resurser och den roll som socialarbetare hade 
var svår att kritisera, då dessa ansågs som experter inom området. I och med den reflexiva 
moderniseringen av samhället, har samhället utvecklat ett annorlunda förhållningssätt, där 
kunskapen blir föremål för reflektion, och där samhället således har ett större inflytande och en 
högre förmåga till att ifrågasätta det sociala arbetet (Ferguson, 1997). Skoog (2012) beskriver 
att barn som blivit föremål för snabba placeringar och bristande information riskerar 
sammanbrott i vården i större utsträckning än de som blivit väl informerade och vården varit 
planerad. 
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Socialarbetares bedömningar och tillämpning 
Freel (2010) menar att ett omedelbart omhändertagande bör endast ske om det är nödvändigt 
för att garantera den unges säkerhet. Freel (2010) benämner tre situationer där ett omedelbart 
omhändertagande kan appliceras för att förhindra framtida skada, utan att komma i konflikt 
med Artikel 8 i konventionen om mänskliga rättigheter. 1. Det måste ha en tydlig rättslig grund 
och vara i enlighet med den aktuella lagstiftningen. 2. Syftet måste vara legitimt, exempelvis 
skydd mot hälsa eller andras rättigheter och friheter. 3. Endast användas om det inte finns andra 
alternativ som inte inskränker på individers integritet. Barn och föräldrar har rätt till ett 
familjeliv men samtidigt har ett barn rätt till skydd från föräldrarna i fall där omsorgen brister. 
När det uppstår en konflikt i föräldrars rätt till sitt barn och barnets rätt till skydd ska alltid 
barnets bästa beaktas. Socialarbetare ska endast använda sin makt och förmåga till att separera 
barn från sina föräldrar när det finns konkreta bevis på en överhängande risk för att barnet far 
illa (Freel, 2010). 
  
Ryan, Wiles, Cash & Siebert (2005) redogör för tre olika typer av riskbedömningsinstrument 
som används inom socialt arbete med barn och unga. Dessa är consensus based, actuarial samt 
blended. Instrument som är consensus based utgår ifrån riskbedömningsverktyg som är 
baserade på kliniska bedömningar av experter inom området. Instrument som är actuarial 
innebär att riskbedömningsverktyg som används är utformade och baserade på empiriska 
studier av fall inom ett specifikt geografiskt område. Instrument som är blended innebär att de 
riskbedömningsverktyg som används från början var consensus based men som sedermera 
blivit föremål för empirisk forskning och utvärdering (Ryan et al., 2005). 
  
Socialarbetare gör många olika bedömningar under ett ärende, där riskbedömning är en central 
del. Munro (1996) menar att det inom socialt arbete sker misstag, men att dessa i slutändan kan 
leda till något positivt, om socialarbetaren är villig att lära sig av misstaget och har förmågan 
till att vara självkritisk. Vid genomförandet av en riskbedömning menar Gambrill & Shlonsky 
(2000) att det huvudsakligen riskerar att ske två olika väsentliga felbedömningar. Dessa är att 
överskatta risken för att ett barn ska fara illa, samt att underskatta risken för att ett barn ska fara 
illa. Gambrill och Shlonsky (2000) menar att denna typ av misstag kan innebära att 
socialtjänsten misslyckas med att beskydda barnet från att fara illa, eller att socialtjänsten gör 
interventioner som kan anses som onödiga och överflödiga vilka i sin tur kan bidra till att risken 
för barnet ökar, snarare än minskar. Individer tenderar att bortse från information som inte 
stödjer dess föredragna övertygelser och istället överdriver betydelsen av information som 
stödjer individens egna föreställningar och förförståelse. De beslut som tas påverkas av 
beslutsfattarens personlighet och föreställningar. Då individen endast har förmåga att resonera 
kring ett begränsat antal möjligheter, använder denne strategier för att kategorisera och tolka 
den information som finns tillgänglig (Gambrill & Shlonsky, 2000). De strategier som 
vanligtvis används är, selektiv perception, att se och tolka information sekventiellt samt att 
använda sig av strategier för att minska den ansträngning som är nödvändig för att bearbeta 
informationen. Gambrill & Shlonsky (2000) menar att den sistnämnda strategin ofta är 
användbar för att göra korrekta bedömningar, men strategin kan även resultera i misstag från 
individen. Detta på grund av att individen inte använder sig av den kunskap som krävs för att 
kunna tolka och förstå situationen och på så vis kunna göra korrekta bedömningar, trots att 
individen kan ha kunskapen tillgänglig. Denna typ av misstag kan enligt Gambrill & Shlonsky 
(2000) undvikas. Även miljön i vilken besluten sker har en påverkan. Beslut inom socialt arbete 
påverkas av vilka värderingar och åsikter som råder inom organisationen. Exempelvis kan 
socialarbetare som arbetar i en organisation där det är en hög arbetsbelastning, pressas till att ta 
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beslut där det inte funnits möjlighet till noggrann eftertanke kring beslutet (Gambrill & 
Shlonsky, 2000). 
  
Socialarbetare kan uppleva en press från samhället, då samhället kan kräva att offentliga 
utredningar genomförs angående socialarbetares kompetens när misstag har begåtts. Dessa 
offentliga utredningar tenderar till att bli föremål för rapportering av media, vilket leder till att 
socialarbetare hängs ut (Munro, 1996; Shang & Katz, 2014). Munro (1996) menar att samhället 
och media fokuserar på konsekvensen som ett misstag kan få, men att det sällan fokuseras på 
resonemanget som föregick misstaget, vilket enligt Munro (1996) ofta kan anses vara relevant 
baserat på den tillgängliga kunskap och information som socialarbetare har till sitt förfogande. 
Därför kan en del misstag inom socialt arbete konstateras som oundvikliga, då de beslut som 
fattas baseras på den information som finns tillgänglig. Om informationen och kunskapen hos 
socialarbetaren är otillräcklig kan därför beslut som kan anses vara korrekta baserat på den 
tillgängliga informationen, i själva verket bli helt felaktiga. Munro (1996) menar dock att 
socialarbetare ofta är långsamma på att kritiskt granska sina egna bedömningar när ny 
information blir tillgänglig. Därför kan de misstag som anses varit oundvikliga, undvikas om 
de granskas kritiskt och socialarbetaren förändrar sin inställning till det specifika fallet när ny 
information blir tillgänglig. 
  
Duffy, Taylor och McCall (2006) beskriver att explicit argumentation eller en tydliggörande 
argumentation kan ses som en typ av ramverk för socialarbetare för att garantera ett barns rätt 
till omsorg, samtidigt som samtliga parters rättigheter bibehålls i fallet. Genom att använda 
denna typ av argumentation i sitt arbete kan socialarbetaren redovisa bedömningar som styrker 
dennes antaganden och minskar risken för en inskränkning i familjers och individers rätt till 
frihet och självbestämmande (jfr Artikel 8 i den europeiska konventionen om mänskliga 
rättigheter). Genom att använda sig av detta arbetssätt minskar således risken för att 
socialarbetaren gör felbedömningar (Duffy et al., 2006). Socialarbetare ska i bedömningar om 
barns omsorg och välbefinnande ta hänsyn till både barnets och föräldrarnas åsikter och 
intressen. Dock ska alltid barnets bästa beaktas om åsikterna och intressena hamnar i konflikt 
(Duffy et al., 2006). 
  
Ponnert (2007) menar att utredningar angående LVU ofta fokuserar på och framhäver 
föräldrarnas brister och avsaknad av föräldraförmåga, snarare än positiva aspekter. I de fall där 
positiva aspekter lyfts fram, neutraliseras dessa enligt Ponnert (2007) genom att den bedömning 
som sker blir negativ. Ponnert (2007, s. 148) ger exempel på detta: 
  

Vi har märkt att fadern tycker mycket om sin dotter och har ett stort engagemang för 
henne, att hon ska få en bra utbildning. Vi har inget intryck av att fadern visar något 
känslomässigt engagemang i dottern utöver detta (NN:18) 

  
Denna typ av bedömningar där socialarbetare framhäver negativa sidor hos föräldrar menar 
Ponnert (2007) främst sker i miljöfall, enligt 2 § LVU. 
  
McConnell, Llewellyn och Ferronato (2002) beskriver att föräldrar med en låg intellektuell 
kapacitet riskerar i högre grad att förlora vårdnaden av sina barn jämfört med föräldrar med hög 
intellektuell kapacitet. Forskarna framhåller en rad argument till detta däribland att kunna 
argumentera för sin sak. Det vill säga att om föräldrar inte kan argumentera för sitt perspektiv 
på ett adekvat sätt är risken betydligt högre att de mister vården om barnet (McConnell et al., 
2002). 
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Förhållandet i Sverige 
Socialstyrelsens (2009) granskning visar att cirka 80% av ansökningarna som inkom angående 
vård med stöd av LVU föregicks av ett omedelbart omhändertagande. I en jämförelse med hur 
många fall som föregicks av ett omedelbart omhändertagande år 1993, framkommer att antalet 
ansökningar om vård med stöd av LVU som föregåtts av ett omedelbart omhändertagande har 
ökat. Antalet LVU-mål ökar ständigt. År 1993 avgjordes 2023 mål i förvaltningsrätterna, 
tidigare kallat länsrätter. Under 2008 avgjordes totalt 3257 mål under året. Detta innebär en 
ökning på 60% (Socialstyrelsen, 2009). Socialstyrelsens (2009) granskning visar på att det är 
en jämn fördelning mellan ansökningar som berör 2 § LVU och 3 § LVU. I åldersgruppen 14–
20 år, som klassificeras som den äldre åldersgruppen, grundades en betydande majoritet av 
ansökningarna på den unges eget beteende, alltså 3 § LVU. Den yngre åldersgruppen, bestående 
av barn i åldrarna 0–13 år, grundades en majoritet av ansökningarna på brister i hemmiljön, 
alltså 2 § LVU (Socialstyrelsen, 2009). Förhållandet mellan hur många LVU-fall som föregåtts 
av ett omedelbart omhändertagande kan variera mellan olika kommuner. Denna variation kan 
bland annat tolkas och förstås utifrån vilket förhållningssätt olika socialnämnder har, deras 
organisering och arbetsbelastning samt utifrån strukturella faktorer i de olika kommunerna 
(Socialstyrelsen, 2009). 
 
Aktuella lagrum 
Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelsen om vård av unga 
LVU är ett komplement till Socialtjänstlagen, på så vis att lagen aktualiseras i de fall där vård 
inte kan ges på frivillig grund. Vård med stöd av LVU kan huvudsakligen beredas i två olika 
typer av huvudfall. Miljöfall, där den unge riskerar att påtagligt skada sin hälsa och utveckling 
på grund av brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet. Denna typ av vård 
regleras i 2 § LVU. Beteendefall, där den unge på grund av ett eget destruktivt beteende, 
exempelvis genom missbruk av droger, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande 
beteende löper en påtaglig risk att skada sin hälsa eller utveckling. Vård enligt miljöfallen 
regleras i 3 § LVU (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2016). 
 
I 6 § LVU regleras förutsättningarna för att socialnämnden ska ha möjlighet till att omedelbart 
omhänderta ett barn eller ungdom. I lagbestämmelsen framgår att: 
 
Socialnämnden får besluta att den som är under 20 år omedelbart ska omhändertas, om 

1.   det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av denna lag, och 
2.   rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller 

utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare 
åtgärder hindras (Lundgren et al., 2016, s. 361) 

 
För att lagbestämmelsen ska kunna tillämpas och socialnämnden ska kunna omhänderta den 
unge omedelbart, krävs att det ska finnas ett omedelbart behov av vård av den unge eller att det 
på grund av utredningens förfarande krävs att den unge omedelbart omhändertas (Lundgren et 
al., 2016). 
 
Artikel 8 i den europeiska konventionen för mänskliga rättigheter 
Artikel 8 förkunnar att: 

1.   Samtliga individer har rätt till skydd för privat- och familjelivet och det egna hemmet.	  
2.   Offentliga myndigheter har inte rätt att inskränka ovan nämnda rättigheter om det inte 

finns stöd för detta i lag och det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt för att bland 
annat skydda individers hälsa (Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, 
2018).	  
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Teori 
I följande kapitel redovisar vi de teorier som vi kommer att använda oss av för att analysera 
det empiriska resultatet. Teorierna som används är handlingsutrymme, gemeinschaft och 
gesellschaft samt risksamhället.  
 
Handlingsutrymme 
Borglind (2015) beskriver den franske sociologen Emile Durkheim, som var av en strukturell 
uppfattning och menade att samhällets struktur hade en tvingande faktor, en så kallad social 
fakta. Med sociala fakta menade Durkheim att världen innehåller ting som varje människa 
måste förhålla sig till. På samma sätt som en människa har ett visst handlingsutrymme i det rum 
individen befinner sig. Rummet kan vara av olika form och storlek men har alltid sin 
begränsning i handlingsutrymme. Det vill säga att varje människa måste ta hänsyn till rummets 
väggar och de ting som finns i rummet som exempelvis bord och stolar. Durkheim 
kategoriserade den sociala faktan i tre strukturella nivåer som hade olika grad av tvingande 
kraft och föränderlighet. Den morfologiska faktan var kulturens avtryck eller struktur i hur 
samhällets landskap är uppbyggt i form av vägar, befolkningsfördelning och landskapets 
uppbyggnad. De sociala institutionerna som formade språk, normer och sedvänjor för hur 
individen betraktade och betraktar vad som är dennes världsbild. Sist och den strukturen som 
också förändrades oftast var sociala strömningar, exempelvis ”MeToo”. 
  
Socialarbetare är ett yrke som Michael Lipsky definierade som gräsrotsbyråkrater. 
Gräsrotsbyråkrater definierar socialarbetarens position när denne, som representant för en 
myndighet, möter klienter och andra individer i samhället. Socialarbetaren har i rollen som 
gräsrotsbyråkrat en viss typ av makt över klienten som denne möter, då klienten ofta inte har 
möjlighet till att söka hjälp på ett annat sätt. Det handlingsutrymme som socialarbetaren har 
påverkas av den organisation som denne företräder, lagar samt regler och riktlinjer som 
socialarbetaren måste följa (Svensson, Johansson & Laanemets, 2008). Socialarbetare har en 
stor frihet i hur de kan använda sitt handlingsutrymme, så länge de håller sig inom de bestämda 
ramar som finns. Olika socialarbetare använder sitt handlingsutrymme på olika sätt, bland annat 
beroende på vilka typer av erfarenheter de har, dock tenderar socialarbetare inom samma 
organisation att använda handlingsutrymmet på liknande sätt (Svensson et al., 2008). Detta sker 
bland annat eftersom att individer inom samma organisation eller fält, använder sig av 
idéöverföring inom det specifika fältet, samt ett professionellt utbyte av erfarenheter vilket 
bidrar till en spridning av kunskap inom organisationen, mellan individerna inom fältet 
(Meeuwisse & Swärd, 2006). Svensson et al. (2008) beskriver att “ha ett handlingsutrymme 
innebär alltså inte bara att ha möjligheten att välja, utan också kompetensen att bedöma 
rimligheten i valen” (s. 24). Den kompetens som socialarbetaren har påverkar möjligheterna för 
denne att kunna påverka det handlingsutrymme som denne har inom de ramar som finns inom 
organisationen. Socialarbetarens uppdrag innebär att denne både ska företräda den specifika 
organisationen, samtidigt som denne ska beakta och hjälpa klienten med dennes behov. 
Uppdraget innebär alltså att socialarbetaren ska komma fram till lösningar som både 
organisationen och klienten är nöjda med (Svensson et al., 2008). 
  
