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Abstract 
Author: Svante Sundgren 
Title: LVU and psychiatric disabilities - an analyis of sentences from legal hearings 
regading LVU. [Translated tiltle] 
Supervisor: Helena Hansson 

This paper takes it starting point in a prejudice sentence from Regeringsrätten in 
2010. The prejudice states that socially corrosive behaviour (socialt nedbrytande 
beteende) that can be viewed as a symptom of a psychiatric disability, e g ADHD and 
disability in the austism-spectra, not can be used to define socially corrosive 
behaviour in the meaning of 3 § LVU. From that starting point this paper aimed to 
analyse how socially corrosive behaviour is constructed in the sentences produced in 
Förvaltningsrätten in cases regarding 3 § LVU and how the juridical system relate to 
the psychiatric discourse. And also who it is that has the knowledge and the power to 
describe and define socially corrosive behaviour and psychiatric disability. The 
analysis showed that some of the key-terms that are used to construct socially 
corrosive behavior, such as aggression, in the psychiatric discourse are used to 
construct a psychiatric diagnosis. Professional psychiatrists are the only ones who can 
diagnose a disability and the professions words, the diagnosis, carries a lot of weight. 
The social welfare secretaries also use psychological explenations when describing 
the childrens need of care. It seems as if behaviours that are extrovert are less likely to 
be explained by the psychiatric knowledge then the behaviours that are introvert.  

keywords: LVU, psychiatric disability, aggression 
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1.Inledning 
2010 kom en prejuducerande dom från Regeringsrätten som satte strålkastarljuset på 

ett dilemma som de som arbetar med tvångsvård av barn måste förhålla sig till. 

Nämligen frågan om beteenden som kan ses som symptom av funktionshinder kan 

ligga till grund för vård enligt 3 § i lagen (1990:52) om särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU). Jag gjorde min praktik på en sektion för ungdomsutredningar på 

Individ- och familjeomsorgen och en viss skepsis och kanske också en del oro spred 

sig i arbetslaget när prejudikatet blev känt; skulle man inte längre kunna placera 

ungdomar som har ADHD? Vad skulle hända med de ungdomar som redan placerats 

och som har en diagnos? En del ungdomar placeras för att utredas, vad händer om 

utredningen visar att de har ett funktionshinder? Utöver dessa konkreta 

verksamhetsfrågor så reste det här frågor även hos mig; är det möjligt att någonsin 

avgöra huruvida ett beteende beror på ett funktionshinder eller om det har andra 

förklaringar? Ser Regeringsrätten vård enligt LVU som ett straff som 

funktionshindrade har rätt att slippa?  

 

1.1 Problemformulering 
Enligt uppgift från Statens institutionsstyrelse (SiS) har så många som 40 procent av 

de som vårdas på särskilda ungdomshem psykiska problem och dessa barns 

vårdbehov möts inte på ett tillfredsställande sätt (SOU 2000:77). Av socialstyrelsens 

allmänna råd gällande tillämpningen av LVU (SOSFS 1997:15) framgår det att 

funktionshinder, eller en psykisk störning, inte i sig är en grund för omhändertagande 

enligt LVU men att om den unge ”till följd av en psykisk störning” har ett socialt 

nedbrytande beteende kan barnet vårdas enligt LVU. Hur samhället ska kunna ge barn 

som har ett socialt nedbrytande beteende och som även har psykiska problem adekvat 

vård är ett dilemma som funnits med sen lagens barndom. 

Regeringsrätten har med sitt prejudikat inte visat upp ett nytt problem utan snarare 

närmare definierat en linje som det rått osäkerhet kring var den går. Som jag ser på 

saken är det som händer i och med Regeringsrättens prejudikat att även socialt 

nedbrytande beteende som riktas mot omgivningen kan ses som symptom på 

psykiatriska funktionshinder. Den prejudicerande domen säger inte att ett psykiatriskt 
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funktionshinder omöjliggör placering enligt LVU, men att beteenden som kan ses 

som symptom av fuktionshinder inte är att betrakta som socialt nedbrytande i lagens 

mening. 

Om ett barn riskerar sin hälsa och utveckling genom missbruk av beroende-

framkallande medel eller kriminellt beteende verkar Regeringsrätten mena att 3 § 

LVU fortfarande är tillämplig, med eller utan psykiska problem. Den svåra 

bedömningen blir när den unge har det som i lagen benämns ”annat socialt 

nedbrytande beteende”. Lagen ger ingen vidare definition av vad ett sådant beteende 

innebär, men Socialstyrelsen skriver att annat socialt nedbrytande beteende är sådant 

beteende som “avviker från samhällets grundläggande normer på ett sätt som kan leda 

till en påtaglig risk för den unges hälsa och utveckling” och ger exempel på sådant 

beteende som prostitution och vistelse i missbruksmiljöer (SOSFS 1997:15). 

Varken Socialstyrelsens råd eller Regeringsrättens prejudikat är helt lätta att tolka och 

jag menar att det dels finns ett problem i att det juridiska läget är oklart. Men framför 

allt kanske det föreligger ett problem i hur de ungdomar som riskerar sin hälsa och 

utveckling med ett beteende som anses vara socialt nedbrytande och samtidigt kan ses 

som ett symptom på funktionshinder ska kunna få den vård de behöver.  

När beskrivningen av ett “annat socialt nedbrytande beteende” överensstämmer mer 

med en symptombild för ett psykiatriskt funktionshinder eller en psykisk störning än 

det gör med de exempel som ges i Socialstyrelsens allmänna råd, vad händer då? Är 

till exempel aggressivitet ett symptom på ett funktionshinder?  

Detta kommer jag försöka belysa genom att analysera LVU-domar. LVU-domar 

tillkommer i en juridisk diskurs och nämnden, som ansöker om vård enligt LVU, 

kombinerar ofta juridiska och psykologiska argument när de argumenterar för att det 

föreligger ett vårdbehov. Men även den psykiatriska diskursen tar plats. I 

Regeringsrättens dom är det med verklighetsbeskrivningar från den psykiatriska 

diskursen som nämndens ansökan avslås. Vilket utrymme ges dessa olika diskurser i 

LVU-domar? Och hur förhåller sig dessa diskurser till varandra? Vem anses inneha 

expertisen och vem får uttala sig? 
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1.2 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att genom analys av domar från LVU-ärenden, där 

barnets beteende definieras som ett problem och där även den psykiatriska diskursen 

ges plats, undersöka hur annat socialt nedbrytande beteende konstrueras och hur 

rätten förhåler sig till den psykiatriska diskursen.  

 

1.3 Frågeställnignar 
Hur konstrueras annat socialt nedbrytande beteende i LVU-domar? 

Hur förhåller sig rätten till den psykiatriska diskursen? 

 

1.4 Avgränsningar 
Regeringsrättens dom väcker många frågor men jag har känt mig tvungen att avgränsa 

den här uppsatsen till att beskriva hur rättsväsendet agerar i ärenden där socialt 

nedbrytande beteende och psykiska problem båda är närvarande. Min första tanke var 

att ifrågasätta om man någonsin kan säga att ett beteende beror på än det ena eller än 

det andra, och hur rätten (alternativt socialtjänsten) i sådana fall styrker sådana 

påståenden. Men det blir nästan en filosofisk fråga och om än intressant visade det sig 

svårt att hitta något att analysera empiriskt - rättsväsendet visade sig inte vara så 

benäget att resonera filosofiskt i sina domar.  

Jag har alltså fått nöja mig med att försöka klargöra hur rätten förhåller sig till 

konstruktionerna av socialt nedbrytande beteende och psykiska problem snarare än att 

klargöra hur de argumenterar för eller förklarar sitt förhållningssätt.  

 

1.5 Begreppsförvirring 

Det råder viss begreppsförvirring kring det jag i uppsatsens titel kallar psykiatriska 

funktionsnedsättningar. I det material jag läst under arbetet med den här uppsatsen, 

författat av Förvaltningsrätten, av Regeringsrätten, av författarna till de offentliga 

utredningarna, i Socialstyrelsens allmänna råd och så vidare används en uppsjö av 

begrepp: psykiska problem, psykiatriska problem, neuropsykiatriska problem, 

neuropsykiatriska funktionshinder, psykiska störningar, psykopatologi och så vidare. 

Jag kan inte svara på om författarna medvetet gör distinktioner mellan dessa olika 
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begrepp och menar att de har olika innebörd eller om det bara är så att det inte råder 

enighet kring hur dessa tillstånd ska benämnas. Jag har valt att i stort sätt se de olika 

begreppen som omskrivningar av samma sak - nämligen som en beskrivning av en 

“oförmåga att kunna handskas med sitt liv” och som en “oförmåga att klara av att 

hantera samhällets grundläggande normer beroende på hennes känslomässiga 

upplevelse av sig själv i förhållande till omvärlden” (Schlytter 1999). Detta är den 

definition Socialstyrelsen ger på psykisk störning i SOU 1984:64 (Psykiatrin, tvånget 

och rättssäkerheten). 

 

1.6 Disposition 
Den här uppsatsen har en gemensam rubrik för metod och teori. Detta då metoden att 

analysera vilken verklighet som en text konstruerar är tätt sammankopplad med ett 

teoretiskat ramverk. Eller som Jönsson (2010) skriver: diskursanalys är både teori och 

metod. 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 
Här kommer jag efter en kort historisk tillbakablick beskriva de lagar som ligger till 

grund för de domar jag analyserat. Jag kommer vidare att redogöra för vad som sagts 

om gränsdragningsproblematiken mellan socialt nedbrytande beteende i lagens 

mening och psykiska problem tidigare. Jag kommer beskriva de psykiska problem 

som är aktuella i prejudikatet och i domarna - nämligen ADHD, beteendestörning och 

funktionsnedsättning i autismspektrat. Jag kommer också att redogöra för processen 

kring LVU och något om evidensen kring tvångsvården av barn. 

