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Sammanfattning 
 
Anorexi är en sjukdom som framförallt drabbar flickor, på grund av att sjukdomen i 
uppskattningsvis 90 % av alla fall är av det kvinnliga könet kan denna anses vara en typisk 
flickproblematik. Sjukdomen kännetecknas av en kraftig viktnedgång, ångest, depression och 
tvångstankar. Behandling av sjukdomen är flerårig och i några fall är det en sjukdom som 
patienten aldrig blir helt frisk från. Ätstörningen kan i vissa fall gå så långt att den leder till 
döden. De som lider av sjukdomen har en felaktig bild av sig själva och inser ofta inte att de 
är allvarligt sjuka, det kan därför vara svårt att få dem att gå med på frivilliga former av vård. 
Trots detta finns det inte några lagliga förutsättningar att tvångsvårda unga med anorexi. 
Psykisk störning i sig kan inte grunda tvångsvård enligt lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU), utan endast det beteende som störningen ger upphov 
till. I ett prejudicerande fall från Kammarrätten har slagits fast att det beteende som 
anorektiker uppvisar som en följd av sin psykiska störning inte faller under begreppet socialt 
nedbrytande beteende i 3 § LVU. De uppfyller heller inte kravet på allvarlig psykisk 
störning, som är en av grundförutsättningarna för att lagen (1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård (LPT) ska kunna tillämpas. 
 
Unga med anorexi befinner sig således i en gråzon, där varken tvångsvård enligt LVU eller 
LPT kan aktualiseras. Denna gråzon mellan allvarlig psykisk störning och socialt 
nedbrytande beteende existerar på grund av att lagliga förutsättningar för att tvångsvårda 
unga med anorexi inte kan erhållas vare sig i LPT eller i LVU, tillhörande 
förarbetsuttalanden eller rättspraxis. Eftersom anorexi är ett tillstånd där man, ofta ovetandes 
om sitt egna allvarliga tillstånd, pendlar mellan liv och död bör lagtexten förändras så att 
unga med anorexi faller inom LVU eller LPT:s ordalydelse. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Huvudregeln i svensk rätt är att all vård så långt som möjligt skall ske på frivillig basis och i 
enlighet med socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)1 eller hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
(HSL).2 I 2 kap Regeringsformen (1974:152) (RF) stadgas de grundläggande fri- och 
rättigheterna. Enligt 2:8 RF är varje medborgare gentemot det allmänna skyddad mot 
frihetsberövande, denna rättighet får dock genom lag inskränkas enligt 2:12 RF. Det är 
således denna paragraf som gör det legitimt att gå ifrån huvudregeln om frivillighet och stifta 
lagar om tvångsvård. Lagarna kan dock endast användas när samtycke ej kan erhållas och 
rekvisiten i en tvångsvårdslag är uppfyllda. De olika lagarna riktar sig till olika målgrupper, 
exempelvis barn och unga, missbrukare eller psykiskt sjuka, och stadgar olika rekvisit för 
tvångsomhändertagande. 
 
I 3 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) räknas de rekvisit upp som måste 
vara uppfyllda för att lagen ska kunna tillämpas. Det första kriteriet är att det måste föreligga 
en allvarlig psykisk störning hos patienten ifråga. I lagtext och tillhörande 
förarbetsuttalanden3 till lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
redogörs för vilka olika miljösituationer (2 §) och beteenden (3 §) som kan leda till ett 
tvångsomhändertagande för denna målgrupp. Uppräkningen är ej avsedd att vara 
uttömmande utan rättsfall samt socialstyrelsens allmänna råd har kompletterat en närmare 
innebörd av rekvisiten. De flesta rekvisiten i lagen vållar inte större bekymmer men 
framförallt rekvisitet socialt nedbrytande beteende har vållat vissa tolkningsproblem. Som 
rättsläget ser ut idag finns det en risk att vissa beteenden hamnar i en gråzon, där varken 
rekvisiten i LVU eller LPT kan uppfyllas och leda till tvångsvård. Detta beror på att den unga 
inte har en allvarlig psykisk störning, samtidigt som beteendet inte omnämns i lagtext eller 
förarbeten.4 Således kan man säga att det finns en lucka i lagen vad avser beteenden som 
exempelvis anorexi eller andra självdestruktiva beteenden, varför dessa riskerar att hamna i 
en gråzon.5  
 
I ett betänkande från Barnpsykiatrikommittén6 ansågs det önskvärt om gränserna för när vård 
ska beredas den unge med stöd av LVU eller LPT sågs över. Ett område som kommittén tog 
upp rörde tvångsomhändertagande av barn och ungdomar som har psykiska problem, främst 
tonårsflickor som på grund av sina psykiska problem var självdestruktiva, vilket yttrade sig i 
ätstörningar och självmordsförsök. Kommittén ansåg att det saknas fungerande regler när det 
gäller ungdomar med psykiska och sociala problem som befinner sig i ett gränsland mellan 
LVU och LPT. I den utredning7 som företogs med anledning av detta betänkande bedömdes 
det att varken LVU eller LPT skulle ändras och att de problem som uppmärksammats med att 
bereda dessa ungdomar behövlig vård handlade dels om kvalitativa brister i den psykiatriska 
vården, dels om att samarbetet mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin kräver 
en utveckling. Detta kunde, enligt LVU-utredningen, inte lösas genom att utvidga tvånget 
mot unga människor. 
 

                                                 
1 Prop. 1989/90:28 – om vård i vissa fall av barn och ungdomar, s. 52 
2 Prop. 1990/91:58 – om psykiatrisk tvångsvård m.m., s. 63 
3 Prop. 1989/90:28 
4 Schlytter, Astrid, 1999, Kön och juridik i socialt arbete, s 142 
5 A.a., s. 79 
6 SOU 1998:31 – Det gäller livet 
7 SOU 2000:77 – Omhändertagen – Samhällets ansvar för utsatta barn och unga 
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Anorexia nervosa är en sjukdom som i uppskattningsvis 90 % av fallen drabbar flickor och 
bland annat leder till en kraftig viktnedgång, depression och tvångstankar. Behandlingen av 
sjukdomen är mycket långvarig och möjligheten till frivillig vård är begränsad eftersom de 
som lider av sjukdomen inte själva inser sin problematik.8 Kammarrätten har i mål 2031-
2002 slagit fast att det beteende som anorexi ger upphov till inte är ett socialt nedbrytande 
beteende. Man anförde som grund för detta att varken lagtext, förarbeten eller rättspraxis gav 
uttryck för att så var fallet.  
 
1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utröna huruvida unga som lider av anorexi kan tvångsvårdas i 
enlighet med LVU eller LPT. Om detta ej är möjligt vill jag föra en diskussion kring om 
lagen bör ändras så att denna kategori av unga passar in och kan tvångsvårdas.  
 
1.3 Frågeställningar 

• Finns det någon möjlighet att tvångsvårda unga anorektiker i enlighet med LVU eller 
LPT?  

• Om någon av dessa lagar inte kan tillämpas, bör lagen ändras? 
 
1.4 Metod och material 
Den rättsdogmatiska metoden har använts. Lagtext med tillhörande förarbetsuttalanden har 
studerats. Information i propositioner och statens offentliga utredningar (SOU) har använts. 
Vidare har rättspraxis studerats för att få en klarare bild av hur lagtexten har tillämpats i 
praktiken. Rättsvetenskaplig doktrin har använts för en redogörelse av hur lagen uppfattas 
och tolkas av olika författare.  
 
Riktlinjer, som Socialstyrelsens allmänna föreskrifter (SOSFS), har använts för ytterligare 
hjälp om hur lagarna ska tillämpas. Sveriges officiella statistik från socialstyrelsen har 
studerats för att få en bild av hur många pojkar och flickor som omhändertas enligt LVU och 
en rapport från statens institutionsstyrelse (SiS) har använts för en närmare uppdelning av hur 
många flickor respektive pojkar som omhändertas enligt rekvisiten i 3 § LVU. Vissa 
svårigheter att finna tryckta versioner av Sveriges officiella statistik och allmänna rapporter 
från SiS, har lett till hänvisningar till Internet-källor med samma innehåll. 
 
Utöver detta har material om anorexi sökts i psykiatrisk doktrin och tidskrift.  
Till sist har doktrin i socialt arbete använts för att belysa ytterligare åsikter och synpunkter 
om LVU och LPT:s tillämpning. 
 
1.5 Avgränsning 
En närmare redogörelse för vilken vård LVU och LPT kan leda till kommer inte att tas upp i 
denna uppsats. Inte heller kommer processen om hur tvångsvård beslutas enligt länsrätt efter 
ansökan av socialnämnden beröras. Som en följd av detta kommer inte 
överklagandeprocessen tas upp. De särskilda befogenheter som finns, exempelvis 
inskränkning av rörelsefrihet enligt LVU kommer inte att beröras. Intagningsprocessen enligt 
LPT och konvertering från tvångsvård till frivillig vård kommer ej att redogöras för. Övriga 
ätstörningar, som bulimi, kommer ej att tas upp. Äldre med anorexi, som ej omfattas av 
LVU, kommer ej att beröras närmare eftersom fokus ligger på unga med anorexi. 
 
 

                                                 
8 Svensk psykiatri, nr 8. Ätstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling, s. 8, 10f 
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1.6 Disposition 
Uppsatsens inledande kapitel tar upp sjukdomen anorexia nervosa, detta för att belysa för 
läsaren vad för slags sjukdom det är, vilka som drabbas och hur lång tid behandling av 
sjukdomen tar. Vidare följer ett kapitel om socialtjänsten och SoL, jag har valt att börja med 
denna lag då tvångsvårdslagarna är komplement till SoL och på grund av att SoL är 
huvudregeln och tvångsvårdslagarna är undantag. Att inte behandla denna lag, anser jag, 
skulle ge en ofullständig bild av rättsläget avseende sambandet frivillig vård och tvångsvård. 
I de kapitel som följer redogörs för LVU och LPT:s historik, rekvisit som måste vara 
uppfyllda för tillämpningen av respektive lag samt vissa rättsfall. Jag har valt att redogöra för 
alla de beteenden och psykiska tillstånd som kan leda till tvångsvård eftersom jag vill ge 
läsaren en bild av vilka olika möjligheter till tvångsomhändertagande som finns och utifrån 
detta försöka utröna om anorexi omfattas av något av de uppräknande rekvisiten. Till sist 
kommer ett kapitel om de olika tolkningsmetoder som kan användas i svensk rätt, detta för 
att ha ett underlag för en diskussion kring om anorexi kan tolkas in i någon tvångsvårdslag. 
Efter detta kommer en analysdel och till sist en slutsats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

2 Anorexia nervosa 
 
2.1 Definition 
 
Anorexia karaktäriseras av en kraftig undervikt där kroppsvikten är mindre än 85 % av den 
förväntade och personen har, trots sin undervikt, en intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller 
för att bli tjock. Störd kroppsupplevelse, självkänsla som är överdrivet påverkad av vikt och 
kroppsform samt förnekelse till allvaret av den låga kroppsvikten hör också till 
sjukdomsbilden.9 Orsakerna till att man utvecklar en ätstörning som anorexi är komplexa och 
varierar från person till person. Sociala, kulturella och biologiska faktorer kan ligga bakom, 
samt individuella orsaker på det personliga planet.10 I bakgrunden hos dem som drabbas finns 
ofta psykisk stress och påfrestande livshändelser. Många gånger handlar det om en otrygg 
identitet och osäkerhet om det egna värdet.11 
 