Svensson et al. (2008) beskriver fyra olika handlingstyper som Max Weber definierat, utifrån 
ett socialt arbete. Dessa är målrationell handling, värderationell handling, affektiv handling 
samt traditionell handling. En målrationell handling kan beskrivas som att socialarbetaren 
eftersträvar att uppnå ett visst mål med sin handling, exempelvis att situationen för den unge 
klienten ska förbättras. Den insats som socialarbetaren beslutar om blir då det mål som 
motiverar handlingen (Svensson et al., 2008). En värderationell handling innebär att 
socialarbetaren anser att denne behöver agera på något vis. Detta innebär att det är själva 
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handlingen i sig som är målet. Affektiva handlingar menar Svensson et al. (2008) inte är 
rationella och helt medvetna, då dessa baseras på socialarbetarens ideologi eller känsla. 
Traditionella handlingar innebär oftast att socialarbetaren följer regler, vilket vidare leder till 
att de traditionella handlingarna utförs på ett vanemässigt sätt, utan någon vidare reflektion från 
socialarbetaren. Även denna typ av handlingar kan beskrivas som “inte helt medvetna” 
(Svensson et al., 2008, s. 21). De handlingar som utförs inom det sociala arbetet grundar sig i 
normer. Dessa normer kan vara i form av värderingar, vilket reflekteras i de värderationella 
handlingarna, men normer kan även vara i form av regler, vilket reflekteras i de traditionella 
handlingarna (Svensson et al., 2008). 
 
De yttersta ramarna för en socialarbetares bedömningar utgörs av lagstiftningen och 
arbetsfältets mål. Det vill säga att ytterst handlar det om att ingen ungdom ska fara illa 
samtidigt som den individuella integriteten ska beaktas. LVU-lagstiftningen är ett verktyg för 
socialtjänsten att kunna ingripa i nödfall och bidrar således till att öka socialtjänstens 
handlingsutrymme till att kunna ingripa även om inte den unge eller dennes familj samtycker 
till vård. I enlighet med 6 § LVU har socialtjänsten ett ökat handlingsutrymme att fatta ett 
interimistiskt beslut om att omhänderta den unge som initialt endast granskas skriftligt av 
förvaltningsrätten. Det ökade handlingsutrymmet ska dock bara användas i akuta 
nödsituationer. 
  
Gemeinschaft och Gesellschaft 
Olsson och Petersson (2007) beskriver Gemeinschaft och Gesellschaft som två tankefigurer 
skapade av Ferdinand Tönnies. De två tankefigurerna var ett sätt att beskriva den nya 
samhällsordningen som växte fram under 1800-talet. Samhället hade fram tills 
industrialiseringen präglats av gemensamma värden med nära och autentiska relationer till 
släktingar och lokalsamhällets invånare, en samhällsordning som Tönnies kom att kalla 
Gemeinschaft. Under industrialiseringens epok förändrades samhället och relationen mellan 
befolkningen kom att präglas av differentiering och individualisering. Befolkningen var inte 
längre knutna eller beroende av varandra på samma sätt i den nya samhällsordningen som 
Tönnies kom att kalla Gesellschaft. Olsson och Petersson (2007) menar att Gemeinschaft och 
Gesellschaft fungerar bra för att beskriva olika samhällstyper men inget dåtida- eller nutida 
samhälle kan beskrivas som enbart det ena eller andra. Även om gesellschaft kom att bli den 
dominerande organiseringen av samhället under och efter urbaniseringen så fanns inslag av 
gemeinschaft. Politiker var rädda för att ett allt för polariserat samhälle kunde vara en fara för 
samhällsordningen. Exempelvis var dåtidens fattigvårdsreformer ett sätt att skapa gemeinschaft 
och att möta problematiken som uppstod i gesellschaft-samhället. I nutidens gesellschaft-
samhälle görs hela tiden försök att skapa sammanhållning och gemenskap. Nutidens 
problematik handlar således om att försöka knyta samman värden som exempelvis individuell 
frihet och solidaritet.          
  
Redmalm (2011) refererar till Asplund som menar att mänsklig existens pendlar mellan social 
responsivitet och asocial responslöshet. Enkelt förklarat kan sägas att social responsivitet är 
vad människor kan ta in med sina olika sinnen och asocial responslöshet är att låta intryck 
passera obemärkt förbi. Dessa begrepp kan appliceras på hur individen, gruppen eller samhället 
responderar på vardagens olika händelser. Asplund beskriver ett mord som hände i England på 
60-talet med 38 olika vittnen men där ingen ingrep. Asplund använder sig av de två 
tankefigurerna Gemeinschaft och Gesellschaft för att förklara samhällets sätt att resonera på 
detta handlande. Enkelt förklarat kan gemeinschaft förklaras som sammanhållning och 
gemensamma värden och mål i ett samhälle, gesellschaft kan beskrivas som individualism och 
rationellt handlande och konkurrens. Generellt uppvisar mindre samhällen mer av gemeinschaft 
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och större städer mer av gesellschaft. Asplund menar att gemeinschaft och gesellschaft kan ses 
som olika variationer av social responsivitet. När de 38 vittnena såg överfallet ville de 
instinktivt ingripa, då de befann sig långt ifrån själva händelsen började människorna tänka 
rationellt istället för emotionellt och därför ingrep ingen. De 38 individerna gick på så vis från 
att initialt vara gemeinschaft-människor till att bli gesellschaft-människor (Redmalm, 2011) 
 
Mot den bakgrunden skulle det kunna skilja i bedömningar beroende på om socialarbetaren 
jobbar i en liten respektive större kommun. Det skulle även kunna tänkas att socialarbetaren 
kan pendla mellan att vara en gesellschaft- och gemeinschaft-människa då den sociala 
responsen kan variera över tid.  
  
Risksamhället 
Beck (2000) skriver att vi befinner oss i ett risksamhälle där människor använder mer tid och 
kraft på att hantera risker än någonsin tidigare och lyfter upp klimatpåverkan som ett exempel. 
Människan har länge vetat att industrialiseringen har påverkat miljön men har accepterat en 
försämrad miljö för att uppnå ekonomisk utveckling. Miljörörelsen har länge påpekat att 
konsumentismen inte är ekologisk hållbar men det är först när människor blivit upplysta om 
riskerna med konsumentismen som miljöförespråkare fått gehör. Beck (2000) lyfter även fram 
HIV som ett exempel på hur medvetenheten om dess risker har påverkat människor att börja 
agera annorlunda. Människor har länge vetat att HIV kan smitta men har sett det som en del av 
livet. Det är först när människor blivit medvetna om riskerna med AIDS som förändringar hos 
människor har börjat ske. Beck (2000) menar att risker reproduceras av människor, det är vi 
människor som gett upphov till exempelvis klimatpåverkan. Den faktiska påverkan har hela 
tiden funnits där men där är när det vetenskapliga och ovetenskapliga definitionen av 
konsekvenserna som riskbegreppet får betydelse. Betydelsen av riskbegreppet konstrueras av 
upplysande krafter men även av profiterande dito. Beck (2000) menar att risker har blivit behov 
hos människan att stilla och profitera på, företag konstruerar således risker för att kunna sälja 
lösningar på dessa problem. Beck (2000) menar att massmedier har en nyckelposition för hur 
samhällets sociala konstruktion av risker ska uppfattas. Det är när den sociala konstruktionen 
mellan politiker och medborgare uppfattas lika som risker kan lösas och strukturer förändras. 
Risker uppstår hela tiden både på makropolitiska- som personliga plan, när kunskap finns 
oberoende kunskapens substans finns också olika sätt att hantera den. Risker kan förstoras, 
förminskas eller förnekas, blir risker ohanterbara kan dem alltid förskjutas till någon eller några 
som får ta skulden för dess uppkomst. 
  
Inom det sociala arbetet har riskbegreppet blivit alltmer framträdande, bland annat genom att 
riskanalyser har givits ett större utrymme och en större betydelse. Socialarbetare utgår i hög 
utsträckning utifrån olika riskbedömningar i arbetet, eftersom att risken för att göra fel anses 
bli mindre då (Lundström, 2012). Riskbedömningar har standardiserats samt är vetenskapligt 
baserade, vilket innebär att riskbedömningarnas säkerhet har ökat. Denna typ av 
riskbedömningar, som är baserade på vetenskapliga teorier och analyser, innebär i teorin en 
större trygghet och säkerhet för socialarbetaren, då risken för att göra fel, i teorin minskar 
(Lundström, 2012). Det sociala arbetet med barn i Sverige är familjestödsorienterat, vilket 
innebär att arbetet främst utgår från de behov och önskemål som barn och föräldrar har. Detta 
kan jämföras med USA eller Australien, där systemet är barnskyddsorienterat, vilket innebär 
att socialarbetare vidtar åtgärder när ett barn löper en risk för att utsättas för någon typ av fara. 
De två systemen kan kategoriseras som behovs- respektive riskorienterade barnavårdssystem 
(Lundström, 2012). 
 



	  

	   9	  

Mot bakgrund av följande teori skulle även socialarbetaren verka för att minimera risker. 
Riskbegreppet är central i både 2 och 3 §§ LVU även om det är förbehållet med att risken 
måste vara ”påtaglig”. Om den påtagliga risken existerar finns det således skäl att ansöka om 
vård hos förvaltningsrätten. Socialarbetaren måste värdera risken med att den unge ska bo 
hemma tills förhandlingarna i rätten äger rum eller om den unge ska beredas vård i avvaktan 
på beslut. Hur tänker socialarbetaren kring detta och hur centralt är riskbegreppet för 
socialarbetarens beslutsfattande. 
 
 
 
Metod 
I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet avseende metodval, urval, datainsamling, 
bearbetning av empiri, kvalitetskriterier samt etiska överväganden som vi gjort. En diskussion 
kommer föras vilka för- respektive nackdelar som våra val kan tänkas ha. Läsaren kommer även 
att få en inblick i hur förförståelsen ser ut i förhållande till ämnet samt varför det aktuella ämnet 
valdes för studien. 
 
Studiens design 
Vi har i denna studie kombinerat en kvantitativ ansats, där vi läst igenom och sammanställt 
samtliga LVU-domar under år 2017 från förvaltningsrätterna i Falun och Stockholm, med en 
kvalitativ ansats där vi genomfört halvstrukturerade intervjuer med fem verksamma 
socialarbetare vid fyra olika socialtjänster i landet. Triangulering innebär en kombination av 
kvantitativa och kvalitativa data där resultatet från de två olika delarnas resultat kombinera. 
Detta kan bland annat uppnås genom att använda olika datainsamlingsmetoder (Hjerm, 
Lindgren & Nilsson, 2014). Vi vill därför argumentera för att vi använt oss av denna strategi, 
då vi både har använt oss av kvantitativa- och kvalitativa data i studien. 
  
Även om ett syfte var att undersöka omfattningen av det omedelbara omhändertagandet så har 
det huvudsakliga fokuset med studien varit att undersöka förhållningssättet och synen på LVU-
lagstiftningen och det omedelbara omhändertagandet, alltså att uppnå en förståelse och ett djup, 
snarare än att uppnå empiriskt generaliserbara resultat. Därför har främst valt en kvalitativ 
ansats valts (jfr Bryman, 2011). Den kvantitativa delen av studien har använts som ett 
komplement till den kvalitativa delen. Som tidigare nämnts var inte målet att uppnå empiriskt 
generaliserbara resultat, utan istället uppnå måttligt generaliserbara resultat (Bryman, 2011), 
vilket innebär att dessa kan generaliseras utifrån den specifika kontexten eller andra relevanta 
situationer som kan liknas den som studien genomförts i (Bryman 2011; Kvale & Brinkmann, 
2014). Vi valde att applicera teorier baserat på det kvantitativa- samt kvalitativa empiriska 
material som vi samlat in, snarare än att utgå från teorier inför insamlandet av den empiriska 
datan. Vi anser att de kvalitativa data som samlats in, bidrar till att få en relativt tydlig bild av 
hur de intervjuade socialsekreterarnas uppfattning, tankar och bedömningar angående LVU-
lagstiftningen och det omedelbara omhändertagandet ser ut i praktiken. De kvantitativa data 
som samlats in visar frekvensen av de omedelbara omhändertaganden som gjorts, i relation till 
samtliga LVU-ansökningar vid förvaltningsrätterna i Falun och Stockholm. Genom att vi både 
använt ett kvantitativt material och ett kvalitativt material anser vi möjliggjorde ett perspektiv 
på hur synen på LVU-lagstiftningen och det omedelbara omhändertagandet ser ut på olika 
strukturella nivåer. 
  
Baserat på tidigare forskning inom området, studiens syfte och frågeställningar samt resultatet 
från den kvantitativa genomläsningen av domar utformades en intervjuguide (se bilaga 2). 
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Denna reviderades ett antal gånger efter feedback från vår handledare, pilotgenomföranden 
samt diskussioner som vi förde inbördes. 
  
Litteratursökning 
Inför föreliggande uppsats tog vi del av tidigare forskning som berörde ämnet. Databasen Social 
Services Abstracts användes för att hitta relevanta artiklar. För att få tillgång till databasen sökte 
vi via Örebro universitetsbiblioteks hemsida, som finns direktlänkad på Örebro universitets 
hemsida. Sökord som användes var “social work”, “risk assesment”, “child protection services” 
samt “child protection”. Doktorsavhandlingen skriven av Lina Ponnert (2007) blev vi tipsade 
om. För att hitta doktorsavhandlingen användes databasen Primo, även den tillgänglig via 
Örebro universitetsbibliotek. Samtliga artiklar som används i studien är granskade noggrant 
och kritisk. De artiklar som är skrivna på engelska är samtliga granskade i enlighet med peer 
review, vilket innebär att tillförlitligheten på dessa artiklar vanligtvis är hög (jfr Bryman, 2011). 
Socialstyrelsens rapport angående granskningen av förvaltningsrätten och avgjorda LVU-mål 
hittades på Socialstyrelsens hemsida. Granskningen bedömdes som trovärdig då den är 
genomförd av en statlig myndighet (jfr Bryman, 2011). 
 