 

2.1 Historisk bakgrund 
Att samhället kan överta ansvaret för barns utveckling från vårdnadshavarna är något 

väldigt kontroversiellt och kan ses som socialtjänstens yttersta form av 

myndighetsutövning. Ur ett historiskt perspektiv var det på 1800-talet som lagar först 

stiftades för att skydda barn, detta i Frankrike. Industrialiseringen och urbaniseringen 

på 1800-talet ledde till att individens problem också vållade staten problem och en 

aktiv familjepolitik fördes med syftet att skapa en stark befolkning (Ponnert 2007). 

Tvångsvård av barn har historiskt beskrivits som en gåva till barnet, att staten räddar 

barnet ur hemska förhållanden och ett predestinerat kriminellt beteende, även om det 
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finns tankar om att tvångslagarnas syfte kanske egentligen är att skydda samhället 

från de vanartiga barnen (a a). 

1902 kom den första svenska lagen på området, lagen (1902:67) om i sedligt avseende 

försummade och vanartiga barn. Den lagen gav för första gången samhället möjlighet 

att tvångsomhänderta barn som riskerade att utvecklas ogynnsamt på grund av 

föräldrarnas bristande uppfostran (Ponnert 2007). Drygt tjugo år senare trädde lagen 

(1924:361) om samhällets barnavård i kraft. Under dessa tjugo år hade arbetar-

rörelsen växt sig stark och ökat fokus fästes på individens rättigheter och lagen tillät 

staten att omhänderta barn för att skydda dem från misshandlande föräldrar. Nästa 

stora förändring av lagen skedde i och med att lagen (1960:97) om samhällets 

barnavård kom till.  Den lagen kom till i en kontext där barn- och ungdomspsykiatrin 

vunnit mark och psykiatriska förklaringsmodeller börjat användas. Åldersgränserna 

höjdes nu till 18 år för miljöfallen och 21 för beteendefallen (Ponnert 2007). 

1982 ersattes den gamla lagen så med socialtjänstlagen (1980:620) och lagen 

(1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Mer om dessa lagar 

nedan. 

 

2.2 Juridisk bakgrund 

2.2.1 Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL 

Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) ålägger socialnämnden att verka för att barn och 

ungdomar växer upp under trygga förhållanden. Vidare ska socialnämnden också 

sörja för att barn som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det stöd och skydd de 

behöver och om hänsyn till barnets bästa motiverar det, vård och fostran utanför det 

egna hemmet (5 kap. 1 § SoL). 1 kap 2 § SoL klargör att vid alla åtgärder som rör 

barn ska det ”särskilt beaktas vad hänsynen till barns bästa kräver” och att alla under 

arton år är barn. Om inte behövlig vård kan ges på frivillig väg kan socialnämnden 

ansöka om vård enligt LVU. LVU är tillsammans med Lagen (1988:870) om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM) till skillnad från SoL en tvingande lag. När den unge 

har psykiska problem kan också lagen (1999:1128) om psykisk tvångsvård LPT, vara 

aktuell att använda för att ge den unge den vård hen behöver. Nedan kommer jag 

beskriva förutsättningarna för när LVU och LPT är tillämpliga. 
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2.2.2 Lagen (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga - LVU 

Socialnämnden kan ansöka om vård mot den unges och / eller dennes vårdnads-

havares vilja när rekvisiten i 1 § LVU tillsammans med 2 § LVU och / eller 3 § LVU 

uppfylls. Att inte samtycke finns är till och med en förutsättning för att kunna 

använda LVU, eller åtminstone måste samtycket bedömas inte vara tillitligt. Om 

samtycke till vården finns ska vården ges genom SoL. Beslut om vård fattas av 

Förvaltningsrätten. 2 § LVU beskriver de så kallade miljöfallen, där den unges miljö 

äventyrar den unges hälsa och utveckling medan 3 § LVU beskriver de så kallade 

beteendefallen där den unges egna beteende riskerar den egna hälsan och utveck-

lingen. Beteende som enligt 3 § LVU ska ligga till grund för beslut om vård är 

”missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat 

socialt nedbrytande beteende”. Någon definition av annat socialt nedbrytande 

beteende finns inte i lagen men enligt förarbetena menas beteenden som avviker från 

samhällets grundläggande normer, som exempel ges enstaka kriminella handlingar, att 

vistas i missbruksmiljöer eller att prostituera sig (Norström Thunved 2009). 

Viktigt är också att rekvisiten i 3 § LVU bara kan anses vara uppfyllda om beteendet 

riskerar att skada barnet självt. Huruvida beteendet medför risk för att skada andra ska 

inte ha betydelse vid bedömningen (Mattsson 2002). 

 

2.2.3 Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård - LPT 

LPT är, liksom LVU och LVM, en tvingande lag. Det är den tvingande lag som hälso- 

och sjukvården kan använda när behövlig vård inte kan tillhandahållas på frivillig 

väg. Ansökan om vård enligt LPT görs av läkare men beslutas, i likhet med vård 

enligt LVU, av Förvaltningsrätten (SOU 2000:77). För att lagen ska vara tillämplig 

krävs att patienten har en allvarlig psykisk störning och att hen på grund av denna och 

sina övriga personliga förhållanden har ett oundgänligt behov av psykiatrisk 

dygnsvård (SOU 1998:31). Allvarlig psykisk störning exemplifieras i förarbetena till 

lagen framför allt som tillstånd av psykotisk karaktär. Även allvarliga depressioner 

med självmordstankar, svårartade personlighetsstörningar, alkohol- och drogpsykoser, 

allvarliga förvirringstillstånd som kan drabba missbrukare samt svårartade 

abstinenstillstånd kan göra lagen tillämplig (SOU 1998:31). Hänsyn ska också tas till 
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om patienten på grund av sin störning är farlig för sin eller för andras hälsa eller 

personliga säkerhet. LPT är tillämplig på barn men den används sällan (SOU 

1998:31). 

 

2.2.4 Regeringsrättens prejudicerande dom 

Den tredje mars 2010 meddelade Regeringsrätten i domen Regeringsrätten mål 146-

09, 2010 att ”ett beteende som närmast kan betraktas som symtom på en psykisk 

störning inte utgör sådant beteende som avses i 3 § LVU” och ”För att ett visst 

beteende ska karakteriseras som ett socialt nedbrytande beteende i LVU:s mening bör 

krävas att det inte framstår som ett uttryck för den psykiska störningen utan i princip 

lika väl kan iakttas hos någon utan ett sådant funktionshinder”. Just det fallet 

behandlade en flicka som hade ett utagerande beteende där hon varit våldsam och 

hotfull mot sin omgivning. Hon hade diagnostiserats med ADHD och autism-

spektrumstörning. Regeringsrätten menade att hennes beteende inte kunde ses som ett 

socialt nedbrytande beteende i lagens mening och avslog nämndens ansökan. Detta då 

hennes beteende “i huvudsak är att betrakta som symtom på hennes psykiska 

funktionshinder”.  Huruvida LPT är tillämpligt uttalar sig inte Regeringsrätten om, 

men då ansökan om vård gjorts enligt LVU kan man möjligen anta att flickans läkare 

anser att hennes situation inte motsvarar de kriterier som krävs för vård enligt LPT. 

 

2.2.5 Skrivet tidigare om den juridiska situationen 
Detta är inte första gången som gränsdragningsproblematiken mellan socialt 

nedbrytande beteende i 3 § LVU:s mening och psykiatriska funktionshinder 

uppmärksammas. Redan i förabetena till LVU (SOSFS 1997:15) står det att läsa: 

  “En psykisk störning hos den unge utgör i sig inte grund för vård med stöd av LVU. När det 

 gäller ungdomar som till följd av en psykisk störning missbrukar, begår brott eller har ett 

 annat socialt nedbrytande beteende kan det dock finnas skäl att ingripa med ett 

 omhändertagande med stöd av LVU.” 

Statens offentliga utredningar (SOU) publicerade 1998 Det gäller livet - Stöd och 

vård till ungdomar med psykiska problem (SOU 1998:31). Barnpsykiatrikommitén 

fick i uppdrag att bland annat överväga om dåvarande ansvarsgränser mellan 

socialtjänsten och hälso- och sjukvården var de mest lämpliga. Utredningen pekar på 

att det finns oklarheter kring socialtjänstens ansvar gällande ungdomar som behöver 
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tvångsvårdas. Det konstateras att psykiska problem inte är ett kriterium för 

omhändertagande enligt LVU men att vissa ungdomar trots det vårdas enligt LVU när 

LPT inte är tillämplig. Utredningen föreslår att socialtjänsten bör utveckla sitt 

tvärvetenskapliga kunnande och utveckla öppenvårdsinsatser samt att en översikt av 

gränsdragningen mellan LVU och LPT görs (SOU 1998:31).  