De som lider av anorexi blir efterhand alltmer självupptagna och tvångsmässiga. Ofta isolerar 
och undandrar sig personen från omvärlden. Andra vanliga symptom är sömnsvårigheter, 
ångest, koncentrationssvårigheter och depression.12 
Det svälttillstånd som uppstår vid anorexi medför omfattande medicinska problem. Nästan 
alla delar av kroppen påverkas, som exempelvis den hormonella balansen, hjärt- och 
kärlsystemet, lever- och njurfunktioner, hjärnfunktioner och ämnesomsättningen. Efter ett 
långvarigt sjukdomstillstånd kan det ta lång tid att återupprätta kroppens naturliga balans.13 
 
Ätstörningar debuterar oftast i unga år och kan förstöra unga människors liv under många 
viktiga år då både kroppen och identiteten befinner sig i ett viktigt utvecklingsstadium.14 För 
en del av dem som drabbas blir det ett kort lidande under några enstaka år under 
ungdomstiden, men för andra kan lidandet bli livslångt. Ungefär 10-20 % av patienterna med 
anorexi får ett livslångt förlopp.15 Sjukdomen varierar i intensitet och kan i enstaka svåra fall 
leda till döden.16 Många gånger förnekar anorektiker sitt sjukdomstillstånd, de uppger att de 
mår bra trots ett synbart dåligt fysiskt tillstånd. Detta försvårar motivationen och fördröjer 
möjligheten att inleda frivillig behandling.17  
 
2.2 Vem drabbas? 
 
Anorexi är vanligare bland det kvinnliga könet än det manliga. Pojkar/män utgör cirka 10 
procent av alla fall av anorexi18. Orsakerna till varför flickor drabbas oftare än pojkar kan ha 
vissa biologiska anledningar men det kan också bero på att flickor ofta uppfostras till att bli 
mer omhändertagande och vårdande än pojkar. Flickor övar tidigt upp sin förmåga till 
lyhördhet för andra och andras behov. De är också i högre grad beredda att stå tillbaka med 
egna krav och behov för andras skull. De drag av självutplåning, svårigheter att säga nej och 
begära något för egen del som är vanliga hos flickor med anorexi kan ses som en förlängning 
av de förväntningar som traditionellt finns på den kvinnliga rollen i vårt samhälle. I pojkars 

                                                 
9 Svensk psykiatri, nr 8. Ätstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling, s. 10f 
10 Folkhälsoinstitutet, rapport 12 - Ett liv av vikt, s. 37 
11 A.a., s. 14 
12 Svensk psykiatri, nr 8. Ätstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling, s. 13 
13 Folkhälsoinstitutet, rapport 12 - Ett liv av vikt, s. 34 
14 Svensk psykiatri, nr 8. Ätstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling, s. 7 
15 A.a., s. 23 
16 Folkhälsoinstitutet, rapport 12 - Ett liv av vikt, 119 
17 Svensk psykiatri, nr 8. Ätstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling, s. 13f 
18 A.a., s. 8 
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uppväxt ingår på ett mer naturligt sätt att sätta gränser, hävda sig själva och ta för sig. De 
uppmuntras till att bli autonoma, konkurrensinriktade och aggressiva och kan därmed sägas 
vara bättre rustade inför den stress som tonårstiden innebär.19 
 
2.3 Behandling 
 
Behandlingen av patienter med anorexia nervosa bör så långt som möjligt ske på frivillig 
basis och i öppenvård. Endast vid svåra svälttillstånd och vid allvarlig samsjuklighet kan det 
vara motiverat med behandling i slutenvård.20 Trots en likartad sjukdomsbild föreligger stor 
variation vad avser orsaksfaktorer, utvecklingsfas, sjukdomsgrad och social situation. Detta 
nödvändiggör individualiserad behandling.21  
   Behandlingen av anorexi är ofta flerårig, men ju kortare tid personen haft anorexi, desto 
snabbare är det möjligt att bryta beteendet och återhämta sig. Behandlingstiden är individuell 
beroende på att orsakerna till anorexin är olika, att graden av svårigheter och den situation 
som personen befinner sig i med stöd av familj och omgivning etc. varierar.22  
 
3 Frivillig vård 
 
3.1 Bakgrund socialvård 
 
Den viktigaste formen av socialvård var i äldre tid fattigvården. Denna var från början en 
uppgift för socknarna men överflyttades under 1800-talet till de borgerliga kommunerna. 
Under denna tid meddelades fattigvården antingen genom intagning i socknarnas fattighus 
eller genom att de fattiga i tur och ordning togs emot och underhölls av sockenborna. Senare 
fick fattigvården även formen av understöd i pengar eller in natura.23 
   Genom 1956 års lag om socialhjälp ersattes fattigvården av socialhjälpen. Lagen innebar 
vissa reella förbättringar som att socialhjälpen skulle bli en rättighet för medborgaren och att 
den skulle ges i former som inte kränkte individens värdighet.24 
   Ett steg mot större enhetlighet togs genom 1980 års socialtjänstreform, varigenom den 
kommunala socialvården, bortsett från tvångsingripanden, kommit att regleras av en enda 
lag, socialtjänstlagen. Numera gäller socialtjänstlagen (2001:453) som i grunden bygger på 
samma principer som 1980 års lag.25 
   Ett grunddrag i socialtjänstreformen var att all vård och behandling inom socialtjänsten 
skall ske i frivilliga former. Endast när det gäller barn och ungdom finns det möjligheter till 
vård mot den enskildes vilja.26 
 
3.2 Socialtjänstlag (2001:453) 
 
I 1 § SoL stadgas att samhällets socialtjänst på demokratins och solidaritetens grund skall 
främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva 
deltagande i samhällslivet. Vidare ska socialtjänsten under hänsynstagande till människans 
ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och 

                                                 
19 Folkhälsoinstitutet, rapport 12 - Ett liv av vikt, s. 41 
20 Svensk psykiatri, nr 8. Ätstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling, s. 37f 
21 Folkhälsoinstitutet, rapport 12 - Ett liv av vikt, s. 120 
22 A.a., s. 67 
23 Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt, 2006, Speciell förvaltningsrätt, s. 123f 
24 A.a. 
25 A.a. 
26 Prop. 1979/80:1 – om socialtjänsten, s. 1 
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gruppers egna resurser. Slutligen ska verksamheten bygga på respekt för människornas 
självbestämmanderätt och integritet. 
   SoL har karaktären av en ”målinriktad ramlag”. Vad som avses med detta är att lagen anger 
intentionerna och syftet med verksamheten i dess helhet och därmed också för de olika 
delarna27 och att den innehåller få preciserade regler om socialtjänstens utformning.28     
 
Socialtjänsten är en obligatorisk uppgift för kommunerna, varje kommun svarar för 
socialtjänsten inom sitt område (2:1 SoL) och har enligt 2:2 SoL det yttersta ansvaret för att 
de som vistas i kommunen får det stöd och hjälp som de behöver. På grund av att SoL är en 
ramlag har kommunerna fått stor frihet att utforma och ordna verksamheten efter sina egna 
förutsättningar och behov, men med bestämda mål i sikte. Regeringen är bemyndigad att 
meddela närmare föreskrifter men utöver det måste man räkna med att lagen tillämpas på 
olika sätt i olika delar av landet. Viss enlighet uppnås dock genom socialstyrelsens allmänna 
råd och genom kommunalt samarbete inom ramen för organisationen Sveriges kommuner 
och landsting. Icke att förglömma är också förvaltningsdomstolarnas praxis som bidrar till en 
stabilisering av lagens tillämpning.29 
 
En av huvudprinciperna i SoL är, som tidigare nämnts, att all vård och behandling så långt 
som möjligt skall ske i frivillig form. Socialtjänsten skall alltid, i första hand, försöka få ett 
frivilligt samarbete med de barn och föräldrar som behöver socialtjänstens stöd. I de fall detta 
inte är görligt, måste barn och ungdomar ändå få den hjälp de behöver, vilket innebär att 
tvångsvård kan bli aktuellt.30  
   Begreppet socialtjänst har i lagen en mycket vidsträckt innebörd. Socialtjänsten innefattar 
först och främst åtgärder som avser att i enskilda fall bistå personer som är i ekonomiskt 
nödläge eller som behöver stöd eller vård av annan anledning, till exempel barn och 
ungdomar, missbrukare, handikappade och äldre. Socialtjänsten omfattar utöver detta också 
åtgärder som indirekt främjar de enskildas välfärd, exempelvis genom medverkan i 
samhällsplaneringen och allmänt inriktade insatser inom bland annat äldreomsorgen.31 
 
4 Tvångsvård 
 
4.1 Bakgrund tvångsvård av barn 
 
Sveriges första barnavårdslagstiftning tillkom 1902, då en lag angående uppfostran åt 
vanartade och sedligt försummade barn utfärdades. Enligt denna lag kunde vanartade eller 
sedligt försummade barn under 15 år efter beslut av barnavårdsnämnd skiljas från hemmet 
och överlämnas till vård i enskilt fosterhem, barnhem eller skyddshem. Lagen ersattes 1924 
av en lag om samhällets barnavård. Genom denna lag utvidgades möjligheten att omhänderta 
barn mot föräldrarnas vilja, dels genom att åldersgränsen höjdes, beträffande vanartade barn 
till 18 år och beträffande barn som riskerade att bli vanartade till 16 år, och dels genom att 
även barn under 16 år som vanvårdades i hemmet kunde omhändertas. Genom lagändringar 
1934 och 1944 möjliggjordes även omhändertagande av vissa asociala ungdomar mellan 18-
21 år. Ingripandet i nu nämnda fall benämndes omhändertagande för skyddsuppfostran.32 
Genom 1924 års lag blev det barnavårdsnämndens uppgift att omhänderta nödställda, sjuka, 

                                                 
27 Grönwall, Lars & Holgersson, Leif, 2004, Socialtjänsten: handboken om SoL, LVU och LVM, s. 73  
28 Strömberg, Lundell, 2006, s. 125f 
29 A.a. 
30 Prop. 1989/90:28, s. 52  
31 Strömberg, Lundell, 2006, s. 124 
32 A.a. s. 136f 
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svaga och värnlösa barn. Denna uppgift hade tidigare ankommit på fattigvårdsstyrelserna. 
Åtgärden som hade ren hjälpkaraktär benämndes omhändertagande för samhällsvård.33 
   Genom 1960 års lag om samhällets vård av barn och ungdomar (barnavårdslagen) fick de 
båda formerna av omhändertagande en gemensam beteckning, nämligen omhändertagande 
för samhällsvård. Åldersgränserna angavs beträffande i hemmet vanvårdade unga till 18 år 
och beträffande asociala unga till 21 år. Omhändertagande av ren hjälpkaraktär kunde ske i 
fråga om underåriga under 18 år.34 
   Genom socialtjänstreformen 1980 faller omhändertagande av ren hjälpkaraktär under 
socialtjänstlagen. I samband härmed överfördes reglerna om tvångsomhändertagande av barn 
och ungdomar på grund av vanvård i hemmet och asocialt beteende till en lag (1980:621) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga. Denna lag har efter viss omarbetning ersatts 
av den nu gällande lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).35 
 
