
  
 

 
 

JURIDISKA FAKULTETEN 
vid Lunds universitet 

 
 
 

Sophie Geelmuyden 
 
 

Barnets bästa - eller flickors och pojkars 
bästa? 

 

- Undersökning av könets påverkan vid beslut om tvångsvård 
enligt 3 § LVU på basis av förvaltningsrättens domar 

 
 

 

LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats  
 

Kandidatuppsats på juristprogrammet 
15 högskolepoäng 

 
 

Handledare: Uta Bindreiter 
 

Termin: VT16 
 



Innehåll 

SUMMARY 1 

SAMMANFATTNING 2 

FÖRKORTNINGAR 3 

1 INLEDNING 4 

1.1 Allmänt 4 

1.2 Övergripande syfte 4 

1.3 Frågeställning 4 

1.4 Avgränsningar 5 

1.5 Perspektiv och metod 5 

1.6 Forskningsläge 6 

1.7 Material 7 

1.8 Disposition 8 

2 BARNETS BÄSTA 9 

2.1 Historisk tillbakablick 9 

2.2 FN:s barnkonvention 9 

3 SAMHÄLLETS ANSVAR FÖR BARN 11 

3.1 Frivillighet och tvång 11 

3.2 Internationell reglering av tvångsvård 12 

4 LVU – RÄTTSLIG REGLERING 13 

4.1 Barnets bästa i LVU 13 

4.2 Ansöka om vård 14 

4.3 Beteendefallen 14 

4.3.1 Missbruk av beroendeframkallande medel 15 
4.3.2 Brottslig verksamhet 15 
4.3.3 Annat socialt nedbrytande beteende 16 

5 RÄTTSFALL 17 



5.1 Dom 1 17 

5.2 Dom 2 18 

5.3 Dom 3 18 

5.4 Dom 4 19 

5.5 Dom 5 19 

5.6 Dom 6 20 

6 DEBATT – 3 § LVU OCH KÖN 22 

6.1 Schlytter – kön och 3 § LVU 22 

6.1.1 Granskning av rättsfall 22 
6.1.2 Slutsatser 23 

6.2 Hamreby – social barnavård och kön 24 

6.3 Smed – Könsskillnader och rättssäkerhet 24 

6.4 Förslag till ny LVU 25 

7 ANALYS 26 

7.1 Könets påverkan 26 

7.1.1 Socialt nedbrytande beteende 26 
7.1.2 Missbruk av beroendeframkallande medel 27 

7.2 Flickors och pojkars bästa? 28 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 31 
Offentligt tyck 31 
Litteratur 31 
Lagkommentar 32 
Elektroniska källor 32 

RÄTTSFALLSFÖRTECKNING 33 
 



 1 

Summary 

The purpose of this thesis is to study whether the evaluation of the best 

interests of the child is affected by the child’s sex, on the occasion of 

compulsory care according to 3 § Care of Young Persons Act, LVU. The 

question that follows is: is it justified to use the best interests of boys and girls 

rather than the gender-neutral concept of the best interests of the child?   

 

LVU and the use of compulsory care of children exists to protect children and 

youths whose right to a safe upbringing can’t be satisfied in any other way. 

When a decision is to be made concerning compulsory care, the best interests 

of the child is of vital importance. 3 § LVU gives a possibility to care for and 

protect under aged children, and youths between 18 and 20 years from their 

own harmful behaviour. The regulation consists of three prerequisites 

concerning behaviour that manifests risks: substance abuse, criminal activity 

or some other socially destructive behaviour. The last prerequisites include 

behaviour that lies beyond the fundamental values of society, such as 

association with drug users, prostitution and aggressive behaviour. 

 

LVU is gender-neutral and the preparatory works do not support a difference 

in the evaluation of boys and girls with social problems. Studies published in 

the early 21st century have shown that this is not the case in the administrative 

courts. Female and male values are being applied to boys and girls with social 

problems. A girl’s body and sexuality is deemed relevant when evaluating 

whether her behaviour is socially destructive. The court is more permissive 

concerning boys with an addictive problem. Recent judgements from the 

administrative courts confirm that subjective values, to this day are being 

applied to boys and girls with a need for care. 

 

Despite this, the conclusion is that the concept of the best interests of boys 

and girls can’t be used since every situation is unique. Applicable law enacts 

an individualised evaluation with the child as the centre of attention.    
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att utifrån en rättsdogmatisk och en delvis 

rättssociologisk metod undersöka huruvida bedömningen av barnets bästa vid 

tvångsvård enligt 3 § LVU påverkas av barnets kön. Utifrån syftet följer 

frågeställningen: är det befogat att snarare tala om flickors och pojkars bästa, 

än det könsneutrala begreppet barnets bästa?  

 

LVU och möjligheten till tvångsvård av barn finns till för att skydda barn och 

unga vars rätt till en trygg uppväxt inte kan tillgodoses på något annat sätt. 

Vid ett beslut om tvångsvård ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. 

3 § LVU gör möjligt att vårda och skydda barn under 18 år och unga mellan 

18 och 20 år från sitt eget beteende vilket kan leda till skada på deras hälsa 

och utveckling. Bestämmelsen innehåller tre olika rekvisit med riskfyllda 

beteenden: missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet 

och annat socialt nedbrytande beteende. Det sista rekvisitet omfattar 

beteenden som ligger utanför samhällets fundamentala normer, såsom 

vistelse i missbrukarmiljöer, prostitution och aggressivt uppträdande.   

 

LVU är könsneutral och i förarbetena saknas stöd för att det skulle föreligga 

en skillnad i bedömningen mellan flickor och pojkar med sociala problem. 