År 2000 publicerade SOU Omhändertagen - samhällets ansvar för utsatta barn och 

unga (SOU 2000:77). Utredningen fick direktiv om att bland annat utreda var gränsen 

mellan omhändertagande med stöd av LVU och LPT ska dras. Utredaren kom fram 

till att LVU inte bör utvidgas till att omfatta unga med psykiska problem och att inte 

heller LPT bör utvidgas. Detta motiverades primärt med att ökat tvång mot ungdomar 

inte är rätt väg att gå utan att samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin och 

socialtjänsten måste förbättras. De brister i samverkan som beskrivs yttrar sig som att 

socialtjänsten, med rätta, upplever att psykiatrin inte vill eller kan vårda de barn som 

har social problematik vid sidan av den psykiska. Socialtjänsten har det yttersta 

ansvaret och en konsekvens av detta blir att socialtjänsten placerar barn med psykisk 

problematik på instittioner som inte har kompetensen att möta deras behov (SOU 

2000:77). 

 

2.2.6 Psykisk störning och LVU 
Schlytter (1999) beskriver hur flickor med psykiska problem och som gjort 

självmordsförsök bereds vård enligt 3 § LVU utan att rekvisiten är uppfyllda. I flera 

av domarna hon analyserat är det istället så att domen hänvisar till socialtjänstens 

övergripande ansvar för ungdomar som riskerar att fara illa. Vilket hon tolkar som att 

domstolen menar att socialtjänsten måste ingripa om inte sjukvården har laglig rätt att 

göra så. Hon menar att detta strider mot lagens intention, att självmordförsök inte är 

att betrakta som socialt nedbrytande beteende. 

En psykisk störning definieras i SOU 1984:64 som en oförmåga att kunna “handskas 

med sitt liv” och en oförmåga att klara av att “hantera samhällets grundläggande 

normer beroende på hennes känslomässiga upplevelse av sig själv i förhållande till 

omvärlden” (Schlytter 1999). Det är en stor skillnad på att inte kunna hantera 

samhällets grundläggande normer och som det står i förarbetena till LVU att bryta 

mot samhällets normer (a a). 
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2.2.7 Sammanfattning av det juridiska läget 
Att ett beteende är socialt nedbrytande betyder alltså inte per automatik att det kan 

ligga till grund för ett beslut om vård enligt LVU. Men det är inte heller så att en 

psykisk störning omöjliggör vård enligt LVU. Detta har varit fallet ända sedan LVU 

konstruerades. Men Regeringsrättens dom (Regeringsrätten mål 146-09, 2010) säger 

att om ett annat socialt nedbrytande beteende, annat än kriminalitet och missbruk, kan 

ses som ett uttryck för en psykisk störning kan det inte anses vara socialt nedbrytande 

beteende i LVU´s mening.  

 

2.3 Psykiatriska funktionsnedsättningar 

Nedan kommer jag beskriva de psykiatriska diagnoser som är aktuella i 

Regeringsrättens dom och i de domar som utgör uppsatsens empiri. Detta för att visa 

hur symptomen för dessa funktionsnedsättningar beskrivs av den psykiatriska 

expertisen. Gemensamt för dessa funktionsnedsättningar är att diagnosen inte ställs 

utifrån fysiologiska tillstånd utan istället utifrån uppfyllandet av en rad kriterier. Detta 

utesluter dock inte att det kan finnas bakomliggande fysiologiska förklaringar. 

Gemensamt för diagnoserna är också att beteendet ska ha kunnat observeras i tidig 

ålder. Men först en beskrivning av hur barns beteenden kan kategoriseras och som 

visar på komplexiteten i dessa barns beteendeproblem. 

 

2.3.1 Externaliseringsproblem och internaliseringsproblem 

Lyman och Campell har utvecklat en metod som delar upp barns beteenden i två 

kategorier: externaliseringsproblem och internaliseringsproblem. Det externaliserade 

beteendet är riktat mot omvärlden och beskrivs som innefattande hyperaktivt 

beteende, aggression och antisocialt beteende och speglar beteendestörningar 

beskrivna i ICD-10, CBCL och DSM-IV (de psykiatriska manualerna för 

diagnosställning). Internaliseringsproblem beskrivs genom affektiva sjukdomar 

specificerade i samma manualer och innefattar depression, ångest och social 

tillbakadragenhet. Båda dessa kategorier av beteenden ses som ett resultat av en 

transaktionell process mellan riskfaktorer i personligheten, i uppfostran och i 

omgivningen (Andreassen 2003). 
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2.3.2 ADHD 
ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder (utläses på 

svenska som hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning). Uppmärk-

samhetsstörningen visar sig genom att barnet gör slarvfel i skolan, är ouppmärksam 

på detaljer, inte följer instruktioner, är oorganiserad, lättdistraherad och glömsk. 

Hyperaktiviteten visar sig genom att barnet inte kan sitta still, är pratig, avbryter och 

har svårt att vänta på sin tur (Allgullander 2008). Dessa symptom ligger också till 

grund för diagnostiserandet av ADHD enligt DSM IV (Broberg, Almqvist & Tjus 

2003). ADHD kan, beroende av omständigheter, åtföljas av låg frustrationströskel, 

vredesutbrott, ohörsamhet, utstötning och nedsatt självkänsla (Allgullander 2008). 

ADHD är vanligare hos pojkar än hos flickor, och pojkar har också oftare inslag av 

aggressivitet (Broberg et al 2003). Aggressivitet är så vanligt före-kommande bland 

barn med ADHD att det höjts röster för att differentiera ADHD med eller utan 

aggressivitet (Broberg et al 2003). Några exakta siffror finns inte, men internationella 

studier visar att den sammanlagda förekomsten av ADHD ligger mellan tre och sex 

procent, medan svenska studier pekar på att ungefär sex procent har ADHD (a a). 

Många barn som har ADHD har även andra störningar, så kallad komorbitet. Drygt 

hälften av barnen som har ADHD har även trotssyndrom och var femte har 

uppförandestörning, även komorbitet med depression är vanligt (Broberg et al 2003; 

Socialstyrelsen 2004). 

 

2.3.3 Uppförandestörning 

Uppförandestörning utmärks av ett beteende där den unge kränker andras 

grundläggande rättigheter och bryter mot samhällets sociala normer. Beteendet 

utmärks också av högt risktagande trots risk för bestraffning, detta på grund av att 

faror och hot inte aktiverar stressaktiveringssystemen i hjärnan på ett normalt sätt 

(Allgullander 2008). Typiska yttringar av diagnosen är enligt Allgulander (2008):  

 “aggressivitet och hot, slagsmål, trakasserier, användande av tillhyggen, grymhet mot 

 människor och djur, väskryckning, rån, sexuellt tvång, avsiktlig brand eller 
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 egendomsförstörelse, inbrott, undanflykter, snatteri, förfalskning, rymning och skolk.” 
   

Vidare är ofta uppförandestörning grund till missbruk och kriminalitet. Om beteendet 

fortsätter i vuxen ålder kan det övergå i antisocial personlighetsstörning (Allgullander 

2008). 

 

2.3.4 Autismspektrumstörningar 

Autismspektrumstörningar omfattar diagnoserna autism och aspergers sydndrom. 

Typiskt för autism är störd utveckling av social förmåga och kommunikation. Barn 

med austism har också begränsade intressen, något som utmärks av ritualer och fixa 

ideer. Förmågan till mentalisering är också starkt nedsatt, alltså förmågan att sätta sig 

in i hur andra människor tänker och känner (Allgulander 2008). Dessa 

funktionsnedsättningar är även typiska för aspergers syndrom. Skillnaden mellan 

autism och aspergers syndrom ligger framför allt i att den med autism följande 

bristfälliga kognitiva förmågan och språkstörnignar inte förekommer vid asperger (a 

a). Aggressivitet och självdestruktivt beteende är vanligt (a a). 

 

2.4 LVU-processen i en juridisk diskurs 
Att besluta om vård enligt LVU är myndighetsutövning. Myndighetsutövning är 

samhällets maktbefogenheter över medborgarna och måste alltid ha lagligt stöd 

(Schlytter 1999). Ponnert (2007) beskriver att det juridiska fältet tillskrivs hög 

legitimitet i samhället och socialtjänsten drar nytta av den legitimiteten då det faktiska 

beslutet om tvångsvård, efter ansökan från nämnden, fattas i domstol. Den ökade 

legitimiteten den juridiska diskursen medför innebär att socialtjänsten, eller nämnden, 

måste anpassa sitt sätt att argumentera efter juridikens diskurs. Detta tar sig uttryck 

genom att nämnden för fram vad Ponnert (2007) kallar manifesta symptom som 

fungerar som rättsliga bevis. Bevisföringen görs med rättsliga bevis som kan påvisa 

och styrka vårdbehovet, det kan exempelvis vara erkännanden, polisanmälningar och 

droganalyser. Den här “juridifieringen” leder till att det i LVU-ansökningarna blir ett 

stort problemfokus och det leder till stereotypa beskrivningar av klienter och problem. 

Utöver att föra i bevis att ett vårdbehov föreligger ska också socialsekreteraren 

besluta om vårdplan, och för detta krävs ett tänkande som sätter den konkreta 

människan och dennes relationer i centrum (Schlytter 1999). Det föreligger alltså ett 
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diskrepans mellan socialsekreterarnas och juristernas argumentationstekniker och sätt 

att beskriva världen, eller ett avsnitt av världen. De tillhör olika diskurser. 

Nämnden använder även “social bevisföring”, en bevisföring där psykologiska 

tolkningar kring barnet anges som argument för saken. Argumentationen från 

nämndens sida kommer med andra ord från flera fronter samtidigt och kan upplevas 

som hård (Ponert 2007).  

