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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
En människa som lider av ett så pass allvarligt missbruk att behov av tvångsvård anses behövligt 
kan bli omhändertagen tvångsvis med stöd av (1988:870) Lag om vård av missbrukare i vissa 
fall (LVM). Föreliggande uppsats ämnar söka svar på hur och om en människa med 
missbruksproblematik garanteras sin rättssäkerhet vid beredande av tvångsvård enligt LVM. I 
(1974:152) Kungörelse om beslutad ny regeringsform (RF) 2 kap 8 § finns ett skydd som anger 
att var och en är gentemot det allmänna skyddade mot frihetsberövanden. I RF 2 kap 6 § anges 
att var och en är skyddade mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Av RF 2 kap 20 § framgår att 
dessa rättigheter kan begränsas genom lag. För att begränsa skyddet för den enskilda gentemot 
det allmänna, krävs det ett explicit och funktionellt rättsskydd för individen.1 Rättsskyddet för 
missbrukande individer som måste beredas vård består således av LVM. Att LVM utgör en stor 
inskränkning i den enskilde människans liv är enligt författaren inget som kan ifrågasättas. För 
att tvångsvården av en missbrukare inte ska ske grundlagsstridigt krävs följaktligen att 
rekvisiten i LVM är uppfyllda då LVM är det lagrum som kan legitimera begränsningen av var 
och ens skydd mot påtvingade ingrepp och frihetsberövanden. Vidare ställer författaren av 
denna uppsats sig frågande till att man utan samtycke, om än på legitima grunder, kan 
tvångsomhänderta och tvångsvårda en människa oberoende av dennes vilja. Avslutningsvis kan 
detta förhållningssätt även sägas stå för att vissa värden av rättssäkerhetskaraktär måste 
genomsyra all form av maktutövning för att ironiskt nog skydda den enskilde missbrukaren mot 
just missbruk av makt från det allmänna. Författarens förhållningssätt till problemet består av 
att individer med missbruksproblem som bereds vård med stöd av LVM kanske inte alltid 
tillgodoses den rättssäkerhet som de är berättigade till. Det juridiska problem som ligger till 
grund för uppsatsen är sålunda hur, eller om, LVM förhåller sig till rättssäkerhet. Syftet med 
uppsatsen blir därför att undersöka på vilka sätt en individ med missbruksproblematik 
garanteras sin rättssäkerhet vid beredande av tvångsvård enligt LVM. För att utföra detta har 
författaren använt tre rättsliga principer som kan sägas symbolisera en del av den rättssäkerhet 
som den enskilde individen har rätt att få tillgodosedda vid tillämpning av LVM. De tre 
principer som författaren valt att utgå ifrån är legalitetsprincipen, objektivitetsprincipen, samt 
rätten till rättvis rättegång. Motivering till varför just dessa tre valts samt definition av dem 
finner läsaren i kapitel två.   
 
1.2 Metod och material 
 
Den faktiska tillämpningen av LVM och avgörandet huruvida en person med 
missbruksproblematik är i behov av tvångsvård eller inte görs på myndighetsnivå – närmare 
bestämt av socialnämnden (LVM 7 §). Detta skulle kunna argumenteras utgöra ett hinder mot 
att genomföra denna studie med hjälp av den rättsdogmatiska metoden.  Ett svar som är närmare 
verkligheten skulle kanske hittats om uppsatsen grundade sig i en empirisk studie snarare än i 
den studie som är genomförd med den rättsdogmatiska metoden. Författaren har valt att 
använda den rättsdogmatiska metoden och inte sett det som ett problem att ingen empirisk 
studie gjorts – utan snarare sett det som en utmaning att försöka få in den faktiska tillämpningen 
som sker på myndighetsnivå inom den valda metoden. Vidare om den rättsdogmatiska metoden 
som föreliggande uppsats är skriven utifrån är att det är en metod vilken strävar ta fram 

                                                
1 Svensson Gustav, Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården: om betydelsen i rättssäkerhetshänseende 
av domstolens domar angående LVU och LVM, (1. uppl. Norstedts juridik Stockholm 2012) s. 15.	  
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lösningar på juridiska problem genom att tillämpa rättsregler på problemet i fråga. Metoden 
ämnar att med hjälp av rättskällorna finna lösning på ett juridiskt problem.2  
“Den kortaste beskrivningen av rättsdogmatik är att den består i rekonstruktion av 
rättssystem.”3  
 
Mot bakgrund av detta kan metoden förenklat beskrivas som en metod som används för att hitta 
lösningar eller ge en klarare bild av gällande rätt. Rättsdogmatiken kan även användas för att 
förstå hur regleringar faktiskt tillämpas av myndigheter trots att fokus ligger i det normativa 
system som går att urskilja vid en analys av de traditionella rättskällorna.4 För att nå svaret på 
hur, eller om, LVM förhåller sig till rättssäkerhet har rättskällorna studerats hierarkiskt. Vad 
som menas med hierarkiskt utvecklas nedan men det kan med fördel tilläggas att författaren 
försökt att utgå från grundlag och rättsliga principer för att vertikalt undersöka hur LVM 
förhåller sig till de rättskällor som har ett hierarkiskt högre värde.  
 

1.3 Rättskällorna och dess hierarkiska ordning 

 

I Sverige får en lag sin legitimitet genom att riksdagen stiftar den. Lagen utgör alltså den 
primära rättskällan. I Sverige kan lagen vidare delas upp i tre undergrupper. Den första gruppen 
utgörs av grundlag som jämfört med andra länders rättssystem kan likställas med 
konstitutionen. Den andra gruppen består av författningar (lagar) och den tredje gruppen utgörs 
av förordningar. Det som skiljer undergrupperna åt är vem som får besluta om dem. Ändring 
och stiftning av grundlagen måste föranledas av att två olika riksdagar beslutar lika i frågan. 
Lagar beslutas och ändras av riksdagen. Den tredje gruppen som består av förordningar beslutas 
av regeringen.5  

 
Internationella konventioner som Sverige förbundit sig att följa kan hävdas utgöra en primär 
rättskälla i den mån de är inkorporerade i svensk lagstiftning. Då Sverige är en dualistisk stat 
innebär det att internationella konventioner inte per automatik blir svensk lag då de tillträds. 
Det krävs först en inkorporering för att den ska gälla som svensk lag. Detta kan ske genom att 
antingen lagstifta om att förbindelsen gäller som svensk lag, alternativt att den internationella 
rätten transformeras och anpassas till redan befintlig lagstiftning. Vissa internationella 
konventioner som Sverige förbundit sig att följa medför en skyldighet att tolka redan befintliga 
rättsregler i ljuset av konventionen för att undvika att en tolkning och tillämpning av en 
nationell lag står i strid med internationell rätt. Det sistnämnda kallas för fördragskonform 
tolkning. Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna (EKMR) statuerar ett exempel då den fram till 1995 tillämpades 
genom just fördragskonform tolkning. EKMR gäller idag som svensk lag.6 Syftet bakom att 
inkorporera EKMR i svensk lag var för det första att det skulle passa bättre ur ett europeiskt 
perspektiv. För det andra skulle det tydliggöra konventionens status i svensk rätt samt att fler 

                                                
2 Korling Fredric & Zamboni Mauro, Juridisk metodlära, (uppl. 1:4 Studentlitteratur Lund 2013) s. 21. 
3 Jareborg Nils, ’Rättsdogmatik som vetenskap’ SvJT 2004 s. 1 citat från s. 4. 
4 Jareborg Nils, ’Rättsdogmatik som vetenskap’ SvJT 2004 s. 1 s. 9.	  
5 Lundberg Konrad m.fl., Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt, (2. uppl. Sanoma utbildning, Stockholm, 
2013) ss. 39-40. 
6 Ehrenkrona Carl Henrik, ’Sveriges internationella avtal och dessas genomförande i svensk lagstiftning - några 
reflexioner’ SvJT 2015 s. 779 ss. 781-782.	  
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mål än tidigare troligen skulle kunna slutbehandlas av svenska domstolar och myndigheter.7 
Den enda internationella rättskälla som använts i uppsatsen är EKMR:s artikel 6. Att EKMR 
blivit inkorporerad i svensk rätt betyder vidare att den utgör en primär rättskälla. I Sverige finns 
en tradition där även förarbeten utgör en rättskälla då de uttrycker syftet bakom lagen och 
således utgör de ett instrument som underlättar tolkningen av densamma. Förarbeten kan 
konkluderas vara den dokumentation som föranlett stiftandet av en lag och inkluderar därav 
statliga offentliga utredningar, remissyttranden, lagrådsremisser, betänkanden och 
propositioner.8 Praxis, rättsvetenskaplig doktrin och sedvanor utgör även de rättskällor i den 
mån att de kan användas för att tolka och tillämpa de rättskällor som har högre hierarkiskt värde.  
 
Mot bakgrund av ovanstående kan det avslutningsvis hävdas att de primära rättskällorna består 
av den stiftade lagen, där grundlagen står högst i hierarkin följt av författningar och 
förordningar. Förarbeten är ett viktigt verktyg för tolkningen då de stadgar syftet bakom lagen. 
Praxis och rättsvetenskaplig doktrin kan argumenteras utgöra sekundära rättskällor då de enbart 
utgör verktyg för tolkning av de hierarkiskt högre rättskällorna. I skrivandet av uppsatsen har 
grundlagen, socialtjänstlagen och LVM agerat de främsta källorna. Förarbeten med allt som där 
ingår har också använts i stor utsträckning. Vad gäller LVM finns det dessvärre få avgöranden 
från högsta instans vilket har bidragit till att relativt lite källmaterial har kunnat inhämtas från 
praxis. Vidare har doktrin av rättsvetenskaplig, rättssociologisk, rättsfilosofisk och 
internationell karaktär använts.  
 