Urval av förvaltningsrätter 
Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen (2010) beskriver att klusterurval är ett slumpmässigt urval i 
flera steg, som kan användas för att spara tid och resurser. Då detaljerad information om 
urvalsramen saknades, var det svårt att göra ett obundet slumpmässigt urval. Därför ansågs ett 
klusterurval som det mest relevanta alternativet. Respondenter kan då knytas till samma region 
vilket är fördelaktigt då en resa kan fånga in många respondenter. Urvalsmetoden som ligger 
till grund för statistiken i problemformuleringen är gjord genom ett klusterurval i ett steg. Detta 
har skett genom att lotta två av Sveriges tolv förvaltningsrätter vilket blev Falun och Stockholm. 
Året 2017 valdes av oss då vi fann det senaste året som mest relevant. Rättsdatabasen Karnov 
användes för att hitta samt läsa igenom domarna. Sökordet var Lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga och avgränsades till avgjorda mål i Sveriges 
förvaltningsdomstolar år 2017, vilket resulterade i 4634 domar. Antalet domar från de två 
utvalda förvaltningsdomstolarna gav i Stockholm ett resultat på 403 domar och i Falun 194 
domar. Domar där den unge redan var föremål för vård ansågs som orelevanta, då vi var 
intresserade av det rättsliga förfarandet som berörde beslut om den unge skulle beredas vård 
eller ej. Domar med med titeln ”ansökan om vård”, ”beredande av vård” eller enbart “vård” 
lästes. Domar med titlar som innehöll ord som “upphörande”, “umgängesbegränsning”, 
“överklagan” eller “placering” exkluderades. Baserat på titeln kunde 43 av totalt 194 domar 
exkluderas i Falun och i Stockholm exkluderades 124 av totalt 403 domar. 151 domar från 
Falun granskade och i Stockholm granskades 279 domar. Av totalt 597 domar i de båda 
förvaltningsrätterna exkluderades totalt 167 domar på titelnivå. De 151 relevanta domarna i 
Falun innefattade 161 individer, då ett antal domar behandlade fler än en person. I Stockholm 
berörde de 279 relevanta domarna totalt 320 individer då fler än en person berördes i ett antal 
domar. En dom av samtliga lästa domar fick avslag på 6 § LVU men exkluderades i statistiken 
över kommuner i bilagorna, men finns med i statistiken som presenteras i resultatet nedan. Att 
vi exkluderade avslaget gjordes för att vi fann risken att härleda dom till person som för hög.   
  
Urval av respondenter 
Då syftet med föreliggande studie är att undersöka hur och i vilken omfattning socialtjänst-
/nämnd tolkar och tillämpar LVU-lagstiftningen i allmänhet men i synnerhet 6 §, valde vi att 
intervjua fem socialsekreterare i fyra olika kommuner. Totalt har vi gjort fyra intervjuer, men i 
en intervju deltog två socialsekreterare. Anledningen till att två socialsekreterare deltog i en 
intervju var för att socialtjänsten i denna kommun föredrog denna lösning. Dessa 
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intervjupersoner har ändå benämnts som S3, alltså en intervjuperson. Anledningen till detta är 
att socialsekreterarna svarade samstämmigt på frågorna, arbetade inom samma socialtjänst samt 
att vi valde att fokusera på tankegången inom kommunen snarare än enskilda socialsekreterare. 
För att säkerställa att de respondenter som deltagit i studien var relevanta för studiens syfte 
användes ett målstyrt urval (jfr Bryman, 2011). Samtliga respondenter i studien arbetar på en 
socialtjänst med fokus på barn och unga, och kommer således i kontakt med LVU-
lagstiftningen i sitt arbete. Kommunerna rangordnades i stora, mellanstora respektive små 
kommuner. Stora kommuner hade ett invånarantal på minst 70 000 personer. De mellanstora 
kommunerna hade ett invånarantal på 30 000 personer till 69 999 personer. De små 
kommunerna hade ett invånarantal på högst 29 999 personer. 
  
För att få kontakt med verksamma socialsekreterare som i sitt arbete kommer i kontakt med 
LVU-lagstiftningen och det omedelbara omhändertagandet har vi ringt till respektive kommuns 
socialtjänst. Vi använde ett målstyrt urval (Bryman, 2011) eftersom urvalet av verksamheter 
baserades på teoretiska antaganden samt den statistik som vi tagit fram utifrån genomläsning 
av domar. Ett antal kommuner valdes bort då vi fann det geografiska läget tids- och 
resursödande. Många verksamheter som vi kontaktat hade inte möjlighet att ta emot oss, därav 
valdes fyra kommuner som ansågs ligga inom ett acceptabelt avstånd ut. De kommuner som 
varit med i studien är baserade i mellersta Sverige. Dock ingår inte alla i det statistiska material 
som vi tagit fram. Detta på grund av tidigare nämnda hinder, så som geografiskt avstånd samt 
att ett antal verksamheter som vi kontaktade inte hade möjlighet att vara med i studien. Eftersom 
bara en kommun inom det statistiska materialet tackade ja till en intervju fick vi söka oss till 
kommuner utanför det statistiska materialet. Dock valdes dessa kommuner utifrån syftet att de 
skulle vara en spridning i invånarantal. Två av verksamheterna var i en liten kommun, en 
verksamhet var i en mellanstor och en verksamhet var i en stor kommun. Med anledning av 
tidsbegränsning var vi tvungna att begränsa antalet intervjuer. Det absolut bästa hade varit att 
inte ha en förutbestämd begränsning av antalet intervjuer, utan att fortsätta samla in empiriska 
data fram till att det uppstår en teoretisk mättnad (Hjerm et al. 2014). Dock fanns inte möjlighet 
till detta på grund av tidigare nämnda tidsbegränsning på cirka åtta veckor, som vi hade på oss 
att sammanställa föreliggande studie. 
  
Kodning av domar 
För att sammanställa samtliga domar som studerats, gjordes ett kodningsschema. Bryman 
(2011) menar att information som är relevant ska föras in i kodningsschemat för att på så vis 
kunna sorteras om till olika dimensioner, där varje enskild kolumn beskriver en dimension. 
Domarna kategoriserades efter kön, kommun, paragraf, bifall- och avslag på ansökan respektive 
det omedelbara omhändertagandet. I domar där socialnämnden ansökt om vård enligt enligt 
både paragraf 2 och 3 §§ LVU men endast fått bifall på en paragraf har detta bedömts som 
ansökan och bifall på en paragraf. Avslaget på den andra paragrafen har inte dokumenterats i 
statistiken då vi bedömt att ansökan om vård ändå bifölls. Kön har i första hand bedömts utifrån 
namn men vid osäkerhet har namnet kopplats ihop med benämningar som han, honom, hon 
eller henne i sakframställan. Om bara namnet har beskrivits i sakframställan och namnet varit 
svårt att koppla till kön har Statistiska centralbyrån (www.scb.se) använts för att statistiskt 
kunna kategorisera namnet och på så vis avgöra det mest sannolika könet på individen. I domar 
som berört flera barn samtidigt har alla bedömts som enskilda fall i statistiken. Det vill säga att 
kommuner som enligt statistiken gjort flera LVU-ansökningar kan ha ansökt om flera barn från 
en och samma familj, som då behandlas under samma förhandling i förvaltningsrätten. 
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Halvstrukturerade intervjuer 
Kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med socialarbetare på utvalda socialtjänster har 
genomförts. Hjerm et al. (2014) menar att halvstrukturerade intervjuer är en kvalitativ 
datainsamlingsmetod som möjliggör både struktur och flexibilitet. I och med att det inte 
förekommer några fasta svarsalternativ, utan respondenterna har möjlighet till att svara fritt på 
frågorna, skapas en flexibilitet i intervjun. Då samtliga respondenter får svara på samma frågor 
blir intervjumetoden mer strukturerad än en ostrukturerad intervju. Detta gör det möjligt att 
även jämföra respondenternas svar, vilket enligt Hjerm et al. (2014) underlättar vid en analys, 
samt att det blir lättare att skapa en högre validitet då frågorna och strukturen bestäms i förväg 
(Hjerm et al. 2014). Intervjuerna utgick från en intervjuguide (se bilaga 2) där frågorna var 
indelade i olika teman (jfr Bryman, 2011). De teman vi valde för vår intervjuguide gjordes mot 
bakgrund av tidigare forskning inom ämnet samt det kvantitativa materialet. Anledningen till 
att vi valde halvstrukturerade intervjuer var för att vi ville att respondenterna skulle få möjlighet 
till att utveckla sina svar, samt att vi skulle få möjlighet till att ställa följdfrågor som berörde 
det som respondenterna sagt. Därför menar vi att halvstrukturerade intervjuer lämpade sig bäst 
för vår studie, då vi kunde sortera frågorna under olika teman, men samtidigt hade möjlighet 
att förändra strukturen på intervjuguiden, genom att exempelvis ställa följdfrågor till 
respondenterna vilket vi anser gav mer utförliga svar. Intervjuerna spelades in med en 
ljudinspelare. Detta innebar att vi som intervjuare fick en större frihet och bättre möjlighet att 
koncentrera oss på ämnet samt dynamiken i intervjun (jfr Kvale & Brinkmann, 2014). 
  
Databearbetning och analys av intervjuer 
När intervjuerna genomförts transkriberades dessa. Att transkribera en intervju, innebär att det 
som framkommit i intervjun, och som spelats in, skrivs ut i ett dokument. Utskriften blir då en 
översättning från ett muntligt språk till en ordagrann beskrivning av samtalet (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Totalt resulterade de fyra transkriberingarna i 51 sidor empiri. De 
transkriberade intervjuerna lästes ett flertal gånger för att säkerställa att ingen relevant 
information exkluderades. Intervjuerna sammanställdes sedan och kodades samt tematiserades. 
  
Hjerm et al. (2014) beskriver att kodning innebär att göra en sortering av det insamlade 
materialet. Empirin kategoriseras utifrån olika relevanta kategorier, där ord och uttryck som 
anses beskriva samma sak, tilldelas en specifik kod. Det empiriska materialet ska läsas igenom 
flera gånger för att säkerställa att relevanta aspekter och koder inte missas. För att koda det 
empiriska material som vi har samlat in i genomförandet av intervjuerna, har vi noggrant läst 
igenom samtliga dokument med de transkriberade intervjuerna. Sedan har stycken eller delar 
av intervjuerna tilldelats specifika koder, där data som beskriver samma sak har kategoriserats 
under samma kod. De koder som hittades var risk, skydd, akut fara, intuition, tolkning, lag, 
bedömning samt tillit. När kodningen genomförts ska en tematisering göras. I detta fall innebär 
det att vi har strukturerat koderna utefter ett antal nyckelteman, för att på så vis skapa en 
tematisk struktur (jfr Hjerm et al. 2014). De teman som koderna kategoriserades utifrån var 
omedelbart omhändertagande, skyddsbehov, risk samt tillämpning av LVU. Utifrån de teman 
som vi skapade försökte vi sedan finna mönster och skillnader i det empiriska material vi tagit 
del av. 
 
Studiens validitet och reliabilitet 
En kvantitativ studies validitet belyser om studien mäter det som den är avsedd att mäta 
(Bryman, 2011). Vi har i den kvantitativa delen av uppsatsen fokuserat på att mäta frekvensen 
av det omedelbara omhändertagandet i förhållande till de LVU-ansökningar som inkommit till 
förvaltningsrätterna i Falun och Stockholm under år 2017. För att kunna säkerställa att studien 
mäter det som vi har avsett att den ska mäta använder vi oss av begreppen mätningsvaliditet 
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samt extern validitet för att säkerställa kvaliteten i studien. Intern validitet är ytterligare ett mått 
på kvaliteten av en kvantitativ studie som belyser förhållanden mellan variabler i studien 
(Bryman, 2011). I och med att vi inte använder oss av variabler i denna studie, utan endast 
undersöker frekvensen anser vi inte att den interna validiteten har någon inverkan på studiens 
kvalitet. Vi anser att mätningsvaliditeten i föreliggande studie kan tolkas som om studien mäter 
frekvensen på ett korrekt sätt. I och med att samtliga relevanta domar har granskats och 
antecknats utifrån givna kriterier i ett kodningsschema argumenterar vi för att studien mäter 
frekvensen på det sätt som den är avsedd till att göra. Då samtliga frekvenser har räknats ut i 
enlighet med givna matematiska formler och sedan dubbel kollats för att säkerställa att 
uträkningarna är korrekta, anser vi att studien uppfyller kravet på begreppsvaliditet. 
  
Extern validitet belyser om en studies resultat kan generaliseras utöver studiens specifika 
kontext (Bryman, 2011). Vi har tidigare nämnt att målet med föreliggande studie inte är att 
uppnå empiriskt generaliserbara resultat, utan snare kontextuellt generaliserbara resultat, alltså 
resultat som endast kan generaliseras till liknande kontexter och sammanhang. Dock kan vissa 
generaliseringar göras eftersom studien har använt ett slumpmässigt urval i form av ett 
klusterurval. Då året 2017 valdes kan generaliseringar över tid ej göras. 
  
Reliabiliteten i en kvantitativ studie syftar till om studiens resultat skulle bli den samma om 
studien genomförs fler gånger (Bryman, 2011). Vår förhoppning är att vi genom att tydligt 
redogöra för hur vi gått tillväga med studien i metodavsnittet ska möjliggöra för andra att kunna 
replikera denna studie och på så vis få ett likadant resultat. Genom att bland annat beskriva 
vilken databas som använts, sökord samt inkluderings- och exkluderingskriterier för domar är 
vår förhoppning att studien ska uppnå en hög reliabilitet. 
  
Tillförlitlighet 
Enligt Bryman (2011) består tillförlitligheten i en kvalitativ forskningsstudie av fyra 
delkriterier. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och 
konfirmera. Att tillgodose kravet på trovärdighet, innebär att forskningen ska utföras i enlighet 
med gällande regelverk, samt att de individer som deltagit i studien ska ha möjlighet att bekräfta 
att vår tolkning samt uppfattning av vad som framkommit är korrekt. Därför har vi använt oss 
av respondentvalidering, vilket innebär att vi delger respondenterna våra transkriberingar 
(Bryman, 2011). Anledningen till detta var att vi ville att respondenterna skulle få möjlighet till 
att godkänna och bekräfta innehållet samt att de skulle få möjlighet att tillägga något eller ta 
bort något ur intervjun som de inte vill ska framgå i transkriberingen eller uppsatsen. Samtliga 
respondenter förutom en avböjde att ta del av det transkriberade materialet, vilket kan innebära 
att studiens trovärdighet minskar. Dock har vi diskuterat det som framkommit i intervjuerna 
sinsemellan för att minska risken att misstolkningar av intervjuerna sker. 
  
Kravet på överförbarhet, belyser möjligheterna till att överföra studiens resultat till andra 
sammanhang eller kontexter. Bryman (2011) menar att användandet av täta beskrivningar ökar 
möjligheten för att uppnå överförbarhet för studien. Kvalitativa studier är kontextuella (Kvale 
& Brinkmann, 2014; Bryman, 2011), vilket innebär att de fokuserar på ett djup, snarare än 
bredd och på den specifika meningen och betydelsen av det som studeras. Täta beskrivningar 
möjliggör för andra forskare som studerar liknande fenomen att bedöma om denna studies 
resultat kan appliceras på dess specifika kontext (Bryman, 2011). I denna studie är kontexten 
den aktuella LVU-lagstiftningen och det omedelbara omhändertagandet i enlighet med denna 
lagstiftning. De täta beskrivningarna ska då förklara hur LVU-lagstiftningen ser ut, hur enskilda 
socialarbetare tolkar den samt om användandet av den skiljer sig mellan enskilda socialarbetare 
i olika kommuner.  
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Kravet på pålitlighet innebär att forskaren ska ha ett granskande synsätt (Bryman, 2011). För 
att uppnå detta krävs en tydlig och fullständig redogörelse av samtliga faser i 
forskningsprocessen (Bryman, 2011). För att uppnå en hög pålitlighet i studien har vi strävat 
efter att tydligt redogöra för hela forskningsprocessen, genom att så tydligt som möjligt 
beskriva forskningsprocessens delar i studiens metodavsnitt. Att bland annat tydligt beskriva 
urvalsförfarande, datainsamlingsmetod samt analys av resultat hoppas vi innebär en tydlig och 
transparent bild av hur forskningsprocessen har genomförts, och på så vis tillgodose kravet på 
studiens pålitlighet. 
  