 

2.5 Resultat av institutionsvård av barn med beteendeproblem 
Socialt arbete strävar efter att använda evidensbaserade metoder i behandling. Om 

institutionsbehandling med tvång kan man generellt säga att resultaten inte är särskilt 

positiva. Ponnert (2007) skriver att den ökade kunskap som forskningen ger 

socialsekreterarna om de svaga resultat som tvångsvård har gör att socialsekreterarna 

beskriver sitt arbete som att inte göra bra utan snarare göra det minst dåliga. 

Andreassen (2003) skriver i sin forskningsöversikt om ungdomar som vårdas på 

institutioner att faktorer hos barnet som förutsäger dåliga resultat av institutions-

behandling bland annat är ADHD, depression/nedstämdhet, neurologiska eller 

psykotiska symptom och svag intellektuell förmåga. Det råder dock en viss osäkerhet 

kring reliabiliteten av undersökningar då de inte utförts med kontrollerad 

forskningsdesign. Vidare skriver han att det finns ett samband mellan psykoser och 

undersocialiserad aggressiv beteendestörning (conduct disorder) och dåligt resultat av 

behandlingen. Vidare har barn som debuterar tidigt i sitt beteende sämre prognos än 

de som debuterar sent. Faktorer som predestinerar positiva resultat ligger framför allt 

utanför barnet och beskrivs av Andreassen (2003) som hur familjen fungerar, 

planerad utskrivning, fullföljande av programmet och deltagande i eftervård. 

Den enskilt viktigaste prediktorn för misslyckande av institutionsvård beskrivs som 

allvarliga kognitiva funktionsproblem tillsammans med svag kognitiv social funktion 

hos barn med allvarliga beteendeproblem. Detta då dessa barn ofta misstolkar 

aggression som en metod att uppnå något och att de förmodar att andra har fientliga 

avsikter (Andreassen 2003). 

Slutsatsen av detta blir att de barn som institutionerna mest har att göra med också är 

de som svarar sämst på behandlingen. Och att de som har störst problem också är 
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svårast att behandla. Det är dock också så att dessa barn har sämst prognos även utan 

behandling (Andreassen 2003). 

 

3. Metod och teori 

Här kommer jag beskriva den metod jag använt och den teori som metoden vilar på. 

Jag inleder med att motivera mitt val av metod för att sedan beskriva diskursanalys 

och de teorier som diskursanalysen vilar på. 

3.1 Val av metod 

För att svara på de frågeställningar jag har skulle jag kunnat gå till väga på många 

olika sätt. Jag skulle gärna intervjuat ungdomsutredande socionomer, psykologer på 

BUP, juristerna som skriver domarna, behandlare, föräldrar, ungdomarna själva, 

utöver att läsa domar, utredningar och akter. Men tiden och resurserna är naturligtvis 

begränsade (Aspers 2007). Men jag vill ändå att min empiri ska säga mig så mycket 

som möjligt i relation till syftet med min uppsats. Bryman (2011) skriver att kvalitativ 

forskning oftast bedrivs på empiri som väljs ut genom ett målstyrt urval, vilket 

betyder att man väljer empiri som man tror kan svara på den fråga man vill ställa. Jag 

har genom ett sådant målstyrt val kommit fram till att jag ska analysera domar i fall 

som behandlar LVU § 3, och där rätten också ger utrymme åt den psykiatriska 

diskursen.  

 

3.2 Dokumentanalys 
Att studera dokumenten istället för att intervjua de som skriver dokumenten har 

förstås för- och nackdelar. Aspers (2007) invänder mot att bara använda text som 

empiri. Han menar att en handling som beskrivs av en text bara kan förstås till en viss 

del och att bara den som observerar handlingen kan förstå den helt. Han menar att 

meningen inte bara finns i texten, men jag vill vända mig emot detta då texten i en 

dom är domen. Den är visserligen resultatet av en utredning och av en förhandling 

men slutligen är det som står i domen ändå det som är domen. Misslyckas den som 

formulerar domen att med texten förmedla något den vill förmedla så är detta något 

att som forskare förhålla sig till. Det som inte nämns kan vara lika intressant som det 

faktiska innehållet (May 2001). Bryman (2011) framhåller också att analys av 
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dokument är icke-reaktivt. Alltså att forskaren inte påverkar sitt material som hen ju 

ofrånkomligen gör i en intervjusituation. 

Dokument som skapats i ett professionellt sammanhang måste ses som en produkt av 

det sammanhanget och kan bara förstås om man förstår sammanhanget (Lundström 

2008). Jag tänker att det här fungerar åt båda hållen - ett dokuments utformning kan 

också säga oss något om i vilket sammanhang det har tillkommit. Domar är offentliga 

och avsiktliga förstahandskällor (May 2001). En dom är en kommunikation från 

rättsväsendet primärt till klienten men också till det övriga samhället i egenskap av att 

det är en offentlig handling - en offentlig handling som ska tåla att skärskådas av en 

sån som mig. Till viss del skulle man kunna säga att texten riktar sig till mig.  

Jag ser också fördelar med att utgå från skrivet material istället för att göra intervjuer. 

Jag resonerade i mitt val att analysera domar att de är ett destillat av det digra arbete, 

det dokumentberg, som en omfattande och ofta lång utredning producerat i form av 

aktanteckningar och BBIC-dokument. Jag tänkte att det skulle vara tidseffektivt att gå 

till det slutgiltiga dokumentet. Jag tänkte också att domen är det sätt med vilket 

samhället, i form av rättssystemet, kommunicerar sin syn på saken till brukaren och 

till samhället i övrigt. De är offentliga dokument och de har en laglig tyngd - beslutet 

som fattas i domen ska genomföras och utredarna och socialnämnderna tvingas 

anpassa sig till den praxis Regeringsrätten och senare Förvaltningsrätten sätter.  

Värt att poängtera är dock att när jag i analysen klarlägger vem det är som får uttala 

sig - socialnämnden, BUP, en SiS-institution - så är allt som skrivs filtrerarat och 

utvalt av rätten. Det är med andra ord alltid rätten som uttalar sig genom att använda 

sig av de andras utsagor. Detta på samma sätt som det är jag som uttalar mig här även 

när jag citerar ur domar och ur annat material. Jag väljer ut det jag tycker är relevant. 

Trots försök att vara neutral så kommer jag ändå in med en förförståelse av materialet. 

Som Foucault säger så kan man aldrig ställa sig utanför diskursen (Winther 

Jörgenssen & Phillips, 2000). 

 

3.3 Diskursanalys som teori och metod 

När jag analyserat domarna har jag använt mig av diskursanalys. Själva begreppet 

diskurs kan beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett 

utsnitt av världen)” (Winther Jörgenssen & Phillips, 2000). Eller som ”En diskurs 
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hänvisar till en uppsättning betydelser, metaforer, representationer, bilder, berättelser, 

utsagor och så vidare som på ett eller annat sätt producerar en särskild version av ett 

händelseförlopp” (Jönsson 2010). Genom att analysera diskursen kan maktrelationer 

och normativa perspektiv klarläggas och därmed också kritiseras, det som ofta tas för 

givet kan ifrågasättas (Winther Jörgenssen & Phillips, 2000). Vidare kan sägas att det 

förs en diskursiv kamp om hegemoni, om vilken betydelse som är den riktiga av de 

begrepp som används. Begreppet antagonism används för att beskriva detta tillstånd 

där olika verklighetsbeskrivningar kommer i kontakt med varandra (a a). 

Diskursanalys är både en metod och en teori, eller metoden och teorin är åtminstone 

väldigt tätt förknippade med varandra. Diskursanalys vilar på en teoretisk 

socialkonstruktionistisk grund (Jönsson 2010) och om man inte går med på den 

grundförutsättningen går inte diskursanalysen att använda. 

 

3.4 Socialkonstruktionism 

I sin bok The social construction of reality - a treatise in the sociology of knowledge 

beskriver Berger och Luckman (1967) sina tankar om socialkonstruktionismen. De 

grundläggande teorierna i socialkonstruktionismen beskriver att den sociala verklighet 

människan lever i konstrueras genom sociala relationer och genom att människor 

skapar vanor. När dessa vanor externaliseras, alltså när andra människor gör de till 

sina egna, bildar de institutioner. Dessa institutioner kommer oss till handa, 

internaliseras i oss, genom språket. Språket är det instrument med vilket 

institutionerna lever vidare och det är institutionerna som ger orden deras betydelse. 

Människan socialiseras in i dessa institutioner genom språket och institutionerna 

internaliseras i människan. Institutionerna lever vidare och ses som objektiva 

sanningar. Exempelvis är begrepp som ”funktionshindrad” och ”kriminell” något som 

givits objektiv betydelse, men som också kan skärskådas och problematiseras.  

Socialkonstruktionism är alltså i grunden antiessentiell, den är kritisk till vad som kan 

upplevas som självklar eller objektiv sanning. Språket speglar inte sanningen utan det 

skapar representationer av sanningen. Vad som anses vara sant varierar med tid och 

plats, det finns en historisk och kulturell specifitet (Winther Jörgenssen & Phillips, 

2000).  
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3.5 Makt och vetande 

En förgrundsgestalt i fältet kring diskursanalys, makt och normalitet är Foucault. Att 

sammanfatta den begreppsvärld han beskriver i Övervakning och straff (Foucault 

2009) låter sig inte göras här på några rader. Men några bärande ideer använder jag i 

analysen av min empiri. Jag utgår från hans teorier kring makt och vetande. Jag 

kommer beskriva dessa nedan: 

En traditionell beskrivning av makt är att A har makt över B om A kan förmå B att 

göra något, en endimensionell och på många sätt statisk bild (Ponnert 2007). I sina 

teorier kring makt menar Foucault att makt inte är något statiskt som innehas av 

någon utan att makt är något ständigt närvarande i alla sociala relationer. Han 

återkommer i sin bok Övervakning och straff (Foucault 2009) gång på gång till att 

kunskap och makt är intimt förknippade med varandra. Han skriver att maktens 

verkningar måste sluta beskrivas i negativa termer som ”repression” och ”censur”. 