1.4 Avgränsningar 

 
I föregående stycke presenterades vad som ingår i begreppet rättskällor och vilka rättskällor 
som givits stor vikt i skrivandet av uppsatsen. Vad gäller avgränsningar har sedvanerätten som 
rättskälla exkluderats då den faller utanför ramen av dels uppsatsens omfång, dels av uppsatsens 
syfte. Detta då uppsatsen inte behandlar ett rättsligt område som accepterar sedvanerätten som 
en rättskälla samtidigt som det inte finns något som indikerat på att det studerade rättsområdet 
innefattar sedvanerätt. Sedvanor och bruk kan anses få rättslig relevans och legitimitet dels 
genom praxis parter emellan såsom vid avtal, dels genom att en domstol erkänner ett visst bruk 
som rättsregel för att lösa en rättslig fråga där rättsregler saknas.9 Att endast tre rättsprinciper 
valts ut för att symbolisera rättssäkerhet betyder dock inte att det inte finns fler principer som 
kan verka för att upprätthålla individens rättssäkerhet vid beredandet av vård enligt LVM. 
Andra rättsliga principer såsom exempelvis proportionalitetsprincipen, offentlighetsprincipen, 
subsidiaritetsprincipen, principen om barnets bästa och muntlighetsprincipen har exkluderats 
dels mot bakgrund av uppsatsens omfång samt då författaren anser att de tre valda principerna 
täcker de huvudsakliga värden som aktualiseras vid tillämpning av LVM. Det ska även tilläggas 
att missbrukare som är under 18 år och där barnets bästa måste tas i beaktandet har uteslutits 
helt från denna uppsats då lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
tillämpas på missbrukande barn under 18 år. Vidare har även annan lagstiftning som rör 
tvångsvård exkluderats, här åsyftas LVU, lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT), 

                                                
7 Regeringens proposition 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri-och rättighetsfrågor 
s. 12. 
8 Lundberg Konrad m.fl., Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt, (2. uppl. Sanoma utbildning, Stockholm, 
2013) ss. 44-45.	  
9 Lundberg Konrad m.fl., Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt, (2. uppl. Sanoma utbildning, Stockholm, 
2013) s. 48. 
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smittskyddslag (2004:168) och lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Det bör dock nämnas 
att både LVU och LPT diskuteras kortfattat i uppsatsen, dock med syftet att skapa mer förståelse 
för LVM och dess bakgrund.  

 
Att endast vissa paragrafer av LVM har analyserats är medvetet utfört och har sin grund i 
uppsatsens begränsade omfång. De paragrafer av LVM som analyseras i uppsatsen är 1-7, 11, 
13, 15-17 samt 20 §§. Paragraf 8-10, 12, 14, 18 samt 21-48 §§ har följaktligen medvetet 
uteslutits. Avslutningsvis kan nämnas att kapitlet som behandlar rätt till rättvis rättegång i 
relation till LVM har avgränsats till att främst beröra de paragrafer som är kopplade till det 
omedelbara omhändertagandet som sker enligt LVM 13 §. Detta har sin grund dels i uppsatsens 
begränsade omfång och dels i att det, enligt författaren, är vid det omedelbara 
omhändertagandet som de största riskerna för rättsosäkerhet uppkommer.  
 
1.5 Disposition 
 
Dispositionsavsnittet syftar till att ge läsaren en överblick av strukturen på uppsatsen och skapa 
förståelse för hur de olika kapitlen och avsnitten är sammanlänkade. Totalt utgörs uppsatsen av 
nio kapitel. Vissa av kapitlen är i sin tur indelade i mindre avsnitt med egna rubriker. 
Inledningskapitlet har hittills utgjorts av en kortare bakgrund där frågeställning samt syfte 
presenterats. Därefter följde en beskrivning av den metod som använts i uppsatsen och vilket 
material som utgjort källmaterial i skrivandet. Rättskällorna och dess hierarkiska ordning har 
presenterats till följd av en beskrivning av de avgränsningar som gjorts. I det andra kapitlet 
definieras begreppet rättssäkerhet och läsaren finner även en motivation av valet av de tre 
principerna som uppsatsen utgår ifrån. I kapitel två definieras även legalitetsprincipen, 
objektivitetsprincipen och rätt till rättvis rättegång mer utförligt. I avsnittet om principen om 
rätt till rättvis rättegång vilken har sin grund i bland annat EKMR, presenteras även kortfattat 
vilka värden som Europadomstolen för mänskliga rättigheter (Europadomstolen) ansett ingår i 
en rättvis rättegång. Det tredje kapitlet beskriver socialtjänstreformen och bakgrunden till första 
LVM. Fjärde kapitlet redogör för relationen mellan socialtjänstlagen som ramlag och LVM 
som speciallagstiftning och hur sistnämnda utgör ett komplement till socialtjänstlagen. Det 
femte kapitlet presenterar tre av de förändringar som skett efter det att 1988 års LVM trädde 
ikraft. Det sjätte kapitlet analyserar hur LVM:s inledande paragrafer förhåller sig till 
legalitetsprincipen. Hur LVM förhåller sig till objektivitetsprincipen finner läsaren i det sjunde 
kapitlet vilket är uppdelat i tre olika delar. I första delen presenteras LVM 4 § där rekvisiten för 
LVM:s tillämplighet återfinns. Andra delen redogör för hur LVM 13 § angående omedelbart 
omhändertagande förhåller sig till objektivitetsprincipen. Tredje och sista avsnittet i kapitel sju 
diskuterar skillnaden mellan hur LVM tillämpas beroende på kön. Åttonde kapitlet består av 
två delar och behandlar hur principen om rätt till rättvis rättegång är uppfylld. Första delen är 
främst kopplad till det omedelbara omhändertagandet medan den andra delen utgörs av en 
diskussion angående avsaknaden av domar i LVM mål. Här presenteras två rättsfall som har 
prejudikatvärde och sedan följer en diskussion angående orsaken till varför det föreligger en 
avsaknad av domar från högsta instans. Avsnittet avslutas med en redogörelse för bestämmelsen 
som återfinns i brottsbalken angående tjänstefel vid myndighetsutövning. Uppsatsen avslutas 
med ett nionde kapitel vilket innehåller avslutande kommentarer som syftar till att kortfattat 
sammanfatta det som anförts uppsatsen igenom. Sist men inte minst finner läsaren en käll- och 
litteraturlista där allt källmaterial presenteras.  
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2. Rättssäkerhet och de tre principerna 
 
2.1 Rättssäkerhet 
 
Att definiera begreppet rättssäkerhet rymmer vissa svårigheter, dels då ingen konsensus råder 
om exakt vad som bör innefattas, dels för att mycket ryms inom ramen för begreppet per se. 
Dock finns vissa komponenter som i allmänhet anses ingå, i vart fall i västvärlden. Exempel på 
dessa komponenter är förutsägbarhet, allas likhet inför lagen och legalitet.10 Att begreppet 
rättssäkerhet definieras olika beroende på det syfte som ämnas uppnås, kan styrkas med det 
som A. Staaf uttryckt:  
”Detta gör att jag kan dra den kanske, i vart fall rättssociologiskt triviala eller självklara 
slutsatsen att rättssäkerhetsbegreppet, liksom andra normativa begrepp, är sociala 
konstruktioner vars innehåll och mening tillskapas utifrån olika områdesbehov under olika 
tidsepoker, av och för olika personer, handlingar och syften.” 11  
 
Mot bakgrund av ovanstående citat bör definitionen av rättssäkerhet som presenteras nedan 
vara kopplad till det som denna uppsats strävar att uppnå – nämligen hur LVM som 
tvångslagstiftning förhåller sig till rättssäkerhet. En definition av rättssäkerhet som aktualiseras 
inom ramen för tvångsvård är uttryckt av T. Tännsjö, professor i praktisk filosofi vid 
Stockholms universitet.12 Denna uppsats finner nedanstående definition särskilt passande, då 
två av de tre principer denna uppsats ämnar utgå ifrån kan utläsas:  
”Idén om rättssäkerhet tar fasta på en önskan att samhällets nödvändiga tvångsutövning ska 
ge upphov till så lite otrygghet som möjligt inom befolkningen. Individen ska inte behöva frukta 
att oväntat utsättas för tvång, och den som utsätts för tvång ska veta att tvångsutövningen sker 
utan godtycke.”13 
 
Av ovanstående kan vikten av legalitetsprincipen utläsas: Tvångsutövning ska ge upphov till 
så lite otrygghet som möjligt inom befolkningen och individen ska inte behöva frukta att oväntat 
utsättas för tvång. Objektivitetsprincipen kan urskiljas genom: den som utsätts för tvång ska 
veta att tvångsutövningen sker utan godtycke. Om en individ har utsatts för godtycklig 
tvångsutövning kan en domstolsprövning vara den mekanism som garanterar att individens 
rättssäkerhet upprätthålls. Rätt till rättvis rättegång är därför den tredje princip som nedan 
kommer att definieras.  
 
2.2 Legalitetsprincipen 
 
Enligt denna uppsats utgör principen om legalitet en hörnsten i ett rättssäkert samhälle. 
Principen ämnar upprätthålla skyddet för individen mot det allmänna i den bemärkelsen att all 
makt bör utövas under lagarna. Med legalitetsprincipen menas i korthet ”inget straff utan lag”. 

                                                
10 Frändberg Åke, ‘From Rechtsstaat to Universal Law-State: An Essay in Philosophical Jurisprudence’ (2014) 
Law and Philosophy Library 109, s. 5. 
11 Staaf Annika, Rättssäkerhet och tvångsvård- en rättssociologisk studie (Sociologiska institutionen, Lunds 
Universitet, 2005) s. 27. 
12 Följande är hämtat från Nationalencyklopedins databas den 28 April 2016 och belyser ytterligare varför denna 
uppsats tar avstamp i citatet. Sökord: ‘Torbjörn Tännsjö’ ”(...) professor i praktisk filosofi vid Stockholms 
universitet sedan 2002,(...) Göteborgs universitet 1995–2001. T:s konsekvent utilitaristiska hållning till etiska 
problem (...) har ofta lett honom till kontroversiella ställningstaganden i den offentliga debatten. Han har 
därmed haft stor betydelse för den svenska diskussionen kring exempelvis(...) tvångsvård(...).” 
Länk:http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/torbjörn-tännsjö. 
13 Tännsjö Torbjörn, Tvång i vården, (Thales, Stockholm 1995) s. 31. 
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Principen aktualiserades under upplysningstiden som en revolt mot godtycklig maktutövning. 
Trots att legalitetsprincipen inte står uttryckligen i lagtext har den varit del av svensk rätt i över 
200 år.14 Värt att nämna är att det i samband med materialsök hittats en del diskussioner som 
rört frågan om huruvida ”skyddet för den enskilde individen gentemot staten” bör kategoriseras 
som en rättighet av konstitutionell, civil, eller straffrättslig art. Enligt författarens uppfattning 
är diskussionen av sådan art att den inte tillför någonting alls för de värden legalitetsprincipen 
ämnar skydda. Detta argument kan styrkas genom nedanstående citat. För kännedom talar dock 
författaren av citatet om konstitutionella rättigheter i Storbritannien: 
”But in so far as these rights hold good against the governing body in the state, or in other 
words, in so far as these rights determine the relation of individual citizens towards the 
executive, they are part, and a most important part, of the law of the constitution.”15 
 
Legalitetsprincipen återfinns i svensk lagstiftning i RF 1 kap 1 § st. 3, vilken stadgar att:  
”Den offentliga makten utövas under lagarna”.  
 
Denna uppsats vill således hävda att RF 1 kap 1 § st. 3 är en konstitutionell rättighet då den 
anges angå ”den offentliga makten”. Den bör sålunda genomsyra all offentlig maktutövning 
som sker gentemot individen oavsett om det gäller civila eller straffrättsliga frågor. 
Avslutningsvis kan sägas att när legalitetsprincipen i kommande avsnitt diskuteras i relation till 
LVM, är det ’huruvida den offentliga makt som utövas gentemot individen har laga stöd’ som 
åsyftas. 
 