Utredningar från tidigt 2000-tal har visat att så inte är fallet i 

förvaltningsrätten. Kvinnliga och manliga normer tillämpas på flickor och 

pojkar med sociala problem. En flickas sexualitet och kropp har relevans vid 

bedömningen av om hennes beteende är socialt nedbrytande. För pojkar med 

missbruksproblematik är rätten mer tillåtande. Nytillkomna domar från 

förvaltningsrätten bekräftar att subjektiva normer om manliga och kvinnliga 

beteenden än idag tillämpas på flickor och pojkar med vårdbehov.  

 

Trots det är uppsatsens slutsats att det blir svårt att tala om flickors och 

pojkars bästa då varje situation är unik. Gällande rätt stadgar en 

individanpassad bedömning där det enskilda barnet är i centrum. 
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Förkortningar 

Barnkonventionen FN:s konvention om barnets rättigheter 

BUP   Barn- och ungdomspsykiatri  

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 

FB  Föräldrabalk (1949:381) 

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen 

HVB-hem  Hem för vård eller boende  

LPT  Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 

LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga  

Prop.  Proposition   

SoL  Socialtjänstlag (2001:453) 

SOU  Statens offentliga utredningar  
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1 Inledning  

1.1 Allmänt 

Flickor ska inte ha många sexpartners. Pojkar tål mer alkohol och narkotika. 

Samhället har en bild av hur flickor och pojkar ska och inte ska bete sig. Det 

talas om genus, föreställningar om kön och kvinnliga och manliga normer. 

Barn som far illa på grund av sitt eget avvikande beteende kan bli aktuella för 

tvångsvård och omhändertagna av staten. Vid en sådan ingripande åtgärd ska 

barnets bästa alltid vara avgörande. Av själva ordalydelsen följer att 

begreppet barnets bästa, likt den svenska grundlagen, är könsneutralt. Ingen 

skillnad ska göras mellan flickor och pojkar. Emellertid ger idén om kvinnliga 

och manliga normer anledning att reflektera över huruvida barnets kön, trots 

könsneutraliteten, har betydelse vid bedömningen av vad som är bäst för det 

enskilda barnet vid beslut om tvångsvård. 

1.2 Övergripande syfte 

Denna uppsats ämnar undersöka bedömningen av barnets bästa vid ett 

tvångsomhändertagande enligt de så kallade beteendefallen, 3 § lag (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och på basis av 

förvaltningsrättens praxis utröna huruvida barnets kön har betydelse för 

bedömningen.   

1.3 Frågeställning 

Den centrala frågeställningen för att uppfylla uppsatsens övergripande syfte 

kan formuleras sålunda: har barnets kön betydelse för bedömningen av vad 

som är barnets bästa vid ett tvångsomhändertagande enligt 3 § LVU? Eller 

med andra ord: är det befogat att snarare tala om flickors och pojkars bästa, 

än det könsneutrala begreppet barnets bästa?  
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1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar endast beteendefallen, 3 § LVU, vilka avser barnets eget 

beteende. Miljöfallen i 2 § LVU gäller istället barn med vårdbehov på grund 

av missförhållanden i hemmet. Ett könsperspektiv kan givetvis anläggas på 

miljöfallen, då kanske främst gällande vårdnadshavarnas kön. Med tanke på 

uppsatsens omfång har emellertid miljöfallen och denna intressanta aspekt 

fått lämnas utanför arbete. Vidare utgår arbetet från barn och unga i åldrarna 

13-17 år. Detta då beteendefallen i huvudsak avser barn i denna ålder samt då 

begreppet barnets bästa omfattar varje människa under 18 år, 1 kap. 2 § 

socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).   

 

Till följd av uppsatsens syfte och omfång kommer en diskussion kring 

genusteori och förklaringen av kvinnliga och manliga normer ej att föras. 

Uppsatsens utgångspunkt är att det existerar föreställningar om kvinnligt 

respektive manligt beteende.   

 

Till sist avgränsas redogörelsen i debattkapitlet till att avse åsikter och 

utredningar från tre författare. Avgränsningen beror på tillgången på material 

och uppsatsens storlek.  

1.5 Perspektiv och metod 

Ett kritiskt perspektiv anläggs på gällande rätt för att uppfylla uppsatsens 

syfte. Det kritiska perspektivet synliggörs särskilt i uppsatsens debattkapitel. 

Den avslutande analyserande delen angående flickors och pojkars bästa 

diskuterar även rätten ur ett barnperspektiv, ett jämställdhetsperspektiv och 

ett rättssäkerhetsperspektiv.  

 

För att förverkliga syftet och besvara frågeställningen har uppsatsen utgått 

från den rättsdogmatiska metoden. De allmänt erkända rättskällorna som 

lagstiftning, rättspraxis, doktrin och lagförarbeten används för att finna svaret 
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på frågeställningen.1 Den rättsdogmatiska metoden kan nyttjas till mer än att 

beskriva gällande rätt. Även kritik av rättsläget är möjligt. Tack vare detta 

öppnas möjligheten upp för att inom rättsdogmatiken bruka 

samhällsvetenskapliga framsteg.2 I uppsatsen har visst sociologiskt material 

varit nödvändigt att använda. Trots det är arbetet inte ämnat att vara 

sociologiskt. Uppsatsen influeras dock av en rättssociologisk metod då 

undersökningen av förvaltningsrättens bedömning vid tvångsvård syftar till 

att se hur rätten faktiskt tillämpas.3 

1.6 Forskningsläge  

Den mest framträdande publikationen på området är Astrid Schlytters, docent 

i rättssociologi, Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, 

utredning från 1999, Kön och juridik i socialt arbete: tillämpningen av 3 § 

LVU på länsrättsnivå. I utredningen har hon ur ett könsperspektiv granskat 

närmare 300 domar från år 1994, vilka biföll tvångsvård enligt 3 § LVU.4  I 

artikeln ”Kvinnokroppen som en text”, publicerad år 2000 i 

Socialvetenskaplig tidskrift, fortsatte Schlytter sitt resonemang om 

könsperspektivet på 3 § LVU. Efter Schlytters utredning har det dock inte 

tillkommit många publikationer specifikt på området. Könsperspektivet på 

LVU nämns i regel endast kort, som en del i en annan fråga och då med 

hänvisning till Schlytters slutsatser.5  Jur.kand. Lina Smed har emellertid ur 

ett rättssäkerhetsperspektiv genomfört en utredning liknande Schlytters. 