Han menar att makten är produktiv och att makten producerar en verklighet. Han 

skriver att genom övervakning och examination, genom normativ disciplin och genom 

straff tillförskansar sig makten kunskap om subjekten, det skapas register och arkiv. 

Han använder panopticon för att beskriva hur makten är ett anonymt, ständigt seende 

öga (a a). Makten kategoriserar och mäter - människan är ständigt utsatt för 

examination. Detta blir givetvis tydligt i institutionernas värld - i skolan, i fängelset, 

på socialkontoret - men detta sätt att se på makt går också att applicera på samhället i 

stort. Institutionernas modell sprids utanför desamma (a a). 

 

4. Tillvägagångssätt 

4.1 Urval av domar 

För att hitta domar som kan svara på frågeställningarna har jag begärt ut alla LVU-

domar som skrivits från juli 2010 till och med februari 2011 i Förvaltningsrätten i 

Malmö. Allt som allt rör det sig om 194 domar. Jag har inte själv sorterat ut dem från 

Förvaltningsrättens arkiv utan istället har jag fått de skickade till mig i PDF-format 

via mail från notarier på Förvaltningsrätten.  
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Domarna följer alla i stort sett samma mönster. De inleds med uppgifter om sökande 

(socialnämnden i X stad) och personuppgifter om motparten; den unge, 

vårdnadshavare och deras offentliga biträden. Sen följer rubriken ”Saken” som i dessa 

fall är ”Beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU)”. På detta följer domslutet där det framgår om det är 2 § LVU 

eller 3 § LVU eller båda som i kombination med 1 § LVU som behandlats och om 

rätten bifaller eller avslår socialnämndens ansökan. Under rubriken “Bakgrund och 

yrkanden” sammanfattar rätten först socialnämndens yrkanden, sen beskrivs hur 

motparten ställer sig till saken. Slutligen kommer rubriken domskäl där rätten 

motiverar sitt domslut. 

För den här uppsatsen är bara de domar som behandlar de så kallade beteendefallen 

intressanta. En första sortering gjordes där 76 domar visade sig behandla 3 § LVU. 72 

domar behandlade 2 § LVU och de övriga 46 behandlade övriga frågor så som 

exempelvis överklaganden av isolering av klienter på intstitution enligt 15 § LVU. De 

domar som behandlade både 2 och 3 §§ LVU räknas som 3 § LVU då det föreligger 

beteendeproblematik i dessa, om än i kombination med miljöproblematik.  

 

LVU § 3 76 st 

LVU § 2 72 st 

LVU övrigt 46 st 

 tabell 1 

 

De 76 domar som gällde 3 § LVU har sedan kodats utifrån förekomsten av text kring 

neuropsykiatriska funktionshinder. 30 domar visade sig snudda vid problematiken 

(det kan till exempel vara så att domen innebär att den unge ska utredas vidare) och 

av dessa har jag valt ut 12 domar där psykiatrisk problematik står i fokus.  

Dessa tolv domar har jag analyserat på det sätt som beskrivs nedan. 

 

4.2 Analysverktyg 

För att sammanbinda teorin med empirin har jag använt mig av det Jönsson (2010) 
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kallar ”vem-frågor och vad-frågor”. Vem-frågorna syftar till att klarlägga vem det är 

som får uttala sig, eller snarare vems utsaga det är som ges utrymme i domen. Vilken 

expertis tillfrågas, vem har auktoriteten och vetandet? Vad-frågorna syftar till att 

klarlägga vad som uttalas. Hur det socialt nedbrytande beteendet konstrueras och hur 

de psykiatriska funktionsnedsättnignarna behandlas.  

Konkret lyder frågorna som följer: 

• Vem är det som uttalar sig om det psykiatriska funktionshindret? 

• Hur beskrivs det psykiatriska funktionshindret? 

• Vem är det som uttalar sig om det socialt nedbrytande beteendet? 

• Hur beskrivs det socialt nedbrytande beteendet? 

Dessa frågor ställs också till Regeringsrättens dom. 

 

5. Resultat och analys 
Med hjälp av mitt analysverktyg har jag analyserat domarna. Detta har resulterat i att 

jag identifierat och kunnat kategorisera utsagorna som görs i domarna i fyra 

kategorier, två gällande socialt nedbrytande beteende och två gällande psykiatriska 

funktionshinder. De två kategorier som rör hur det socialt nedbrytande beteendet 

konstrueras har jag benämnt extrovert respektive introvert. Jag gör en sådan 

kategorisering då det som kan ses som nytt i Regeringsättens dom är att beteenden 

som riktas mot omgivningen, som är extroverta, av Regeringsrätten ses som symptom 

av psykiatriska funktionshinder. Detta samtidigt som den juridiska situationen rörande 

de barn som har introverta beteenden redan tidigare uppmärksammats (bland annat av 

Schlytter (1999) och i SOU (1998:31)). Jag har tidigare skrivit att Lyman och 

Campbell gjort en uppdelning av socialt nedbtytande beteende mellan kategorierna 

externaliseringsproblem och internaliseringsproblem. Jag väljer att använda andra 

ord än deras då deras destinktion mellan begreppen görs på grundval av enbart 

psykologiska beskrivningar, min indelning utgår från såväl manifesta som 

psykologiska förklaringar. 

Beskrivningarna av de extroverta och introverta beteendena överlappar ibland 

varandra och nämns i samma meningar, många av barnen har beteenden med inslag 
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av båda. Ett nyckelbegrepp som platsar i båda kategorierna är olika beskrivningar av 

olydsamhet. I vilken kategori det hamnar beror på vilken konsekvens olydsamheten 

får för barnets beteende. Olydsamhet kan både ge sig uttryck i att barnet drar sig 

undan och skadar sig självt liksom det kan ge sig uttryck i att barnet blir aggressivt. 

De psykiatriska funktionshindren har jag kategoriserat i kategorierna diagnostiserat 

och icke diagnostiserat. I de utsagor jag kallar diagnostiserat har barnets psykiatriska 

funktionsnedsättning eller psykiska problem diagnostiserats av psykiatrin och därmed 

benämns de i explicita psykiatriska termer som ADHD, depression och trotssyndrom. 

I de utsagor jag benämner som icke diagnostiserat har någon diagnos inte ställts men 

nämnden eller rätten förhåller sig ändå till den psykiatriska diskursen genom att 

resonera kring psykiska problem. 

Alla de tolv domarna har kategoriserats enligt ovanstående. Nedan kommer jag att 

med hjälp av citat ur fyra av domarna exemplifiera och bekriva dessa fyra kategorier 

enligt följande schema: 

 

	   Icke diagnostiserat 
funktionshinder 

Diagnostiserat 
funtionshinder 

Extrovert socialt 
Nedbrytande 
beteende 

Anders  Ben	  

Introvert socialt 
nedbrytande 
beteende 

Daniella	   Cecilia	  

 

 Namnen är fingerade. 

Jag kommer också beskriva hur det socialt nedbrytande beteendet och 

funktionshindret beskrivs i Regeringsrättens dom. 

 

5.1 Extrovert socialt nedbrytande 

5.1.1 Extrovert socialt nedbrytande beteende utan diagnos, Anders  

Det första exemplet är taget ur en av Förvaltningsrättens domar i vilken rätten går på 

nämndens linje och bifaller ansökan om vård enligt 1 och 3 §§ LVU. Anders har inget 

diagnostiserat psykiskt funktionshinder, men nämnden och rätten anser att det 
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behöver utredas. I det första citatet är det nämnden som uttalar sig genom att hänvisa 

till en rapport från en SiS-institution, ett skoldaghem:  

 ”Utredningen visar att Anders har svårt att kontrollera sina impulser. Han har gjort två 

 suicidförsök och har även uppträtt mycket aggressivt och har hotat personal och ungdomar 

 med kniv. Han har också haft svårt att hantera gränssättningar, vilket resulterar i att han 

 reagerat med aggressivitet.” 

Nämnden utövar här makt, de producerar en verklighet, genom att de använder sitt 

och SiS-institutionens samlade vetande för att beskriva hur Anders problem ser ut, hur 

han har ett socialt nedbrytande beteende. Detta överrenstämmer med hur Foucault 

(2003) skriver att makten genom sitt vetande producerar en verklighet. Utöver att 

producera en verklighet och med det definiera socialt nedbrytande beteende, är syftet 

med nämndens framställan att få rätten att gå med på att Anders har ett socialt 

nedbrytande beteende och därmed ett vårdbehov. Både det Ponnert (2007) benämner 

manifesta uttryck såväl som psykologiska tolkningar av Anders beteende beskrivs. 

När nämnden uttalar sig på detta vis är de naturligtvis medvetna om och är en del av 

diskursen kring socialt nedbrytande beteende. Genom att säga att Anders har svårt att 

kontrollera sina impulser, att han är mycket aggressiv och att han inte kan hantera 

gränssättningar både anpassar de sig till diskursen kring socialt nedbrytande beteende 

och konstruerar densamma. Nämnden menar att deras beskrivning av Anders 

beteende och diskursen kring socialt nedbrytande beteende sammanfaller. 