Det fjärde kravet, en möjlighet att styrka och konfirmera, innebär att forskaren måste förstå att 
denne inte kan var helt objektiv i studien (Bryman, 2011). Vi ska som forskare i studien 
eftersträva att agera i god tro, och inte medvetet tillåta att våra egna personliga värderingar får 
en påverkan på studiens genomförande eller utfall (Bryman, 2011). Vi har under studiens gång 
varit medvetna om att det är svårt att vara fullt objektiv. Medvetenheten angående detta anser 
vi dock har medfört att vi kunnat resonera kring fenomenet på ett sådant sätt att vi minimerat 
påverkan av personliga värderingar på studien. Då vi själva valt undersökningens ämne innebär 
det att vi har haft olika tankar kring hur utfallet på studien skulle kunna tänkas bli. Detta 
kombinerat med att vi båda har en viss förförståelse inom ämnet medför att det är svårt att förbli 
fullt objektiv i studien.  
 
Egen förförståelse 
I och med att vi är inne på vår sjätte termin på socionomprogrammet har vi båda haft en viss 
förförståelse kring LVU-lagstiftningen, det omedelbara omhändertagandet samt socialtjänstens 
arbete. Dessutom har en av oss haft sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) förlagd på en av 
landets socialtjänster, där frågan var aktuell. Det var under denna VFU som intresset angående 
frågan väcktes, och efter att vi tillsammans diskuterat olika tänkbara förslag på uppsatsämne, 
föll tillslut valet på det valda uppsatsämnet. Vi menar dock att den förförståelse som vi haft 
angående ämnet har hjälpt oss i genomförandet av studien, då den kunskapen som vi haft 
underlättat vid bland annat genomläsning av domar, utformandet av intervjuguide (se bilaga 2) 
samt givit oss en större förståelse för intervjupersonernas berättelser. Det kan även 
argumenteras för att vår förförståelse kring ämnet har bidragit till en del nackdelar i 
genomförandet av studien. Att vi hade en del kunskap kring hur förhållandet mellan det 
omedelbara omhändertagande kontra ansökningar om LVU-vård såg ut, kan tänkas ha påverkat 
och styrt insamlandet av det empiriska materialet. Vi har dock försökt motverka effekten av 
detta genom att ständigt diskutera frågor angående studien tillsammans. Westlund (2009) menar 
dock att forskarens förförståelse alltid kommer att påverka tolkningar och studiens resultat till 
viss del, oavsett om forskaren är medveten om denna eller inte. Det går alltså inte att vara 
fullständigt objektiv vid genomförandet av forskningsstudier. 
  
Felkällor 
Tänkbara felkällor i vår studie skulle kunna vara hur paragraf 2 och 3 §§ är relaterade till kön. 
Eftersom det inte gick att utläsa barnets eller den unges kön i några få utav domarna, varken i 
sakframställan eller efter namn så använde vi SCB:s databas för att statistiskt avgöra vilket kön 
den unge hade. Detta kan ha bidragit till att någon utav barnen eller de unga bedömts tillhöra 
en viss könskategori men egentligen tillhört en annan. Eftersom tre av fyra intervjuade 
kommuner inte ingått i det statistiska materialet har det därför inte kunnat gå att jämföra eller 
verifiera materialet lika bra som det hade gjort vid en optimal matchning. Då vi fokuserat på att 
undersöka omfattningen av det omedelbara omhändertagandet har vi under studiens gång insett 
att vi inte fångat upp alla omedelbara omhändertaganden, utan endast alla omedelbara som lett 
till ett domslut rörande LVU-ansökan. 
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Etiska överväganden 
All forskning bör omfattas av fyra grundläggande forskningsetiska principer. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 
2011; Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att respondenterna ska informeras 
angående studiens syfte, att deltagande är frivilligt samt att studiens deltagare har rätt att avsluta 
sin medverkan i studien vid vilken tidpunkt som helst (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). 
Informationskravet har vi beaktat på så vis att vi vid den första kontakten med respondenterna 
har informerat om studiens syfte. Vi har sedan via det informationsbrev (se bilaga 1) som 
skickats ut återigen redogjort för studiens syfte, samt de olika etiska kraven som vi utgår ifrån 
och hur de uppgifter som framkommer vid intervjun kommer att behandlas. Vid intervjutillfället 
har informationskravet ännu en gång beaktats, då vi än mer ingående har informerat om studiens 
syfte, att deltagandet är frivilligt och att respondenten när som helst har rätt att avbryta 
intervjun. Samtyckeskravet belyser respondenternas rätt att själva avgöra om de vill medverka 
i studien, avsluta sin medverkan eller helt enkelt tacka nej till att medverka. Vi ska alltså 
inhämta samtycke från samtliga respondenter till att medverka i studien (Bryman, 2011; 
Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav har beaktats på så vis att vi vid samtliga tillfällen som vi 
haft kontakt med respondenterna belyst frivilligheten samt att det i informationsbrevet (se 
bilaga 1) som skickats ut framgår att deltagande är frivilligt. Konfidentialitetskravet förkunnar 
att personuppgifter eller uppgifter som kan bidra till att respondenterna identifieras bör förvaras 
på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dessa uppgifter (Bryman, 2011; 
Vetenskapsrådet, 2002). För att tillgodose kravet om konfidentialitet har vi anonymiserat 
respondenterna på så vis att de i studien döpts till S1, S2, S3 samt S4. Anledningen till att 
respondenterna tilldelats olika koder i studien är för att vi vill ha möjlighet att trots anonymitet 
kunna skilja på respondenterna, för att i resultat- och analysavsnittet bland annat kunna visa på 
likheter och skillnader mellan respondenterna. Den information och de uppgifter som 
framkommit under datainsamlingen har förvarats på våra personliga datorer som är utrustade 
med lösenord, vilket innebär att inga obehöriga eller utomstående har kunnat ta del av 
informationen. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som framkommer i forskningsprocessen, 
endast ska användas för det ändamål som studien avser (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 
2002). Detta krav har vi beaktat genom att vara försiktiga och noggranna med de att uppgifter 
som framkommit inte blir tillgängliga för utomstående (jfr konfidentialitetskravet), och som 
vidare skulle kunna innebära att respondenterna lider skada av att dessa uppgifter röjs. 
  
Med anledning av det som nämnts ovan angående de forskningsetiska principerna samt vår 
egen redogörelse för hur vi beaktat dessa krav, anser vi att de etiska kraven är tillgodosedda i 
föreliggande studie. 
 
 
 
Resultat och analys 
I följande kapitel redovisar vi de resultat som vi funnit i och med genomförandet av studien. 
Resultatdelen inleds med en redovisning av den kvantitativa empiri som vi funnit, och som 
fungerar som ett komplement till den kvalitativa delen av uppsatsen. Den kvalitativa resultat- 
och analysdelen redovisas utifrån teman: uppfattningen och tillämpningen av LVU, det 
omedelbara omhändertagandet, tid i relation till skyddsbehov samt att omhänderta eller gå den 
långa vägen. Resultatet belyses med hjälp av citat, samt analyseras utifrån tidigare forskning 
inom området och de teorier som tillämpats: handlingsutrymme, gemeinschaft och gesellschaft 
samt risksamhället. 
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Frekvens 
Den statistik som vi har skapat, utifrån en genomläsning av samtliga domar gällande beredande 
av vård i enlighet med LVU, från förvaltningsrätterna i Falun och Stockholm under år 2017, 
visar på att cirka 76% av samtliga LVU-ansökningar föregicks av ett omedelbart 
omhändertagande i enlighet med 6 § LVU (se bilaga 3). Endast 0,3 procentenheter skiljde 
mellan dem båda förvaltningsrätternas utfall (se bilaga 4 och 5). Malung-Sälen var den kommun 
som hade lägst procentuell andel omedelbara omhändertaganden i förhållande till LVU-
ansökningar. Dock hade Malung-Sälen endast 3 LVU-ansökningar totalt under år 2017, varav 
ett föregicks av ett omedelbart omhändertagande. 14 av 49 undersökta kommuner uppvisar ett 
resultat på 100 % i förhållandet mellan LVU-ansökningar och omedelbara omhändertaganden. 
Statistiken angående förhållandet om hur stor del av de LVU-ansökningar som inkommer till 
förvaltningsrätten, liknar det resultat som Socialstyrelsen (2009) redovisar i den granskning 
som myndigheten genomfört, där cirka 80 % av samtliga LVU-ansökningar föregicks av ett 
omedelbart omhändertagande i enlighet med 6 § LVU. Den höga andelen omedelbara 
omhändertaganden kan tolkas utifrån det som Munro (1996) skriver om angående 
socialarbetares rädsla för att göra fel. Att det omedelbara omhändertagandet används i 76 % av 
fallen, tolkar vi som att socialarbetare tar det säkra före det osäkra och omhändertar barn som 
misstänks fara illa för att inte riskera att göra fel, på så vis att barnet ytterligare lider skada till 
följd av att det inte omhändertagits, utan antingen kunnat fortsätta med ett socialt nedbrytande 
beteende eller lidit skada på grund av förhållanden i hemmiljön. I inledningsfasen av 
utredningar finns en begränsad tillgång till information och socialarbetare måste ta beslut med 
bakgrund av den tillgängliga informationen (Munro, 1996).  Förvaltningsrätterna som ingår i 
studien ger bifall i 99,7 % av alla ansökningar rörande det omedelbara omhändertagandet och 
bifaller efter muntliga förhandlingar 94,8 % av alla LVU-ansökningar (se bilaga 6). 
  

Förvaltningsrätt Antal LVU 
ansökningar 

Antal avslag 
på LVU 
ansökan 

Antal bifall 
på LVU 
ansökan 

Antal LVU-
ansökning som 
föregåtts av ett 
omedelbart omh. 

Antal avslag på ansökan 
om omedelbart 
omhändertagande 

Antal bifall på ansökan 
om omedelbart 
omhändertagande 

Stockholm 320 19 301 243 1 242 

Falun 161 11 150 123 0 123 

Summa 481 30 451 366 1 365 

Tabellen ovan beskriver hur många LVU-ansökningar som har gjorts under 2017 i förvaltningsrätterna Stockholm 
och Falun. Det omedelbara omhändertagandet är inkluderade i den totala statistiken över antal LVU-
ansökningar. 
  
När socialarbetare beslutar om att omedelbart omhänderta ett barn eller ungdom kan det alltså 
vara ett korrekt beslut, baserat på den information som socialarbetaren har tillgång till vid den 
specifika tidpunkten. Gambrill och Shlonsky (2000) menar att det är i bedömningar om 
omedelbara omhändertaganden som socialarbetare tenderar att göra flest misstag, antingen 
genom att överskatta risken för att ett barn ska fara illa, eller att underskatta risken för att ett 
barn ska fara illa. Socialarbetare tenderar att bortse från faktorer som inte stödjer deras 
övertygelse, utan fokus läggs på den information som bekräftar den övertygelse och de tankar 
som socialarbetaren har angående den unges situation. (Gambrill & Shlonsky, 2000). Detta 
kombinerat med att socialarbetare generellt upplever en rädsla för att misstag kan bli föremål 
för offentliga utredningar, som vidare kan leda till att socialarbetare hängs ut i media och får 
möta samhällets kritik (Munro, 1996), kan tänkas innebära att det omedelbara 
omhändertagandet i enlighet med 6 § LVU tillämpas i så hög utsträckning, trots att det enligt 
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Socialstyrelsen (2009) inte var syftet med lagbestämmelsen när den introducerades. Utifrån 
resultatet kan det konstateras att de LVU-ansökningar som förvaltningsrätterna i Falun och 
Stockholm behandlat i cirka 76 % av fallen har föregåtts av ett omedelbart omhändertagande. 
Då det i både Socialstyrelsens (2009) rapport samt lagens förarbeten (prop 1989/90:28) framgår 
att lagbestämmelsen ska tillämpas i undantagsfall, tolkar vi det som att, det som i huvudsak var 
syftet med lagbestämmelsen när den verkställdes, inte efterföljs utan att det omedelbara 
omhändertaganden tillämpas i en betydligt högre utsträckning. 
  
Det geografiska område som förvaltningsrätten i Falun behandlar uppvisar en högre andel 
LVU-fall per barn och unga, jämfört med det geografiska område som Stockholm 
förvaltningsrätt behandlar. Skillnaderna är visserligen väldigt små då andelen av unga som blev 
föremål för LVU-vård i Stockholm var 0.00057 och i Falun var andelen 0.00121 (se bilaga 4 
och 5).  Denna studie belyser ändå detta som en skillnad.  De kommuner som ingår i det 
geografiska område som Falun förvaltningsrätt behandlar är generellt mindre än kommunerna 
i Stockholm. Angående gemeinschaft och gesellschaft beskriver Redmalm (2011) att mindre 
samhällen uppvisar en högre grad av gemeinschaft och att större samhällen således uppvisar en 
högre grad av gesellschaft. Att de mindre kommunerna, som i högre utsträckning finns 
representerade vid förvaltningsrätten i Falun uppvisar fler LVU-fall per barn kan tolkas som att 
det i dessa kommuner finns ett större övergripande mått av gemeinschaft. Den kollektivitet som 
Redmalm (2011) menar finns i mindre samhällen tycks återspeglas i att fler barn som far illa 
uppmärksammas, vilket vidare leder till dessa siffror som påvisar ett högre antal LVU-fall per 
barn i de mindre kommunerna. Att de större kommunerna uppvisar ett lägre antal LVU-fall per 
barn kan tänkas kunna kopplas till gesellschaft, och den konkurrens som finns i denna typ av 
samhällen (jfr Redmalm, 2011). I och med att det finns fler barn i de större kommunerna, 
innebär detta att konkurrensen är högre, alltså att fler barn innebär att det krävs ett större arbete 
för att uppmärksamma de barn som far illa, vilket skulle kunna innebära att ett antal barn som 
far illa försvinner i den stora massan. Detta kan tänkas innebära att socialtjänsten inte har 
förmåga till att uppmärksamma samtliga barn som far illa och att det därför generellt är fler 
LVU-ansökningar per barn i det geografiska område som förvaltningsrätten i Falun behandlar. 
Dock bör det beaktas att det i större kommuner finns fler barn, och att det därmed innebär att 
varje enskilt barn motsvarar ett lägre procentantal, därmed krävs det således att fler barn blir 
föremål för LVU-vård i större kommuner för att det ska ge samma höga procentuella utslag 
jämfört med mindre kommuner. 
  