2.3 Objektivitetsprincipen 
 
Objektivitetsprincipen står likt legalitetsprincipen per se, uttryckligen inte i lagtext. Principen 
kommer dock till uttryck i RF 1 kap 9 §, vilken stadgar att:  
”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga 
förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet 
och opartiskhet.” 
 
RF 1 kap 2 § st. 1 stadgar att:  
”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans frihet och värdighet.” 
 
Dessa värden måhända falla bättre in under likabehandlingsprincipen. Trots att 
objektivitetsprincipen och likabehandlingsprincipen är två olika principer inkluderas dessa 
värden i denna uppsats inom objektivitetsprincipen. Detta görs främst för att underlätta 
kommande avsnitt då principen ska sättas i relation till LVM. Att socialnämnden utövar 
offentlig makt gentemot en enskild missbrukare vid tvångsomhändertagande enligt LVM, är 
enligt denna uppsats inget som kan, eller ens bör ifrågasättas. Det är därför av stor vikt att belysa 
att det även i (2001:453) Socialtjänstlag (SoL) finns stöd för att den offentliga makt som utövas 
gentemot en enskild ska utövas objektivt. SoL 1 kap 1 § st. 1 stadgar att:  
”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
(...) -jämlikhet i levnadsvillkor, (...)”.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att objektivitetsprincipen i fall som rör tillämpningen av LVM 
                                                
14 SOU 1988:7 Frihet från ansvar: om legalitetsprincipen och om allmänna grunder för ansvarsfrihet: 
slutbetänkande s. 43.  
15 Dicey Michener Roger A.V, Law of the Constitution, (8: e uppl. USA Liberty Fund Inc. 2010) hämtad den 29 
april 2016 från ProQuest Ebrary, ”Part II” ss. 180-181. 
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ska skydda individen mot missbruk av offentlig makt samt upprätthålla att de som blir subjekt 
för LVM behandlas med respekt för allas likhet inför lagen. All offentlig makt som utövas, dels 
av förvaltningsrätten och dels av socialnämnden (LVM 5 § och LVM 7 §) gentemot en individ 
(missbrukaren) bör genomsyras av objektivitetsprincipen.  
 
2.4 Rätt till rättvis rättegång 
 
Enligt denna uppsats blir principen om rätt till rättvis rättegång central i de fall då en individs 
rättigheter och, eller, friheter inskränkts av staten. Således är det av största angelägenhet att 
analysera huruvida rätt till en rättvis rättegång är uppfylld vid frågor som rör tvångsvård. Om 
en individ har utsatts för godtycklig tvångsutövning kan en domstolsprövning vara den 
mekanism som garanterar att individens skydd mot godtycklighet upprätthålls. Rätt till rättvis 
rättegång är därför den tredje princip som nedan ska sättas i relation till LVM. Att en rättvis 
rättegång är en rättighet finns det stöd för i RF 2 kap 9 § st. 2, vilken stadgar att:  
”Även den som av någon annan anledning än som anges i första stycket har blivit 
omhändertagen tvångsvis, ska kunna få omhändertagandet prövat av domstol utan oskäligt 
dröjsmål. Med prövning av domstol likställs i sådant fall prövning av en nämnd, om nämndens 
sammansättning är bestämd i lag och ordföranden i nämnden ska vara eller ha varit ordinarie 
domare.” 
 
Stöd för argumentet att rättvis prövning i domstol är den mekanism som kan upprätthålla 
individen skydd mot godtycklig maktutövning återfinns även i RF 2 kap 11 §, vilken stadgar 
att: 
“Domstol får inte inrättas för en redan begången gärning och inte heller för en viss tvist eller 
i övrigt för ett visst mål. En rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid. Förhandling 
vid domstol ska vara offentlig.” 

 
Att var och en har rätt till en rättvis rättegång finns även stadgat i artikel 6 i EKMR. Att Sverige 
är en del av Europakonventionen betyder i enlighet med RF 2 kap 19 § att: 
”Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den 
europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.”   
 
För att klargöra vad som bör ingå i en rättvis rättegång, inom ramen för Europakonventionens 
artikel 6, har Europadomstolen utvecklat praxis. Det är endast de krav som återfinns i artikel 6 
(1) som är applicerbara på både civilrättsliga och straffrättsliga frågor.16 Europadomstolen tar i 
sin tolkning hänsyn till den rättsliga processen i sin helhet. Genom att göra en 
helhetsbedömning kan vissa mindre överträdelser förbises i den mån helhetsbedömningen av 
fallet i fråga konkluderas leva upp till de krav som ställs på en rättvis rättegång. I målet Khan 
v UK bedömde domstolen att Storbritannien inte hade brustit i att upprätthålla individens skydd 
för rätten till rättvis rättegång då helhetsbedömningen av fallet ansåg att processen varit rättvis. 
I stora drag var argumentationen att det inte ligger i domstolens jurisdiktion att avgöra huruvida 
nationell lagstiftning är rättvis, utan saken som domstolen ska avgöra är huruvida individens 
rätt till en rättvis rättegång kan anses vara kränkt.17 Vidare tar Europadomstolen i sin 
bedömning om en rättegång varit rättvis även hänsyn till förutsägbarhet. Förutsägbarhet kan 
liknas med det som den svenska objektivitetsprincipen och RF 1 kap 9 § ämnar upprätthålla: 
nämligen att lika fall ska behandlas lika. Förutsägbarheten kan också jämföras med svenska 
                                                
16 Leach Philip, Taking a Case to the European Court of Human Rights, (3rd ed. Oxford University Press 2012) s. 
263. 
17 Khan v United Kingdom App. No. 35394/97 (ECtHR 12 May 2000) §§ 34, 38. (Författarens egen 
översättning). 
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legalitetsprincipen och RF 1 kap 1 § st. 3 i den utsträckning att om det finns stöd i lag har 
individen också beretts möjlighet att förutse att en viss handling leder till en viss konsekvens. 
 
Om liknande fall behandlas olika av rättsväsendet kan det vara fråga om en kränkning av artikel 
6. Så var fallet i Stefanicia and others v Romania då domstolen ansåg att Rumänien hade brustit 
i sina åtaganden under artikel 6 avseende förutsägbarheten. Domstolen uttryckte vidare att 
artikel 6 inkluderar rätten till förutsägbarhet (legal certainty). I ovannämnt fall uttryckte även 
domstolen att principen om förutsägbarhet är inbyggd i konventionen och att den därför även 
ingår som en princip i en rättssäker stat (rule of law).18 Att principen om ett rättssäkert samhälle 
(rule of law) ingår i konventionen framgår av ingressen och är något som alltid tas i beaktande 
vid tolkning av de rättigheter och friheter som ingår i konventionen.19 Avslutningsvis kan sägas 
att Europadomstolen gör en helhetsbedömning av varje enskilt fall samt att de värden som ingår 
i det svenska rättssystemet och som återspeglas i legalitet- och objektivitetsprincipen är värden 
som Europadomstolen genom sin praxis ansett ingå i en rättvis rättegång. Det är också värt att 
nämnas att artikel 6 och rätt till en rättvis rättegång tillsammans med praxis från domstolen 
inkluderar fler principer än förutsägbarhet och en djupare diskussion än den som nu förts utgör 
ett uppsatsämne i sig.  
 
Mot bakgrund av ovanstående vill denna uppsats hävda att det är av stor vikt att principen om 
rätt till rättvis rättegång blir uppfylld vid frågor som rör tillämpningen av LVM. Det ska även 
tilläggas att det med ”rättvis”, inom ramen för denna uppsats, menas de värden som ryms inom 
legalitet- och objektivitetsprincipen. Ytterligare stöd för argumentet att rätt till rättvis rättegång 
är den tredje princip som kan tillgodose missbrukarens rättssäkerhet återfinns i LVM 5 § vilken 
stadgar att:  
”Förvaltningsrätten beslutar om beredande av tvångsvård”.  
 
Vid första anblick kan således rätten till domstolsprövning som en garanti för att tillgodogöra 
individens rättssäkerhet hävdas vara uppfylld, om än bara till den grad att den står med i lagtext. 
 
2.5 Sammanfattning av de tre principerna 
 
Den första av de tre principer som utgör grunden i denna uppsats är legalitetsprincipen som 
ovan jämförts med rule of law och argumenterats utgöra en hörnsten i ett rättssäkert samhälle. 
Den återfinns i RF 1 kap 1 § st. 3. Då den sätts in i relation till LVM är det ’huruvida den 
offentliga makt som utövas gentemot individen, har laga stöd’ som åsyftas.  
 
Den andra principen är objektivitetsprincipen som återfinns i RF 1 kap 9 §. Även RF 1 kap 2 § 
st. 1 och SoL 1 kap 1 § st. 1 uttrycker värden som ryms inom objektivitetsprincipen och är 
relevanta för denna uppsats. Då principen sätts i relation till LVM är det således följande värden 
som åsyftas: ’Allas likhet inför lagen, saklighet, opartiskhet, respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans frihet och värdighet samt att på demokratins och 
solidaritetens grund främja människornas jämlikhet i levnadsvillkor’. 
 
Den tredje principen som utgör grund för uppsatsen är rätt till rättvis rättegång som hävdats bli 
central i de fall då en individs rättigheter och friheter inskränkts av staten. De värden som tordes 
ingå i den tredje principen återfinns i EKMR:s artikel 6, RF 2 kap 9 § st. 2 och RF 2 kap 11 §. 
                                                
18 Stefanicia and others v Romania App. No. 38155/02 (ECtHR 2 November 2010) § 31. (Författarens egen 
översättning).	  
19 Leach Philip, Taking a Case to the European Court of Human Rights, (3rd ed. Oxford University Press 2012) s. 
263. 
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I kommande avsnitt vill författaren presentera en översikt över hur LVM är uppbyggd för att 
sedan applicera de tre ovannämnda principerna på LVM. Detta för att klargöra huruvida LVM 
lever upp till kravet på rättssäkerhet – om än bara den rättssäkerhet som täcks av de tre principer 
som denna uppsats valt att fokusera på. 
 