(Suicidförsöken kategoriserar jag som introvert socialt nedbrytande beteende och 

dessa avhandlas nedan.) 

I samma ärende uttalar sig rätten i domskälen på följande sätt:  

 ”Han har nu en tydlig misstänksam syn på sin omgivning och tycks helt sakna generell tillit 

 till vuxenvärlden. Anders är bara 15 år och därmed ett barn, men visar en klar motvilja mot 

 att följa vuxenvärldens regler, något som yttrar sig bland annat i att han vid olika tillfällen 

 reagerar med stor aggression och med såväl verbala som fysiska hot mot människor i sin 

 omgivning. Anders har således ett beteende som måste betecknas som både socialt 

 oacceptabelt och socialt nedbrytande.”  

Rätten utövar här sin makt genom att definiera Anders beteende, och senare 

konstatera att det i lagens mening de facto är att betrakta, som socialt nedbrytande 

beteende. Det är bara de extroverta beteendena - aggression, hot, motvilja att följa 

regler - som följer med från nämndens yrkande över till domskälen. Då Anders inte 
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beskrivs ha något kriminellt beteende eller missbruksproblem är det här rekvisitet 

”annat socialt nedbrytande beteende” i 3 § LVU som rätten anser vara uppfyllt. Detta 

beskrivs genom Anders personliga egenskaper, psykologiska tolkningar, snarare än att 

det är manifesta bevis som anges som skäl. Det sätt med vilket rätten beskriver 

Anders beteende motsvarar inte de exempel som ges på annat socialt nedbrytande 

beteende av socialstyrelsen i SOSFS (1997:15) och som beskrivits ovan. Det som 

återstår är att rätten menar att Anders beteende bryter mot samhällets grundläggande 

normer. Rätten understryker också detta genom att utöver att benämna Anders 

beteende som socialt nedbrytande också benämner det som “socialt oacceptabelt”. 

Rätten använder här med andra ord sin makt och sitt vetande till att definiera 

samhällets grundläggande normer och vad som anses bryta mot dessa samhällets 

grundläggande normer. Något som rätten, genom lagens utformning och genom hur 

Socialstyrelsens allmänna råd är utformade, är ålagd att göra. 

Funktionshindret, eller den psykiska problematiken avhandlas i domskälen av rätten 

enligt följande: 

 ”Om detta är ett utslag främst av att han uppenbart mår dåligt efter de upplevelser han har 

 bakom sig eller om det finns mer eller mindre starkt bidragande neuropsykiatriska förklaringar 

 är oklart.” 

Här visar rätten att de förhåller sig till den psykiatriska diskursen och de gör klart att 

de inte utan de professionella inom fältet (exempelvis BUP) kan uttala sig vidare om 

saken. Psykiatrin verkar vara ett fält som bara psykiatriker äger vetande att uttala sig 

inom. Så när Anders inte är utredd eller diagnostiserad uttalar sig inte rätten vidare 

om saken utan konstaterar bara att det är oklart.  

 

5.1.2 Extrovert socialt nedbrytande beteende med diagnos, Ben   

Nästa exempel hämtar jag från ett ärende där Förvaltningsrätten även här bifaller 

nämndens ansökan om vård enligt 1 och 3 §§ LVU. Ben har diagnostiserats med 

ADHD och trotssyndrom. I det första citatet är det nämnden som uttalar sig med stöd 

av en utsaga från ett skolveckohem och ett SiS skoldaghem. 

 ”I augusti 2010 placerades Ben på Länsmansgårdens skolveckohem på Ven. Placeringen fick 

 avbrytas efter ett allvarligt aggressionsutbrott där Ben utdelat slag och varit hotfull mot 

 personalen. I september omplacerades han till Nereby skolhem. Ben har på skolhemmet fått 



	   26	  

 långa och kraftiga aggressionsutbrott i samband med att personalen satt gränser för honom. 

 Han har vid upprepade tillfällen hotat och agerat extremt våldsamt mot personalen.” 

 

Likheterna med ovanstående exempel är tydliga. Med Foucaults (2003) syn på makt 

och vetande kan man säga att nämnden använder sig av det vetande institutionerna 

förvärvat om Ben för att producera en verklighet där Bens beteende defininieras som 

socialt nedbrytande. Liksom med Anders använder nämnden både manifesta och 

psykologiska förklaringar; Ben beskrivs vara aggressiv, våldsam och ovillig att 

acceptera personalens auktoritet över honom. Liksom med Anders både förhåller sig 

nämnden till och medverkar till att konstruera diskursen kring socialt nedbrytande 

beteende. 

 

I nästa citat beskrivs Bens psykiatriska funktionshinder av nämnden med stöd av 

BUP. 

 
 ”Under våren 2010 har Ben utretts på BUP i Malmö och fått diagnoserna ADHD och 

 trotssyndrom. Han har påbörjat medicinering för denna problematik. Enligt utredningen 

 uppvisar Ben även andra symptom på psykisk ohälsa, vilket kan bero på att han under sin 

 uppväxt upplevt flera trauman. Enligt BUP har även moderns långvariga psykiska problem 

 påverkat Bens utveckling och beteende. Han har svårt att hantera stress och uppvisar ett 

 självskadebeteende som innebär att han utsätter sig för situationer som gör att han riskerar att 

 skada sig själv och andra.”  

 

Liksom när det extroverta socialt nedbrytande beteendet beskrevs ovan så använder 

sig här nämnden av vetandet från en annan profession i producerandet av en 

verklighet. I det här fallet är det psykiatrisk expertis, i form av BUP, som skapar en 

verklighet när de beskriver Bens psykiatriska tillstånd. Ben har diagnostiserats med 

ADHD och trotssyndrom. Hur de har kommit fram till diagnosen och hur dessa 

funktionshinder yttrar sig är inget som vidare beskrivs i domen. Som Berger och 

Luckman uttrycker saken så är diagnoserna institutioner vars betydelse är klart 

definierade och inte närmare behöver förklaras. Däremot beskrivs hur Ben, utöver de 

diagnostiserade funktionshindren, även visar andra symptom på odiagnostiserad 

psykisk ohälsa. Här spekuleras om orsaken kan vara trauman under uppväxten. 

Symptomen på Bens psykiska ohälsa beskrivs som ”svårt att hantera stress” och 

”självskadebeteende”. Det extroverta socialt nedbrytande beteendet som beskrivits 
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ovan hålls isär från beskrivningarna av symptomen som följer av de psykiatriska 

problemen, där istället introverta beteenden som ”självskadebeteende” och ”skada sig 

själv och andra” som nämns.  

 

5.1.3. Extrovert socialt nedbrytande beteende - sammanfattning 

De texter jag kategoriserat som extroverta beskriver barnets socialt nedbrytande 

beteende som en fara inte bara för barnet självt utan snarare för dess omgivning. Detta 

torde innebära att den som skrivit texten också menar att barnets beteende i 

förlängingen indirekt utgör en fara för barnet självt - vid bedömningen om rekvisiten 

för LVU är uppfyllda ska inte rätten ta hänsyn till annat än barnets vårdbehov, alltså 

inte till omgivningens behov (SOU 1998:31). Beskrivningarna av extrovert socialt 

nedbrytande beteende karaktiseras av nyckelbegrepp som: 

• utåtagerande 

• aggressiv 

• våldsam  

• hot 

Dessa begrepp bygger tillsammans upp och konstruerar annat socialt nedbrytande 

beteende. Ovanstående begrepp är exempel på både det som Ponnert (2007) benämner 

psykologiska förklaringar och manifesta bevis. Att utöva våld och hot är faktiska 

handlingar som kan iaktas och styrkas på ett sätt som påminner om bevisföring vid 

brottsmål. Att vara aggressiv och att vara utåtagerande är personliga egenskaper som 

snarare kan ges som förklaring till varför någon är hotfull eller våldsam. Att nämnden 

också använder psykologiska förklaringar ser jag som att de menar att diskursen kring 

socialt nedbrytande beteende har en psykiatrisk dimension, att det inte bara är ett 

beteende utan också ett sätt att vara som ska beskrivas och bedömas.  

När nämnden beskriver barnets sätt att vara stöder den sig ibland på BUP:s vetande 

men när inte BUP kunnat bidra med sitt vetande uttalar sig nämnden också utan 

BUP:s expertis. De tar även hjälp av andra institutioner som skolhem som kunnat 

observera barnet noga och på så vis tillförskansat sig vetande om barnet. Vetande 

både om vad barnet gör och om hur barnet är. 



	   28	  

Socialt nedbrytande beteende konstrueras alltså genom användandet av begrepp som 

beskriver såväl handlingar som psykologiska egenskaper hos barnet. 

 

5.2 Introvert socialt nedbrytande beteende 

5.2.1 Introvert socialt nedbrytande beteende utan diagnos, Daniella 

Det första exemplet på det jag benämner introvert socialt nedbrytande beteende är 

hämtat från en dom där Förvaltningsrätten avslår nämndens ansökan om vård enligt 1 

och 3 §§ LVU. Daniella har inget diagnostiserat funktionshinder, BUP vill utreda 

vidare men Daniella har inte velat medverka. Det är här nämnden som uttalar sig om 

Daniellas beteende: 

 ”Det rör sig om en 16-årig flicka som lever ett kringflackande liv där ingen vuxen har 

 kontrollen. Daniella kommer och går som hon vill och följer inga regler. Daniella tar inte hand 

 om sig då hon har ett flertal allergier men inte sköter sin medicinering för dessa. Skolgången 

 har inte fungerat och Daniella skolkade under större delen av vårterminen. [...] Daniella har 

 inget ordnat boende och ingen sysselsättning.” 