Även om studiens huvudsakliga fokus har varit att finna i vilken utsträckning det omedelbara 
omhändertagandet används så vill vi presentera vissa bifynd vi gjort i samband med 
utformningen av statistik. Betydligt fler pojkar (117 stycken) än flickor (36 stycken) har blivit 
föremål för LVU-vård kopplat till det egna beteendet 3 § LVU (se bilaga 7). Det i sig är ingen 
statistik som kan förklara något till denna studie då det kan vara så att flickor och pojkar rent 
generellt beter sig på olika sätt. Det som är av intresse är att det skiljer sig mellan könen i de så 
kallade miljöfallen 2 § LVU. 132 pojkar respektive 169 flickor blev i de båda 
förvaltningsrätterna år 2017 omhändertagna enligt 2 § LVU. Den förhållandevis stora 
procentuella skillnaden på 22 % är intressant då det är kontexten i sig och inte generella 
könsskillnader i beteendet som är skäl till vård enligt 2 § LVU. Redmalm (2011) menar att 
mänsklig existens pendlar mellan social responsivitet och asocial responslöshet och beskriver 
att social responsivitet är vad människor kan ta in med sinnen och asocial responslöshet är att 
låta intryck passera obemärkt förbi. Dessa begrepp kan appliceras på hur individen, gruppen 
eller samhället responderar på vardagens olika händelser (Redmalm, 2011). Det kan vara så att 
fler flickor har levt under dåliga familjeförhållanden under 2017 men skulle även kunna bero 



	  

	   18	  

på att socialsekreterare uppvisar olika grad av social responsivitet beroende på om det är en 
flicka eller pojke. 
  
Uppfattningen och tillämpningen av LVU 
De flesta intervjuade socialsekreterarna vittnar om att de tycker att det är höga trösklar för att 
göra ett LVU. S4 beskriver att det finns en gråzon mellan frivillig vård och tvångsvård och 
känner att händerna är bakbundna om föräldrarna inte är medgörliga och att rekvisiten för ett 
LVU inte är fullständigt uppfyllda. S3 ger en delvis annorlunda bild och berättar att de anser 
att lagstiftningen är tillräcklig och att det känns skönt att de har fått igenom samtliga LVU som 
de ansökt om. S1 beskriver att kraven för att en LVU-ansökan ska bifallas av förvaltningsrätten 
är höga. Detta menar S1 kan vara negativt, på grund av att ett avslag på en LVU-ansökan av 
förvaltningsrätten kan innebära att det blir svårt för socialtjänsten att hjälpa den unge, om denne 
inte går med på frivilliga insatser samtidigt som kriterierna för LVU-vård inte är uppfyllda. I 
så kallade beteendefall, alltså fall i enlighet med 3 § LVU, får den unge möjlighet till att fortsätta 
med sitt destruktiva beteende tills dess att det inkommer en ny anmälan till socialtjänsten. 
  
När frågan om hur mycket intuition påverkar deras bedömning vid LVU svarar alla initialt att 
intuition inte påverkar dem. Men efter en stunds eftertanke så menar några av socialsekreterarna 
att de ändå använder en viss grad av intuition. S2 berättar att den grad om oro hen känner kan 
påverka ett omedelbart omhändertagande. S2 beskriver att om hen känner att hen inte kan gå 
hem utan att tänka på barnet, så är det signaler som kan påverka om att det är läge att göra ett 
omedelbart omhändertagande. Graden av oro kan alltså påverka bedömningen vid ett 
omedelbart omhändertagande. S4 beskriver att intuition inte har någon påverkan på 
bedömningar men att det kan påverka hur hen utreder den unges situation. 
  

Sen kan man ju känna att de här barnen har det inte bra och då tänker jag också att då 
spelar också intuitionen roll för då kanske man utreder grundligare. 

  
Även om alla intervjuade socialsekreterare känner att tröskeln för ett LVU är hög, så anser de 
att lagen är tydlig och känner sig trygga med sina bedömningar. S1 berättar att när det inte finns 
tillräckligt med information och kunskap för att genomföra en LVU-ansökan, så kan denne på 
basis av erfarenhet ibland känna att barnet eller den unge troligtvis kommer att återfalla och bli 
aktuell för en LVU-utredning efter en tid. S1 vittnar även om att det i fall där exempelvis en 
familj blir aktuell hos socialtjänsten för första gången så kan S1 ibland intuitivt känna att det 
troligtvis kommer krävas ett omedelbart omhändertagande av barnet, då det vid exempelvis ett 
hembesök framgår att barnet riskerar att fara illa om det inte får hjälp och stöd från 
socialtjänsten. 
  
I socialsekreterarnas berättelse går det att se spår av social responsivitet i olika grader. S4 
beskriver att de intryck hen tar in vid hembesök kan påverka utredningen, S1 säger att hembesök 
kan generera ett omedelbart omhändertagande även om det är ovanligt. S2 beskriver också att 
graden av oro kan påverka bedömningen vid ett omedelbart omhändertagande. Alla intervjuade 
socialsekreterare utom S3 berättar att tröskeln för en LVU-ansökan är hög och beskrivit att det 
finns en gråzon mellan frivillig- och tvångsvård. Den sociala responsiviteten är således 
närvarande vid utredning och vid det omedelbara omhändertaganden, men strukturella faktorer 
gör att socialsekreterarna uppvisar asocial responslöshet då de uppger att de kan känna att 
händerna är bakbundna. S3 beskriver inga strukturella hinder med lagstiftningen vilket tyder på 
att de har utrymme att använda sig av social responsivitet. Dock uppger S3 att intuition inte 
påverkar deras bedömning vid LVU. Den sociala responsiviteten eller den asociala 
responslösheten visar sig i olika skepnader men att det är handlingsutrymmet som i form av 



	  

	   19	  

bland annat lagstiftning som är den yttersta begränsningen för de båda begreppen (jfr Svensson 
et al., 2008). Eftersom S3 inte uppger några strukturella hinder för att använda sig av LVU-
lagstiftningen ger således S3 en bild av att handlingsutrymmet kan se olika ut. Det kan tänkas 
erfarenhet är en parameter som kan påverka handlingsutrymmet att använda sig av 
lagstiftningen (jfr Borglind, 2015). 
 
Det omedelbara omhändertagandet 
Samtliga socialsekreterare tydliggör att det ska finnas en hög och/eller allvarlig risk för 
barnen/ungdomarna för att tillämpa ett omedelbart omhändertagande. Risken ska vara 
förbehållen till den nuvarande situationen, exempelvis om den unge har utsatts för risk under 
fredagskvällen, men socialtjänsten får kännedom om händelsen på måndagen, får inte 
socialtjänsten göra ett omedelbart omhändertagande då risken för den unge inte längre är 
aktuell. Är risken akut i nuläget berättar S1 att det inte finns några strukturella hinder för att 
göra ett omedelbart omhändertagande. S3 beskriver att det inte krävs lika mycket information 
om den unge vid omedelbara omhändertaganden, utan oron och risken för den unge ska vara så 
pass allvarlig att ett omedelbart omhändertagande är nödvändigt för att skydda den unge från 
att fara illa. Även om det omedelbara omhändertagandet ska vara knutet till att risken ska vara 
påtaglig så uppger ändå två socialsekreterare att de mer gärna gör ett omedelbart 
omhändertagande än inte. Socialsekreterare S1 berättar att det kan finnas en rädsla för att 
socialtjänsten blir föremål för granskning av media vid eventuella misstag, “jag vet inte om det 
kan vara så att man agerar för att man riskerar att hängas ut av Josefsson” (SVT: Uppdrag 
Granskning). 
  
Socialsekreterare uppger att de sällan gör omedelbara omhändertaganden av barn de tidigare 
inte haft kännedom om, oftast har barnen varit kända för socialtjänsten under en längre tid innan 
det omedelbara omhändertagandet kan bli aktuellt. Flera socialsekreterare uppger att responsen 
från föräldrar kan påverka om ett omedelbart omhändertagande kan bli aktuellt. S1 berättar om 
ett tonårspar som misstänks leva ett socialt nedbrytande liv där de omhändertog flickan 
omedelbart men där socialtjänsten inte känner att de har tillräckligt med bevis för att kunna 
göra det samma med pojken. S1 uppger att flickans mamma, men även BUP har kunnat delge 
information som har gjort att det har varit möjligt att omhänderta flickan. Föräldrarna till pojken 
hävdar att socialtjänsten kommer med falska anklagelser och att deras pojke sköter sig och 
socialtjänsten har således inte kunnat göra något omedelbart omhändertagande. S2 beskriver att 
barn och föräldrar kan skapa en mur mot insyn då det krävs en händelse som avviker mot det 
vanliga för att socialtjänsten ska kunna agera. En avvikande händelse kan få muren att raseras 
som blottlägger familjens dåliga situation. Flera socialsekreterare uppger att de blivit 
uppskakade av en händelse de fått kännedom om och initialt velat göra ett omedelbart 
omhändertagande men att en stund senare och i dialog med chef och kollegor ändrat 
uppfattning. S2 berättar att hen, som utredande socialsekreterare, har tolkningsföreträde och det 
är på hens uppgifter som kollegor och chef tar ställning om det kan bli aktuellt med ett 
omedelbart omhändertagande. 
  
Alla socialsekreterare vittnar om att det är bland kollegor och chef den enskilde 
socialsekreteraren möter det största motståndet för om de ska göra ett omedelbart 
omhändertagande. Samtliga socialsekreterare som deltagit i studien uppger att socialnämnden 
aldrig har gått emot ett beslut om omedelbart omhändertagande av ett barn eller ungdom. 
Socialsekreterarna berättar även att socialnämnden inte går emot så kallade vanliga ansökningar 
som inte föregås av ett omedelbart omhändertagande. Genomgående framgår att 
socialnämnderna i de respektive kommuner som har deltagit i studien litar på socialsekreterarna 
och i de absolut flesta fall bifaller ansökningar om omedelbart omhändertagande samt LVU-
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ansökningar som inte föregåtts av ett omedelbart omhändertagande. Socialsekreterare S2 
belyser att politikerna i nämnden vanligtvis är lekmän och att beslut om LVU är komplexa, 
vilket innebär att socialnämnden inte vågar gå emot det som socialsekreterarna anser, då det är 
socialsekreterarna som anses ha kompetensen i ärendena. Omedelbara omhändertaganden är i 
regel allvarliga, vilket S2 menar innebär att socialnämnden tvingas lita på socialsekreterarnas 
bedömningar. Utifrån ovanstående går det att utläsa att de beslut som socialnämnden tar, 
egentligen är de beslut som socialsekreterarna anser är rätt. Då socialsekreterare inte får besluta 
om LVU samt omedelbara omhändertaganden själva, måste beslutet formellt vara 
socialnämndens, trots att det i själva verket är socialsekreterarens åsikt och beslut som 
socialnämnden bekräftar. 
  
Två av socialsekreterarna vittnar om att det omedelbara omhändertagandet ibland används som 
en form av hot mot föräldrarna, för att tvinga dessa till att acceptera frivilliga insatser och på så 
vis få föräldrarna att försöka förbättra sin föräldraförmåga, för att inte riskera att förlora vården 
om barnet eller den unge. Socialsekreterarna menar att föräldrarna i de flesta fall vill vara goda 
föräldrar till sina barn, men att de ibland kan behöva något som motiverar dem att utveckla sin 
föräldraförmåga. Socialsekreterare S3 säger att: 
  

Tvång kan vara bra, för det blir en push, ja men att förstå, mina barn far illa av det jag 
håller på med, och jag vill ju så gärna, jag vill ju vara med mina barn, att det kan bli en 
hjälp, ett stöd på ett annat sätt. Så ibland är tvång också bra och man behöver inte vara 
så rädd att använda sig av tvång ibland, om man använder det på ett bra sätt kan det bli 
bra tillslut. 

  
Det omedelbara omhändertagandet används ibland i syftet till att skrämma föräldrarna, där det 
tillämpas för att sedan förfalla, då socialsekreterarna inte går vidare till en ansökan om LVU-
vård. S2 vittnar om att det omedelbara omhändertagandet används som en form av 
maktutövning mot barn också. Om ett barn exempelvis var på rymmen tillämpade 
socialsekreterare det omedelbara omhändertagandet för att “få barnet att förstå allvaret”, men 
lät sedan det omedelbara omhändertagandet förfalla, då syftet inte enbart var att skydda barnet 
från fara, utan även att skrämma det. I lagtexten till 6 § beskrivs att två rekvisit måste vara 
uppfyllda för att ett omedelbart omhändertagande ska vara giltigt. Dessa är att vård inte kan 
avvaktas samt att det är sannolikt att den unge kommer behöva beredas vård (Lundgren et al. 
2016). Eftersom S2 inte gav något exempel är det svårt att bedöma om de tillfälliga 
omhändertagandena har varit oförenliga med akuta nödsituationer men ett sådant antagande är 
ändå rimligt. Däremot går ett tillfälligt omedelbart omhändertagande emot lagtextens innehåll 
som förkunnar att det ska vara sannolikt att den unge kommer behöva beredas vård. Att försöka 
få barnet att förstå allvaret genom att göra ett omedelbart omhändertagande går således inte 
ihop med lagrummets syfte. Dessa handlingar skulle således kunna beskrivas inom ramen för 
ett målstyrt handlande som Svensson et al. (2008) beskriver genom att socialarbetaren har ett 
syfte med sin handling. Vilket i detta fall är att ungdomen eller familjen ska få en push eller 
förstå allvaret. 
 
Alla intervjuade socialsekreterare blev vid intervjun informerade om socialstyrelsens rapport 
rörande omfattningen av det omedelbara omhändertagandet och även förarbeten till lagen som 
förkunnar att det ska användas i akuta nödsituationer. Därefter ställdes frågan vad de tror det 
beror på. Alla intervjuade socialsekreterare utom S4 uppgav att de inte visste om den statistiken 
och tyckte att siffran var väldigt hög. De förklarade att de inte vet vad det kan bero på men hade 
teorier om att skyddsbehovet är så högt prioriterat och S1 trodde att det berodde på att 
storstäderna höjer upp statistiken i och med att det händer mycket mer där som gör att det 
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omedelbara omhändertagandet används i större omfattning. S4 gav en annan bild och tyckte 
varken statistiken eller att det fanns en motsättning mellan lagens förarbeten och utfallet på 80 
%. S4 beskrev att alla LVU-ärenden är akuta nödsituationer. Svensson et al. (2008) beskriver 
traditionellt handlande och menar att socialarbetaren kan hamna i en roll där få reflektioner görs 
och arbetet blir vanemässigt.  I och med att alla utom S4 inte visste om den procentuella andelen 
i socialstyrelsens rapport samt att de tyckte den var hög kan detta tolkas som att socialarbetarna 
inte reflekterat så mycket och kanske använt det omedelbara omhändertagandet vanemässigt. 
S4 gav dessutom en förklaring till att hen inte tyckte det fanns någon motsättning mellan lagen 
och dess syfte vilket skulle kunna tolkas som att S4 inte agerar oreflekterat och vanemässigt. 
 