3. Socialtjänstreformen och LVM:s inträde i svensk rätt 
 
Lagstiftning som ämnar vårda alkoholmissbrukande individer har funnits i Sverige sedan 1913. 
De första lagarna hade fokus på alkoholmissbruk som vid tiden kallades ”nykterhetsvård”. 
Missbruk av andra slag än alkohol, behandlades främst inom sjukvården. År 1954 antogs Lagen 
om nykterhetsvård (Nykterhetsvårdslagen) vilken strävade efter att råda bot på 
alkoholmissbruk. Nykterhetsvårdslagen legitimerade både intagning med tvång på 
vårdanstalter och frivillig vård (dock med kvarhållningsrätt). Missbruk av andra slag än 
alkohol, främst narkotika, behandlades på frivillig basis genom sjukvårdslagen. Behandling och 
intagning genom tvång kunde ske med stöd av LPT. För att kunna behandla narkotikamissbruk 
med stöd av LPT var missbruket tvunget att ha gett upphov till psykisk sjukdom, alternativt så 
var den missbrukande individen tvungen att lida av en psykisk sjukdom i kombination med sitt 
missbruk.20  
 
Under tidigt 1980-tal, skedde en reform av socialtjänsten i Sverige. Dessförinnan hade det 
sociala arbetet präglats av ett förmyndarperspektiv. I och med socialtjänstreformen blev 
förmyndarperspektivet istället ersatt med ledord som respekt för människovärdet, integritet och 
självbestämmanderätt. Vidare innebar detta att det sociala arbetet nu skulle utformas på frivillig 
basis i den mån det var möjligt.21 Den 1 januari 1982 trädde nya 1980 års SoL, 1980 års LVU 
och 1981 års LVM ikraft.22 Detta var även i linje med det som framfördes av socialutskottets 
riksdagsskrivelse.23 Nedan följer en utveckling av vad socialtjänstreformen kom att betyda för 
tvångsvård av individer som lider av missbruksproblematik. Av propositionen till LVM kan 
följande utläsas:  
”Lagen är avsedd att komplettera socialtjänstlagen på samma sätt som den särskilda 
lagstiftningen om vård utan samtycke av unga, LVU. (...) En vård utan samtycke skall vara 
begränsad till vad som fordras för att ge den enskilda viljan och förmågan att fortsätta vården 
i frivilliga former. Den får inte innebära att samhället övertar den enskildes ansvar för sitt eget 
liv.”24 
 
Genom ovanstående står det klart att LVM endast utgör ett komplement till SoL. Denna uppsats 
kommer i avsnitt fyra att närmare beskriva relationen mellan SoL & LVM för att 
förhoppningsvis skapa en bättre förståelse för hur LVM endast är tänkt att utgöra ett 
komplement till SoL. Först ska dock de förändringar som skedde mellan 1981 års LVM och 
1988 års LVM presenteras. Bakgrunden till 1988 års LVM var enligt Socialberedningen att det 
tunga missbruket ökat under de senaste decennierna. Med tungt missbruk avsågs individer som 
förenar ett omfattande missbruk med en socialt utsatt situation. Antalet individer som led av ett 
tungt alkoholmissbruk uppgick enligt en ”grov uppskattning” till mellan 50 000 och 100 000. 
Från sent 1970-tal fram till 1987 fanns det enligt Socialberedningen ingen data för att fastställa 
att några ”markanta” förändringar skett inom det tunga narkotikamissbruket. Med tungt 
narkotikamissbruk avsågs allt injektionsmissbruk och allt dagligt eller så gott som dagligt icke-
                                                
20 Strömberg Håkan & Lundell Bengt, Speciell förvaltningsrätt, (19:e uppl. Liber Stockholm 2014) ss. 153-154. 
21 Busch Hillevi m.fl., ‘Tvångsvård ur ett juridiskt perspektiv’ (2014) 2 Institutionsvård i fokus s. 9. 
22 Regeringens proposition 1981/82:8 om lag om vård av missbrukare i vissa fall, m.m.  
23 SoU:1979/80:44 Rskr 385. 
24 Regeringens proposition 1981/82:8 om lag om vård av missbrukare i vissa fall, m.m. ss. 1- 2. 
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medicinskt bruk av narkotika. Socialberedningen drog dock slutsatsen att även det tunga 
missbruket av narkotika ”sannolikt” ökat sedan slutet av 1970-talet.25 Från ovannämnd 
proposition kan det vidare utläsas att regeringen föreslog en tredje kategori av 
tillämpningsområden. 1981 års LVM var endast tillämpligt på missbruk av alkohol och 
narkotika. Detta resulterade i att 1988 års LVM kunde tillämpas även på missbruk av flyktiga 
lösningsmedel utöver alkohol- och narkotikamissbruk.26 En annan viktig förändring i 1988 års 
lagstiftning var att behovet av vård inte längre måste vara ”trängande”. Bakgrunden till 
förändringen var att möjliggöra vård i ett tidigare skede.27 Enligt Socialberedningens 
betänkande inför 1988 års LVM fann beredningen att syftet med lagen borde kvarstå – nämligen 
att den missbrukande individens vårdbehov bör vara det centrala, att frivillighetsprincipen utgör 
grunden och vård på basis av tvång endast utgör ett undantag.28 Detta förslag fick stöd av 
regering29 och riksdag. Sammanfattningsvis kan sägas att LVM:s tillämplighet utvidgades 
medan syftet att endast utgöra ett komplement till SoL och att tvångsvård bör vara begränsad 
till undantagsfall kvarstod.  

   
4. SoL och LVM  
 
Kommande kapitel ämnar ge läsaren förståelse för relationen mellan SoL och LVM. SoL utgör 
en så kallad ramlag medan LVM utgör en speciallagstiftning. Ramlagar är av målinriktad 
karaktär för att kunna tillämpas och tolkas anpassat efter behov. SoL 1 kap 1 § st. 1- st. 3 stadgar 
målen för samhällets socialtjänst: 
”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
 - ekonomiska och sociala trygghet, 
- jämlikhet i levnadsvillkor, 
- aktiva deltagande i samhällslivet. 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.” 
 
Att SoL uppställer vissa generella principer av målinriktad karaktär kan förklaras med att det 
sociala arbetet bör kunna anpassas dels efter den enskildes behov, dels efter kommunens eller 
den enskilde handläggarens resurser. Denna lagstiftningsteknik lämnar således 
tolkningsutrymme åt kommuner och handläggare inom socialtjänsten. Beslut som tas utifrån 
SoL ska dock hålla sig innanför de ramar som densamma uppställer.30  
 
I och med ikraftträdandet av 1988 års LVM, förtydligades även relationen till SoL genom att 
belysa hur frivillighetsprincipen- (som en vägledande princip inom socialtjänstens arbete) kan 
åsidosättas för att bereda tvångsmässig vård enligt LVM 3 §.31 I SoL 5 kap 9 § angående 
missbrukare stadgas att socialnämnden ansvarar att ”den enskilde missbrukaren” får den ”hjälp 
och vård” som denne är i behov av för att komma ifrån sitt missbruk. Vidare ska vården ske i 
samförstånd med den enskilde. Av ovanstående anser författaren av denna uppsats att målen 
för det sociala arbetet blir tydliga. Att LVM utgör en speciallag blir tydligt i SoL 1 kap 3 § som 
stadgar att:  

                                                
25 Regeringens proposition 1987/88:147 om tvångsvård av vuxna missbrukare, m.m. s. 13. 
26 Regeringens proposition 1987/88:147 om tvångsvård av vuxna missbrukare, m.m. ss. 37-38. 
27 Regeringens proposition 1987/88:147 om tvångsvård av vuxna missbrukare, m.m. ss. 37-38. 
28 SOU 1987:22 Missbrukarna, socialtjänsten, tvånget ss. 31-32. 
29 Regeringens proposition 1981/82:8 om lag om vård av missbrukare i vissa fall, m.m. 
30 Staaf Annika, Rättssäkerhet inom den särskilda förvaltningsrätten, (s.n. 2004) s. 45. 
31 Regeringens proposition 1987/88:147 om tvångsvård av vuxna missbrukare, m.m. s. 37.	  
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“Bestämmelser om vård utan samtycke ges i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa 
fall.(…).”  
 
För att LVM ska kunna tillämpas krävs det att vård i frivilliga former är helt uttömda och att 
vårdbehovet inte kan tillgodoses med stöd i SoL, d.v.s. på frivillig basis. LVM är dels en 
tvångslagstiftning och dels en speciallagstiftning vilken ämnar kunna ge vård till en individ 
med missbruksproblematik oberoende av om samtycke hos den missbrukande individen finns, 
vilket framgår av LVM 2 §. Dock förutsätter tvångsvård enligt LVM av naturliga skäl att 
rekvisiten som återfinns i LVM är uppfyllda. Detta innebär att även en missbrukande individ 
som samtycker till vård kan anses vara i behov av att beredas tvångsvård. Av samma paragraf 
(LVM 2 §) framgår även att LVM är en speciallagstiftning:  
”För tvångsvårdens innehåll och utformning gäller bestämmelserna i socialtjänstlagen, om 
inte något annat anges i denna lag.” 

 
5. Förändringar efter ikraftträdandet av 1988 års LVM 
 
Föreliggande kapitel belyser tre förändringar som LVM genomgått sedan dess att den trädde 
ikraft 1988. År 1994 ikraftträdde en lagändring som medförde att socialnämnderna fick ansvaret 
att ansöka till förvaltningsrätten för att bereda vård enligt LVM. Dessförinnan fanns ett delat 
ansvar där länsstyrelsen ansvarade för utredning och ansökan till rätten, medan 
socialnämnderna ansvarade för själva handläggningen och utredningsarbetet. Ett av skälen 
bakom det delade ansvaret var att det bidrog till en mer konsekvent tillämpning av LVM då 
länsstyrelsen är fristående från socialtjänsten.32 Förändringen riskerade följaktligen att medföra 
en inkonsekvent rättstillämpning och trots att medvetenhet om att den risken förelåg togs 
beslutet. Grunden för beslutet var främst praktiska skäl samt för att effektivisera arbetet i denna 
typ av ärenden.33  
 
År 2005 skedde ytterligare en lagändring som medförde att polismyndigheten inte längre hade 
någon befogenhet att besluta om omedelbart omhändertagande enligt LVM. Denna uppgift 
faller i dagens läge enbart på socialnämnden (LVM 13 §). Skälet bakom denna ändring var att 
man ville att LVM skulle tillämpas som en vårdlag samt att socialnämnden redan hade ansvar 
för missbrukare under socialtjänstlagen.34 Det ska dock tilläggas att myndigheter som 
regelbundet kommer i kontakt med missbrukare (exempelvis polismyndigheten) har en 
skyldighet att anmäla detta till socialnämnden. Denna anmälningsskyldighet gäller inte inom 
hälso-och sjukvården, förutom då det gäller fall där en läkare anser att ett omedelbart 
omhändertagande enligt LVM 13 § anses nödvändigt vilket framgår av LVM 6 §.  
 