4.2 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
 
Syftet med LVU är att samhället skall kunna fullgöra sin skyldighet att tillgodose barns och 
ungdomars behov av vård och behandling i situationer när frivilliga insatser inte kan komma 
till stånd eller inte kan bedömas som tillräckliga.36 Det är den unges skydds- eller vårdbehov 
på kort och lång sikt som är bestämmande för socialnämndens insatser och LVU:s 
tillämpning är knuten till att detta vård- eller skyddsbehov inte kan tillgodoses genom 
frivilliga lösningar. I de fall barns grundläggande behov allvarligt åsidosätts är samhället 
skyldigt att ingripa för att skydda barnet, men lagen kan inte användas för att tillgodose ett 
samhällsintresse.37 
 
Enligt 1 § 2st LVU ska lagen komplettera SoL, vilket innebär att LVU närmare reglerar 
förutsättningarna och formerna för att avvika från den grundläggande frivillighetsprincipen i 
SOL. I första hand ska man sträva efter frivilliga former av vård med stöd av SoL, men 
användningen av LVU förutsätter inte att frivilliga insatser har prövats först.38 
   1 § 1st LVU stadgar att insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras i 
samförstånd med den unge och dennes vårdnadshavare. Socialtjänstlagens betoning av 
frivillighet och självbestämmande för enskilda skall vara vägledande även i förhållande till 
LVU.39 Då underåriga inte på samma sätt som vuxna kan ta ställning till värdet av olika 
åtgärder eller ställa egna krav på socialtjänsten är det inte alltid möjligt att genomgående 
upprätthålla principen om frivillighet.40 Socialtjänsten måste därför, i vissa fall, ha möjlighet 
att tvångsvårda barn och ungdomar utan samtycke från dem själva eller deras föräldrar.41 
Socialnämnden har enligt 1 § 1st. LVU en skyldighet att ingripa om förutsättningarna för 
LVU är uppfyllda. 
 
Den lagstiftning som reglerar tvångsingripanden till skydd för barn och ungdomar måste 
täcka en mängd situationer där ett sådant ingripande behöver ske. Därför har man vid 
utformningen av grunderna för tvångsingripande valt formuleringar som är tillräckligt 
generella för att inbegripa alla de situationer där ett barn far så illa att det behöver 

                                                 
33 Strömberg, Lundell, 2006, s. 136f 
34 A.a. 
35 A.a. 
36 Prop. 1989/90:28 s. 38  
37 SOSFS 1997:15 – Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
38 Grönwall, Holgersson, 2004, s. 388 
39 SOSFS 1997:15  
40 Grönwall, Holgersson, 2004, s. 370 
41 A.a., s. 369 
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omhändertas. Av rättssäkerhetsskäl måste man å andra sidan sträva efter att undvika 
formuleringar som är så allmänna och vaga att de kan ge upphov till tolkningsproblem och 
subjektiva bedömningar.42 Ett tvångsomhändertagande enligt LVU blir aktuellt om rekvisiten 
i 2 eller 3 §§ är uppfyllda, dessa benämns miljö- respektive beteendefallen. En närmare 
redogörelse för dessa paragrafer kommer nedan.  
 
Enligt den senaste statistiken från Socialstyrelsen43 angående socialtjänstens insatser för barn 
och unga vårdades, den 1 november 2006, 4 600 barn och ungdomar enligt LVU. Av dem var 
2 100 flickor och 2 500 pojkar.44 Av flickorna hade 74 % omhändertagits med stöd av 2 § 
(miljöfall) och 21 % med stöd av 3 § (beteendefall). Vad avser pojkarna var 69 % 
omhändertagna enligt 2 § LVU och 27 % enligt 3 § LVU. Resterande var omhändertagna 
enligt både 2 och 3 §§ LVU. Denna statistik visar att den unges eget beteende är ett vanligare 
skäl för tvångsvård för pojkar än för flickor.45  Av de barn som hade insats den 1 november 
eller någon gång under året var, totalt sett, andelen pojkar något högre jämfört med de 
nytillkomna barnen och de som påbörjat insats under året.46 Vid en granskning av 
Socialstyrelsens statistik från tidigare år47 är det vanligare att pojkar omhändertas med stöd 
av 3 § LVU i jämförelse med flickors orsak till omhändertagande. 
 
4.2.1 Samtycke  
 
I 1 § 1st LVU stadgas, som tidigare nämnts, att insatser inom socialtjänsten som rör barn och 
unga skall göras i samförstånd men den unge och dennes vårdnadshavare enligt SoL:s 
bestämmelser. Om rekvisiten i 2 eller 3 §§ LVU är uppfyllda och det kan antas att behövlig 
vård inte kan ges den unge med samtycke av dennes vårdnadshavare, eller när den unge fyllt 
15 år, honom eller henne själv skall LVU tillämpas. För unga mellan 18-20 krävs endast 
samtycke av vederbörande själv för att vård på frivillig väg ska bli aktuellt. Om behövliga 
samtycken ej kan erhållas måste socialnämnden, trots detta, ha möjlighet att vidta vissa 
åtgärder för att hjälpa den unge (5:1 SoL).  
 
Enligt FB 6:2 står barn under vårdnad av båda eller den ene av sina föräldrar till dess barnet 
fyllt 18 år eller ingått äktenskap. Om den unge har två vårdnadshavare fordras samtycke av 
båda för att en placering utanför hemmet med stöd av socialtjänstlagen skall få göras.48 
Samtycket är inte rättsligt bindande utan kan återkallas senare. Ibland kan samtycket vara 
rent taktiskt för att undvika tvångsvård och för att kunna avbryta vården. I andra fall har 
samtycke lämnats under stark press och den som samtyckt accepterar egentligen inte alls 
vården.49 Socialnämnden måste på grund av detta göra en bedömning av sannolikheten för att 
den avsedda vården verkligen kan genomföras frivilligt. Om detta inte bedöms som sannolikt 

                                                 
42 Prop. 1989/90:28 s. 51  
43 Sveriges officiella statistik, Socialstyrelsen - Barn och unga – Insatser år 2006 (Insatserna avser år 2006 p.g.a. 
att registret uppdateras i juni varje år, statistik från 2007 kommer således att finnas tillgängligt först i juni 2008), 
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/1112C885-6B27-44D7-A6AC-ACC5F2ABE73D/8145/2007449rev1.pdf, 2008-
04-24 kl. 18.35 
44 A.a., s. 22 
45 A.a., s. 27 
46 A.a., s. 25 
47 Sveriges officiella statistik, Socialstyrelsen - Barn och unga – Insatser år 2005, 2004 och 2003, 
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/EFB46C3D-BF6E-4F29-92CC-09F43C686AB5/6040/2006449.pdf, 
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/B98F1CF4-1E19-46E5-BD41-D120E027D5FB/3823/2005448.pdf, 
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/609FD968-9116-43B6-B5A8-E7571E6E455C/2487/2004449.pdf, 2008-04-24 
kl. 20.13 
48 SOSFS 1997:15  
49 A.a. 
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skall LVU tillämpas, i enlighet med 1 § 2st LVU.50 Vid beslut enligt lagen skall den unges 
inställning klarläggas så långt som möjligt. Hänsyn skall tas till den unges vilja med 
beaktande av ålder och mognad (1 § 5st LVU). 
 
4.2.2 Påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas 
 
För att 2 § eller 3 § LVU skall kunna tillämpas krävs det att de miljö- eller 
beteendesituationer som den unge befinner sig i innebär en påtaglig risk för den unges hälsa 
eller utveckling. Genom prop. 1989/90:28 ersattes uttrycket "allvarlig fara" i den gamla lagen 
med "påtaglig risk för skada". Det valda begreppet skulle enligt förarbetet innebära en 
utvidgning av möjligheterna att ingripa mot ungdomar i beteendefallen.51 Genom denna 
ändring föreligger samma förutsättning för tvångsvård, det vill säga påtaglig risk för skada, i 
beteendefallen (3 § LVU) som i miljöfallen (2 § LVU). Man vill genom detta markera att 
samhället bör kunna ingripa i ett tidigt skede mot tonåringar som missbrukar droger, begår 
brott eller i övrigt har sociala anpassningssvårigheter när det finns större möjligheter att 
vända en destruktiv utveckling52 och att dessa i första hand bör erhålla vård inom 
socialtjänsten. Man menade vidare att det i lagen inte bör göras någon gradskillnad mellan 
fall då den unge bereds vård på grund av brister i miljön och fall då vård bereds på grund av 
den unges eget beteende.53 
 
En så allvarlig åtgärd som tvångsomhändertagande av unga bör inte få vidtas utan tungt 
vägande skäl. För ett ingripande med stöd av lagen måste det därför krävas att det inte är 
fråga om en obetydlig, oklar eller avlägsen risk för den unge utan om en klar och konkret risk 
för skada på den unges hälsa eller utveckling.54 Det får alltså inte vara fråga om något 
subjektivt antagande om att barnet löper risk att skadas. Inte heller får ovidkommande 
omständigheter, som till exempel allmänna samhällsvärderingar, läggas till grund för ett 
tvångsomhändertagande. Det måste således finnas konkreta omständigheter som talar för att 
risk föreligger.55 Övergående eller mindre betydande risk för skada är alltså inte tillräcklig 
för ett ingripande enligt lagen. Det skall gå att konstatera att risken för skada har en sådan 
inverkan på barnets hälsa eller utveckling att barnet har ett tydligt vårdbehov.56 
 
Uttrycket "hälsa eller utveckling" är ägnat att beskriva en persons fysiska eller psykiska hälsa 
eller sociala utveckling. Det kan vara fråga om att den unge på grund av brister i hemmiljön 
riskerar att få sin fysiska hälsa skadad, men begreppet inrymmer även psykiska lidanden som 
barnet kan utsättas för genom föräldrarnas beteende, till exempel genom ständigt 
återkommande uppträden i hemmet till följd av missbruk av alkohol eller narkotika eller på 
grund av föräldrarnas psykiska särart eller psykiska tillstånd. Också den unges utveckling i 
socialt hänseende kan skadas genom brister i hemmiljön.57 
 
 
 
 
 
                                                 
50 Strömberg, Lundell, 2006, s. 137f 
51 Prop. 1989/90:28, s. 109  
52 A.a., s. 63  
53 A.a., s. 109  
54 A.a., s. 62  
55 A.a., s. 63  
56 A.a., s. 107  
57 A.a.  
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4.2.3 Miljöfallen i 2 § LVU 
 
2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 
utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk 
för att den unges hälsa eller utveckling skadas.  
 
För att ett tvångsomhändertagande enligt 2 § LVU skall kunna genomföras krävs det att 
kriterierna i ovanstående paragraf är uppfyllda. Först och främst måste det finnas en ”påtaglig 
risk för skada”, som tidigare redogjorts för menas med detta, att övergående eller mindre risk 
inte är tillräckligt för tvångsvård. Socialnämnden måste visa på de konsekvenser 
missförhållandena eller beteendet kan få för den unges hälsa eller utveckling.58 Vidare måste 
den påtagliga risken grunda sig i fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, 
brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet. 
 