Resultaten publicerades år 2012 i artikeln ”Tvångsvård av unga – en 

rättsäkerhetsanalys”.   

 

Kerstin Hamreby, Fil.dr. i socialt arbete, lektor vid Institutionen för socialt 

arbete vid Umeå universitet, har i sin doktorsavhandling från 2004, Flickor 

och pojkar i den sociala barnavården: föreställningar om kön och sociala 

                                                 
1 Kleineman: i Korling & Zamboni (red.) (2013) s. 21. 
2 Kleineman: i Korling & Zamboni (red.) (2013) s. 39f. 
3 Hydén: i Korling & Zamboni (red.) (2013) s. 208.  
4 Schlytter (1999) s. 77. 
5 Se exempelvis: Mattsson (2002) s. 453. 
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problem under 1900-talet, analyserat den historiska utvecklingen av kön i 

barnavården. 

 

Då forskningsläget under 2000-talet kan anses något oförändrat har uppsatsen 

ett visst nyhetsvärde. Det finns en strävan att tillföra något nytt till debatten 

då diskussionen kring hur kön uppfattas ständigt är aktuell.  

1.7 Material  

För att beskriva gällande rätt har offentligt tryck, såsom statens offentliga 

utredningar och propositioner, använts. Materialet har, i kombination med 

doktrin, ytterligare använts för att ge en bakgrund till rätten samt för att 

konkretisera begreppet barnets bästa.  

 

Centralt i arbetet är domar på förvaltningsrättslig nivå. Avvändningen av 

underrättsdomar motiveras av förvaltningsrättens ställning som första instans 

i mål angående tvångsvård av unga, 4 § LVU och att majoriteten av målen 

därför inte överklagas. Förvaltningsdomstolens beslut står fast.6 De domar 

som valts har avgjorts under 2014 och 2015. En strävan att undersöka den 

aktuella situationen ger skäl för denna tidsbegränsning. Urvalet är gjort från 

27 domar, publicerade på databasen Infotorg Juridik. Av dessa höll sig 11 

stycken inom tidsramen, gällde barn i åldrarna 13-17 år och biföll vård enligt 

3 § LVU. Slutligen valdes sex domar, avseende tre flickor och tre pojkar. 

Domarna valdes för att ge en bred bild av de, för bedömningen av beslut om 

tvångsvård, betydande faktorerna.  

 

Litteratur från forskare på området har använts för att åskådliggöra olika 

uppfattningar kring beteendefallens förhållande till kön. Observeras bör att 

dessa författare inte forskar inom rättsvetenskapen utan inom rättssociologi 

eller socialt arbete. Dock berör deras forskning juridiska spörsmål. Viktigt att 

belysa är det faktum att dessa författare hänvisar till Astrid Schlytters 

                                                 
6 Domstolsstatistik 2015, Tabell 2.1 Förvaltningsrätter - Inkomna, avgjorda och balanserade 

mål åren 2011-2015, Tabell 2.4 Kammarrätter - Inkomna, avgjorda och balanserade mål 

åren 2011-2015.  
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forskning angående könsperspektiv. En följd av detta är en något ensidig bild 

av problematiken. Samtidigt styrker det hennes forskning.  

1.8 Disposition  

Arbetet inleds med att behandla det centrala begreppet barnets bästa. I 

påföljande kapitel ges en kortare bakgrund till tvångsvård i form av en 

beskrivning av förhållandet mellan frivillig och tvångsvård. Därefter följer en 

redogörelse av gällande rätt och betydelsen av barnets bästa i LVU. Stor vikt 

läggs vid innebörden av de tre olika rekvisiten i 3 § LVU. Uppsatsens centrala 

kapitel, rättsfallskapitlet, kommer att exemplifiera hur 3 § LVU tillämpas i 

förvaltningsrätten. För att anlägga ett könsperspektiv på rätten kommer 

läsaren därefter introduceras för forskning och åsikter på området. 

Avslutningsvis följer ett analyskapitel där nytillkomna domar analyseras och 

jämförs med gällande rätt och publikationer på området. En diskussion 

gällande huruvida barnets kön har betydelse vid bedömningen av tvångsvård 

kommer att föras ur ett kritiskt perspektiv. Diskussionen kommer att mynna 

ut i ett besvarande av frågeställningen.  
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2 Barnets bästa 

Begreppet barnets bästa förekommer frekvent i svensk lagstiftning, däribland 

i 1 kap. 2§ SoL och 6 kap. 2a § föräldrabalken (FB). För att stärka 

barnperspektivet stadgas sedan år 2003 i första stycket 1 § LVU att insatser 

inom socialtjänsten ska präglas av respekt för den unges människovärde och 

integritet. Vidare lyder paragrafens femte stycke ”vid beslut enligt denna lag 

ska vad som är bäst för den unge vara avgörande”. 

 

Då uppsatsen har till syfte att undersöka huruvida det vid bedömningen av 

barnets bästa vid tvångsvård görs skillnad mellan flickor och pojkar är det på 

sin plats att presentera själva begreppet barnets bästa. 