År 2011 kom slutbetänkandet från Missbruksutredningen35 som föreslog att landstinget skulle 
ha ansvaret över all behandling och kommunen skulle ha ansvaret för psykosocialt stöd. 
Regeringens bedömning var att ansvarsfördelning mellan kommun och landsting inte skulle 
förändras. Däremot behövdes det tydliggöras hur ansvarsfördelning skulle se ut för att kunna 
förstärka samarbetet instanserna emellan. Mot bakgrund av detta tillkom SoL 5 kap 9 § (a) 

                                                
32 Regeringens proposition 1993/94:97 Ansökningsförfarande enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i 
vissa fall s. 10.	  
33 Regeringens proposition 1993/94:97 Ansökningsförfarande enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i 
vissa fall s. 14. 
34 Regeringens proposition 2004/05:123 Stärkt rättssäkerhet och vårdinnehåll i LVM-vården m.m. s. 27. 
35 SOU 2011:35 Bättre insatser vid missbruk och beroende – Individen, kunskapen, ansvaret. 
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angående att kommunen ska ingå en överenskommelse med landsting om samarbete vid 
ärenden som rör personer i behov av missbruksvård.36  
 
6. LVM och legalitetsprincipen 
 
Med ovanstående kapitel i åtanke vill denna uppsats nu belysa LVM:s inledande paragrafer och 
lyfta hur, eller om, dessa lever upp till legalitetsprincipen såsom denna uppsats valt att definiera 
den: ’Huruvida den offentliga makt som utövas gentemot individen, har laga stöd.’ 
 
LVM 1 § stadgar att SoL:s mål ska vara vägledande för all vård som strävar ”hjälpa enskilda 
människor att komma ifrån missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel”. Ur 
samma paragraf kan det även utläsas att vården ”så långt som möjligt skall utformas och 
genomföras i samverkan med den enskilde”.  
 
LVM 2 § stadgar att den vård som ges genom SoL ges genom ”samförstånd”. Vidare stadgar 
2 § att: 
”en missbrukare skall dock beredas vård oberoende av eget samtycke under de förutsättningar 
som anges i denna lag (tvångsvård).” 
 
 LVM 3 § stadgar syftet med tvångsvården vilket är som följer: 
”att genom behövliga insatser motivera missbrukaren så att han eller hon kan antas vara i 
stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt 
missbruk.”  
 
Att tolka LVM:s inledande paragrafer (1, 2 och 3 §§) medför enligt denna uppsats viss 
problematik ur ett legalitetsperspektiv. Nedan följer en diskussion om varför ovanstående 
paragrafer, särskilt 3 §, vid försök till tolkning kan bli problematisk ur ett legalitetsperspektiv. 
Om syftet med missbruksvården är att få missbrukaren i stånd att ta ett beslut om fortsatt 
behandling måste det även tas i beaktande att den missbrukande individen likväl är i stånd att 
ta ett beslut som resulterar i att denne väljer att aktivt säga nej till fortsatt vård och behandling. 
Mot bakgrund av detta kan det fastställas att syftet med tvångsvården är tvåfaldigt. För det 
första ska missbrukaren nå ett stadie där denne är i stånd att ta egna beslut. För det andra bör 
beslutet som den missbrukande individen tar även resultera i ett ja till fortsatt behandling. Det 
är kontradiktoriskt att å ena sidan uppmana individen till ett tillstånd där individen är kapabel 
nog att inse sitt eget bästa och således på frivillig grund kunna bestämma över sitt eget liv och 
å andra sidan även kräva att individen tar ett beslut som ställer sig positiv och motiverad nog 
att även vilja ta del av fortsatt behandling. Det blir från den missbrukande individens perspektiv 
alltså två steg som tvångsvård enligt LVM kräver. Det första är att individen ska nå ett tillstånd 
där denne är förmögen att ta ett beslut om fortsatt vård. Det andra är att beslutet i sig ska 
innehålla en positiv inställning till fortsatt vård. Det är det andra steget som denna uppsats 
menar saknar lagligt stöd.  Det föreligger en konflikt mellan det som lagen syftar till – nämligen 
att motivera en missbrukande person till att frivilligt välja fortsatt vård och de vägledande ramar 
som återfinns i SoL, vilka ska genomsyra det sociala arbetet – framförallt principen om 
självbestämmanderätt och integritet (SoL 1 kap 1 § st. 3). Om missbrukaren bestämmer själv 
mot bakgrund av självbestämmanderätten och integriteten att inte välja fortsatt vård saknas det 
enligt denna uppsats lagligt stöd att fortsätta tvångsvårda med stöd av LVM.  
 

                                                
36 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och 
beroendevården ss. 9-11. 
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7. LVM och objektivitetsprincipen 
 
7.1 LVM 4 § 
 
Kommande avsnitt belyser hur LVM förhåller sig till objektivitetsprincipen. Dessförinnan vill 
författaren belysa två saker. För det första utgör legalitetsprincipen en bas för att objektivitet 
ska kunna tillämpas, vilket förtydligas genom följande: Finns det inget laga stöd- eller en lag, 
finns heller inte principen om allas likhet inför den. För det andra vill författaren belysa vikten 
av förutsägbarhet som ovan argumenterats ingå i objektivitetsprincipen. Med förutsägbarhet 
menas att individen kan förutse att ett visst agerande får en viss konsekvens. Förutsägbarhet 
kan likväl argumenteras ingå i och även bli uppfylld genom legalitetsprincipen. Finns det stöd 
i lag för eller emot en viss handling ges individen en möjlighet att förutspå konsekvensen av ett 
visst agerande. Åter till objektivitetsprincipen såsom denna uppsats valt att definiera den: 
’Principen om allas likhet inför lagen, saklighet, opartiskhet, respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans frihet och värdighet samt att på demokratins och 
solidaritetens grunder främja människornas jämlikhet i levnadsvillkor, nu även inklusive vikten 
av förutsägbarhet.’ 
 
För att kunna undersöka om LVM tillämpas i enlighet med objektivitetsprincipen måste det 
först klargöras vid vilka fall som LVM faktiskt är tillämplig. LVM 4 § uppställer de rekvisit 
som måste vara uppfyllda för att möjliggöra beredande av vård av missbrukare i vissa fall. 
Punkt ett och punkt två i LVM 4 § utgör tillsammans en så kallad generalindikation. 
Generalindikationen anger de grundläggande krav som ska vara uppfyllda för att kunna bereda 
vård oberoende om samtycke hos den missbrukande individen föreligger.37 LVM 4 § pt. 1 och 
pt. 2 stadgar att: 
”Tvångsvård skall beslutas om, 
1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel 
är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk, 
2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat 
sätt, och”.  
 
Det första som måste benas ut är alltså vad som anses ingå i ” ett fortgående missbruk”. En bra 
sammanfattning angående vad som här menas är uttryckt av L. Clevesköld:38  
” (…) innefattar ett krav på en viss upprepning (samt medicinska eller sociala skadeverkningar 
eller påtaglig risk för sådana).” 
 
För att ett missbruk ska anses vara ett fortgående missbruk förutsätts: 
“(...) att den intolerabla konsumtionen utmärks av en viss varaktighet, kontinuitet och 
aktualitet. Kontinuitetskravet torde få betraktas som uppfyllt även vid periodiskt missbruk, som 
återkommer regelbundet och med inte alltför avlägsna tidsintervaller.”39 
 
Om det föreligger ett fortgående missbruk av ett preparat som inkluderas i de tre kategorierna 
och det finns ett vårdbehov kan det bli fråga om tvångsvård enligt LVM. Nästa steg är att söka 
klarhet i vad som anses ingå i de tre kategorierna alkohol, narkotika och flyktiga lösningsmedel. 
Vad som avses med alkohol är kanske allmänt känt men förtydligas genom Alkohollag 
                                                
37 SOU 1981:7 Lag om vård av missbrukare i vissa fall, s. 37.  
38 Lars Clevesköld är född 1948. Jur.kand. 1977. Han har varit byråchef hos JO. Numera är han hovrättsråd, 
tillika vice ordförande på avdelning, i Hovrätten över Skåne och Blekinge.  
39 Lagkommentar från Karnov av Lars Clevesköld, senast hämtad den 17 juli 2016. Länk: 
https://pro-karnovgroup-se.db.ub.oru.se/document/696386/1#SFS1988-0870_N10. 
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(2010:1622) 3 § st. 2 vilken stadgar att: 
”Med alkohol avses etylalkohol”, samt 5 §: 
“avses en dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent”. 
 
För att reda ut vad som anses vara narkotika i lagens mening, krävs en inblick i 
Narkotikastrafflagens (1968:64) 8 § som stadgar att: 
”läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande 
effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller 
effekter och som 
1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige 
har biträtt, eller  
2. av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen.” 
 
Att fastställa att ett narkotikamissbruk föreligger är lite tydligare då det inkluderar alla typer av 
injektionsmissbruk samt allt dagligt bruk oavsett vilken typ av narkotika som brukas.40 Den 
tredje kategorin består av flyktiga lösningsmedel och här avses inandning av till exempel xylen, 
trikloretylen och bensen som bland annat finns i nagellacksborttagning, lim, thinner och 
målarfärg.41 
 
Åter till LVM 4 § och pt. 3 vilken stadgar att: 
”han eller hon till följd av missbruket 
a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, 
b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller 
c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.(…).” 
 
Att lagstiftaren lagt in eller mellan b) och c) indikerar att LVM 4 § st. 3 utgörs av 
specialindikationer. Till skillnad från generalindikationen (st. 1 tillsammans med st. 2) räcker 
det att st. 3 a), b) eller c) är uppfyllda för att beredande av vård enligt LVM ska föreligga, 
naturligtvis förutsatt att generalindikationen är uppfylld. Vad gäller a) benämns den som 
hälsoindikationen och för att påvisa att det finns en allvarlig fara för missbrukarens hälsa ska 
man objektivt bedöma om tillståndet är så allvarligt att denne kräver vård. Exempel på sådana 
hälsotillstånd är om missbrukaren låter bli att äta eller att det finns risk för att denne ska 
förolyckas.42  
 
Vad gäller b) benämns den som socialindikationen då bedömningen om missbrukaren riskerar 
förstöra sitt eget liv avgörs genom att granska de sociala faktorerna. Denna indikation kan anses 
uppnådd om missbrukaren är nära att förlora sin bostad, sina relationer, sitt jobb eller utbildning 
och på så vis hamna i ett utanförskap i samhället till följd av sitt missbruk.43 Rättsfallet RÅ 1990 
ref 16 gällde hur socialindikationen i LVM borde tillämpas. Både länsrätten och kammarrätten 
avslog socialnämndens ansökan om vård då ett läkarintyg intygade att missbrukarens tillstånd 
medicinskt sett, inte uppgick till vad som ansågs behövligt för att legitimera tvångsvård. 
Regeringsrätten menade att trots att dennes fysiska hälsa var utom fara, förelåg ändå en stor 
risk att slås ut från arbetsmarknaden vilket skulle hindra denne att ”leva ett människovärdigt 