Liksom ovan, med hänvisning till Foucaults (2003) teoribildning om makt, utövar 

nämnden här makt och producerar en verklighet som beskriver Daniellas beteende 

som socialt nedbrytande. Liksom i de ovan beskrivna ärendena med Anders och Ben 

beskrivs Daniellas ovilja att göra som vuxna säger vara ett problem. Här uttrycks det 

som att “följer inga regler”, “ingen vuxen har kontrollen”, vilket får konsekvensen att 

Daniella “lever ett kringflackande liv”. Vidare beskrivs att Daniella inte tar hand om 

sig, att hon missköter medicinering och att skolgången inte har fungerat. Där Ben och 

Anders reagerat med att bli aggressiva förefaller Daniella istället att dra sig undan och 

då enligt nämnden riskera sin hälsa och utveckling. Det verkar som att nämnden 

menar att det att som barn inte göra som vuxna säger i sig är att betrakta som ett 

beteende som avviker från samhällets grundläggande normer. Detta då de manifesta 

symptom som beskrivs inte motsvarar rekvisiten i 3 § LVU. 

Daniellas psykiatriska funktionsnedsättning beskrivs av nämnden enligt följande: 

 “Hon har en ojämn begåvningsprofil på grund av koncentrationssvårigheter som antyder 

 funktionshinder, möjligtvis ADHD. BUP ville utreda det vidare men det har inte varit 

 genomförbart då Daniella inte velat medverka.” 
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Här har inte BUP kunnat förvärva det vetande som krävs för att de ska kunna utöva 

sin makt fullt ut och kunna beskriva verkligheten genom att ställa en diagnos. Detta 

då Daniella inte velat medverka till utredning. Hon har inte gått med på att bli 

formellt examinerad. I den diciplinära diskurs Foucault (2003) beskriver är 

examinationen något individen ständigt är utsatt för. Han beskriver makten som ett 

ständigt vakande öga som skapar vetande om subjekten, att den politiska anatomins 

syfte inte är häskarens relation till undersåtarna utan de disciplnära relationerna (a a). 

Så även om Daniella inte blivit formellt examinerad kan nämnden ändå uttala sig om 

hennes funktionsnedsättning och ställa en hypotetisk diagnos, liksom säkert många 

andra som observerat Daniellas beteende. 

 

5.2.2 Introvert socialt nedbrytande beteende med diagnos, Cecilia 

Även i det här exemplet på introvert socialt nedbrytande beteende avslår 

Förvaltningsrätten nämndens ansökan om vård enligt 1 och 3 §§ LVU. I följande citat 

beskrivs funktionsnedsättningen och det socialt nedbrytande beteendet parallellt. Det 

är nämnden som uttalar sig. 

 ”Cecilia har under en längre tid utsatt sig själv för stora risker och har en mycket bristande 

 insikt i problematiken. På grund av sin höga höga frånvaro har Cecilia inte en fungerande 

 skolgång. Hon aktualiserades på barn- och ungdomspsykiatrin år 2008 för sin 

 ätstöningsproblematik. Det har framkommit att hon har depressiva besvär, ångestproblematik 

 och självskadebeteende. Hon har ständigt suicidtankar och har även gjort suicidförsök. Försök 

 med medicinering har avbrutits eftersom Cecilia missbrukat detta i försök att skada sig själv. 

 Hon har vårdats med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).” 

 

I och med att nämnden ansöker om vård enligt 1 och 3 §§ LVU menar de att Cecilia 

har ett beteende som är att betrakta som socialt nedbrytande. Cecilia beskrivs utöver 

de psykiatriska termerna, ha “utsatt sig för stora risker”, ha “bristande insikt” och 

“självskadebeteende”, “missbrukat detta i försök att skada sig själv”. Hon har också 

gjort suicidförsök. Termer ur den psykiatriska diskursen är “ätstörningsproblematik”, 

“depressiva besvär”, “ångestproblematik”. Detta är begrepp ur den psykiatriska 

diskursen som genom det formaliserade språk psykiatrin använder har relativt klara 

betydelser och även innehar en viss tyngd. Med Berger och Luckmans (1967) ord kan 

man säga att dessa begrepp är institutioner. 
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5.2.3 Introvert socialt nedbrytande beteende - sammanfattning 

I de texter jag klassificerat som introverta beskrivs barnets socialt nedbrytande 

beteende som en direkt fara för barnet självt. Beskrivningarna karaktesieras av 

nyckelbegrepp som: 

• självskadebeteende 

• utsatt sig för fara 

• tar inte hand om sig 

• bristande insikt 

Samma sak gäller här som för det extrovert socialt nedbrytande beteendet ovan. Dessa 

begrepp är institutioner som tillsammans konstruerar socialt nedbrytande beteende. 

Liksom med de extroverta beteendena är nyckelbegreppen exempel på både manifesta 

och psykologiska förklaringar. 

 

5.3 Regeringsrättens dom 

Regeringsrättens dom rör en flicka med vad jag i min analys av empirin definierat 

som extrovert socialt nedbrytande beteende i kombination med introvert socialt 

nedbrytande beteende och hon har en psykiatrisk diagnos. Regeringsrätten dömer att 

skäl för vård enligt 1 och 3 §§ LVU inte föreligger. 

På samma sätt som jag ovan gjort med min empiri kommer jag nu beskriva hur det 

socialt nedbrytande beteendet och funktionshindret beskrivs i Regeringsrättens dom. 

Först det socialt nedbrytande beteendet: 

 ”BB har vid ett stort antal tillfällen varit hotfull och våldsam mot sin omgivning och skadat

 såväl sig själv som andra. Vid ett par tillfällen har hon använt glasskärvor som tillhygge. På 

 grund av sitt beteende har hon stängts av från skola och flera behandlingshem då dessa inte 

 kunnat garantera hennes eller övrigas säkerhet. Utöver våld och hot har BB även gjort sig 

 skyldig till omfattande skadegörelse” 

Regeringsrätten beskriver ett extrovert socialt nedbrytande beteende som på många 

sätt påminner om de jag visat tidigare. BB beskrivs ha varit ”hotfull och våldsam”, 

hon har ”gjort sig skyldig till omfattande skadegörelse” och hon har ”skadat såväl sig 

själv som andra”. Här finns också ett inslag av introvert socialt nedbrytande beteende 



	   31	  

då hon beskrivs ha skadat sig själv och vidare att behandlingshemmen inte har kunnat 

garantera hennes säkerhet. 

BB´s funktionshinder beskrivs av Regeringsrätten på följande vis: 

 ”har ett neuropsykiatriskt funktionshinder i form av ADHD och autismspektrumstörning 

 vilket innebär att hon är impulsstyrd och självdestruktiv och lätt blir utagerande och aggressiv. 

 Hon kan i sådana situationer bli våldsam och skada både sig själv och andra.” 

Regeringsrätten använder först och främst de definitioner av BB´s psykiatriska 

tillstånd som psykiatrin lagt på henne i form av diagnoserna ADHD och 

autismspektrumstörning. Det regeringsrätten sen gör skiljer deras sätt att beskriva 

saken på ett markant sätt från domarna i min empiri. Detta genom att de också 

beskriver symptomen av diagnoserna och därmed visar att den psykiatriska diskursen 

sammanfaller med diskursen kring annat socialt nedbrytande beteende, både gällande 

extroverta och introverta beteenden. ”Impulsstyrd och självdestruktiv” står i samma 

mening som ”utagerande och aggressiv”.  

5.4 Sammanfattning av hur annat socialt nedbrytande beteende 

konstrueras i domarna 

Jag har visat hur begreppet annat socialt nedbrytande beteende konstrueras i domar i 

LVU-mål från Förvaltningsrätten. Nämnden använder sin och och andra institutioners 

kunskap för att producera en verklighet som beskriver barnens beteenden som socialt 

nedbrytande. Nyckelbegrepp vid konstruktionen av socialt nedbrytande beteende har 

visat sig vara (med olika böjningar och omskrivningar): aggressivitet, hot, våld, 

olydnad, självskadebeteende, inte ta hand om sig, utsätta sig för fara. Flera av dessa 

begrepp innefattas också i konstruktionen av psykiatriska funktionshinder som jag 

skriver om nedan.  

 

5.5 Den psykiatriska diskursen i domarna 

De psykiatriska funktionshindren konstrueras i de domar jag analyserat antingen 

genom att benämnas som en diagnos (ADHD, depression etc). Alternativt genom att 

den unges egenskaper beskrivs på ett sätt som skulle kunna tolkas som att barnet ännu 

inte fått någon diagnos, men att om barnet bara blev undersökt av expertisen på 

området så skulle diagnos kanske kunna ställas. BUP är den institution som äger 

makten att till fullo beskriva barnets psykiska tillstånd, detta genom att ställa diagnos. 
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För att ställa diagnos och på så vis producera en verklighet behöver BUP tillförskansa 

sig vetande om barnet, genom att utreda barnet.  

Även om psykiatrin genom sin expertis äger makten att definiera psykiska tillstånd 

hos barnen så använder också nämnden psykologiska förklaringar i sin argumentation. 