Med "misshandel" avses både fysisk och psykisk misshandel.59 Lagen omfattar till att börja 
med alla situationer när ett barn utsätts för misshandel i hemmet. Socialnämnden skall 
bedöma vilken risk för barnets hälsa och utveckling som föreligger på grund av misshandeln. 
Den risk beror i sin tur bl.a. på hur allvarlig misshandeln är, om den upprepats, om risk för 
upprepning föreligger och barnets ålder.60 Redan en ringa grad av misshandel kan utgöra en 
påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling, om det inte är fråga om en enstaka överilad 
handling. Om misshandeln är av allvarligare slag, bör den unge regelmässigt beredas vård 
utanför det egna hemmet, i varje fall för en tid. Naturligtvis måste en bedömning ske från fall 
till fall men det torde, åtminstone i fråga om yngre barn, i de flesta fall vara oundvikligt att 
barnet skiljs från hemmet.61 Med psykisk misshandel menas exempelvis att den unge utsätts 
för psykiskt lidande genom systematiska kränkningar, nedvärdering eller terrorisering.62 Det 
kan exempelvis vara att ett barn alltid särbehandlas negativt i jämförelse med syskonen, inte 
får äta med familjen, inte får motsvarande standard som övriga familjemedlemmar etc. En 
annan situation är då föräldrarna ständigt säger till ett barn att det är dumt, klumpigt, fult, 
värdelöst, det värsta som hänt föräldrarna etc. Vidare kan psykisk misshandel föreligga då ett 
barn ständigt lever under hot av något slag, till exempel hot om stryk eller andra repressalier 
eller att föräldrarna inte vill ha kvar barnet i hemmet.63 
 
Med begreppet "otillbörligt utnyttjande" avses i första hand att någon av föräldrarna utnyttjar 
barnet sexuellt. Men det kan också vara fråga om att barnet utnyttjas av en förälder eller med 
föräldrarnas goda minne: i pornografiskt syfte. Barnet kan vidare utnyttjas otillbörligt på så 
sätt att det tvingas att utföra ett alltför ansträngande kroppsarbete eller att en förälder lägger 
på barnet ett så stort självständigt ansvar för förälder eller syskon att det medför en påtaglig 
risk för skada på barnets hälsa eller utveckling.64 
 
Under uttrycket "brister i omsorgen" faller situationer då barnet utsätts för vanvård. Det kan 
vara fråga om att den materiella omsorgen om barnet brister så allvarligt att barnets hälsa 
äventyras, exempelvis genom att barnet allvarlig missköts i fråga om hygien, kläder eller 
mat, eller att tillsynen eftersätts så att barnet inte får det skydd som är nödvändigt med 

                                                 
58 SOSFS 1997:15  
59 Prop. 1989/90:28 s. 65  
60 SOSFS 1997:15  
61 Prop. 1989/90:28 s. 107  
62 A.a.  
63 SOSFS 1997:15 
64 Prop. 1989/90:28, s. 107 
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hänsyn till hans eller hennes ålder.65 Brister i omsorgen föreligger också om barnets behov av 
känslomässig trygghet och stimulans allvarligt eftersätts t.ex. på grund av missbruk eller 
psykiska störningar hos föräldrarna. Det kan också vara fråga om djupgående konflikter 
mellan föräldrarna, där barnet får sitta emellan på ett sådant sätt att dess hälsa eller 
utveckling riskerar att skadas. Även fall där föräldrarna placerar barnet i en miljö som 
innebär en påtaglig risk för att dess hälsa eller utveckling skadas omfattas. Begreppet täcker 
också situationer då föräldrarna överlåter ansvaret för barnet på andra personer som inte kan 
tillförsäkra barnet en trygg uppväxtmiljö.66 Vidare kan tvångsvård enligt 2 § LVU bli aktuellt 
om föräldrarna utsätter barnets hälsa för en påtaglig risk att skadas genom att inte se till att 
barnet får lämplig sjukvård. Det kan gälla barn som av föräldrarna förvägras en behövlig 
blodtransfusion.67 
   För att kunna vidta åtgärder måste socialnämnden dock kunna påvisa att bristerna hos 
föräldrarna är sådana att det aktuella barnets behov inte tillgodoses. Ett barns behov måste 
bedömas utifrån en helhetssyn på barnet med hänsyn tagen till dess ålder, utveckling och 
andra omständigheter. Detta innebär att barn med liknande symtom kan ha olika vårdbehov 
som kräver olika insatser beroende på det enskilda barnets personliga resurser.68 
  
”Något annat förhållande i hemmet" ska täcka alla de situationer i hemmet som kan medföra 
att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas, exempelvis fall 
där missförhållanden i hemmet inte i första hand beror på vårdnadshavaren själv utan på till 
exempel en sambo till denne.69 Det kan vidare vara fråga om förhållanden där en förälder inte 
alls knyter an till sitt barn eller där föräldern lever i en sjuklig symbios med barnet.70 
Svårartade relationsstörningar mellan barn och förälder eller annan fostrare kan innebära en 
mycket allvarlig risk för den unges hälsa, till exempel genom risk för självmord, eller risk för 
den sociala utvecklingen genom att den unge söker sig hemifrån. Oberoende av orsaken till 
relationsstörningen kan ett vårdbehov föreligga på grund av störningen. Det behöver således 
inte föreligga i mer traditionell bemärkelse konstaterbara missförhållanden i hemmet eller i 
den unges eget beteende. Relationsstörningen i sig kan utgöra "ett annat förhållande i 
hemmet" som bedöms vara skadligt för barnet.71 
 
Vård enligt 2 § LVU kan beslutas för barn och ungdom under 18 år. Sådan vård upphör 
senast då den unge fyller 18 år (21 § 2st LVU). 
 
Det är inte förhållandena i sig som utgör grunden för ingripande enligt LVU, utan de 
konsekvenser som dessa kan få för det enskilda barnets hälsa och utveckling på kort och lång 
sikt. Dessa konsekvenser måste bedömas från fall till fall och sättas i relation till att olika 
barn kan ha olika behov och olika egna resurser och att föräldrar har förmåga att tillgodose 
barns behov på olika sätt.72 Många gånger är det inte en faktor i hemmiljön som föranleder 
en åtgärd, utan flera olika faktorer som var för sig inte utgör något skäl för ingripande men 
som sammantagna uppfyller kriterierna för LVU.73 Problem hos föräldrarna i sig skall inte 

                                                 
65 Prop. 1989/90:28, s. 107 
66 A.a., s. 108  
67 A.a.  
68 SOSFS 1997:15 
69 Prop. 1989/90:28 s. 65  
70 A.a., s. 108  
71 SOSFS 1997:15 
72 A.a.  
73 A.a.  
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föranleda ett omhändertagande för samhällsvård. Det väsentliga är de följder som dessa 
problem för med sig för barnet.74 
 
4.2.4 Beteendefallen i 3 § LVU 
 
3 § 1st Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en 
påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 
verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. 
 
Med ”beroendeframkallande medel” avses alkohol, narkotika eller därmed jämställda 
tekniska preparat som thinner.75 På motsvarande sätt kan lagen bli tillämplig vid allt icke 
medicinskt bruk av läkemedel som innefattar allvarlig fara för den unges hälsa eller 
utveckling.76 Stadgandet avser endast sådana missbruk, som utsätter den unges hälsa eller 
utveckling för en påtaglig risk att skadas, enstaka användning av sådana medel är sålunda 
inte tillräcklig anledning till ingripande, såvida det inte gäller tung narkotika.77   
   Lagstiftningen tar sikte på fall av regelbundet bruk där den unge är på väg att utveckla ett 
beroende. När det gäller narkotika förekommer det att ungdomar använder narkotiska 
preparat vid något enstaka tillfälle, men att missbruket upphör av sig självt. Enstaka bruk av 
tung narkotika som t.ex. heroin liksom en längre tids frekvent missbruk, oavsett vilket 
preparat det rör sig om, kan däremot, innebära en allvarlig fara för den unges hälsa eller 
utveckling.78 
   Frågan om det föreligger ett missbruk av beroendeframkallande medel måste bedömas 
utifrån vilket/vilka preparat det rör sig om, hur ofta och hur mycket den unge konsumerar, 
situationen kring användningen, de konsekvenser bruket fått, den unges ålder och övriga 
omständigheter. Ungdomar etablerar ett missbruk på kortare tid än vuxna och en 
beroendesituation utvecklas snabbare.79 
 
Som en grund för beslut om vård enligt lagen anges även ”brottslig verksamhet” . Under 
beskrivningen faller inte rena bagatellförseelser och inte heller enstaka andra brott som inte 
är av allvarlig art. Det är först vid en brottslighet som ger uttryck för en sådan bristande 
anpassning till samhällslivet att det kan sägas föreligga ett vård- och behandlingsbehov som 
det kan bli fråga om att bereda den unge vård med stöd av LVU.80 Det är vårdbehovet som är 
det centrala och inte brottet i sig.81  
 
Med "socialt nedbrytande beteende" menas att den unge beter sig på ett sätt som avviker från 
samhällets grundläggande normer.82 Avgörande är personens sätt att uppföra sig eller 
uppträda.83 Exempel på detta är att den unge begår något eller några enstaka allvarliga brott 
utan att man för den skull kan tala om brottslig verksamhet. Vidare kan det vara fråga om att 
den unge vistas - annat än tillfälligt - i en s.k. knarkarkvart eller någon annan missbruksmiljö 
eller att den unge prostituerar sig eller uppträder på en sexklubb. Det bör dock framhållas att 

                                                 
74 Prop. 1989/90:28, s. 108  
75 Prop. 1979/80:1, s. 582  
76 A.a., s. 583 
77 Strömberg, Lundell, 2006, s. 139 
78 1979/80:1, s. 452f 
79 SOSFS 1997:15 
80 Prop. 1979/80:1, s. 583  
81 SOSFS 1997:15 
82 Prop. 1989/90:28, s. 67  
83 A.a. 
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beteendet även skall innebära en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling.84 Genom 
orden "något annat" markeras ett artskildhetskrav, dvs. fråga får inte vara om missbruk 
respektive brottslig verksamhet.85 I prop.1989/90:28 förkastades begreppet levnadssätt till 
fördel för begreppet beteende. Levnadssätt betyder att en person lever på ett visst sätt, det vill 
säga har en speciell livsföring. Detta begrepp ansågs vidare än beteende som fokuserar på 
personens uppförande eller uppträdande.86 
 
Astrid Schlytter87 anser i sin bok Kön och juridik i socialt arbete att det finns en lucka i lagen 
vad avser tvångsvård. Denna lucka gör att flickor med ätstörningar, allvarliga 
självmordsförsök, allvarliga relationsstörningar, allvarliga depressioner eller andra psykiska 
problem prioriteras bort, både från socialtjänstens och från psykiatrins sida. Schlytter menar 
att flickors problematik ofta är annorlunda jämfört med pojkars.88 Flickor riktar i stor 
utsträckning det destruktiva beteendet mot sig själva medan pojkar i första hand riktar det 
utåt, mot andra och mot samhället.89 Att inte äta, att skära sig eller vara sexuellt destruktiv är 
för flickor lika viktiga uttrycksmedel som våld, aggressivitet och dylikt för pojkar.90  
 