                                                
40 Regeringens proposition 1987/88:147 om tvångsvård av vuxna missbrukare, m.m. s. 44. 
41 Lundgren Lars, Sunesson Per-Anders & Thunved Anders, Nya sociallagarna med kommentarer i lydelsen den 
1 januari 2015, (28:e uppl. Norstedts Juridik Stockholm 2015) s. 451.	  
42Lundgren Lars, Sunesson Per-Anders & Thunved Anders, Nya sociallagarna med kommentarer i lydelsen den 
1 januari 2015, (28:e uppl. Norstedts Juridik Stockholm 2015) s. 454.	  
43 Lundgren Lars, Sunesson Per-Anders & Thunved Anders, Nya sociallagarna med kommentarer i lydelsen den 
1 januari 2015, (28:e uppl. Norstedts Juridik Stockholm 2015) ss. 454-455.	  
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liv”. I och med denna bedömning var den sociala indikationen uppfylld och Regeringsrätten 
fann LVM tillämplig i fallet. Ett av regeringsråden var dock av skiljaktig mening och anförde 
att den sociala indikationen borde tolkas med försiktighet och omständigheterna i fallet utgjorde 
inte en tillräcklig grund för att tillämpa LVM.44 
 
För att avgöra huruvida c) är uppfylld, det vill säga att missbrukarens liv eller dennes 
närståendes liv är i fara, utreder man faktorer såsom benägenhet till självmord, risker att hamna 
i nödsituationer som hotar hälsa och liv samt fysiskt och psykiskt våld mot närstående.45 Skydd 
för allmänhetens säkerhet innefattas inte av 1988 års LVM. Socialberedningen uttryckte sig 
som följer i sin utredning inför 1988 års LVM:  
”Vi har övervägt om skyddet för närstående bör utsträckas till att omfatta även andra 
människor. En viktig skillnad mellan de närståendes situation och utomståendes situation är 
att våld mot anhöriga oftast sker i hemmen där hjälp utifrån sällan kan påräknas.”46 
 
Mot bakgrund av det som hittills anförts angående LVM 4 § vill föreliggande uppsats belysa 
den problematik som densamma menar uppkommer vid tolkning av 4 § och huruvida beredande 
av tvångsvård är möjlig kopplad till objektivitetsprincipen. Genom att som ovan bryta ner hela 
4 § kan det påvisa att de rekvisit som uppställs är av sådan art att det krävs en på området 
sakkunnig helst med goda juridiska kunskaper och förståelse för den rättskällehierarki som 
råder eller åtminstone bör råda i ett rättssäkert samhälle för att kunna avgöra LVM:s 
tillämplighet. Då det är förvaltningsrätten som beslutar om tvångsvård i första hand, förutom 
vid omedelbart omhändertagande, borde det inte betyda att det finns avsaknad av rätt 
kompetens. Det framgår av lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 17 § att en 
förvaltningsrätt är domför med en lagfaren domare och tre nämndemän. Det borde således inte 
bli ett problem då domaren ska känna till lagen och hur dess rekvisit ska tolkas. Vidare menar 
denna uppsats att LVM 4 § präglas av ett svårt och i viss mån även luddigt språk. Syftet bakom 
språket kan naturligtvis hävdas vara att lagen måste kunna anpassas för att inkludera många 
typer av olika fall. Detta bidrar i sin tur även till att risken för att lika fall behandlas olika 
beroende på vem som tolkar lagen faktiskt föreligger. Att lagen tolkas olika beroende på vem 
som tolkar den är i sig kanske ingen revolutionerande slutsats men det är definitivt intressant 
att föra en argumentation som bygger på att de ramar som SoL uppställer bör genomsyra 
tillämpningen av LVM och att detta kanske inte alltid efterföljs vid tolkning och tillämpning. 
Ramar som talar för den enskilda människans frihet och värdighet samt att på demokratins och 
solidaritetens grunder främja människors jämlikhet i levnadsvillkor. En svårighet ligger 
naturligtvis i att LVM utgör en speciallag som tillämpas på vissa fall och därav kanske vissa av 
dem som tolkar lagen inte inkluderar att SoL:s principer bör genomsyra även LVM, som ingår 
i det sociala arbetet som utförs av socialtjänsten (SoL 1 kap 1 §). Det är naturligtvis väldigt 
komplext att tvångsvårda någon och samtidigt göra detta med respekt för den enskilda 
människans självbestämmanderätt.  
 
Slutsatsen blir följaktligen att individer som faller inom ramen för beredande av vård enligt 
LVM fråntas sin grundlagsstadgade rättighet att behandlas i linje med objektivitetsprincipen. 
Detta i sin tur kanske har sin bakgrund i att man som missbrukare fråntas sitt människovärde 
och elimineras till enbart en missbrukare då man blir subjekt för tvångsvård. I RÅ 1990 ref. 16 
som diskuterats ovan uttryckte majoriteten av regeringsråden att man som människa förlorar 
sitt värde då man slås ut från arbetsmarknaden. Som den uppmärksamma läsaren vid detta laget 
                                                
44 Regeringsrättens årsbok RÅ 1990 ref 16. 
45Lundgren Lars, Sunesson Per-Anders & Thunved Anders, Nya sociallagarna med kommentarer i lydelsen den 
1 januari 2015, (28:e uppl. Norstedts Juridik Stockholm 2015) s. 456.	  
46 SOU 1987:22 Missbrukarna, socialtjänsten, tvånget s. 33. 
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har förutspått argumenterar denna uppsats för att den skiljaktiga mening som ett av 
regeringsråden framhöll – nämligen att den sociala indikationen borde tolkas med försiktighet, 
är den mening som bäst återspeglar objektivitetsprincipen, och den rådande tolkningen skulle 
med fördel kunna vara mer restriktiv. Vidare anser författaren av denna uppsats att rätten tar 
sig lite väl stora och vågade friheter då den fastslår vilka komponenter som bör ingå i ett 
människovärdigt liv.  
 
7.2 LVM 13 §  
 
I enlighet med LVM 13 § st. 1 är det socialnämnden som får besluta om omedelbart 
omhändertagande av en missbrukare. Ett beslut om omedelbart omhändertagande får göras om 
det är ”sannolikt” att missbrukaren uppfyller rekvisiten för beredande av vård enligt (LVM 4 
§) och rättens (d.v.s. förvaltningsrättens): 
”(...) beslut om vård inte kan avvaktas på grund av att missbrukaren kan antas få sitt 
hälsotillstånd allvarligt försämrat, om han eller hon inte får omedelbar vård, eller på grund av 
att det finns en överhängande risk för att missbrukaren till följd av sitt tillstånd kommer att 
allvarligt skada sig själv eller någon närstående.(…)” ( LVM 13 § pt. 1 och pt. 2.) 
 
Om socialnämndens beslut inte kan ”avvaktas, får” beslutet fattas av socialnämndens 
ordförande, eller, någon annan ledamot som socialnämnden förordnat, vilket framgår av LVM 
13 § st. 2. Av LVM 13 § st. 3 kan det utläsas att ”även rätten på någon av de grunder som 
anges i st. 1” får fatta ett beslut om att ”missbrukaren omedelbart skall omhändertas”. 
Sistnämnda måste dock föranledas av en ansökan från socialnämnden. Det omedelbara 
omhändertagandet utgör i sig själv ett stort intrång i den missbrukande individens integritet och 
inskränker följaktligen även vissa grundlagsstadgade rättigheter, som exempelvis RF 2 kap 6 § 
och RF 2 kap 8 § som diskuterades i inledningskapitlet. Dessa rättigheter kan begränsas genom 
lag och i LVM återfinns lagstöd för inskränkning. Detta betyder inte per automatik att 
inskränkningen i missbrukarens personliga integritet kan anses vara legitim och att det inte 
finns befogad kritik att rikta mot just LVM 13 §.  
 
LVM 13 § blir intressant i ljuset av objektivitetsprincipen särskilt med tanke på 
förutsägbarheten. Att det omedelbara omhändertagandet görs av socialnämndens ordförande 
eller av annan tillförordnad ledamot i första hand, istället för sakkunniga tjänstemän eller 
jurister gör det hela än mer problematisk. Följande är uttryckt av JO och utgör ett starkt stöd 
för tesen som detta avsnitt ämnar uppnå: 
”LVM ger en socialnämnd betydande tvångsbefogenheter mot en enskild missbrukare.(...) 
tillämpas med försiktighet och avser fall då det är fråga om ett allvarligt missbruk. (...) sakens 
natur att bestämmelserna om omedelbart omhändertagande (...) grundas på ett tillfredställande 
underlag. En ledamot i en socialnämnd är dock ofta lekman och det finns gränser för vilka krav 
som kan ställas på (...) kunskap om lagstiftning (...) medicinska och sociala bedömningar som 
behöver göras i ett ärende angående vård enligt LVM. (...) den tjänsteman som föredrar ärendet 
(...) ansvar(ar) att belysa ärendet utifrån olika aspekter (...) ge upplysningar om (...) lagstiftning 
och rättspraxis(...)beslut angående ett frihetsberövande har dock en nämndledamot ett 
betydande ansvar för att bilda sin egen uppfattning om huruvida det finns lagliga 
förutsättningar för ett ingripande.”47 
 
I socialnämnden sitter det folkvalda ledamöter och inte sakkunniga tjänstemän. I dagens läge 
ställs det inga krav på att dessa lekmän ska besitta någon särskild kompetens vad gäller personer 

                                                
47 Redogörelse 2003/04 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse s. 276. 
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i behov av missbruksvård. Dock är förslagen framställda av tjänstemän som oftast besitter god 
kompetens i frågor som gäller missbrukare. Ledamöterna värderar sedan förslagen och 
bestämmer huruvida en ansökan ska skickas till förvaltningsdomstolen. Utan rätt kompetens 
hos ledamöterna kan det uppkomma problem som är kopplade till rättssäkerhet och situationen 
för den enskilda blir därav rättsosäker.48 Det är det faktum att beslut om omedelbart 
omhändertagande görs av socialnämnden som kommer i kläm med objektivitetsprincipen då 
dels förutsägbarheten, dels att lika fall behandlas lika måste upprätthållas av varje enskild 
socialnämnd och av varje enskild ordföranden eller annan ledamot. Individens rätt till 
förutsägbarhet och objektiv bedömning riskerar därav att sättas på spel.  
 