2.1 Historisk tillbakablick  

Tanken om barnets bästa är inte en nymodighet. I början av 1900-talet 

stiftades en del lagar vilka satte barnet i centrum, exempelvis 1917 års lag om 

barn utom äktenskapet. Lagen bidrog till att ge barnets föräldrar förpliktelser 

att försörja och ta hand om barnet.7 Dessa lagar passade in i det som kom att 

kallas ”barnets århundrade”. Insikten om barnets ställning som en egen 

individ med egna behov ökade även i takt med välfärdssamhällets framväxt 

och år 1977 tillsattes en utredning om barnets rätt. Här undersöktes hur barns 

intressen och behov bättre än tidigare skulle kunna tillgodoses. Främst skedde 

det på områden avseende vårdnad och umgänge.8 

2.2 FN:s barnkonvention 

År 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonvention) och 

året därpå kom den att ratificeras i Sverige. Artikel 4 säger att 

”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings, administrativa 

och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna 

konvention”. På grund av ratifikationen av barnkonventionen började den 

                                                 
7 Singer (2012) s. 21.  
8 Singer (2012) s. 25f.  
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svenska lagstiftningen ses över för att bättre anpassas till barnets rättigheter.9 

År 1997 kom Barnkommitténs utredning SOU 1997:116, vilken behandlade 

denna anpassning. Konventionen framhåller att barn har egna rättigheter och 

är likställda vuxna, men att de samtidigt är sårbara och därmed i behov av 

skydd.  Barnkommittén gjorde en tolkning av konventionens tredje artikel, 

vilken uttrycker att vid alla åtgärder som rör barn ”skall barnets bästa komma 

i främsta rummet” och även hur artikeln ska tillämpas i svensk rätt.10 Det går 

inte att peka på vad som rent generellt skulle klassas som barnets bästa. 

Istället ska en samlad bedömning göras ur ett objektivt och ett subjektivt 

perspektiv. Det objektiva perspektivet kommer från forskning, vilken har 

visat vilka behov barn har och det subjektiva gäller barnets egen inställning i 

frågan. Barnkommittén redogjorde även för några behov som bör finnas med 

i en bedömning av barnets bästa, barnets behov av omvård och skydd, barnets 

behov av sina föräldrar och barnets behov av respekt för sin integritet.11 

                                                 
9 Mattsson (2002) s. 33f.  
10 SOU 1997:116, s. 125ff. 
11 SOU 1997:116, s. 134ff.  
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3 Samhällets ansvar för barn 

Vårdnadshavaren har ett ansvar att omvårda barnet och tillgodose dess behov 

enligt 6 kap. 1 och 2 § FB. Om denna omvårdnad är otillräcklig eller behoven 

inte tillgodoses återstår ett samhällsansvar. Ansvaret innebär att det ytterst är 

samhällets uppgift att sörja för att barns rätt att växa upp under trygga 

förhållanden tillgodoses. Det ska främst ske i samverkan med barnets 

föräldrar.12 Vården är uppdelad mellan frivilliga åtgärder enligt SoL och 

tvångsåtgärder enligt LVU.  

3.1 Frivillighet och tvång 

SoL präglas av frivillighet och självbestämmande. Alla beslut ska tas med 

den enskildes samtycke.13 Samhällsansvaret vilar på socialnämnderna. Enligt 

5 kap. 1 § SoL ska de bland annat arbeta för att barn ska växa upp under 

trygga förhållanden, förhindra att barn far illa, arbeta för att barn inte vistas i 

skadliga miljöer, se till att barn och unga får det stöd och den vård de behöver 

och, om det är befogat, att det sker utanför hemmet. Om ett barn riskerar att 

utvecklas ogynnsamt och är i behov av vård och stöd ska socialnämnden, om 

det behövs, se till att barnet får vård utanför det egna hemmet på exempelvis 

ett familjehem enligt 6 kap. 1 § SoL. Vid åtgärder enligt SoL krävs ett 

samtycke från vårdnadshavarna då barnbegreppet i lagen riktar sig till 

människor under 18 år enligt 1 kap. 2 § SoL.14 

 

1 § LVU stadgar att åtgärder inom socialtjänsten ska ske i samförstånd med 

den unge och hens vårdnadshavare men det är inte alltid ett sådant samtycke 

finns. I sådana situationer har lagstiftaren ansett att samhället ändå måste ha 

en möjlighet att träda in för att tillgodose barnets behov av en trygg uppväxt 

och för att motverka en ogynnsam utveckling. Samhällsansvaret väger här 

tungt. LVU fungerar som ett komplement till SoL. Genom lagen finns det 

                                                 
12 Singer (2012) s. 194. 
13 Prop. 2000/01:80, s. 81.  
14 Singer (2012) s. 215. 



 12 

möjlighet att frångå principen om frivillighet och ge vård trots bristen av 

samtycke, men enbart under vissa förutsättningar, vilka kommer att 

presenteras i kapitel 3.15 

3.2 Internationell reglering av tvångsvård 

Tvångsvård kan endast ges om det inte finns någon annan frivillig åtgärd att 

vidta och det inte föreligger något samtycke till vård. Det är dock inte helt 

oproblematiskt att göra ett ingripande och tvångsomhänderta ett barn. I 

Sverige gäller sedan 1995 Europakonventionen (EKMR) som lag genom SFS 

1994:1219. Konventionen omfattar även barn då den riktar sig till alla 

människor. Artikel 8.1 EKMR reglerar rätten till privat- och familjeliv och 

aktualiseras vid ett tvångsomhändertagande. Denna rätt inkluderar en 

förälders rätt till vårdnad och umgänge med barnet. Således inkräktar ett 

tvångsomhändertagande på rätten enligt artikel 8. Tack vare andra punkten i 

artikel 8 kan omhändertagandet rättfärdigas genom att det i ett demokratiskt 

samhälle är nödvändigt för att skydda barnets fri- och rättigheter, vilket LVU 

har till syfte att göra.16  

 

Europakonventionen har inspirerats av FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna från 1948. Även om förklaringen inte är juridiskt 

bindande för någon stat ger den uttryck för den globala uppfattningen. 