Resultatet visar på att socialsekreterare har möjlighet till att tillämpa ett omedelbart 
omhändertagande i enlighet med 6 § LVU om de anser att detta är nödvändigt. Respondent S1 
uppger att socialnämnden litar på de bedömningar som socialsekreterarna i kommunen gör, och 
att socialnämnden i samtliga fall bifaller socialsekreterarnas förfrågan angående att tillämpa ett 
omedelbart omhändertagande och skicka in ett PM till förvaltningsrätten för bedömning i 
ärendet. Angående detta skriver Svensson et al. (2008) att socialsekreterare har ett relativt stort 
handlingsutrymme, så länge de håller sig till de ramar som finns angivna inom organisationen. 
Socialsekreterare inom samma organisation tenderar att använda sitt handlingsutrymme på 
liknande sätt, på grund av att det inom organisationer brukar ske idéöverföring och ett 
professionellt utbyte av erfarenheter. I empirin framgår att socialsekreterarna vid LVU-ärenden 
rådgör med kollegor och arbetsledare, vilket innebär att socialsekreterarens kollegor och 
arbetsledare påverkar dennes handlingsutrymme. Genom bland annat idéöverföring får 
socialsekreteraren olika perspektiv på hur bedömningen kan göras, vilket då innebär att 
socialsekreterarens kollegor och arbetsledare påverkar dennes handlingsutrymme (jfr Svensson 
et al., 2008). Detta kan tolkas som att socialsekreterarna i kommunen genom ett professionellt 
utbyte av erfarenheter samt idéöverföring har utvecklat sin kompetens till att utnyttja det 
tillgängliga handlingsutrymmet, nämnden kan därmed vara säkra på socialsekreterarens 
bedömning om socialsekreterare bedömer att den unge är i behov av att omhändertas 
omedelbart. Därför kan det antas att ett användande av explicit argumentation (jfr Duffy et al., 
2006) är viktigt, då socialsekreteraren tydligt behöver redovisa anledningen till att det 
omedelbara omhändertagandet tillämpas, för att inte inskränka på de rättigheter som finns 
beskrivna i Artikel 8 i den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. 
  
Två av de socialsekreterare som deltagit i undersökningen refererar till att de inte vill riskera 
att bli granskade av Janne Josefsson, vilket är en referens till SVT-programmet Uppdrag 
Granskning, som kritiskt granskar och rapporterar om olika typer av samhällsfenomen som 
leder till negativa konsekvenser för samhället. Ferguson (1997) menar att det sociala arbetet 
har förändrats till att numera fokusera på att skydda barn och ungdomar som riskerar att fara 
illa, istället för att, som tidigare fokusera på välbefinnande hos barnen och ungdomarna. Media 
tenderar samtidigt att fokusera på, samt rapportera om misstag som socialarbetare gör (Munro, 
1996; Shang & Katz, 2014). Rapporteringen om de misstag som sker fokuserar i de flesta fall 
på de konsekvenser som misstaget fick, snarare än det resonemang som föregick misstaget 
(Munro, 1996). Inom det sociala arbetet har riskbegreppet fått en mer framträdande roll, där 
massmedier har en central position i utformningen av hur risker i samhället ska uppfattas. Om 
riskerna anses bli ohanterbara förskjuts dessa till en grupp som får ta skulden för dess uppkomst 
(Beck, 2000; Lundström, 2012). Freel (2010) menar att ett omedelbart omhändertagande endast 
ska ske om det är absolut nödvändigt, för att inte komma i konflikt med Artikel 8 i den 
europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Att socialsekreterarna uppger att de är 
villiga att tillämpa ett omedelbart omhändertagande, snarare än att inte tillämpa det, kan tolkas 
som att det finns en rädsla för att göra misstag som leder till granskning av media, vilket vidare 
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innebär att socialsekreterare hängs ut och får ta emot kritik från samhället. Vi tolkar det därför 
som att socialsekreterare i vissa fall tillämpar omedelbara omhändertaganden för att minska 
risken för potentiella allvarliga konsekvenser för både den unge och yrkesrollen.  
  
Tid i relation till skyddsbehov 
Samtliga socialsekreterare som deltagit i studien uppger att utredningsprocessen som rör barnet 
måste gå betydligt snabbare vid omedelbara omhändertaganden jämfört med en LVU-ansökan. 
S2 beskriver en situation där ett omedelbart omhändertagande blev nödvändigt på grund av den 
tidsspillan som går åt för att genomföra alla formella krav för en LVU-ansökan. Det som S2 
bland annat nämner är den tid som det tar för socialnämnden att sammankalla till möte, läsa 
igenom handlingen samt besluta i ärendet, vilket enligt en uppskattning som S2 gör, tar ungefär 
två veckor. Under den perioden kunde inte socialtjänsten garantera att den unge inte skulle fara 
illa, vilket innebar att ett omedelbart omhändertagande blev nödvändigt, på grund av att den 
unge genom sitt eget beteende riskerade sin hälsa. Det handlar alltså om ett övervägande som 
socialsekreterare måste göra, där den tid som det tar att göra en ansökan om LVU står i relation 
till det skyddsbehov som föreligger hos den enskilde. Därför kan socialsekreterare tvingas till 
att tillämpa ett omedelbart omhändertagande, trots att det primära resonemanget var att endast 
göra en ansökan om LVU-vård, utan att tillämpa det omedelbara omhändertagandet. 
  
Samtliga socialsekreterare som deltagit i studien vittnar om att resultaten från de 
riskbedömningsinstrument som används vid LVU-ärenden, inte tillskrivs ett stort värde. I alla 
kommuner används BBIC i arbetet med riskbedömningar angående barn och unga. I den 
kommun där S2 arbetar, används förutom BBIC även riskbedömningsinstrumenten Home och 
Patriark vid riskbedömningar. Genomgående framgår det av intervjuerna att fokus främst är på 
om barnet eller den unge uppfyller kriterierna för LVU, snarare än det resultat som 
riskbedömningsinstrumenten visar. Riskbedömningsinstrumenten används i första hand som ett 
stöd. S2 beskriver resultaten som en liten del av helhetsbedömningen i LVU-utredningen. S3 
beskriver att de i dennes verksamhet behöver bli bättre på att hitta risk- och skyddsfaktorer, för 
att på så vis kunna minska antalet ingripanden som socialtjänsten gör. Genom att hitta 
skyddsfaktorer, som exempelvis nätverket runt den unge, menar S3 att det troligtvis inte skulle 
vara nödvändigt med lika många omedelbara omhändertaganden eller LVU-ansökningar som 
det är nu. S1 vittnar om att det i dennes verksamhet inte används någon form av 
riskbedömningsverktyg vid LVU-utredningar. 
  
Trots att Lundström (2012) beskriver det svenska barnavårdssystemet som behovsorienterat, 
kan det i och med ovanstående beskrivning tolkas som att socialsekreterare i vissa fall arbetar 
utefter ett barnskyddsorienterat system. I och med att S2 beskriver att skyddsbehovet alltid står 
i kontrast till den tid som finns tillgänglig vid bedömning rörande en LVU-ansökan eller ett 
omedelbart omhändertagande. Socialsekreterare vidtar åtgärder när den unge riskerar att 
utsättas för fara, snarare än att i första hand utgå ifrån de behov och önskemål som den unge 
eller föräldrarna har. Socialsekreteraren går därmed från ett behovsorienterat- till ett 
skyddsorienterat perspektiv (jfr Lundström, 2012). I vissa fall tillämpas alltså det omedelbara 
omhändertagandet på grund av att socialsekreterare bedömer att en vanlig LVU-ansökan tar för 
lång tid, vilket kan innebära att den unge far illa under tiden som ansökan behandlas, snarare 
än att det föreligger en allvarlig påtaglig risk för fara vid den aktuella tidpunkten. Våra 
empiriska data visar att de socialsekreterare som deltagit i studien inte tillskriver resultaten från 
riskbedömningsverktyg ett stort värde, men säger samtidigt att de jobbar med risk enligt BBIC. 
Lundström (2012) menar att riskanalyser har givits ett större utrymme i det sociala arbetet, i 
och med att riskbegreppet har blivit mer framträdande. De riskanalyser som socialsekreterarna 
gör kan istället antas vara affektiva handlingar. Alltså handlingar som inte är helt medvetna 
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utan som baseras på socialsekreterarens ideologi eller känsla (Svensson et al., 2008). 
Genomgående i intervjuerna oberoende frågans karaktär så resonerar ständigt 
socialsekreterarna kring vilka risker som föreligger för barnet eller den unge. Vid de direkta 
frågorna rörande riskbegreppet ger dock de intervjuade socialsekreterarna väldigt 
innehållsfattiga svar. Att de inte redogör för detta tydligare vid frågor rörande risk kan tolkas 
som att de till en viss grad gör det omedvetet som ett resultat av en affektiv handling. 
  
Att omhänderta omedelbart eller gå den långa vägen 
Flera socialsekreterare uppger att de tycker att det är en större inskränkning att omedelbart 
omhänderta än att göra en ansökan. De berättar att vid en ansökan kan ju barnet bo kvar hemma 
och ärendet kan ha sin gång. Visar det sig senare att förvaltningsrätten beslutar att avslå ansökan 
om LVU så fortsätter barnet att bo kvar hemma och inverkan hos familjen blir därmed minimal. 
Om det framkommer att oron kvarstår eller att det framkommer ny oro för barnet behöver 
socialtjänsten öppna en ny utredning och utreda på nytt. S2 berättar att vid ett omedelbart 
omhändertagande så får S2 mycket att göra på kort tid, men menar samtidigt att skyddsbehovet 
för den unge är det som styr, samt att skyddsbehovet står i relation till den tid som det tar att 
göra en ansökan. S2 beskriver att det kan vara dåligt att göra ett omedelbart omhändertagande 
för lite och att det på sätt och vis kan vara bara att göra en ansökan för mycket. Alla 
socialsekreterare beskriver att förhållandet för att den unge ska bli omedelbart omhändertagen 
måste vara förankrat med att det finns en fara vid den aktuella tidpunkten, om så inte är fallet 
ska en ansökan göras istället. S3 påtalar i likhet med de andra socialsekreterarna att risken och 
skyddet måste vara de behov som styr om de ska göra en ansökan eller ett omedelbart 
omhändertagande, men gör samtidigt en annan distinktion mellan de olika alternativen genom 
att beskriva ansökan som en längre väg: 
  

Men för att vi ska göra ett omedelbart så behöver det ju vara i ett akut skede men vi kan 
ju också ansöka och gå den långa vägen om vi tänker att barnet fortfarande kan bo kvar 
i hemmet. 

  
Samtliga socialsekreterare gör en distinktion mellan en ansökan och ett omedelbart 
omhändertagande och beskriver i varierande utsträckning att det är en större inskränkning i den 
personliga integriteten att göra ett omedelbart omhändertagande. S4 ger en nyanserad bild av 
vilka konsekvenser det kan få och hur hen tänker kring ett omedelbart omhändertagande. 
  

När det är ett omedelbart blir det ju annorlunda för när man ska ansöka om ett LVU då 
vet, föräldrarna vet ju det och det är ju något som sker i en process liksom, man pratar 
ju med föräldrarna att vi kommer göra det här att vi kommer gå upp i rätten, medans ett 
omedelbart det är ju någonting som föräldrarna inte vet, barnet är inte förberett på, jag 
tänker att man bli ännu viktigare för barnet på ett sätt under de omständigheterna, just 
att kunna vara den här trygga punkten och förklara vad som händer så i en sådan 
jättekonstig situation. När man ansöker om ett LVU så kan man ju ändå hinna med att 
göra barnen delaktiga innan och berätta om vad som kommer att hända och så. 

  
S4 beskriver vidare att socialsekreterarna på dennes socialtjänst, för resonemang för vilka 
konsekvenser ett omedelbart omhändertagande kan få i praktiken, och lyfter upp ett exempel 
där de inte genomförde ett omedelbart omhändertagande för att det inte gick att genomföra på 
ett bra sätt. S4 uppger att de hade varit tvungna att omhänderta barnet i hemmet istället för efter 
skolan som var det vanliga sättet. Ett omhändertagande i hemmet hade skapat en så pass 
traumatisk upplevelse för barnet så socialtjänsten valde att avvakta till sommarlovet var slut 
och skolan hade startat. Däremot hade socialtjänsten tillsyn hos familjen resterande veckor tills 
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skolan skulle starta. S1 berättar att ett omedelbart omhändertagande innebär att allting måste 
gå så fort men beskriver att de får tid på sig att utreda efteråt. S3 berättar att ett omedelbart 
omhändertagande är ett otroligt ingripande i familjernas liv men att det samtidigt är ett jättestort 
beslut att inte genomföra ett omedelbart omhändertagande. S3 förklarar att inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) trycker på att en skyddsbedömning måste göras samma dag som 
orosanmälan inkommer och berättar vidare att S3 skriftligt måste motivera varför de inte gör 
ett omedelbart omhändertagande på de uppgifter som inkommer i anmälan.  
Socialsekreterare S2 menar att det i en del fall är nödvändigt med ett omedelbart 
omhändertagande, på grund av att det under LVU-utredningens gång framkommer uppgifter 
som innebär att den unge måste omhändertas för att skydda denne från att fara illa. S2 ger ett 
exempel på ett ärende där socialtjänsten hade inlett en LVU-utredning om en ungdom, och 
under den period som LVU-utredningen fortgick framkom uppgifter om att ungdomen hade 
blivit drogförgiftad fem gånger under den period som utredningen var igång. S2 berättar att 
verksamheten vara splittrad i frågan rörande ett omhändertagande men fick vid det femte 
tillfället en samsyn kring den unge. Socialtjänsten där S2 arbetar beslutade att omedelbart 
omhänderta ungdomen då det bedömdes som fara för den unges liv. Socialtjänsten i kommunen 
fick kritik från IVO, då IVO ansåg att socialtjänsten hade väntat för länge med att omhänderta 
den unge. IVO ansåg att den unge kunde omhändertagits tidigare på kriteriet om missbruk, då 
den unge vid flera tillfällen blivit förgiftad av drogerna och tvingats uppsöka sjukvård. 
Socialtjänsten ansågs alltså i detta fall ha väntat för länge med att omedelbart omhänderta den 
unge i enlighet med 6 § LVU. 
  