Att SoL är av ramlagskaraktär och att detta medför vissa tolkningssvårigheter har lyfts fram i 
tidigare avsnitt. SoL:s karaktär har kritiserats ur ett rättssäkerhetsperspektiv av bland andra A. 
Staaf, då värden som ämnar upprätthålla rättssäkerheten kan gå förlorade.49 Att dessa värden 
kan gå förlorade beroende på vilken kommun och vilka handläggare som tolkar och tillämpar 
den är något som även Missbruksutredningen framförde i sitt slutbetänkande från 2011.50 Här 
följer en egen sammanfattning av några aspekter som lyftes i Missbruksutredningen. 
Tillämpning av LVM beror, förutom på huruvida rekvisiten i lagen är uppfyllda, även på vilken 
kommun personen i behov av missbruksvård bor i, samt hur frågan om vård av missbrukare är 
prioriterad i den kommunen. Tillämpningen varierar brett kommuner emellan vilket utgör en 
stor fara för rättssäkerhetens principer om objektivitet och förutsägbarhet. 51 G. Svensson har i 
sin bok refererat till forskning som visar att bedömningar om när det är aktuellt med tvångsvård 
varierar beroende på kommun.52 Att tvångsvårda en person med missbruksproblem är kostsamt 
för samhället och i många fall sker vården utan något resultat då en av de viktigaste faktorerna 
för att kunna ta till sig missbruksvård är att vården sker på eget initiativ och på frivillig basis 
vilket i sin tur gör att vissa socialnämnder väljer bort att ansöka om LVM.53 Även att 
förvaltningsdomstolarna bifaller majoriteten av ansökningarna om LVM från socialnämnderna 
bör anses vara ett argument som tillstyrker att skillnader existerar och är beroende av i vilken 
kommun som personen i behov av missbruksvård bor.54   
 
7.3 Fler skillnader 
 
Förutom de geografiska skillnader som diskuterats ovan vill denna uppsats även lyfta annan 
problematik som bidrar till att objektivitetsprincipen kan argumenteras för att ej vara uppfylld. 
Kravet på objektivitet och att lika fall ska behandlas lika förutsätter givetvis även att könet på 
den som blir subjekt för tvångsvård inte är något som ska vägas in vid avgörandet om behov av 
tvångsvård föreligger. Att lika fall behandlas olika har anförts ovan och att så är fallet även då 
det kommer till kvinnor och män påvisas av nedanstående argumentation, som är inspirerad av 
material från A. Staaf.55 En skillnad är att betydligt fler män än kvinnor blir subjekt för LVM 

                                                
48 Svensson Gustav, Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården: om betydelsen i rättssäkerhetshänseende 
av domstolens domar angående LVU och LVM, (1. uppl. Norstedts juridik Stockholm 2012) s. 220. 
49	  Staaf Annika, Rättssäkerhet inom den särskilda förvaltningsrätten, (s.n. 2004) ss. 45-46.	  
50 SOU 2011:35 Bättre insatser vid missbruk och beroende – Individen, kunskapen, ansvaret. 
51 SOU 2011:35 Bättre insatser vid missbruk och beroende – Individen, kunskapen, ansvaret s. 619. 
52 Svensson Gustav, Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården: om betydelsen i rättssäkerhetshänseende 
av domstolens domar angående LVU och LVM, (1. uppl. Norstedts juridik Stockholm 2012) s. 221.	  
53 Svensson Gustav, Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården: om betydelsen i rättssäkerhetshänseende 
av domstolens domar angående LVU och LVM, (1. uppl. Norstedts juridik Stockholm 2012) s. 210.	  
54 Svensson Gustav, Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården: om betydelsen i rättssäkerhetshänseende 
av domstolens domar angående LVU och LVM, (1. uppl. Norstedts juridik Stockholm 2012) ss. 221-222. 
55 Staaf Annika, Rättssäkerhet och tvångsvård- en rättssociologisk studie, (Sociologiska Institutionen, Lunds 
Universitet 2005) s. 208. 



	   20	  

vilket skulle kunna förklaras med statistik som visar att gruppen män som missbrukar är 
större.56 Följande statistik agerar ytterligare stöd för denna tes: Bland de personer som har fått 
vård på grund av sitt missbruk var majoriteten under år 2014 män. Av antalet missbrukande 
individer som tvångsvårdades enligt LVM under samma tidpunkt var 69 procent män, således 
var 31 procent kvinnor.57 Denna uppsats vill här belysa att statistik kan vara missvisande då 
benägenheten att svara på frågor är beroende av större sociala konstruktioner, det vill säga att 
det skulle kunna vara så att fler män är benägna att erkänna ett missbruksproblem än vad 
kvinnor är. Detta då det är mer socialt accepterat för män än för kvinnor att missbruka då den 
stereotypa mannen oftare än den stereotypa kvinnan förknippas med missbruk.58 I de fall då 
kvinnor blir subjekt för LVM vägs betydelsen in i huruvida kvinnan har barn betydligt oftare 
än vad den gör hos män.59 I utredningar som berör kvinnor nämns ofta pojkvänner och sambos 
som en indikator på att LVM är aktuell, medan det i mäns fall är ovanligt att relationer benämns 
som en faktor som talar för LVM:s tillämplighet. Prostitution är en annan faktor som omnämns 
i större utsträckning vid ärenden som rör kvinnor jämfört med män. Trots att prostitution även 
förekommer hos manliga missbrukare bland annat för att finansiera sitt missbruk.60  
 
Om det av ovanstående avsnitt kan konkluderas att det föreligger tolkningssvårigheter som 
leder till en inkonsekvent tillämpning av LVM, vilket gör att individens rättssäkerhet kanske 
inte alltid blir tillgodosedd bör det även nämnas hur dessa tolkningssvårigheter kan avhjälpas. 
Svaret på den frågan finns enligt denna uppsats i att det behövs fler vägledande domar som rör 
LVM-mål som ett effektivt verktyg i strävan mot en bättre rättssäkerhet för den missbrukande 
individen och även för dem som jobbar inom den sociala sektorn. Det har sålunda blivit dags 
att applicera den tredje principen på LVM – nämligen rätt till rättvis rättegång.  
 
8. LVM och rätt till rättvis rättegång 
 
8.1 Det omedelbara omhändertagandet och rätt till rättvis rättegång 
 
Enligt denna uppsats, blir principen om rätt till rättvis rättegång central i de fall då en individs 
rättigheter och, eller, friheter inskränkts av staten. Det ska även tilläggas att det med ”rättvis”, 
inom ramen för denna uppsats, åsyftas de värden som ryms inom legalitet- och 
objektivitetsprincipen. I tidigare kapitel har legalitets- och objektivitetsprincipen analyserats i 
relation till både SoL och LVM. Nedan följer en analys om huruvida skyddet för den enskilde 
missbrukaren gentemot staten kan upprätthållas trots de brister som argumenterats för och som 
enligt denna uppsats även påvisats. Enligt LVM 5 § är det förvaltningsrätten som beslutar om 
beredande av tvångsvård. Socialnämnden utreder huruvida behov av tvångsvård föreligger. Om 
skäl finns ansöker sedan socialnämnden om tvångsvård hos förvaltningsrätten vilket framgår 
av LVM 11 §. Det är framförallt det omedelbara omhändertagandet som är problematiskt ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv. Ett omhändertagande i sig är en begränsning av grundlagsstadgade 
rättigheter (RF 2 kap 6 § och 8 §) och det omedelbara omhändertagandet innebär en begränsning 
av individens rätt till förutsägbarhet. Därför är de paragrafer som tas upp i detta avsnitt kopplade 
till det omedelbara omhändertagandet som sker i enlighet med LVM 13 §.  
 
 
                                                
56 Staaf Annika, Rättssäkerhet inom den särskilda förvaltningsrätten (s.n. 2004) s. 56. 
57 Sveriges officiella statistik ‘Vuxna personer med missbruk och beroende- Insatser år 2014’ Socialstyrelsen 
(2015) s. 24. 
58 SOU 2011:6 Missbruket, kunskapen, vården ss. 532-533. 
59 Staaf Annika, Rättssäkerhet inom den särskilda förvaltningsrätten (s.n. 2004) ss. 53, 56. 
60 Staaf Annika, Rättssäkerhet inom den särskilda förvaltningsrätten (s.n. 2004) ss. 57-58. 
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När socialnämnden beslutar om omedelbart omhändertagande ska beslutet enligt LVM 15 § st. 
1:  
”(...) utan dröjsmål och senast dagen efter beslutet underställas förvaltningsrätten eller, om 
beslutet har fattats efter det att nämnden har ansökt om tvångsvård, den rätt som prövar frågan 
om vård.” 
  
Enligt LVM 16 § har den enskilde rätt att ta del av handlingar i ärendet och denne har även rätt 
att skriftligen yttra sig till rätten, begära muntlig förhandling samt rätt att få ett offentligt biträde. 
Vidare ska socialnämnden även ”upplysa den enskilde om att rätten kan komma att avgöra 
målet även om det inte lämnas något yttrande”. 
 
Enligt LVM 17 § ska rätten “så snart det kan ske och senast inom fyra dagar” pröva om beslutet 
bör bestå. Denna tid får förlängas till en vecka, om det på grund av någon särskild omständighet 
är nödvändigt. Enligt st. 2 ”skall rätten genast upphäva beslutet” om skäl för beredande av vård 
enligt LVM inte föreligger. Har ett beslut tagits på felaktiga grunder kan en individ alltså 
tvångsvårdas upp till en vecka innan beslutet upphävs i förvaltningsrätten. Sammanfattningsvis 
kan sägas att likt de paragrafer som tagits upp ovan är 15-17 §§ av sådan art att de lämnar rum 
för tolkning. LVM 16 § ger missbrukaren vissa rättigheter som utan tvekan upprätthåller 
rättssäkerheten i avseende till principen om rätt till rättvis rättegång. Frågan återstår dock hur 
väl en individ som uppfyller rekvisiten i LVM 4 § kan förstå och ta tillvara dessa rättigheter.  
 
8.2 Avsaknad av avgöranden med prejudikatvärde 
 
I RÅ 1990 ref 10 utreddes huruvida samtycke till behövlig vård kunde fastställas hos 
missbrukaren eller ej. Trots att missbrukaren i fallet led av ett fortgående missbruk som ansågs 
utgöra en fara för fysisk och psykisk hälsa, anförde Regeringsrätten (numera Högsta 
förvaltningsdomstolen) att vård i frivilliga former ska var utgångspunkten. Missbrukaren i 
förevarande fall hade inte fått vare sig information eller konkreta förslag om möjligheter till 
frivillig vård.  Denne ställde sig även positiv till sådan vård. Således var vårdbehovet av sådan 
art att det hade kunnat tillgodoses genom SoL eller annan form av frivillig vård. Förutsättningar 
för vård enligt LVM förelåg därav inte i fallet.61  
 
I RÅ 1991 ref 47 omhändertogs en missbrukare dagen efter denne avslutat en sex månaders lång 
behandling med stöd i LVM. Frågan som diskuterades i rätten var hur snart efter utskrivning 
som ett nytt beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVM 13 § kunde fattas. 
Regeringsrätten anförde att LVM 20 § hindrade ett sådant beslut om tvångsvård i direkt 
anslutning till utskrivning. Detta mot bakgrund av att den missbrukande individen inte fått 
chansen att visa att denne kunde komma ifrån sitt missbruk på frivillig basis. Omhändertagandet 
hade därav inte stöd i LVM och Regeringsrätten upphävde därför beslutet.62 Dessa två rättsfall 
har tydliggjort tillämpningen av LVM och de har därav prejudikatvärde. Dels genom att 
fastställa att en missbrukande individ måste få konkreta vårdförslag i frivilliga former 
presenterade för sig och sedan med tydlighet motsätta sig dessa för att alla möjligheter till 
frivillig missbruksvård ska anses vara uttömda samt att en missbrukare efter utskrivning från 
tvångsvård måste ges chansen att visa att denne kan komma ifrån sitt missbruk under frivilliga 
former. 
 