Förklaringen innehåller liksom Europakonventionen en rätt till privatliv 

enligt artikel 12. Rätten till skydd mot ingripanden kan dock inskränkas enligt 

artikel 29 om det ”har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig 

hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att 

tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän 

ordning och allmän välfärd”.17  

                                                 
15 Prop. 1989/90:28, s. 38. 
16 Mattsson (2002) s. 133ff. 
17 Mattsson (2002) s. 130f. 
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4 LVU – rättslig reglering  

LVU finns till för att skydda barn och ungdomar vars rätt till en trygg uppväxt 

och ett motverkande av en ogynnsam utveckling inte kan tillgodoses på något 

annat sätt. För att ha större möjlighet att vända en destruktiv utveckling ska 

det vara möjligt att ingripa i ett tidigt skede.18 Som ovan nämnt ska LVU 

fungera som en sista utväg då socialtjänsten bygger på frivillighet.19 Med 

hänsyn till detta finns det ett antal förutsättningar som ska uppfyllas för att 

barnet ska kunna bli aktuellt för tvångsvård enligt LVU. Paragrafens andra 

stycke klargör att vård får ges om någon av förutsättningarna i 2 § miljöfallen 

eller 3 § beteendefallen, föreligger. Vidare ska det i båda fallen finnas en 

påtaglig risk för skada. Det vill säga, det måste finnas en tydlig risk för skada 

på barnets hälsa och utveckling, som är tillräcklig för att anse att barnet är i 

behov av vård.20 Det får inte göras en subjektiv bedömning. Istället ska det 

finnas reella omständigheter som visar att risk för skada föreligger.21 Enligt 1 

§ LVU kan vård bli aktuellt om det inte föreligger något samtycke från 

vårdnadshavaren eller från den unge om hen är över 15 år. Vid vård ska 

barnets bästa iakttas. Barnets egen åsikt har därmed betydelse.  

4.1 Barnets bästa i LVU 

Som ovan nämnt är det sedan en tid tillbaka barnets bästa som ska vara 

avgörande vid ett tvångsomhändertagande enligt LVU.22 Förändringen 

skedde på grund av att barnets intresse inte alltid sattes främst trots 

ratifikationen av barnkonventionen. Barnets bästa kan komma i konflikt med 

andra intressen, såsom samhälleliga och ekonomiska. Gällande bedömningen 

av barnets bästa vid vård i enlighet med LVU talar förarbetena dock om att 

barnets bästa alltid ska ha företräde. Detta då det gäller åtgärder som rör 

särskilt utsatta barn och ungdomar och där det finns en uppenbar risk för att 

                                                 
18 Prop. 1989/90:28, s. 63.  
19 Se 2.1 Samhällets ansvar för barn. 
20 Prop.1989/90:28, s. 107. 
21 Prop. 1989/90:28, s. 63. 
22 Se 2 Barnets bästa. 
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deras hälsa och utveckling skadas. Det borde i dessa fall sålunda inte finnas 

några andra intressen som väger tyngre.23 Det går inte att närmare precisera 

begreppet barnets bästa men förarbetena hänvisar till regeringens uttalande 

gällande 6 kap. 2a § FB där det sägs att bedömningen av barnets bästa ska 

göras utifrån de individuella förhållandena samt att hänsyn ska tas till allt som 

rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling.24 

4.2 Ansöka om vård  

Beslut om vård enligt LVU tas av förvaltningsrätten efter att socialnämnden 

ansökt om vård enligt 4 § LVU. Enligt 11 kap. 1 § SoL har socialnämnden en 

utredningsplikt. Den inbegriper skyldigheten att starta en utredning om det 

finns anledning att anta att den unge behöver vård. Utredningen och ansökan 

ska innehålla en redogörelse av den unges förhållanden, de förutsättningar 

som anförs för ett beslut om vård, tidigare insatser från socialnämnden, vilket 

vårdbehov den unge har samt hur det är tänkt att behovet ska tillgodoses. Att 

utredningen är noggrant gjord är av största vikt då den ligger till grund för 

förvaltningsrättens bedömning.25  

4.3 Beteendefallen  

Barn och ungas eget beteende kan leda till skada på deras hälsa och 

utveckling. 3 § LVU gör det möjligt att ge dem vård. Bestämmelsen riktar sig 

främst till äldre barn och unga. Den omfattar barn under 18 år, men även unga 

mellan 18 och 20 år enligt 1 § 2 och 3 stycket LVU. Unga över 18 kan bli 

aktuella för vård enligt LVU om det inte är lämpligt med annan vård, såsom 

tvångsvård för missbrukare, psykiatrisk vård eller kriminalvård.26  

 