En psykisk störning i sig kan inte grunda tvångsvård, det är istället när ungdomar till följd av 
en psykisk störning missbrukar, begår brott eller har ett annat socialt nedbrytande beteende 
som det kan finnas skäl att ingripa med ett omhändertagande med stöd av LVU.91 
Tvångsvård enligt 3 § LVU omfattar inte bara personer under 18 år utan under vissa 
förutsättningar även personer mellan 18-20 år (1 § 3st). Vård som beslutats med stöd av 3 § 
LVU skall upphöra senast då den unge fyller 21 år (21 § 3st LVU). När det gäller ungdomar 
mellan 18 och 20 år sägs i 1 § 3st LVU att vård får beredas den unge om sådan vård med 
hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon 
annan vård och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke. Vård 
med stöd av LVU skall endast jämföras med sådan institutionell vård för vilken den unge kan 
omhändertas mot sin vilja, till exempel. vård enligt LVM, LPT, LRV eller kriminalvård.92  
Tidigare nämnd statistik93 visar att det är vanligare att pojkar omhändertas med stöd av 3 § 
LVU jämfört med flickor. Vid en närmare uppdelning av denna paragraf kan man se att 
flickor omhändertas oftare än pojkar på grund av socialt nedbrytande beteende, medan pojkar 
oftare än flickor omhändertas på grund av brottslig verksamhet. Vad avser 
tvångsomhändertagande på grund av missbruk av beroendeframkallande medel är det ganska 
jämnt fördelat mellan könen.94   
 
 

                                                 
84 Prop. 1989/90:28, s. 109 
85http://www.westlaw.se.db.ub.oru.se/pls/onl_se/!ilseintk.request?funktion=lg&produkt=&normid=&prodid=61
4, 2008-05-26 kl. 21.16  
86 Prop. 1989/90:28 s. 67 
87 Universitetslektor vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitetet 
88 Schlytter, Astrid, 1999, Kön och juridik i socialt arbete, s. 79 
89 A.a., s. 13f 
90 A.a., s. 142 
91 A.a., s. 67 
92 SOSFS 1997:15 
93 Sveriges officiella statistik, Socialstyrelsen - Barn och unga – Insatser under 2006, 2005, 2004 och 2003, 
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/1112C885-6B27-44D7-A6AC-ACC5F2ABE73D/8145/2007449rev1.pdf, 
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/EFB46C3D-BF6E-4F29-92CC-09F43C686AB5/6040/2006449.pdf, 
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/B98F1CF4-1E19-46E5-BD41-D120E027D5FB/3823/2005448.pdf, 
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/609FD968-9116-43B6-B5A8-E7571E6E455C/2487/2004449.pdf, 2008-04-24 
kl. 18.35 och 20.13 
94 Allmän SiS-rapport 2006, http://www.stat-inst.se/document/2006_60.pdf, 2008-04-23 kl. 12.43, s. 42  
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4.2.4.1 Rättspraxis socialt nedbrytande beteende 
 
I detta kapitel avser jag att ge en inblick i hur domstolar har tolkat innebörden av socialt 
nedbrytande beteende. 
 
I ett vägledande mål från Regeringsrätten95 utvecklades innebörden av begreppet socialt 
nedbrytande beteende. I målet framkom att den unge hade ett aggressivt beteende, svårt att 
behärska sig och att han hade hotat och slagit anhöriga och vänner. Den unge hade i vissa 
sådana sammanhang använt sig av kniv. Vidare hade han avstängts från olika skolor och 
institutioner då man ej kunnat garantera hans egen eller andras säkerhet. Han hade även gjort 
sig skyldig till brottsligt handlande och visat en tydlig dragning till asociala och destruktiva 
miljöer. RegR fastslog på grund av detta att ett socialt nedbrytande beteende enligt 3 § LVU 
förelåg. I bedömningen lades även in att den unge, efter KR:s dom om att hans beteende ej 
föll inom ramen för socialt nedbrytande beteende, hade uppträtt på ett sätt som gjort 
situationen i hemmet ohållbar, blivit dömd för olaga hot och brukat narkotika. 
 
Kammarrätten i Jönköping slog i mål nr. 1519-06 fast att ett socialt nedbrytande beteende 
förelåg. Enligt socialnämnden hade den unge snattat, agerat våldsamt och hotat. Av de 
polisrapporter som inkom till nämnden framgick att den unge var misstänkt för 32 olika brott 
bl.a. olaga hot, brott mot knivlagen och misshandel. Dessa brott utreddes dock inte p.g.a. att 
den unge var under 15 år. Den unge uppgav att han burit kniv för att kunna försvara sig själv. 
Av psykiatrisk utredning följde att den unge hade stora sociala problem och beteendeproblem 
i och utanför skolan. Han hade trakasserat, slagit och hotat andra barn och vuxna med kniv. 
Hans svårigheter i att förstå andra människor rätt gjorde honom frustrerad och aggressiv. 
Kammarrätten instämde i länsrättens dom men underströk att den unges påstådda 
inblandning i olika brott inte kunde anses handla om brottslig verksamhet i den mening som 
avses med 3 § LVU. Enligt kammarrätten kunde de brottsliga handlingarna istället ses som 
yttringar av social missanpassning som tillsammans med den unges dåliga sociala kompetens 
och verklighetsuppfattning, aggressivitet, bristande omdöme och empati samt impulsivitet 
innebar att han hade ett annat socialt nedbrytande beteende och utsatte sin hälsa och 
utveckling för en påtaglig risk att skadas.  
 
I ett mål från Kammarrätten i Sundsvall96 slogs det fast att skolk ej var ett sådant socialt 
nedbrytande beteende som anses falla under 3 § LVU. KR anförde, efter en sammanvägning 
av den unges beteende, att det inte rådde någon tvekan om att de omständigheter som 
socialnämnden lyfte fram, så som hemförhållandena, skolproblemen, kontakter med alkohol 
och hasch och den unges sätt att avvika och hålla sig undan hemifrån, sammantagna ingav 
viss oro för flickans utveckling. Detta var dock inte tillräckligt graverande uppgifter för att 
den unges beteende skulle kunna anses utgöra ett socialt nedbrytande beteende enligt 3 § 
LVU. 
 
I en dom från Kammarrätten i Göteborg97 hade den unge blivit polisanmäld som misstänkt 
för misshandel och olaga hot, hemfridsbrott och skadegörelse, tillgrepp av 
fortskaffningsmedel, snatteri, stöld genom inbrott i bil, bedrägligt beteende, rån samt grov 
misshandel. Den unge förnekade dock att han skulle vara inblandad i kriminalitet eller 
drogmissbruk. Han dömdes endast för hemfridsbrott och skadegörelse samt snatteri till 
dagsböter. Han hade svårigheter att följa regler samt svårigheter att anpassa sig. KR fann i 

                                                 
95 RÅ 2000 ref. 33 
96 Mål nr. 2656-04 
97 Mål nr. 3365-2003 
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målet inte visat att den unge brukat beroendeframkallande medel i sådan omfattning att det 
kunde anses som missbruk. Det var ej heller visat att han gjort sig skyldig till brott av sådan 
art och omfattning att han varit delaktig i någon brottslig verksamhet. Den unges beteende 
och bristande förmåga till anpassning till samhällets normer var enligt KR ej av sådant slag 
att det var fråga om socialt nedbrytande beteende enligt 3 § LVU. 
 
I ett aktuellt mål98 från Kammarrätten i Jönköping avslogs socialnämndens ansökan om vård 
av en pojke med autism och lindrig utvecklingsstörning. Pojken hade bl.a. svår ångest och ett 
självskadande beteende. Han hade även skadat andra personer när de försökt lugna honom. 
Kammarrätten anförde att detta beteende var en följd av hans funktionshinder och att pojken 
därigenom inte hade ett socialt nedbrytande beteende i den mening som avses i LVU.  
 
I mål 2031-2002 slog Kammarrätten i Sundsvall fast att ett beteende till följd av anorexi ej 
var ett sådant socialt nedbrytande beteende som inryms i 3 § LVU. Jag kommer nedan att 
redogöra för parternas inställning samt både länsrätten och kammarrättens beslut, då dessa 
skiljde sig åt. Anledningen till varför jag väljer att redogöra för länsrättens beslut, som inte är 
prejudicerande, är att den kan tillföra ytterligare argumentation och en annan synvinkel på 
om anorexi är ett socialt nedbrytande beteende.  
   Socialnämnden anförde att den unga har anorexi och uppvisar flera andra självdestruktiva 
beteenden. Hon har tidigare använt narkotiska preparat och skurit sig själv. Den unga har 
inget umgänge med kamrater i samma ålder och har inga fritidsaktiviteter utanför hemmet. 
Hon har på grund av sin sjukdom ej tillgodogjort sig sina gymnasiestudier. Blodprov visar att 
den unga svälter sig själv. 
   C.S. (den unge) anförde att hon börjat komma tillrätta med sina ätstörningar och att hon 
kommit igång med ett ökat födointag. En långtgående och konsekvent matvägran kan i och 
för sig vara nedbrytande för individens hälsa, detta innebär dock inte att det skulle vara fråga 
om ett sådant socialt nedbrytande beteende som krävs för att tvångsvård ska kunna beredas 
enligt 3 § LVU. Den unge ifrågasätter på grund av detta om LVU överhuvudtaget kan 
tillämpas beträffande ätstörningar, varken förarbeten eller kända rättsfall ger stöd för detta. 
Den unga har vidare anfört att förhållandena i detta mål ej är jämförbara med RÅ 2000 ref. 
3399, som utvecklar innebörden av socialt nedbrytande beteende. 
   Länsrätten beslutade att C.S. skulle beredas vård med stöd av 1 och 3 §§ LVU. Till stöd för 
detta anfördes att den unges livssituation, som denna gestaltat sig, var att hänföra till ”annat 
socialt nedbrytande beteende”. De störningar som den unge uppvisat framstod som uttryck 
för sådana yttringar av sociala anpassningssvårigheter som innebar en påtaglig risk för den 
unges hälsa och utveckling. Dessa yttringar fick anses jämförbara med ett sådant beteende 
som inte stämmer överens med samhällets grundläggande normer och som därför måste 
föranleda vård och behandling i någon form. De störningar som den unge uppvisat och som 
pågått under förhållandevis lång tid har inte kunnat bli föremål för adekvat behandling i 
frivilliga former på grund av att den unge och hennes mamma inte velat medverka till 
socialnämndens föreslagna åtgärder. Då den unge är myndig är förutsättningarna uppfyllda 
för att bereda henne vård med stöd av 1 och 3 §§ LVU.  
   Målet överklagades till kammarrätten, där följande bedömning gjordes: Fråga uppkommer 
om det beteende som den unges anorexi givit upphov till är att hänföra till socialt 
nedbrytande beteende i 3 § LVU. Det saknas underlag för socialnämndens antagande att C.S. 
skulle missbruka beroendeframkallande medel. Det förhållandet att den unge har problem 
med att fullgöra sin skolgång utgör i sig inte grund för LVU-vård. Det krävs dessutom alltid 
att beteendet skall innebära en påtaglig risk för den unges hälsa och utveckling. 
                                                 
98 Mål nr. 514-08 
99 Se s. 17 
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   Varken lagtextens ordalydelse, förarbetsuttalanden eller praxis ger stöd för att det beteende 
som C.S. till följd av sin anorexi uppvisat är att hänföra till socialt nedbrytande beteende 
enligt 3 § LVU. Kammarrätten anförde till sist att den unge är i behov av någon slags vård 
men att det inte finns lagliga förutsättningar för att bereda henne vård med stöd av 3 § LVU. 
 