Beck (2000) beskriver att risker finns hela tiden men att risker inte blir förnimbara om ingen 
belyser och definierar dem. Socialtjänsten ger generellt en bild av riskerna och varför de valt 
att göra ett omedelbart omhändertagande respektive enbart en ansökan. De berättar att ett 
omedelbart omhändertagande är kopplat till allvaret i situationen i relation till tiden det tar att 
ansöka om ett LVU. Alla vittnar om att det är ett större ingrepp att göra ett omedelbart 
omhändertagande men det är endast S4 som fyller ingreppet med en nyanserad beskrivning. 
Det skulle kunna ses utifrån att S4 inte agerar efter ett traditionellt handlande (jfr Svensson et 
al., 2008), då S4 visar en hög medvetenhet rörande vilka konsekvenser ett omedelbart 
omhändertagande kan få för integriteten. S3 vittnar om att de måste redogöra för varför de inte 
gör ett omedelbart omhändertagande, vilket kan tolkas som att strukturella faktorer påverkar 
och begränsar handlingsutrymmet för beslut att inte omhänderta omedelbart. S2 beskriver att 
skyddsbehovet i relation till den tid det tar för en ansökan att behandlas är faktorer som påverkar 
huruvida ett omedelbart omhändertagande kan bli aktuellt eller inte. En ansökan beskrevs som 
att gå den långa vägen vilket vittnar om att ärendegången har en inverkan på det omedelbara 
omhändertagandet. Dock menar flera socialsekreterare att deras roll påverkas på så sätt att de 
får väldigt mycket att göra vid ett omedelbart omhändertagande då allt måste gå så fort. 
Borgelind (2008) beskriver sociala fakta på tre olika nivåer där de sociala institutionerna formar 
bland annat normer och sedvänjor. Det kan antas att den intensiva arbetsbelastningen kan 
påverka socialsekreterarnas handling i någon form men de uppger själva att skyddsbehovet för 
den unge prioriteras. Det som tycks ha störst betydelse förutom den unges situation för om 
socialtjänsten ska göra en ansökan eller ett omedelbart omhändertagande är kollegor och chef 
något som bekräftas av Svensson et al. (2008) som förklarar att den enskilde socialarbetaren 
måste komma fram till en lösning som både klient och organisation är nöjda med. 
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Diskussion och förslag på vidare forskning 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur samt i vilken omfattning socialtjänst-
/nämnd tolkar och tillämpar LVU-lagstiftningen i allmänhet, men i synnerhet 6 § LVU. 
Studiens resultat visar att det omedelbara omhändertagandet tillämpas i en majoritet (76 %) av 
samtliga LVU-mål som behandlats i förvaltningsrätterna i Falun och Stockholm 2017. 
Angående socialsekreterares tolkningar av LVU-lagstiftningen visar resultatet att samtliga 
socialsekreterare som deltagit i studien uppger relativt samstämmiga uppgifter, oberoende av 
kommunstorlek. 
  
I vilken omfattning används det omedelbara omhändertagandet? 
Utifrån de empiriska data som framkommer utifrån genomläsning av domar finns det en stark 
koppling mellan barn som är föremål för rättsliga förhandlingar gällande LVU-vård även är 
eller har varit omedelbart omhändertagna innan. Vår statistik visar på att cirka 76 % av samtliga 
LVU-ansökningar föregås av ett omedelbart omhändertagande och stämmer relativt väl överens 
med den statistik på 80 % som Socialstyrelsen (2009) redovisar. Utifrån de data som 
framkommer i statistiken framgår att det finns stora variationer mellan kommuner både vad 
gäller andelen och antalet omedelbart omhändertagna under 2017. Detta är något som även 
Socialstyrelsen (2009) framhåller, att olika verksamheters organisering, förhållningssätt, 
arbetsbelastning samt strukturella faktorer har en inverkan på hur stor andel omedelbara 
omhändertaganden i förhållande till det totala antalet LVU-ansökningar som verkställs. Det kan 
dock finnas ett mörkertal gällande antalet omedelbara omhändertagande, då våra kvalitativa 
data vittnar om att det kan förekomma hot om omhändertaganden som använts för att göra 
markeringar gentemot den unge eller föräldrarna och som vidare inte renderat i LVU-
ansökningar som behandlats i domstol. 
  
Skiljer sig hanteringen av LVU ansökningar och 6 § LVU bland olika 
kommuner? 
Utifrån de statistiska data som vi samlat in finns en stor variation mellan kommuner. Dock 
förnekas de flesta av dessa variationer utifrån de data som framkommit i intervjuerna. Det vill 
säga att skillnaderna till största del beror på barnets beteende eller miljö snarare än att 
kommuners hantering av ärendena skiljer sig. Samtliga socialsekreterare menar att de inte 
tillskriver resultatet från riskbedömningsinstrument något större värde, utan att resultaten blir 
en del av en helhetsbedömning. Det primära fokuset ligger på om barnet eller den unge 
uppfyller kriterierna för LVU-vård. Då Lundström (2012) menar att det svenska 
barnavårdssystemet främst är behovsorienterat, snarare än skyddsorienterat är en tänkbar 
förklaring att socialsekreterarna främst utgår ifrån de behov som barnet har och inte fokuserar 
på skyddet i en lika stor omfattning. Att möta barnets behov kan även innebära att skydda barnet 
från fara, därför kan de två systemen tänkas gå in i varandra. Det riskbedömningsinstrument 
som främst används är BBIC, vilket i enlighet med den beskrivning som Ryan et al. (2005) 
redovisar är ett riskbedömningsinstrument som är consensus based. 
  
Alla intervjuade socialsekreterare oberoende av kommun ger i stora drag en samstämmig bild 
av LVU-ansökningar och det omedelbara omhändertagandet. Gambrill och Shlonsky (2000) 
menar att de åsikter och värderingar som råder i den aktuella organisationen har en påverkan 
på de beslut som socialsekreterare gör. I och med att samtliga socialsekreterare som deltagit i 
studien ger en relativt samstämmig bild av LVU-ansökningar och omedelbara 
omhändertaganden, talar det för att det i samtliga verksamheter som deltagit i studien finns 
liknande organisatoriska förutsättningar, oberoende av kommunstorlek. 
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Två av socialsekreterarna beskriver en form av rädsla för att bli granskade av media och att det 
omedelbara omhändertagandet är bättre att tillämpa för ofta, snarare än för sällan. Detta innebär 
att risken för att barnet ska fara illa på grund av att socialsekreterarna inte vidtagit tillräckliga 
åtgärder minskar, då samtliga socialsekreterare belyser att det är bättre att vidta för många 
åtgärder snarare än för få. Detta överensstämmer med det som Munro (1996) samt Shang och 
Katz (2014) skriver, angående att socialsekreterare upplever en press från samhället då misstag 
kan bli föremål för rapportering av media, och att de därför vidtar åtgärder som i vissa fall inte 
är helt nödvändiga utifrån barnet eller den unges situation. 
  
Hur ser socialnämndens bedömning av lagen ut i förhållande till domstolens 
bedömning? 
Utifrån de data som framkommit i det statistiska materialet kan vi se en 99,7 procentig 
samstämmighet mellan socialnämndens bedömning och förvaltningsrättens bedömning vad 
gäller det ansökningar gällande det omedelbara omhändertagandet. Detta är inte konstigt då 
McConnell et al, (2002) förklarar att föräldrar som tillsammans med det offentliga biträdet inte 
kan belysa sitt perspektiv har svårt att få gehör i rätten. Vid ett omedelbart omhändertagande 
tar rätten endast hänsyn till det skriftliga PM:et från socialnämnden. Detta samt att Ponnert 
(2007) menar att socialsekreterare tenderar att beskriva föräldraförmågan ur ett negativt 
perspektiv, därför är den näst intill 100 procentiga samstämmigheten inte anmärkningsvärd. 
Det är först vid de muntliga förhandlingarna i rätten som barnet eller familjen får tillgång till 
ett offentligt biträde. Trots att barnet och föräldrarna ges möjlighet att yttra sig finns en stor 
likhet mellan nämndens LVU-ansökningar och rättens domslut då endast 30 stycken av 481 
domar var avslag på nämndens ansökan. Kvalitativa data förkunnar att bedömningen som görs 
av socialtjänsten endast bekräftas av nämnden som har det formella ansvaret. Detta ligger också 
i linje med vad Svensson et al. (2008) beskriver, då det kan finnas en stor förtrogenhet inom 
organisationen, det vill säga att så länge som socialarbetaren håller sig inom ramarna så litar 
nämnden på socialarbetarens bedömning.   
  
Hur förhåller sig hanteringen av LVU i förhållande till lagen och lagens 
syfte? 
I de kvantitativa data vi använt går det att se avvikelser mellan lagen och dess syfte, frekvensen 
på 76 % vittnar om att det omedelbara omhändertagandet används oftare än i akuta 
nödsituationer. Kvalitativa data bekräftar till viss del dessa skillnader då den generella bilden 
är att socialtjänsten hellre gör ett omedelbart omhändertagande än inte. Det ligger i linje med 
Lundström (2012) som beskriver att socialarbetaren agerar utifrån att minimera risker vilket i 
teorin anses minska risken för felaktiga beslut (Lundström, 2012). En av de fyra intervjuade 
socialsekreterarna tycker att det inte finns någon motsättning mellan utfallet och lagens syfte 
och menar att LVU generellt är till för akuta nödsituationer. Den slutsatsen ligger i linje med 
Munro (1996) som menar att resonemanget kan vara minst lika viktigt som utfallet. Dock kan 
vi inte svara på om det beror på en överanvändning av det omedelbara omhändertagandet eller 
om det beror på en underanvändning av ansökningar. Strukturella faktorer har en påverkan då 
tiden det tar för en ansökan att behandlas bidrar till att ett omedelbart omhändertagande görs. 
  
Metoddiskussion 
Valet att skapa kvantitativa data gjordes för generaliserbarheten och för att få en helhetsbild av 
omfattningen av det omedelbara omhändertagandet, denna data fanns inte att finna på något 
annat sätt. Vår definition av omfattningen av det omedelbara omhändertagandet gäller inte i de 
fall där socialnämnden inte ansökt om LVU-vård. Det kan också finnas en risk att alla LVU-
domar från 2017 inte har registrerats i databasen Karnov, vilket kan innebära att ett fåtal domar 
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exkluderats på grund av detta. Beträffande samvariationen på 76 % kan detta i stor mån 
generaliseras till hela riket då urvalet var relativt stort och byggde på ett slumpmässigt urval. 
Dock har den kvantitativa datan ingen generaliserbar relevans över tid då datan varken har 
spridning i årtal samt att årtalet valdes av oss. Statistikbehandlingsprogram likt SPSS hade 
bidragit till att ge det statistiska materialet större tyngd samt säkrare beräkningar. Valet att skapa 
kvalitativa data i form av intervjuer var att dels får en djupare förståelse samt att kunna jämföra 
med det kvantitativa materialet. Eftersom endast en kommun inom det kvantitativa materialet 
ställde upp på intervjun har detta syfte inte riktigt kunnat tillgodoses, men då vi ändå har en 
spridning mellan stora, mellan samt små kommuner i det kvalitativa materialet påverkar det 
inte nödvändigtvis studiens utfall. I och med att intervjuerna gjordes med enbart fem olika 
socialsekreterare i fyra olika kommuner är det svårt att säga hur mycket av resultatet som kan 
generaliseras till personliga eller organisatoriska faktorer, då exempelvis den enskilde 
socialsekreterarens tankar och åsikter inte nödvändigtvis överensstämmer med verksamheten i 
stort. Men då de intervjuade socialsekreterarnas tankar och åsikter i stort är relativt likartade 
visar det att resultatet tycks överensstämma med hur socialsekreterares tankar kring LVU-
lagstiftningen ser ut i olika socialtjänster. 
  
Förslag på vidare forskning 
Vidare forskning bör förslagsvis undersöka om det omedelbara omhändertagandet används i 
för hög utsträckning eller om ansökningar görs i för låg utsträckning. Vidare forskning föreslås 
även fokusera på vilka risker ett omedelbart omhändertagande kan få samt om 
handläggningstiden för en ansökan kan minskas. Ytterligare en aspekt som vidare forskning 
bör fokusera på är det som Skoog (2012) beskriver, angående barns påverkan vid snabba 
placeringar, där barnet inte får tillräckligt med information och således riskerar sammanbrott i 
vården.  De fynd som vi gjort angående 2 § LVU, där det är en relativt stor skillnad i 
förhållanden mellan hur många flickor och pojkar som blir föremål för LVU-vård, är ytterligare 
en aspekt som skulle kunna bli föremål för vidare forskning, alltså varför skillnaden är så stor, 
då det är kontexten snarare än det egna beteendet som avgör om barnet eller den unge ska bli 
föremål för LVU-vård i enlighet med denna paragraf. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
   
Hej! 
 
Vi är två socionomstudenter vid Örebro universitet som för närvarande arbetar med våran 
kandidatuppsats. Uppsatsen syftar till att undersöka hur socialsekreterare ser på- och tolkar 
bestämmelserna i 2§, 3§ samt 6§ LVU. Deltagande i studien är naturligtvis helt frivilligt och 
medverkan kan avslutas när som helst.  
 
Vårat arbete utgår ifrån några etiska principer, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 
nyttjandekravet samt informationskravet. 
 
Samtyckeskravet innebär att vi inhämtar samtycke från deltagare i studien via en 
samtyckesblankett som ges i samband med intervjun. 
Konfidentialitetskravet Uppgifter från intervjun kommer att anonymiseras och uppgifterna 
kommer även behandlas i säkert förvar. Du som deltar i studien kommer ges möjlighet att läsa 
igenom den transkriberade intervjun för att kunna ge synpunkter så att du blivit citerad rätt 
och konfirmera så att intervjun är avidentifierad. 
Nyttjandekravet innebär att materialet från intervjun endast kommer att användas i 
forskningssyfte och sedan raderas så att ingen obehörig får tillgång till uppgifterna. 
Informationskravet innebär att vi ska informera studiens deltagare om studiens syfte, att 
deltagande är frivilligt samt att det går att avsluta medverkan när som helst. 
 
Vi kommer att ställa frågor om dina tankar kring LVU och omedelbart omhändertagande, hur 
du ser på lagens tillämpning samt vilka möjligheter du anser att du har att påverka utfallet av 
vissa beslut. Intervjuerna är inte tidsbestämda utan vi utgår från frågor där du får möjlighet till 
att fundera kring och utveckla dina svar. 
 
Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 
 
Viktor Elfvén                    Lena Hedin 
Student              Handledare 
viktor.elfven@gmail.com  lena.hedin@hotmail.com 
  
Dino Gusic 
Student 
dino.gusic123@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

Bilaga 2 - Intervjuguide 
 Bakgrund 

•   Presentation av oss 
•   Syfte med studien 

  
•   Yrkeserfarenhet 
•   Utbildning 
•   Organisationens sammansättning 

Handlingsutrymme 
 Om den unge befinner sig i en destruktiv miljö eller uppvisar ett destruktivt beteende samt att 
SoL-insatser har misslyckats, vilka möjligheter finns det för dig, i din roll, att hjälpa den 
unge? 
  
Kan du ge några exempel på när det kan bli aktuellt att använda LVU-lagstiftningen? Vilka 
möjligheter har du att påverka ett sådant beslut? 
  
Skulle du kunna ge några exempel på faktorer som kan förhindra att LVU-lagstiftningen 
används? 
  
Kan du ge några exempel på när ett omedelbart omhändertagande kan bli aktuellt? Vilka 
möjligheter har du att påverka ett sådant beslut? 
  
Anser du att det finns några hinder för att tillämpa ett omedelbart omhändertagande? 

•   Isåfall vilka hinder finns det? 
  
Hur påverkas din roll beroende på om den unge behöver beredas vård akut med stöd 6 §, 
jämfört med en ansökan enligt 2 eller 3 §§? 
  
Kan kollegor, chef eller socialnämnd påverka din bedömning vid LVU? 

•   isåfall hur? 
   

Risksamhället 
När den unge befinner sig i gränslandet mellan LVU eller inte. Vilka etiska värden reflekterar 
du över gällande barnets bästa? 
  