Syftet med dessa psykologiska förklaringar verkar vara att påvisa att barnet har ett 

vårdbehov och ett socialt nedbrytande beteende. Men om man ser på nämndens 

argumentation genom psykiatrins glasögon så beskriver de snarare psykiska problem 

än beteende när de säger att barnet är aggressivt eller impulsstyrt. 

 

5.6 Kampen om hegemoni  
Rätten kan ses som en arena på vilken det utspelas en kamp om vilken beskrivning av 

verkligheten som är den rätta - det som Winter Jörgensen och Phillips (2000) kallar en 

diskursiv kamp om hegemoni. Till viss del kan man säga att när rätten dömer på det 

ena eller andra sättet så bestämmer de också vilken betydelse de begrepp som används 

ges - vilken verklighet de tillåts skapa. Med Foucaults (2003) ord så utövar rätten 

makt och producerar en verklighet. I brottsmål är det juridikens diskurs som gäller, 

och så är det också till stor del i LVU-mål. Som Ponnert (2007) skriver så anpassar 

nämnden sin argumentation till juridikens diskurs och använder i stor utsträckning så 

kallade manifesta bevis. Men nämnden använder också psykologiska förklaringar, de 

beskriver barnets sätt att vara, inte bara vad det gör. När nämnden gör så är de inte 

längre experter, utan när de argumenterar med psykologiska förklaringar ger de sig in 

i en psykiatrisk diskurs där det finns andra experter. Jag tänkte här exemplifiera denna 

kamp om hegemoni utifrån begreppet aggressivitet, som både används för att beskriva 

socialt nedbrytande beteende och är ett nyckelbegrepp i den psykiatriska diskursen. 

 

5.6.1 Ordet aggressivitet 

I min empiri är det mest frekvent använda ordet för att beskriva vad jag kallar 

extrovert socialt nedbrytande beteende aggressivitet. Broberg et al (2003) beskriver ur 

ett psykiatriskt perspektiv att aggressivitet är ett grundläggande beteende som liksom 

rädsla, sorg och glädje berör oss djupt. Aggression kan jämföras med rädsla och kan 

liksom rädsla uppkomma när fara hotar.  
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När ilskan eller aggressiviteten överstiger det normala, när barnet inte kan kontrollera 

sig själv och blir en fara för andra beskrivs det i DSM IV som utagerande stört 

beteende med diagnoserna uppförandestörning och trotssyndrom (Broberget al 2003). 

Och som jag skrivit under rubriken ”Psykiatriska funktionsnedsättningar” ovan, så är 

aggressivitet också vanligt vid ADHD liksom vid autismspektrumstörningar. Dessa 

beskrivningar av aggressivitet kommer alltså ur den psykiatriska diskursen. 

I uppsatsens empiri används aggressivitet när nämnden konstruerar annat socialt 

nedbrytande beteende. I den psykiatriska diskursen används aggressivitet för att 

konstruera en diagnos och även som ett vanligt förekommande uttryck för dessa 

diagnoser. Regeringsrättens dom kan ses som att betydelsen av ordet aggressivitet 

flyttas från den juridiska diskursen till den psykiatriska. När Regeringsrätten 

bestämmer att BB´s beteende ”är att betrakta som symtom på hennes psykiska 

funktionshinder” och därmed inte kan ses som ett socialt nedbrytande beteende i 

lagens mening så flyttas aggressivitet bort från juridiken och till psykiatrin.  

I min empiri (som är alldeles för liten för att dra några generaliserande slutsatser av) 

förefaller rätten ändå inte villig att gå med på att ge psykiatriska förklaringar till det 

extroverta beteende som Anders och Ben uppvisar. De menar istället att Anders och 

Bens aggressivitet beskriver socialt nedbrytande beteende i juridisk mening.  

 

6. Diskussion 
Jag kommer under den är rubriken diskutera resultatet av min analys. Jag kommer 

också tillåta mig själv att spekulera lite om vilka konsekvenser Regeringsrättens 

prejudikat kan få för praktiken kring tvångsvård av barn. 

Jag har i den här uppsatsen visat att flera av de begrepp som används för att 

konstruera annat socialt nedbrytande beteende är gemensamma med hur symptomen 

för vissa psykiatriska funktionsnedsättningar beskrivs i litteraturen. Beskrivningarna 

har däremot inte särskilt mycket gemensamt med hur socialt nedbrytande beteende 

beskrivs i lagen (LVU) och i dess förarbeten. I stor utsträckning är det personliga 

egenskaper som används för att konstruera socialt nedbrytande beteende, egenskaper 

som i en psykiatrisk diskurs ses som symptom på funktionsnedsättningar. Faktum är 

att återkommande nyckelord och fraser som ”aggressivitet” och olika varianter på 
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temat ”olydsamhet” är typiska för ADHD och uppförandestörning. De är till och med 

så att utifrån att sådant beteende kan observeras så uppfylls flera av de kriterier som 

krävs för att diagnos ska kunna ställas. 

Som jag ser på saken innebär Regeringsrättens dom att mer plats ges åt den 

psykiatriska diskursen vid definitionen av begrepp som aggressivitet. Vid 

förhandlingar om vård enligt 3 § LVU så underkänner de därmed i stor utsträckning 

psykologiska förklaringar (beskrivningar av hur barnet är) vid konstruktionen av  

”annat socialt nedbrytande beteende” i lagens mening. I de domar jag analyserat 

verkar dock inte den intentionen vunnit något vidare genomslag - extroverta 

beteenden och psykiatriska begrepp skiljs åt i domarna. De introverta beteendena 

förefaller däremot ses av rätten som symptom på psykiska problem och detta är en 

utveckling och en förändring sedan Astrid Schlytter skrev sin bok 1999, i vilken hon 

visar att introverta uttryck av problemen definierades som socialt nedbrytande. 

Att Regeringsrättens prejudikat utvidgar betydelsen av de psykiatriska förklaringarna 

till beteenden pekar i en riktning som vid en hårddragning skulle kunna få väldigt 

stora konsekvenser för praktiken kring tvångsvård av barn. De psykiatriska 

diagnoserna som varit aktuella i den här uppsatsen ställs uifrån en lista kriterier, inte 

utifrån fysiologiska bedömningar. Detta betyder inte att det inte finns fysiologiska 

förklaringar. Vidare innebär inte det faktum att någon diagnos inte ställts att pro-

blemet inte finns. Istället betyder det att den psykiatriska expertisen inte kunnat 

tillförskansa sig det vetande som behövs för att ställa en diagnos. Om man vänder och 

vrider lite på resonemanget som Regeringsrätten gör skulle man kunna tänka sig en 

utveckling där beteenden som kan ligga till grund för diagnoser oavsett om diagnosen 

ställts eller inte kan diskvalificera beteendet från att uppfylla rekvisitet ”annat socialt 

nedbrytande beteende”. I förarbetena till LVU är det inte psykologiska förklaringar 

som beskriver ”annat socialt nedbrytande beteende” utan snarare faktiska 

omständigheter kring barnet, som att vistas i riskmiljöer eller att prostituera sig. Kan 

det möjligen bli så att Regeringsrättens dom kommer leda till att de psykologiska 

förklaringarna inte längre kommer kunna användas i argumentationen när det ska 

bevisas att vårdbehov föreligger? Och kommer då rättspraxis att faktiskt ligga 

närmare lagstiftningens intention? Om socialsekreteraren och nämnden ändå finner att 

det föreligger ett vårdbehov hur ska de då gå tillväga för att kunna vårda barnet mot 
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dess vilja? Kan det möjligen bli så att en konsekvens av Regeringsrättens dom blir att 

miljön ges ökad betydelse, alltså 2 § LVU? 

Jag skrev inledningsvis att jag skulle begränsa den här uppsatsen till att inte försöka 

svara på varför rätten agerar som den gör och detta är kanske snarast en fråga om hur 

hur policy skapas, och det har inte varit den här uppsatsens syfte att analysera det. 

Men som jag ser det verkar förändringen av policyn i det här fallet komma i lite 

bakvänd ordning. Om jag tillåts spekulera så kanske Regeringsrätten ser det orimliga i 

att barn som har psykiatriska funktionsnedsättningar placeras på institutioner som inte 

har kompetensen att ge dem den vård de behöver. Att de krymper definitionen av 

”annat socialt nedbrytande beteende” torde innebära att färre barn med psykiatriska 

funktionsnedsättnignar bereds vård enligt 3 § LVU. Men verksamheterna och 

institutionerna, liksom barnens vårdbehov har ju inte förändrats. Men nu kanske en 

förändring av praktiken kring dessa barn tvingas fram. Socialtjänsten plats som ytterst 

ansvarig med LVU som sista utväg för att vårda dessa barn torde förändras. Detta 

kanske kan förklara den tröghet jag tycker mig ha uppfattat i implementeringen av 

prejudikatet i rättspraxis, det finns ännu inget alternativ. 

Slutligen måste jag ändå förmedla en ständigt gnagande tanke som jag inte har kunnat 

avskriva under arbetet med den här uppsatsen. Nämligen om vård enligt LVU 

verkligen bereds utifrån barnets vårdbehov - eller om det möjligen är så att motståndet 

mot att se de extroverta beteendena som psykiatriska symptom finns där för att syftet 

med vård enligt LVU till stor del är att samhället ska skyddas från de här barnen. 

Vilket svaret är på den frågan, och vem som får svara på den, överskuggar egentligen 

alla de andra frågorna som ställts i den här uppsatsen. 
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