Bestämmelsen innehåller tre olika former av beteenden som lagstiftaren har 

klassat som riskfyllda. En redogörelse för dessa följer nedan. Redan i 

barnavårdslagen (1960:97) var dessa tre former omnämnda. De klassades som 

                                                 
23 SOU 1997:116 s. 137; prop. 2002/03:53, s. 76f.  
24 Prop. 2002/03:53, s. 77.  
25 Prop. 1989/90:28, s. 109f.  
26 Mattsson, LVU 1 §, Lexino 2016-04-01, 2.2 Materiella förutsättningar för vård i korthet. 
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beteenden utanför samhällets normer, och unga med dessa beteenden 

behövdes föras på rätt väg.27 Lagen hade inte bara som syfte att vårda asociala 

ungdomar, utan innehöll även regler för att skydda samhället från denna typ 

av beteenden.28 I lag (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga, från 1980, vilken föregick dagens LVU, försvann dock detta. Sedan 

dess får tvångsvård enligt LVU inte användas för att skydda samhället eller 

familjen från den unge utan endast för att skydda och vårda den unge själv.29 

4.3.1 Missbruk av beroendeframkallande medel 

Med beroendeframkallande medel avses alkohol, narkotika eller jämställda 

tekniska preparat. Rekvisitet omfattar flyktiga lösningsmedel innehållandes 

alkohol, såsom deodoranter, samt icke-medicinskt bruk och icke-

vetenskapligt bruk av beroendeframkallande läkemedel.30 Förarbetena talar 

om att en ungdom som ännu inte utvecklat ett beroende av sådana preparat 

ändå kan vara i behov av vård då ett regelbundet bruk ofta leder till fara för 

den unges hälsa och utveckling. I vissa fall kan det dock räcka med ett enstaka 

bruk av tung narkotika, t.ex. heroin, för att det ska leda till en påtaglig risk för 

skada.31 Vid en bedömning av om det föreligger missbruk i det enskilda fallet 

ses till helheten och den unges ålder, vilket medel som brukas, omfattningen 

sett till mängd och frekvens, följder av bruket samt övriga omständigheter.32 

Missbruk av dopningsmedel har inte ansetts omfattas av rekvisitet då det inte 

ses som ett beroendeframkallande medel. Missbruket ska istället kunna 

klassas som annat socialt nedbrytande beteende.33 

4.3.2 Brottslig verksamhet 

Inte all brottslig verksamhet utgör grund för tvångsvård enligt LVU.  

Exempelvis täcks inte obetydliga förseelser eller enstaka mindre allvarliga 

brott av begreppet. I förarbetena sägs att tvångsvård först blir aktuellt när 

                                                 
27 Bramstång (1985) s. 244.  
28 Mattsson (2002) s. 47.  
29 Prop. 1979/80:1, del A, s. 583; SOU 2015:71, s. 300.  
30 Prop. 1979/80:1, del A, s. 582f; SOSFS 1997:15, s. 33.  
31 Prop. 1979/80:1, del A, s. 583.  
32 SOSFS 1997:15, s. 33. 
33 Prop. 1998/99:3, s. 88.  
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brottsligheten ger uttryck för en bristande anpassning till samhället vilket i 

sin tur leder till ett vårdbehov hos den unge. Det kan ske vid upprepad 

brottslighet eller vid enstaka allvarliga brott.34 

4.3.3 Annat socialt nedbrytande beteende  

I LVU från 1980 löd rekvisitet ”något annat därmed jämförbart beteende”. 

Beteendet skulle således vara jämförbart med missbruk eller kriminell 

verksamhet.35 Som ett exempel på jämförbart beteende nämner förarbetena 

prostitution både för flickor och pojkar.36 För att täcka in fler situationer och 

omständigheter som kan leda till en påtaglig risk för den unges hälsa och 

utveckling lyder rekvisitet sedan år 1990 istället ”annat social nedbrytande 

beteende”. Begreppet omfattar ett beteende som ligger utanför samhällets 

fundamentala normer.37 Att den unge utsätter sig för en risk, exempelvis vid 

utövande av extremsporter, behöver inte betyda att risktagandet strider mot 

dessa normer.38  

 

Exempel på normbrytande beteende som ges i förarbetena är att den unge 

begår ett fåtal brott, men att det inte är tillräckligt för att omfattas av rekvisitet 

brottslig verksamhet. Att den unge vistas i en missbrukarmiljö är ytterligare 

exempel på ett normavvikande beteende. Det sista beteendet som omnämns 

är prostitution eller att den unge uppträder på en sexklubb.39  I SOU 2015:71 

nämner utredaren att Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att även fler 

beteenden än de som nämns i förarbetena kan leda till tvångsvård. HFD har 

stadgat att ett uttågagerande och aggressivt uppträdande kan omfattas av 

socialt nedbrytande beteende. Även kammarrätterna har bedömt fler 

handlanden till att omfattas av rekvisitet, såsom rymningar, sexuella 

övergrepp, skolfrånvaro, våld i nära relationer och dataspelande.40 

                                                 
34 Prop. 1979/80:1, del A, s. 583.  
35 Prop. 1989/90:28, s. 66. 
36 Prop. 1979/80:1, del A, s. 583.  
37 Prop. 1989/90:28, s. 67. 
38 SOU 2015:71, s. 300.  
39 Prop. 1989/90:28, s. 109.  
40 SOU 2015:71, s. 304.  
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5 Rättsfall  

Nedan följer en redogörelse i tidsföljd av domar från förvaltningsrätter. 

Undersökningsmaterialet utgörs av sex domar, gällande tre flickor och tre 

pojkar, vilka alla blivit tvångsvårdade enligt LVU. Med tanke på uppsatsens 

omfång kan denna del inte ge en heltäckande bild av de eventuella 

könsskillnader som finns i förvaltningsrätternas bedömning av barnets bästa. 

Kapitlet syftar således till att exemplifiera och presentera vilka faktorer som 

påverkar domstolens bedömning. Följaktligen redogörs inte för alla parters 

inställning i målet.   