När kriterierna för LVU uppfyllda. Vilka etiska värden reflekterar du över, huruvida ett 
omedelbart omhändertagande kan bli aktuellt eller ej? 
  
När den unge befinner sig i gränslandet mellan LVU eller inte. Hur ser du på möjlighet att 
hjälpa respektive risken att göra fel? 
  
Använder sig verksamheten av något verktyg för riskbedömningar vid bedömning av LVU? 

•   om ja, hur mycket påverkar utfallet er/din bedömning? 
  
Social responsivitet 
Enligt din uppskattning, hur många insatser generellt, får den unge innan det blir aktuellt med 
ett LVU? 
  



	  

	  

Enligt din uppskattning, generellt hur länge har den unge varit aktuell hos er innan det blir 
aktuellt med insatser enligt LVU? 
  
Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att använda sig av intuition vid en LVU-
bedömning? 
  
På vilket sätt bedriver bedriver socialtjänsten i eran kommun uppsökande verksamhet bland 
familjer med barn och ungdomar?   
  
Lagar/förarbeten/mm 
Utifrån en rapport från socialstyrelsen 2009 visade att cirka 80 % som blev föremål för LVU-
vård även var omedelbart omhändertagna. Varför tror du det var/är så? 
  
Enligt lagens förarbeten ska det omedelbara omhändertagandet ske i undantagsfall, varför tror 
du att syftet med lagen och utfallet (80 %) skiljer sig så mycket? 
 
Övrigt 
Känner du att du skulle vilja tillägga något? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

Bilaga 3 - Statistik LVU-ansökan respektive omedelbart 
omhändertagande fördelat på kommun 
 
 Befolkning Antalet  barn  

0-21  år Ansökan  
LVU   Omedlbart  

omhändertagna  6  § Procentuell  fördelning  av  barn  som  var  
omhändertagna  innan  ansökan   LVU  per  

1000  barn Alla  avslag  i  
Domstol 

Stockholm 949  761 214  672 105 84 81  % 0,49 6 

Huddinge 110  003 31  295 17 13 76  % 0,54  
Nacka 101  231 29  003 12 7 58  % 0,41 2 
Gävle 100  603 24  083 38 21 55  % 1,57 1 
Södertälje 96  032 25  648 26 22 85  % 1,01 2 

Botkyrka 91  925 25  542 15 9 60  % 0,58 1 
Haninge 88  037 23  590 33 26 79  % 1,39  
Järfälla 76  453 20  206 6 4 67  % 0,29  
Solna 79  707 16  184 12 5 42  % 0,74 1 
Sollentuna 71  848 20  409 13 9 69  % 0,63  
Täby 70  450 19  660 5 5 100  % 0,25  
Gotland 58  595 12  639 18 15 83  % 1,42 2 
Falun 58  340 14  163 20 18 90  % 1,41  
Borlänge 51  964 13  340 17 14 82  % 1,27 1 

Sundbyberg 49  424 10  999 5 4 80  % 0,45  
Tyresö 47  304 13  331 9 9 100  % 0,67  
Lidingö 47  185 12  857 1 0 0  % 0,07  
Österåker 44  130 12  235 7 4 57  % 0,57  
Värmdö 43  444 12  294 13 10 77  % 1,05 2 

Sandviken 39  259 9  213 11 10 91  % 1,29  
Hudiksvall 37  401 8  502 10 8 80  % 1,17 1 
Vallentuna 33  175 9  703 5 4 80  % 0,51  
Danderyd 32  888 9  698 5 5 100  % 0,51 2 
Nynäshamn 28  109 6  628 7 4 57  % 1,05 1 
Ekerö 27  753 8  410 3 3 100  % 0,35  
Upplands-Bro 27  614 7  640 0 0    
Bollnäs 26  918 6  109 2 1 50  % 0,32 1 



	  

	  

Ludvika 26  992 6  278 7 7 100  % 1,11  
Söderhamn 25  782 5  594 7 7 100  % 1,25 2 
Avesta 23  256 5  216 0 0    
Mora 20  369 4  392 5 3 60  % 1,13  
Ljusdal 19  028 4  233 9 6 67  % 2,12 1 
Salem 16  665 5  005 1 0 0  % 0,19  
Leksand 15  640 3  425 3 2 67  % 0,87  
Hedemora 15  566 3  506 5 2 40  % 1,42 1 

Vaxholm 11  831 3  347 0 0    
Ovanåker 11  609 2  534 7 7 100  % 2,76  
Säter 11  160 2  532 2 2 100  % 0,78  
Smedjebacken 10  894 2  306 1 1 100  % 0,43  
Rättvik 10  837 2  071 0 0    
Nykvarn 10  660 3  115 2 1 50  % 0,64  
Gagnef 10  241 2  593 4 4 100  % 1,54 1 

Malung-Sälen 10  114 2  110 3 1 33  % 1,42  
Hofors 9  660 2  142 0 0    
Nordanstig 9  481 2  108 3 3 100  % 1,42 1 

Älvdalen 7  068 1  519 1 1 100  % 0,65  
Orsa 6  887 1  458 2 1 100  % 0,68  
Vansbro 6  837 1  527 4 4 100  % 2,61 1 
Ockelbo 5  896 1  184 0 0    

        
Summa 2  786  026 686  248 481 366 76  % 0,95 30 

 

 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

Bilaga 4 - Statistik förvaltningsrätten Falun 
  
Kommun Befolkning Antalet  

barn  0-21  år 
Ansökan  
LVU 

Omedlbart  
omhändertagna 

Procentuell  fördelning  av  barn  som  
var  omhändertagna  innan  ansökan   

LVU  per  
1000  barn 

Gävle 100603 24083 38 21 55  % 1,57 

Falun 58340 14163 20 18 90  % 1,41 

Borlänge 51964 13340 17 14 82  % 1,27 

Sandviken 39259 9213 11 10 91  % 1,29 

Hudiksvall 37401 8502 10 8 80  % 1,17 

Bollnäs 26918 6109 2 1 50  % 0,32 

Ludvika 26992 6278 7 7 100  % 1,11 

Söderhamn 25782 5594 7 7 100  % 1,25 

Avesta 23256 5216 0 0   
Mora 20369 4392 5 3 60  % 1,13 

Ljusdal 19028 4233 9 6 67  % 2,12 

Leksand 15640 3425 3 2 67  % 0,87 

Hedemora 15566 3506 5 2 40  % 1,42 

Ovanåker 11609 2534 7 7 100  % 2,76 

Säter 11160 2532 2 2 100  % 0,78 

Smedjebacken 10894 2306 1 1 100  % 0,43 

Rättvik 10837 2071 0 0   
Gagnef 10241 2593 4 4 100  % 1,54 

Malung-Sälen 10114 2110 3 1 33  % 1,42 

Hofors 9660 2142 0 0   
Nordanstig 9481 2108 3 3 100  % 1,42 

Älvdalen 7068 1519 1 1 100  % 0,65 

Orsa 6887 1458 2 1 100  % 0,68 

Vansbro 6837 1527 4 4 100  % 2,61 

Ockelbo 5896 1184 0 0   
Summa 571  802 132  138 161 123 76,3 1,21 

 



	  

	  

Bilaga 5 - Förvaltningsrätten Stockholm 
 
Kommun Befolkning Antalet  barn  

0-21  år 
Ansökan  
LVU 

Omedlbart  
omhändertagna 

Procentuell  fördelning  av  barn  som  var  
omhändertagna  innan  ansökan   

LVU  per  
1000  barn 

Stockholm 949761 214672 105 84 81  % 0,49 
Huddinge 110003 31295 17 13 76  % 0,54 
Nacka 101231 29003 12 7 58  % 0,41 
Södertälje 96032 25648 26 22 85  % 1,01 
Botkyrka 91925 25542 15 9 60  % 0,58 
Haninge 88037 23590 33 26 79  % 1,39 
Järfälla 76453 20206 6 4 67  % 0,29 
Solna 79707 16184 12 5 42  % 0,74 
Sollentuna 71848 20409 13 9 69  % 0,63 
Täby 70450 19660 5 5 100  % 0,25 
Gotland 58595 12639 18 15 83  % 1,42 
Sundbyberg 49424 10999 5 4 80  % 0,45 
Tyresö 47304 13331 9 9 100  % 0,67 
Lidingö 47185 12857 1 0  0,07 
Österåker 44130 12235 7 4 57  % 0,57 
Värmdö 43444 12294 13 10 77  % 1,05 
Vallentuna 33175 9703 5 4 80  % 0,51 
Danderyd 32888 9698 5 5 100  % 0,51 
Nynäshamn 28109 6628 7 4 57  % 1,05 
Ekerö 27753 8410 3 3 100  % 0,35 
Upplands-
Bro 

27614 7640 0 0   
Salem 16665 5005 1 0  0,19 
Vaxholm 11831 3347 0 0   
Nykvarn 10660 3115 2 1 50  % 0,64 
Summa                   2  214  

224 
554  110 320 243 76  % 0,57 

 

 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

Bilaga 6 - Statistik avslag på ansökan / antal som var omedelbart 
omhändertagna 
 
 Befolkning Antalet  

barn  0-
21  år 

Ansökan    LVU omedelbart  
omhändertagna  
6  § 

Procentuell  
fördelning  av  
barn  som  var  
omhändertagna  
innan  ansökan   

LVU  
per  
1000  
barn. 

Alla  
avslag 

Avslag  
per  
ansökan 

Avslag  
som  
föregåtts  
av  6  § 

Stockholm 949  761 214  672 105 84 81  % 0,49 6 5,7  % 4 

Nacka 101  231 29  003 12 7 58  % 0,41 2 16  %  
Gävle 100  603 24  083 38 21 55  % 1,57 1 2,6  %  
Södertälje 96  032 25  648 26 22 85  % 1,01 2 7,7  % 2 

Botkyrka 91  925 25  542 15 9 60  % 0,58 1 6,6  % 1 

Solna 79  707 16  184 12 5 42  % 0,74 1 8,3  %  
Gotland 58  595 12  639 18 15 83  % 1,42 2 11,1  %  
Borlänge 51  964 13  340 17 14 82  % 1,27 1 5,8  % 1 

Värmdö 43  444 12  294 13 10 77  % 1,05 2 15,3  %  
Hudiksvall 37  401 8  502 10 8 80  % 1,17 1 10  %  
Danderyd 32  888 9  698 5 5 100  % 0,51 2 40  % 2 

Nynäshamn 28  109 6  628 7 4 57  % 1,05 1 14  % 1 

Bollnäs 26  918 6  109 2 1 50  % 0,32 1 50  %  
Söderhamn 25  782 5  594 7 7 100  % 1,25 2 28,5  % 2 

Ljusdal 19  028 4  233 9 6 67  % 2,12 1 11,1  %  
Hedemora 15  566 3  506 5 2 40  % 1,42 1 20  % 1 

Gagnef 10  241 2  593 4 4 100  % 1,54 1 25  % 1 

Nordanstig 9  481 2  108 3 3 100  % 1,42 1 33  % 1 

Vansbro 6  837 1  527 4 4 100  % 2,61 1 25  % 1 

          
Summa 1  785  513 423  903 312 231 74,5  % 1,15 30 17,6  % 17 

 

 
 
 
 



	  

	  

Bilaga 7 - LVU-ansökan fördelat på kön och lagrum 
 
 Befolkning Antalet  

barn  0-
21  år 

Ansökan  
LVU 

Ansökan  
2  §  Pojkar   

Ansökan  
3  §  Pojkar 

Ansökan  2  
§  Flickor 

Ansökan  3  
§  Flickor 

Ansökan  2  
&  3  §§  
Pojkar 

Ansökan  2  
&  3  §§  
Flickor 

Stockholm 949  761 214  672 105 32 28 31 4 5 5 

Huddinge 110  003 31  295 17 5 5 4 2 0 1 

Nacka 101  231 29  003 12 4 3 5 0 0 0 

Gävle 100  603 24  083 38 12 5 14 4 1 2 

Södertälje 96  032 25  648 26 7 5 9 1 3 1 

Botkyrka 91  925 25  542 15 8 1 5 1 0 0 

Haninge 88  037 23  590 33 6 10 16 1 0  
Järfälla 76  453 20  206 6 2 3 0 1 0 0 

Solna 79  707 16  184 12 6 4 2 0 0 0 

Sollentuna 71  848 20  409 13 1 6 4 2 0 0 

Täby 70  450 19  660 5 2 2 1 0 0 0 

Gotland 58  595 12  639 18 4 2 8 3 0 1 

Falun 58  340 14  163 20 1 4 9 5 1 0 

Borlänge 51  964 13  340 17 1 5 7 2 0 2 

Sundbyberg 49  424 10  999 5 2 1 1 0 0 1 

Tyresö 47  304 13  331 9 1 3 4 1 0 0 

Lidingö 47  185 12  857 1 0 1 0 0 0 0 

Österåker 44  130 12  235 7 2 0 5 0 0 0 

Värmdö 43  444 12  294 13 7 1 4 1 0 0 

Sandviken 39  259 9  213 11 3 0 6 1 0 1 

Hudiksvall 37  401 8  502 10 1 3 5 1 0 0 

Vallentuna 33  175 9  703 5 0 3 0 1 1 0 

Danderyd 32  888 9  698 5 1 3 1 0 0 0 

Nynäshamn 28  109 6  628 7 3 4 0 0 0 0 

Ekerö 27  753 8  410 3 2 1 0 0 0 0 

Upplands-Bro 27  614 7  640 0 0 0 0 0 0 0 

Bollnäs 26  918 6  109 2 1 0 1 0 0 0 

Ludvika 26  992 6  278 7 3 1 3 0 0 0 



	  

	  

Söderhamn 25  782 5  594 7 2 0 2 2 1 0 

Avesta 23  256 5  216 0 0 0 0 0 0 0 

Mora 20  369 4  392 5 2 1 2 0 0 0 

Ljusdal 19  028 4  233 9 7 0 2 0 0 0 

Salem 16  665 5  005 1 0 0 0 1 0 0 

Leksand 15  640 3  425 3 0 1 2 0 0 0 

Hedemora 15  566 3  506 5 0 1 3 1 0 0 

Vaxholm 11  831 3  347 0 0 0 0 0 0 0 

Ovanåker 11  609 2  534 7 2 2 3 0 0 0 

Säter 11  160 2  532 2 0 0 1 1 0 0 

Smedjebacken 10  894 2  306 1 0 1 0 0 0 0 

Rättvik 10  837 2  071 0 0 0 0 0 0 0 

Nykvarn 10  660 3  115 2 0 1 1 0 0 0 

Gagnef 10  241 2  593 4 0 1 3 0 0 0 

Malung-Sälen 10  114 2  110 3 0 0 3 0 0 0 

Hofors 9  660 2  142 0 0 0 0 0 0 0 

Nordanstig 9  481 2  108 3 1 1 1 0 0 0 

Älvdalen 7  068 1  519 1 0 1 0 0 0 0 

Orsa 6  887 1  458 2 0 1 0 0 1 0 

Vansbro 6  837 1  527 4 1 2 1 0 0 0 

Ockelbo 5  896 1  184 0 0 0 0 0 0 0 

          
Summa 2  786  026 686  248 481 132 117 169 36 13 14 

 
 

 