                                                
61 Regeringsrättens årsbok RÅ 1990 ref 10. 
62 Regeringsrättens årsbok RÅ 1991 ref 47. 
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Än en gång mot bakgrund av G. Svenssons bok vill denna uppsats nu diskutera avsaknaden av 
avgöranden från högsta instans vid mål som rör LVM. Orsaken till att det finns få LVM-mål 
från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) kan vara att vårdtiden är begränsad till sex månader 
(LVM 20 §). G. Svensson lägger fram en intressant tes som föreslår att det borde finnas 
möjligheter att ta upp frågor om LVM:s tillämpning i högsta instans trots det att vårdtiden har 
löpt ut. Vidare menar författaren att det skulle kunna bidra till att skapa normer av intresse för 
socialnämnden i sin tillämpning av LVM. Idag krävs det att missbrukaren eller dennes 
offentlige biträde har överklagat till HFD, vilket i sig utgör ett hinder då personer med 
missbruksproblematik tenderar att sällan överklaga till högsta instans.63 Mot bakgrund av 
ovanstående samt det som anförts uppsatsen igenom, framförallt angående vad som enligt lagen 
anses vara en missbrukare i behov av tvångsvård, vill författaren av denna uppsats hävda att det 
inte är konstigt att en avsaknad av motivation hos missbrukaren till att överklaga föreligger.  
 
Ett annat sätt att upprätthålla individens rätt till rättvisa om ett beslut är felaktigt, förutom att 
beslutet i sig blir föremål för ändring, kan vara att den som tog det felaktiga beslutet kan ställas 
till svars. I Brottsbalken (1962:700) (BrB) 20 kap 1 § st. 1 återfinns ett avsnitt angående 
tjänstefel vid myndighetsutövning:  
”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller 
underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller 
fängelse i högst två år.” 
 
 Dock är en ledamot inom socialnämnden inte: 
”underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna 
egenskap.” (BrB 20 kap 1 § st. 3.) 
 
De som beslutar om det omedelbara omhändertagandet är följaktligen befriade från 
straffrättsligt ansvar vilket är ännu en faktor som bidrar till att missbrukarens rättssäkerhet inom 
ramen för att få upprättelse vid felaktiga beslut inte blir tillgodosedd. Ett för syftet intressant 
rättsfall är RH 2011:27.64 I fallet dömde Hovrätten en chef vid socialtjänsten till ansvar för 
tjänstefel mot bakgrund av dennes underlåtenhet att handla, då beslutet om omedelbart 
omhändertagande av en enskild med allvarliga missbruksproblem togs för sent. Det är enligt 
denna uppsats problematiskt att de som beslutar om omedelbart omhändertagande, d.v.s. 
socialnämnden (LVM 13 §), är helt befriade från straffansvar. Att en chef för socialtjänst kan 
dömas till straffansvar är, enligt denna uppsats, inget som upprätthåller den enskilde 
missbrukarens skydd mot godtycklighet vid offentlig maktutövning. Detta då det inte hjälper 
individen i förevarande fall. Det kan å andra sidan fylla en viktig funktion för framtida individer 
och deras rätt till rättssäkerhet vid beredande av vård då en dom av det slag som tagits upp ovan 
kan resultera i att rutiner ses över för att undvika att det händer igen. För den enskilde individen 
i det enskilda fallet menar författaren sammanfattningsvis att BrB 20 kap 1 § st. 3 inte kan 
hävdas utgöra ett skydd för den enskilde inom ramen för rätt till rättvis rättegång. Att det finns 
två sidor av samma mynt är inget nytt och det kan självklart vara så att det omedelbara 
omhändertagandet görs för att rädda en missbrukande individ. Att varje fall är olika och att en 
individuell bedömning måste göras är inte heller något som bidrar till att uppnå en enhetlig 
tolkning och tillämpning. Den som fattar beslutet står följaktligen inför ett dilemma mellan att 
ingripa för tidigt och inskränka den enskilde missbrukarens rättigheter eller att inte ingripa och 
då i värsta fall riskera att missbrukaren avlider. Dilemmat skulle kunna avhjälpas om kraven på 
den nämnd som stadgas i RF 2 kap 9 § st. 2 angående vad som kan likställas med en prövning 
                                                
63 Svensson Gustav, Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården: om betydelsen i rättssäkerhetshänseende 
av domstolens domar angående LVU och LVM, (1. uppl. Norstedts juridik Stockholm 2012) ss. 216-217.	  
64 Rättsfall från hovrätterna RH 2011:27. 
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i domstol faktiskt varit uppfyllda – nämligen att ”ordföranden i nämnden ska vara eller ha 
varit ordinarie domare” även gällde ordföranden i socialnämnden (se avsnitt 2.4).  
 
Mot bakgrund av ovanstående hävdas därför att den enskilde individen och dennes rätt till 
rättvis rättegång i vart fall inom ramen för det omedelbara omhändertagandet inte kan anses 
vara uppfylld. Om det kan fastslås att missbrukande individer som blir omedelbart 
omhändertagna med stöd av LVM 13 § inte får sin rätt till rättvis rättegång tillgodosedd kan det 
också argumenteras för att Sverige inte uppfyller sina internationella åtaganden inom ramen för 
artikel 6 i EKMR. Om lagen är otydlig och de som ska tolka och tillämpa den saknar kunskaper 
om dels hur lagen bör tolkas och dels om missbruksvård vore det kanske bättre om ansvaret 
helt flyttades över från socialnämnd till hälso- och sjukvårdssektorn istället. En sådan 
ansvarsfördelning har tidigare varit på förslag men regeringen motsatte sig det (se kapitel sex). 
Det finns sålunda indikationer på att det i framtiden kan komma att ske en omfördelning men 
enligt författaren av denna uppsats behövs först ett konsensus nås kring huruvida 
missbruksproblemet främst är ett socialt problem eller ett hälsoproblem. Att det är både och 
råder det enligt författaren inget tvivel om, frågan är snarare hur problemet bäst bemöts – genom 
sociala insatser eller genom sjukvårdsinsatser.  
 
9. Avslutande kommentarer 
 
Mot bakgrund av det som nu anförts menar författaren av denna uppsats att syftet är uppnått. 
Syftet var att undersöka om den enskilde individens rättssäkerhet kunde anses uppfylld vid 
beredande av tvångsvård enligt LVM. Som beskrivet i bakgrunden var hållningen från början 
till slut kritisk till att man utan samtycke, om än på legitima grunder, kan tvångsomhänderta 
och tvångsvårda en människa oberoende av dennes fria vilja. En löpande analys återfinns 
genom texten och därav söker nedanstående inte att upprepa det redan anförda. Som texten 
ovan argumenterat för utgör LVM en lagstiftning med stor komplexitet. Denna uppsats gick så 
långt som att hävda att syftet med lagen inte lever upp till legalitetsprincipen. Trots att tanken 
bakom lagen kan hävdas vara god i och med SoL:s principer och att LVM ska tillämpas som 
en speciallag och endast utgöra ett komplement till densamma blir resultatet inte alltid gott. Att 
LVM utgör en speciallag borde inte föranleda att grundlagsskyddade rättigheter helt åsidosätts 
då, enligt författaren, grundlagsstadgade rättigheter alltid bör spegla tillämpningen av lagar med 
lägre hierarkiskt värde. Då LVM utgör en inskränkning av grundläggande rättigheter krävs det 
att den tolkas restriktivt. För den sakens skull ska den inte mista sitt syfte vilket är att fånga upp 
de som verkligen behöver vård för att komma ifrån sitt missbruk. LVM brister ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv enligt författaren då det saknas lagligt stöd att motivera en 
missbrukande individ att frivilligt välja fortsatt vård. Den brister också i det avseendet att den 
inte lever upp till objektivitetsprincipen som består i att lika fall behandlas lika, sakligt och 
opartiskt. När det kommer till det omedelbara omhändertagandet brister den på grund av att det 
åligger socialnämnden att avgöra om det är sannolikt att missbrukaren kan beredas vård med 
stöd i LVM. Den brister även i hänseende till principen om rätt till rättvis rättegång. Att beslutet 
tas av förvaltningsrätten innebär att rätten till rättegång sålunda kan hävdas vara uppfylld. Mot 
bakgrund av de värden som ingår i rättvis menar författaren att principen ändock inte blir 
tillgodosedd dels då socialnämnden är det organ som bereder vård och avgör om LVM är aktuell 
och dels det faktum att förvaltningsrätten bifaller majoriteten av ansökningarna (se avsnitt 7.2). 
En avsaknad av de värden som borde ingå i rättvis kan därför gå förlorade. När medvetenhet 
om risker för inkonsekvent rättstillämpning föreligger (se kapitel fem) borde inte enskildas 
rättigheter få åsidosättas på grund av praktiska och ekonomiska skäl då det riskerar att sätta 
grunden i ett rättssäkert samhälle ur spel.  
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Slutligen kan därför sägas att målet tyvärr inte alltid helgar medlen. Författaren av denna 
uppsats hoppas att LVM i framtiden kommer att genomgå en förändring där ansvaret för 
tillämpning och tolkning enbart kommer att ligga på personer med rätt juridiska kompetenser 
kombinerat med den kompetens och kunskap som återfinns inom hälso- och sjukvårdssektorn. 
Genom att återkoppla denna förhoppning till uppsatsens tredje kapitel och bakgrunden till LVM 
kan en lösning kanske skymtas. Detta genom att blicka tillbaka på hur annat missbruk än 
alkoholmissbruket behandlades på frivillig basis genom sjukvårdslagen innan dess att 
socialtjänsten genomgick sin reform på 80-talet. Reformen som ju syftade att ersätta 
förmyndarperspektivet. Resultatet av denna uppsats visar dock att förmyndarperspektivet till 
viss mån lever kvar genom LVM då den faktiskt legitimerar att samhället övertar den enskildes 
ansvar för sitt eget liv – vilket propositionen inför första LVM uttryckligen motsatte sig. Det 
kanske därför är på tiden att, i strävandet efter en förbättrad och mer rättssäker missbruksvård, 
våga blicka tillbaka och ta lärdom från det som varit – utan att för den sakens skull bli 
bakåtsträvande. 
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Lagkommentar från Karnov av Lars Clevesköld, senast hämtad den 17 juli 2016: 
”(…) innefattar ett krav på en viss upprepning (samt medicinska eller sociala skadeverkningar 
eller påtaglig risk för sådana).(...) att den intolerabla konsumtionen utmärks av en viss 
varaktighet, kontinuitet och aktualitet. Kontinuitetskravet torde få betraktas som uppfyllt även 
vid periodiskt missbruk, som återkommer regelbundet och med inte alltför avlägsna 
tidsintervaller.” 
Hyperlänk: https://pro-karnovgroup-se.db.ub.oru.se/document/696386/1#SFS1988-0870_N10  
 
 
 
 
 
 
 