5.1 Dom 1 

En 17-årig flicka hade varit aktuell hos socialnämnden sedan år 2010.41 

Tidigare utredningar hade visat att hon hade svårt att avstå alkohol och att 

hon vistats i miljöer där droger förekom. Under nämndens aktuella utredning 

framkom att flickan brukat droger som amfetamin, THC och kokain, då hon 

vid tre tillfällen testats positiv för dessa medel. Hon var även misstänkt för 

internetbedrägeri i två fall. Det rådde delade uppfattningar gällande i vilken 

omfattning hon brukade narkotika. Nämnden ansåg dock hennes bruk vara ett 

missbruk, särskilt med tanke på vilken typ av narkotika hon brukade och på 

grund av hennes unga ålder. 

 

Förvaltningsrätten tog beslut om tvångsvård enligt 3 § LVU då den ansåg det 

nödvändigt på basis av hennes missbruk av beroendeframkallande medel 

samt socialt nedbrytande beteende. Domstolen stödde sig på utredningen i 

målet och flickan ansågs ha brukat narkotika i den omfattning att det 

klassades som ett missbruk, återigen särskilt med tanke på hennes unga ålder. 

Vidare tog den fasta på att hon har umgåtts med olämpliga personer, vilket 

klassades som ett socialt nedbrytande beteende. Dock nämnde inte domstolen 

det faktum att hon påstods ha en relation med en av stadens tyngsta 

kriminella, vilket uppgetts av polisen.  

                                                 
41 Förvaltningsrätten i Karlstad, mål nr 2407-15.  
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5.2 Dom 2 

Efter flera anmälningar från polismyndigheten och skolan hade en 17-årig 

pojke blivit aktuell för utredning.42 Han hade bland annat dömts för olaga 

tvång och narkotikabrott. Enligt egen uppgift brukade han cannabis och Spice 

flera gånger i veckan, vilket bekräftats när han av polis och socialtjänst testats 

positiv för droger. Dessutom fanns misstanke om att han sålde droger till 

andra ungdomar. Pojken gick inte i skolan utan vistades i riskfyllda miljöer 

och var ofta inblandad i bråk och oroligheter.  

 

Domstolen ansåg missbruk av beroendeframkallande medel föreligga då 

bruket sedan en tid varit omfattande i form av olika droger och flertalet 

positiva testresultat. Pojken hade på grund av missbruket ett vårdbehov. Även 

ett socialt nedbrytande beteende bedömdes föreligga. Förvaltningsrätten tog 

fasta på pojkens brottslighet, skolfrånvaro och vistelse i miljöer präglade av 

kriminalitet och droger. För att bryta den destruktiva utvecklingen beslutade 

domstolen att tvångsvård enligt 3 § LVU var nödvändigt.  

5.3 Dom 3 

Beslutet rörde en 15-årig flicka med en turbulent uppväxt bakom sig med 

placeringar på barnhem, olika familjehem och senast på HVB-hem.43 Efter en 

viss utveckling i positiv riktning utvecklade hon ett destruktivt beteende och 

avvek flera gånger från HVB-hemmet. Nämnden lyfte fram att flickan blivit 

sexuellt utåtagerande. I målet framkom likaså att flickan hade en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning vilket innebar ett ytterligare stort 

behov av speciell vård. 

 

Förvaltningsrätten betonade att praxis visat att en psykiatrisk problematik inte 

är tillräckligt för att tvångsvårdas enligt LVU.  För att ett beteende ska kunna 

klassas som socialt nedbrytande ska det inte enbart kunna härledas till den 

psykiska störningen, utan samma beteende ska kunna finnas hos någon utan 

                                                 
42 Förvaltningsrätten i Karlstad, mål nr 533-15. 
43 Förvaltningsrätten i Karlstad, mål nr 4613-14.  
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en sådan psykisk störning. Domstolen fann dock att flickans beteende kunde 

iakttas hos någon som inte hade samma funktionshinder. Det beteende som 

ansågs vara socialt nedbrytande var hennes sexuella utåtagerande. Den 15-

åriga flickan hade en relation med en 40-årig man, vilket bedömdes olämpligt. 

Vidare hade hon publicerat lättklädda bilder på sig själv på sociala medier. 

Domstolen lyfte även fram det normbrytande beteendet i form av rymningar 

från de olika hemmen. Dessa faktorer ledde till beslut om tvångsvård enligt 3 

§ LVU på basis av socialt nedbrytande beteende.  

5.4 Dom 4  

En 17-årig pojke hade sedan några år tillbaka varit aktuell hos 

socialtjänsten.44 Han hade tagit droger sedan 12 års ålder. Nämndens 

utredning visade att han numera missbrukade på daglig basis. Både alkohol 

och tyngre narkotika förekom. Den senaste utredningen inleddes efter att han 

vårdats på sjukhus till följd av en överdos. Han placerades på ett 

behandlingshem för avgiftning men avvek kort därefter. Av utredningen 

framgick att pojken ett flertal gånger försökt avsluta sitt missbruk men 

återfallit gång på gång. Sedan han efter överdosen blivit omedelbart 

omhändertagen, enligt 6 § LVU, var han dock drogfri.  

 

Domstolen fann det vara ostridigt i målet att pojken led av ett missbruk och 

hade ett vårdbehov. Domstolen tog fasta på att han hade haft ett mångårigt 

destruktivt missbruk, vilket han inte lyckats övervinna, trots tidigare frivilliga 

insatser. Missbruket ansågs vara så allvarligt att det inte gick att kontrollera 

med hjälp av frivilliga insatser. Således beslutade förvaltningsrätten om 

tvångsvård enligt 3 § LVU.  