4.2.5 Omedelbart omhändertagande 
 
I vissa situationer är ett omedelbart omhändertagande nödvändigt, socialnämnden har därför 
fått en möjlighet att besluta om omedelbart omhändertagande genom 6 § LVU. Ett 
omedelbart omhändertagande förutsätter först och främst att det är sannolikt att den unge 
behöver beredas vård med stöd av LVU. Utöver detta krävs det att situationen är sådan att 
rättens beslut om vård inte kan avvaktas. Detta skall bero antingen på att den unges hälsa och 
utveckling är i överhängande fara eller att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras 
eller att vidare åtgärder kan hindras.100 Omedelbart omhändertagande kan även komma i 
fråga om det föreligger risk för att föräldrarna eller den unge inte vill medverka vid utredning 
om den unges behov av vård. Som exempel kan här nämnas att föräldrarna avviker med 
barnet eller att de motsätter sig en läkarundersökning som nämnden anser vara nödvändig 
eller att de på annat sätt hindrar eller försvårar utredningen.101 Ett omedelbart 
omhändertagande är en provisorisk åtgärd som inte bör bestå längre än nödvändigt. Normalt 
bör tidsfristen på fyra veckor från det att omhändertagandet verkställdes vara tillräcklig.102 
   Det är socialnämnden som skall fatta beslut om omedelbart omhändertagande. Ofta är det 
emellertid mycket bråttom. Det är då inte alltid möjligt att tillkalla nämnden för att denna 
skall besluta i frågan. Nämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden har förordnat 
har därför getts rätt att besluta om omhändertagande, om nämndens beslut inte kan 
avvaktas.103 
 
4.3 Bakgrund psykiatrisk vård 
 
I äldre tid omhändertogs psykiskt sjuka personer på hospitalen. Även kroppssjuka, invalider 
och andra vårdbehövande intogs där. Under 1800-talet, då särskilda kroppssjukhus hade 
inrättats, kom hospitalen att förbehållas personer med själsliga handikapp. I samband med 
detta började en modern sinnessjukvård att växa fram, bland annat behandlades de sjuka med 
större humanitet än tidigare. Sinnessjukvården reglerades i form av hospitalsordningar och 
sinnesjuksstadgor. Först genom 1929 års sinnessjuklag kom de grundläggande reglerna om 
sinnessjukvården att ges i en lag. Förutsättningarna för tvångsintagning enligt denna lag var 
del sinnessjukdom och dels behov av vård på sinnessjukhus. Sinnessjuklagen ersattes 1966 
av en lag om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. I denna lag angavs 
förutsättningarna för tvångsintagning och kvarhållande med betydligt större noggrannhet än 
tidigare. Vid en grundlig revision 1991 ersattes 1966 års lag med två lagar, nämligen lagen 
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk 
vård (LRV).104 
 
 
 
 

                                                 
100 Strömberg, Lundell, 2006, s. 142 
101 Prop. 1979/80:1, s. 590  
102 Prop. 1989/90:28 s. 77  
103 Prop. 1979/80:1, s. 590 
104 Strömberg, Lundell, 2006, s. 156f 
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4.4 Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 
 
Regleringen i LPT präglas av en strävan att så långt som möjligt ersätta tvång med 
frivillighet, vilket framgår av 2 §. För all psykiatrisk vård gäller föreskrifterna i hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763). LPT bör alltså ses som en komplettering till denna lag. Hälso- 
och sjukvården skall enligt denna lag vara ett fritt, öppet och demokratiskt system med 
trygghet och rättssäkerhet. Huvudprincipen är att den enskilde själv avgör om han vill anlita 
hälso- och sjukvården eller inte.105 Tvångsåtgärder får bara vidtas om patienten inte frivilligt 
medverkar i vården och utöver detta måste förutsättningarna i 3 § LPT vara uppfyllda, dessa 
är följande: 
 

• Personen ska lida av en allvarlig psykisk störning 
• Personen ska ha ett oundgängligt behov av vård som inte kan tillgodoses på annat sätt 

än genom intagning på en sjukvårdsinrättning. 
• Personen ska motsätta sig sådan vård 

 
Vid bedömning av patientens vårdbehov skall även beaktas om denne till följd av sin 
störning är farlig för annans hälsa eller personliga säkerhet.106 
 
LPT gör ingen åtskillnad mellan barn och vuxna utan används såväl inom vuxenpsykiatrin 
som inom barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige.107 Diagnostik inom psykiatrin bygger 
nästan alltid på i huvudsak två informationskällor, dels vad patienten berättar om tankar, 
känslor, upplevelser och problem och dels vad som är möjligt att iaktta av patientens 
beteende och kommunikation i samband med det psykiatriska samtalet. Diagnostiken i 
psykiatrin måste stå på två ben; fakta och värderingar.108 
 
Tvångsintagning skall vara den lösning som väljs bara när andra hjälpformer inte står till 
buds eller inte räcker till. Det fordras en tillfredsställande utredning och kvalificerad 
bedömning till grund för avgörandet i dessa frågor. Uppgiften att bedöma en annan 
människas psykiska tillstånd och vårdbehov är maktpåliggande särskilt när den är 
kombinerad med möjlighet att besluta om frihetsberövande. Det är nödvändigt att göra 
avvägningarna med fullt beaktande av den frihetsinskränkande innebörden av beslut om 
omhändertagande, även när avsikten med tvånget är den bästa.109 
 
4.4.1 Allvarlig psykisk störning 
 
Det första rekvisitet enligt 3 § LPT är således att personen ifråga måste ha en allvarlig 
psykisk störning. Till allvarlig psykisk störning bör, enligt förarbetena, i första hand räknas 
tillstånd av psykotisk karaktär, det vill säga tillstånd med störd verklighetsuppfattning och 
med symptom som vanföreställningar, hallucinationer och förvirring. Till följd av en 
hjärnskada kan vidare en psykisk funktionsnedsättning av allvarlig art (demens) med störd 
realitetsvärdering och bristande förmåga till orientering i tillvaron uppkomma. Till allvarlig 
psykisk störning bör också räknas allvarliga depressioner med självmordstankar och 
svårartade personlighetsstörningar (karaktärsstörningar), exempelvis vissa invalidiserande 

                                                 
105 Prop. 1990/91:58, s. 63  
106 A.a., s. 82 
107 Engström, Ingemar / Thorsén, Håkan / Engström, Karin / Fredäng, Päivi & Sundberg, Björn, 2006, Tvingad 
till hjälp – om tvång, etik och tillit i barn- och ungdomspsykiatrisk vård, s. 13 
108 A.a., s. 20 
109 Prop. 1990/91:58, s. 74 
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neuroser och personlighetsstörningar med impulsgenombrott av psykoskaraktär.110 Vidare 
bör också alkoholpsykoser, alkoholhallucinationer och psykoser som kan drabba 
narkotikamissbrukare hänföras till rekvisitet. Utöver detta kan en psykisk 
funktionsnedsättning som beror på åldrande och som tar sig uttryck i s.k. åldersdement 
beteende vara så kraftig att begreppet allvarlig psykisk störning är tillämpligt.111 I vissa fall 
kan kleptomani, pyromani och sexuella perversioner utgöra en allvarlig psykisk störning.112 
 
Bedömningen av om en psykisk störning är allvarlig måste ske utifrån både störningens art 
och dess grad.113 Med art avses sjukdomstypen och grad syftar på den psykosociala 
funktionsnivån och på hur svåra symtomen är.114

 En del typer av psykiska störningar är 
allvarliga till såväl art som grad. Vissa psykiska störningar, t.ex. schizofreni, får alltid anses 
som allvarliga till sin art men behöver däremot inte vara allvarliga till sin grad och kan ha ett 
tämligen lindrigt förlopp. Andra psykiska störningar såsom depressioner är inte alltid av 
allvarlig art, utan här måste betydelsen av störningens grad bli mera omedelbart avgörande 
för bedömningen. En sammanvägning får göras i varje särskilt fall av arten av störningen och 
de symtom och yttringar i övrigt som belyser graden av störningen.115 
 
4.4.2 Oundgängligt behov av vård 
 
Det andra rekvisitet som måste vara uppfyllt är att personen ska ha ett oundgängligt behov av 
vård. Detta behov ska ha sin grund i patientens psykiska tillstånd och hans personliga 
förhållanden i övrigt. Hans psykiska tillstånd bör alltså kunna förbättras eller i varje fall 
undgå försämring genom vården. Vidare krävs det att vårdbehovet inte kan tillgodoses på 
annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för heldygnsvård.116 En 
psykisk störning hos en person bör, enligt lagstiftaren, inte ensam få motivera en 
tvångsintagning av denne hur djup störningen än är. Därutöver måste ställas krav på att 
patienten har ett kvalificerat vårdbehov. Det är först och främst risken för patientens liv eller 
hälsa som skall vara avgörande när behov av tvångsvård skall bedömas.      
 
Vid bedömning av patientens vårdbehov måste man således pröva i vad mån risk föreligger 
för hans liv eller hälsa, om vård inte kommer till stånd genom intagning på en 
sjukvårdsinrättning där psykiatrisk tvångsvård får ges. Vårdbehovet skall med andra ord vara 
så påtagligt att det kan bli tillgodosett endast genom vistelse på en sådan inrättning.117 
Patientens situation måste i dessa hänseenden vara sådan att det inte finns någon annan 
lösning att tillgå för att på ett rimligt sätt hjälpa patienten än att patienten är intagen på en 
psykiatrisk vårdinrättning.118 
 

                                                 
110 Prop. 1990/91:58, s. 86  
111 A.a. 
112 SOSFS 2000:12 – Ambition och ansvar. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer 
med psykiska sjukdomar och funktionshinder 
113 Prop. 1990/91:58, s. 87 
114 SOSFS 2000:12  
115 Prop. 1990/91:58, s. 87 
116 Strömberg, Lundell, 2006, s. 159 
117 Prop. 1990/91:58, s. 91 
118 A.a. 
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Rekvisitet oundgängligt behov av sluten vård gör att det alltid måste ha gått långt innan tvång 
kan användas och LPT har kritiserats av anhöriga för att i vissa lägen vara för svår att 
tillämpa, vilket gör att människor far illa innan de får hjälp.119 
 
4.4.3 Personen motsätter sig vård 
 
Till sist krävs det att patienten motsätter sig nödvändig vård eller att han till följd av sitt 
psykiska tillstånd uppenbart saknar förmåga att ge uttryck för ett grundat ställningstagande i 
frågan. Exempel på när sistnämnda alternativ kan utgöra grund för tvångsvård är när 
patienten är helt avskärmad från verkligheten eller helt saknar insikt om sin psykiska störning 
och vårdbehovet för denna.120 
 
4.4.4 Tvångsvårdens längd 
 
Psykiatrisk tvångsvård skall vara tidsbegränsad. Det skede då tvångsvård får ges på grund av 
vårdintyg och läkares intagningsbeslut begränsas till högst fyra veckor. Genom överklagande 
av ett intagningsbeslut kan patienten få till stånd prövning i domstol av om förutsättningarna 
för vården är uppfyllda. Finner den ansvarige läkaren att tvångsvården behöver pågå mer än 
fyra veckor, skall han ansöka hos domstol om medgivande till sådan vård. På grund av ett 
sådant medgivande får vården pågå i högst fyra månader räknat från intagningsbeslutet. För 
ytterligare förlängning fordras medgivande vid förnyad rättslig prövning.121 
Tvångsvårdstiderna skall vara så korta som möjligt och aktivt användas för att ge den 
behandling och det stöd som behövs för att vården skall kunna övergå i frivilliga former.122  
 
5 Lagtolkning 
 
Om anorexi ej kan anses passa in i de tvångsvårdsrekvisit som finns, vill jag undersöka vilka 
lagtolkningsmetoder som eventuellt kan användas för att tolka in anorexi. Det finns olika sätt 
att tolka en rättsregel. En bokstavstrogen tolkning innebär en beskrivning av textens språkliga 
innebörd, vilket belyses med hjälp av bl.a. lagdefinitioner, ordböcker och det sätt på vilket 
ord och uttryck som förekommer i lagen används i andra rättskällor och i vardagsspråket. En 
restriktiv tolkning innebär att det slutgiltiga tillämpningsområdet för en regel begränsas till 
vanliga fall. En extensiv tolkning innebär att det slutliga tillämpningsområdet för en regel 
omfattar mer än ordinära fall. Men dessa måste omfattas av regelns språkligt tänkbara 
mening.123 Tolkningen av texten blir vid en extensiv tolkning utvidgande och vid en restriktiv 
tolkning inskränkande.124 
En analogisk lagtolkning innebär att ett fall ligger utanför det språkligt sett tänkbara 
tillämpningsområdet för den ifrågavarande bestämmelsen, men att fallet trots detta bedöms 
med stöd av lagbestämmelsen eftersom lagbestämmelsen reglerar några andra fall som 
väsentligen liknar det aktuella. Laganalogi definieras dels efter ett tolkningssätt där man 
beaktar en väsentlig likhet mellan vissa fall och dels efter ett tolkningsresultat, vilket leder 
till en drastisk utvidgning av en lagbestämmelses tillämpningsområde.125 

                                                 
119 SOU 2006:100 – Ambition och ansvar. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer 
med psykiska sjukdomar och funktionshinder, s 420 
120 Prop. 1990/91:58, s. 102 
121 A.a., s. 4 
122 A.a., s. 65 
123 Peczenik, Aleksander, 1995, Juridikens teori och metod, s. 50f 
124 Hydén, Håkan, 2001, Rättsregler – en introduktion till juridiken, s. 115 
125 Peczenik, 1995, s. 52f 
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6 Analys 
 
De möjligheter som finns att tvångsvårda barn och unga är enligt 2 och 3 §§ LVU. I 2 § LVU 
stadgas miljöfallen, vilket möjliggör ett tvångsomhändertagande om det finns en påtaglig risk 
för att den unges hälsa eller utveckling skadas genom misshandel, otillbörligt utnyttjande, 
brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet. Denna paragraf blir således ej 
aktuell att tillämpa vid frågan om anorexi kan leda till ett tvångsomhändertagande. Istället är 
3 § LVU mer intressant för ett sådant omhändertagande, och då särskilt rekvisitet socialt 
nedbrytande beteende. De övriga möjligheter till tvångsvård på grund av den unges eget 
beteende, brottslig verksamhet och missbruk av beroendeframkallande medel, kan inte heller 
användas för att legitimera tvångsvård av anorektiker. 
 
Självdestruktivitet som anorexi är ett beteende som samhället motarbetar, men ändå är det 
inte självklart att exempelvis anorexi ska betraktas som ett socialt nedbrytande beteende 
enligt LVU. Unga som lider av anorexi eller andra självdestruktiva beteenden utsätter sin 
hälsa och utveckling för påtaglig risk att skadas. Deras hälsa och utveckling skadas genom att 
de slutar att äta och följden av detta blir såväl fysiska som psykiska skador eftersom 
tvångstankar, depression och ångest hör till en anorektikers sjukdomsbild. Kravet för påtaglig 
risk för skada föreligger, enligt lagens mening, om det är fråga om en konkret och klar risk 
för skada på den unges hälsa och utveckling. Också detta kriteriet får därför anses uppfyllt 
eftersom anorexi är en välkänd sjukdom med dokumenterat långvariga skador, som i vissa 
fall leder till döden. Således anser jag att det finns en påtaglig risk för att anorektikers hälsa 
och utveckling skadas, men detta är dock inte nog för att tvångsvård enligt LVU ska kunna 
aktualiseras. Utöver detta måste det vara fråga om ett annat socialt nedbrytande beteende.  
 
Varken lagtext, förarbetsuttalanden eller rättspraxis talar för att anorexi skulle vara ett sådant 
socialt nedbrytande beteende att 3 § LVU kan användas. Icke att förglömma är att psykisk 
störning i sig inte kan grunda tvångsvård utan endast det beteende som den psykiska 
störningen ger upphov till. Detta var också rättsfrågan i mål 2031-2002, där Kammarrätten 
dömde att det beteende som anorexi ger upphov till inte kan anses vara ett sådant socialt 
nedbrytande beteende att 3 § LVU kan tillämpas. Länsrätten var dock av en annan åsikt och 
dömde att beteendet som anorexi ger upphov till är att anse som ett socialt nedbrytande 
beteende.  
 
Vilka beteenden ger då anorexi upphov till? Med beteende avses, enligt förarbetsuttalanden, 
en persons sätt att uppföra sig eller uppträda. Det man främst förknippar med anorexi är en 
kraftig viktnedgång, till följd av ett kraftigt reducerat matintag. Andra följder är depression, 
tvångstankar och tvångshandlingar. Beteende valdes framför utredarens förslag ”levnadssätt” 
som innefattar en persons sätt att leva och speciella livsföring. Eventuellt skulle detta vidare 
begrepp gjort det möjligt att få in en anorektikers levnadssätt och beteende. Eftersom detta 
begrepp ej valdes och förarbetsuttalanden ej tar upp att anorexi skulle vara ett socialt 
nedbrytande beteende kan det ej anses rättsligt legitimt att anorexi skall grunda tvångsvård 
enligt 3 § LVU. 
 
Trots detta anförde länsrätten, i samma mål som ovan, att de störningar som den unge 
uppvisat framstod som uttryck för sådana yttringar av sociala anpassningssvårigheter som 
innebär en påtaglig risk för den unges hälsa och utveckling. Dessa yttringar ansågs 
jämförbara med ett sådant beteende som inte stämmer överens med samhällets 
grundläggande normer och som därför måste föranleda vård och behandling i någon form. 
Tyvärr framgår det inte på ett klart och tydligt sätt vilka störningar den unge har och som 
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länsrätten anser utgöra ett socialt nedbrytande beteende, möjligt att detta material är 
sekretessbelagt. Länsrätten anförde vidare att de störningar som den unge uppvisat ej kunnat 
bli föremål för frivillig vård då både den unge och modern motsatt sig sådan vård. Länsrätten 
kom fram till att den unge hade ett socialt nedbrytande beteende genom de ”störningar” som 
denna uppvisat. Domskälen känns ganska oklara, eftersom man får intrycket av att länsrätten 
dömt att anorexin (som de benämnt med störningen?) är ett socialt nedbrytande beteende, 
trots att detta ej får anses rättsligt legitimt enligt de förarbetsuttalanden som jag tagit upp 
tidigare. Om vi utgår från att länsrätten, trots viss oklarhet, ändå dömt att det är beteendet 
som anorexin givit upphov till som är socialt nedbrytande, innebär detta, om även 
kammarrätten hade dömt på liknande sätt, att det får avgöras från fall till fall om ett 
tvångsomhändertagande ska bli aktuellt, då det inte är säkert att alla anorektiker uppvisar 
exakt samma beteende.  
 
Kammarrätten å sin sida var tydliga med att klargöra att man dömde efter om det beteende 
som anorexin ger upphov till är socialt nedbrytande beteende enligt lagens mening. 
Kammarrättens domskäl är kortfattat och tar endast upp att den unga inte fullföljt sin 
skolgång och att detta i sig inte utgör grund för LVU-vård, vilket senare slogs fast i mål 
2656-04. Dessvärre vägs inte andra beteenden in i kammarrättens bedömning som jag antar 
att den unge uppvisat då vissa beteenden följer av sjukdomsbilden. Exempel på detta är 
tvångstankar, tvångshandlingar, depression och givetvis kraftigt reducerat matintag. Utöver 
detta är det vanligt att många börjar isolera sig från omvärlden och helt ägnar sina tankar åt 
mat, motion och ätande. Vad avser kammarrättens dom hade möjligtvis utgången blivit en 
annan om dessa beteenden tagits upp som avvikande från samhällets grundläggande normer i 
förarbetsuttalanden. Som rättsläget ser ut idag finns det, vilket kammarrätten också anförde, 
ej lagliga förutsättningar för ett tvångsomhändertagande av unga med anorexi. 
 
För kammarrättens restriktiva tolkning av 3 § LVU talar att anorexi ej nämns i förarbetena 
och att regeln skulle förlora sin rättssäkerhet och tydlighet. De tolkningsmetoder som 
eventuellt skulle kunna användas för att tolka in anorexi i lagens tillämpningsområde är 
analogisk eller extensiv tolkning. Det som skulle tala för en analogisk tolkning är att anorexi 
ligger utanför 3 § LVU:s betydelseområde. Villkoren för en analogisk tolkning kan anses 
uppfyllda eftersom det finns ett oreglerat rättsområde och det finns vissa likheter mellan de 
situationer lagen täcker och anorexi. Laganalogi skall dock användas med försiktighet och 
det är ytterst tveksamt om denna tolkningsmetod skulle kunna användas eftersom alla 
frihetsberövanden kräver stöd i lag enligt 2:8 och 2:12 RF. Eventuellt skulle därför en 
extensiv tolkning vara bättre. Eftersom förarbetena inte nämner att anorexi eller annat 
självdestruktivt beteende kan utgöra grund för tvångsvård enligt 3 § LVU skulle en extensiv 
tolkning av paragrafen eventuellt leda till att dessa beteenden faller in under paragrafens 
ytterområde och på så sätt kan utgöra grund för tvångsomhändertagande. Hänsyn skall tas till 
lagens ändamål, vilket i detta fall är att hjälpa barn och unga som, antingen genom sitt eget 
beteende eller genom den miljö de vistas i, påtagligt riskerar att skada sin hälsa och 
utveckling. Även detta kan emellertid ifrågasättas då frihetsberövande är av ett mycket 
ingripande slag och ett skyddsvärt intresse varför lagens ändamål inte kan dras hur långt som 
helst. 
 
En annan möjlighet att tvångsvårda unga som lider av anorexi skulle kunna vara med stöd av 
LPT. Det krävs enligt 3 § LPT att patienten har en allvarlig psykisk störning, ett 
oundgängligt behov av vård samt att patienten i fråga motsätter sig sådan vård. En person 
med anorexi kan i ett akut skede sägas ha en allvarlig psykisk störning, men oftast kommer 
de inte upp i den grad av psykisk störning som krävs för att lagen ska kunna tillämpas. Inte 
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heller i denna lags förarbeten nämns anorexi som grund för tvångsvård. En anorektiker kan 
vårdas enligt LPT i ett akut läge då patientens liv hotas på grund av dennes psykiska tillstånd.  
 
När det akuta behovet av vård inte längre föreligger kan den unge fortfarande ha behov av 
vård under en längre tid. Om patienten och/eller dennes föräldrar motsätter sig sådan vård 
finns det ingen möjlighet att hålla kvar patienten i behandling. Vanligen har inte anorektiker 
den allvarliga psykiska störning som lagen kräver, varför de ej kan bli föremål för en 
långvarig tvångsvård. Om man ändå kan säga att patienten har en allvarlig psykisk störning 
på grund av sin långtgående anorexi torde detta tillstånd efter kort tid av tvångsvård förlora 
sin, enligt lagtexten, allvarlighet. I en sådan situation finns det ej någon fortsatt möjlighet till 
tvångsvård, varför denna måste upphöra och patienten återigen får återgå till sina egna rutiner 
och matvanor. Som visat under kapitel 5.1 och 5.3 tar det lång tid för en person med anorexi 
att bli helt frisk, det kan ta allt från ett år till ett livslångt kämpande. Möjligheten att kvarhålla 
någon i enlighet med LPT:s regler är som huvudregel högst fyra veckor. Efter det ska vården 
övergå till frivilliga former. Om den unge kan anses uppvisa en allvarlig psykisk störning, 
och utöver detta uppfyller övriga rekvisit i 3 § LPT, ska tvångsvården pågå i fyra veckor. 
Detta är, enligt mig, inte tillräckligt då behandling av anorexi och en persons tankesätt kan ta 
väldigt lång tid att förändra. Vidare ställer jag mig tveksam till om en person med anorexi 
efter fyra veckor är öppen för frivillig vård, om vården överhuvudtaget blir så långvarig. Mot 
detta måste man väga in att det är svårt att bli frisk genom tvångsvård och att man alltid skall 
sträva efter frivillig vård för att vården ska få önskad verkan. 
 
Enligt statistik från Socialstyrelsen var det en övervägande andel pojkar som omhändertogs 
för sitt eget beteende enligt 3 § LVU. Detta skulle kunna innebära att pojkars beteende i unga 
år är ett större skäl för tvångsomhändertagande enligt LVU, eller att det finns en könsmässig 
differentiering i lagtexten. Efter att ha granskat statistik från Statens Institutionsstyrelse kan 
man konstatera att pojkar oftast tvångsomhändertas enligt 3 § LVU för kriminalitet, att det är 
ungefär lika många flickor som pojkar som tvångsvårdas för missbruk och att det är fler 
flickor än pojkar som omhändertas för annat socialt nedbrytande beteende. I de fall som togs 
upp under 4.2.4.1 och där rättsinstanserna ansåg att ett socialt nedbrytande beteende förelåg 
var grunden för tvångsomhändertagande ett utåtagerande beteende som tog sig uttryck i våld, 
aggressivitet, viss kriminalitet och enstaka bruk av narkotika. Som exempel på detta kan 
nämnas det vägledande rättsfallet från Regeringsrätten (RÅ 2000 ref 33), där en närmare 
innebörd av socialt nedbrytande beteende fastslogs. Den unge hade ett aggressivt beteende, 
svårt att behärska sig och att han hade hotat och slagit anhöriga och vänner. Han hade även 
gjort sig skyldig till brottsligt handlande och visat en tydlig dragning till asociala och 
destruktiva miljöer samt blivit dömd för olaga hot och brukat narkotika.  
  
Trots att fler flickor än pojkar omhändertas på grund av socialt nedbrytande beteende saknas 
en viktig flickproblematik. Anorexi och andra självdestruktiva beteenden anses inte omfattas 
av begreppet socialt nedbrytande beteende. Lagstiftaren har, i förarbetsuttalanden, ej valt att 
ta upp exempelvis anorexi, som får anses som en typisk flickproblematik då cirka 90 % av 
alla fall är flickor. Man kan fråga sig om detta, och andra liknande beteenden inte var 
påtänkta av lagstiftaren eller om lagstiftaren avsiktligt valde att avstå från att ta upp denna 
problematik. Kan det vara så att de beteenden som lagstiftaren tagit upp är klassiska 
”manliga” beteenden, som exempelvis kriminalitet och andra utåtagerande beteenden, medan 
flickor, med mer inåtvända och själdestruktiva beteenden inte varit påtänkta av lagstiftaren?            
 
Anledningen till varför lagstiftaren ej tänkt på typisk flickproblematik skulle kunna vara att 
pojkar ofta vänder sitt beteende mot andra och mot samhället, genom våld och kriminalitet, 
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medan en flicka ofta vänder beteendet mot sig själv och lider i det tysta. En annan förklaring 
skulle kunna vara att eftersom pojkars avvikande beteende är mer utåtagerande och skadar 
andra i högre utsträckning än flickors ger detta allvarligare konsekvenser ur ett 
samhällsperspektiv, framförallt vad gäller kriminalitet, om man jämför med flickor som 
skadar och utsätter sig själva för fara. Olika förväntningar på och värderingar av flickors och 
pojkars beteende leder till att olika beteenden bedöms som avvikande och blir föremål för 
ingripanden. Jag tror att samhället förväntar sig att pojkar och flickor ska bete sig på ett visst 
sätt, stereotypen av en pojkes beteende är att han är högljudd och bråkig, medan flickors 
stereotyp är att de är tystlåtna och lugna. Om en flicka är högljudd, bråkar och därigenom 
bryter förväntningen på hur en flicka ska bete sig, börjar man genast fundera på vad det är för 
fel. En pojkes liknande beteende är däremot mer accepterat. Jag anser att det inte hade varit 
helt orimligt att lagstiftaren tagit upp självdestruktivitet som en möjlighet för 
tvångsomhändertagande enligt LVU då detta är ett vanligt uttrycksmedel bland flickor. 
 
Som en följd av detta aktualiseras frågan om en psykisk störning, i vissa fall, ska kunna 
utgöra grund för tvångsvård enligt LVU. I SOU 2000:77 kom utredaren fram till att varken 
LVU eller LPT skulle utvidgas till att omfatta psykiska störningar som anorexi. Om en 
utvidgning av dessa lagar ändå skulle ske måste man fråga sig vilka andra psykiska 
störningar, förutom anorexi, som skulle omfattas. Kanske skulle en utvidgning leda till allt 
för stor rättsosäkerhet inför vilka störningar som ska anses omfattas och vart skall gränsen för 
grad av psykisk störning dras? Kanske skulle begreppet bli alltför brett och leda till att 
psykiska störningar, som egentligen ska hamna under LPT, hamnar under LVU.  
Detta är mycket svåra frågeställningar och gränsdragningsproblem, som jag ej avser att finna 
något svar på i denna uppsats. Vad man måste komma ihåg är dock att det föreligger ett 
allmänt accepterat samhällsansvar för barn och unga som far illa eller som gör sig själva illa. 
Detta samhällsansvar måste eventuellt prioriteras mot andra gemensamma värden som 
exempelvis rättssäkerhet och restriktivitet vad avser tvångsomhändertagande. Olika värden 
ställs hela tiden mot varandra och någon gång måste ett klart ställningstagande göras, då 
tvångsvård av anorektiker många gånger är på liv eller död.  
 
7 Slutsats 
 
Anorexi ryms ej under vare sig LVU eller LPT. De som lider av anorexi uppfyller två av tre 
krav för en tillämpning av 3 § LVU, men trots att deras hälsa och utveckling utsätts för en 
påtaglig risk att skadas kan anorektiker inte bli föremål för tvångsvård med stöd av denna 
paragraf. Detta beror på att lagstiftaren ej har tänkt på eller ej avsett att denna slags 
problematik skall inbegripas under begreppet socialt nedbrytande beteende. Således finns det 
ingen möjlighet till tvångsvård av anorektiker då varken lagtext, förarbetsuttalanden eller 
rättspraxis talar för detta. LPT kan endast tillämpas när en allvarlig psykisk störning 
föreligger. Unga med anorexi kommer sällan upp i den allvarlighet som lagen kräver, men i 
ett akut inledande skede kan LPT ändå användas. När allvarligheten i den psykiska 
störningen ej längre existerar kan de inte kvarhållas för tvångsvård enligt LPT. Den tid som 
anorektiker kan tvångsvårdas är ofta inte tillräcklig då sjukdomen har en väldigt lång 
behandlings- och tillfrisknandeperiod. Då det är mycket svårt att få en patient med anorexi att 
inse sin sjukdom och själv gå med på frivillig vård, åtminstone i det inledande skedet av 
behandlingen, och det ej finns någon möjlighet att tvångsvårda anorektiker så lämnas de mer 
eller mindre åt sitt öde som rättsläget ser ut idag. Unga med anorexi befinner sig således i en 
gråzon där varken LVU eller LPT kan tillämpas för att möjliggöra tvångsvård. Denna gråzon 
mellan allvarlig psykisk störning och socialt nedbrytande beteende finns på grund av att 
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lagliga förutsättningar för att tvångsvårda unga med anorexi inte kan erhållas vare sig i LPT 
eller i LVU, tillhörande förarbetsuttalanden eller rättspraxis. 
 
I ett de lege ferenda-perspektiv anser jag att det måste finnas lagliga förutsättningar för att 
tvångsvårda unga med anorexi. Samhället har ett ansvar och kan inte bara stå bredvid och 
iaktta när anorektiker svälter sig själva till döds. Tolkningsmetoder, som extensiv tolkning, 
skulle kunna användas, men det är ej önskvärt att tänja på lagen för mycket. Istället anser jag 
att det är mer rättssäkert med en lagändring. Vilken av de båda tvångsvårdslagarna ska då 
ändras? Det är önskvärt att LVU ska omfatta typisk flickproblematik som anorexi och bättre 
återspegla flickors inåtvända, självdestruktiva beteenden. Vad avser att psykisk störning i sig 
inte kan grunda tvångsvård enligt LVU är det en problematik avseende vart gränser ska dras 
och vilka störningar som ska omfattas. Också här finns det en risk att lagen tänjs och till slut 
förlorar sin rättssäkerhet och tydlighet. Jag tror inte att man får anorexi på grund av en 
psykisk störning utan att man får en psykisk störning på grund av anorexin. Anorexin och 
den psykiska störningen livnär så att säga varandra. Detta innebär att det ofta är fråga om en 
tillfällig psykisk störning under den tid man lider av ätstörningen. Också detta skulle kunna 
bidra med svar på vart gränsen för vilka psykiska störningar som ska omfattas av LVU:s 
tillämpning skall dras. 
 
Istället för en ändring av LVU så att också psykiska störningar kan grunda tvångsvård så 
kanske en ändring av LPT är mer eftersträvansvärt. Det är viktigt att anorektiker får adekvat 
vård och denna finns att få inom psykiatrin, varför det är önskvärt att tvångsvård sker med 
stöd av LPT. Det är inom dessa instanser som kunskap och kompetens för behandling finns. 
En ändring av lagen skulle innebära att anorexi nämns uttryckligen som grund för tvångsvård 
enligt LPT eller att allvarlighetsgraden på den psykiska störningen ändras så att den bättre 
passar självdestruktiva beteenden.  
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