5.5 Dom 5 

Sedan cirka ett halvår tillbaka i tiden hade en 14-årig pojke mått psykiskt 

dåligt och även talat om att ta sitt eget liv.45 Nedstämdheten tog sig uttryck i 

                                                 
44 Förvaltningsrätten i Linköping, mål nr 6798-14.  
45 Förvaltningsrätten i Karlstad, mål nr 1433-14. 
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humörsvängningar vilka bland annat ledde till utåtagerande incidenter i 

skolan med hotande av lärare och elever. Pojken kom att vårdas en kortare 

period enligt lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Efter att 

under alkoholpåverkan i skolan uppträtt aggressivt mot personal, polis och 

sina föräldrar omhändertogs han omedelbart med stöd av 6 § LVU. I 

anslutning till det placerades han på ett utredningshem för utredning av 

vårdbehovet. Både föräldrarna och personal på boendet kunde vittna om att 

placeringen lett till en förändring i positiv riktning.  

 

Domstolen ansåg det vara klart att pojken på grund av sitt socialt nedbrytande 

beteende hade ett vårdbehov som krävde fortsatt utredning. Trots den positiva 

utvecklingen beslutade domstolen om tvångsvård med stöd av 3 § LVU 

istället för frivilliga insatser då de bedömde det vara oklart om pojken hade 

motivation att fortsätta en långsiktig behandling.  

5.6 Dom 6 

Socialnämndens utredning visade att en 14-årig flicka mådde psykiskt dåligt, 

vilket tog sig uttryck i ångest och självskadebeteende.46 Efter försök att ta sitt 

eget liv var hon under flera perioder inskriven på Barn- och 

ungdomspsykiatrins (BUP) akutavdelning på det lokala sjukhuset. Förutom 

självskadebeteendet utsatte flickan sig för riskfyllda situationer då hon 

vistades i miljöer med äldre personer som missbrukade narkotika. Även hon 

själv missbrukade narkotiska medel. För att få tillgång till dessa förekom det 

att hon prostituerade sig. Flickan och hennes föräldrar hade under flera år fått 

stöd och hjälp från BUP och genom olika jourhemsplaceringar. Nära i tiden 

från domstolens förhandling var flickan placerad på ett HVB-hem men avvek 

därifrån ett flertal gånger.  

 

Domstolen fann att flickans självskadebeteende, frånvaro i skolan, 

exponering för riskfyllda situationer och avvikande från behandlingshemmet, 

gemensamt gav uttryck för ett socialt nedbrytande beteende. Även 

                                                 
46 Förvaltningsrätten i Karlstad, mål nr 367-14. 
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missbruksrekvisitet ansågs uppfyllt då hennes drogkonsumtion bedömdes 

vara hög i relation till hennes ålder och konsumtionen hade lett till negativa 

konsekvenser. Beslut om tvångsvård togs enligt 3 § LVU.  
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6 Debatt – 3 § LVU och kön 

6.1 Schlytter – kön och 3 § LVU 

Utgångspunkten i Astrid Schlytters utredning är att rätten inte är könsneutral. 

Enligt Schlytters åsikt förhåller det sig så att det i rätten finns inbyggda 

könsmässiga normer. Dessa normer leder till att kvinnor och män behandlas 

olika. Resultatet behöver dock inte alltid vara att kvinnor missgynnas jämfört 

med män.47 

6.1.1 Granskning av rättsfall 

I utredningen koncentrerar hon sig främst på omhändertagande enligt 3 § 

LVU och rekvisiten annat socialt nedbrytande beteende och missbruk av 

beroendeframkallande medel. Av granskningen av domar framgår att ett stort 

antal flickor omhändertogs på grund av socialt nedbrytande beteende på basis 

av grunder som inte omnämns i förarbetena, såsom psykisk störning och 

sexuellt beteende. Dock skedde bara ett omhändertagande av en pojke under 

liknande omständigheter.48 Gällande sexuellt beteende finns i 

undersökningsmaterialet exempel på omhändertagande av några få flickor på 

grund av att de levde ut sin sexualitet utan att deras levnadssätt för den skull 

klassades som prostitution. I undersökningsmaterialet fanns inte någon pojke 

som omhändertogs av samma anledning.49 

 

Gällande missbruk märks att flickor omhändertogs på grund av missbruk efter 

berusning orsakad av alkohol varje helg eller att de vid några tillfällen varit 

så berusade att de inte kunnat ta hand om sig själva. För ett omhändertagande 

av en pojke krävdes istället ytterligare alkoholkonsumtion.50 Utredningen 

visar på att pojkar omhändertogs när de hade ett konstaterat missbruk medan 

flickor omhändertogs redan efter ett kortare brukande.51 

                                                 
47 Schlytter (1999) s. 23.  
48 Schlytter (1999) s. 83.  
49 Schlytter (1999) s. 93.  
50 Schlytter (1999) s. 115f.  
51 Schlytter (1999) s. 126. 
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6.1.2 Slutsatser 

Med stöd i sin studie konstaterar Schlytter att det finns ett dubbelt 

normsystem, ett för flickor och ett för pojkar. Det finns således olika rättsliga 

normer för de olika könen. Den rättsliga regleringen är mer tillåtande för 

pojkar, exempelvis tilläts deras missbruk gå längre än flickors innan 

tvångsvård blev aktuellt. För flickor tas vid missbruksbedömningen även 

hänsyn till deras fysiska och sexuella sårbarhet.52 Flickorna var inte bara 

ansvariga för sitt eget beteende, utan även för omgivningens beteende. Ett 

tecken på missbruk hos en flicka kunde exempelvis vara att ett sexuellt 

utnyttjande av henne tydde på att hon inte kunde ta hand om sig själv.53 

 

Avseende rekvisitet socialt nedbrytande beteende är Schlytters åsikt att 

normerna som framgår i förarbetena inte överensstämmer med praxis. Istället 

används normer kopplade till kvinnligt beteende. Betydelsen av flickans 

kropp tillmäts relevans för beteendet. Normerna kommer dock inte från 

lagstiftaren och är därmed sällan baserade på vetenskap. Istället baseras de på 

subjektiva föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt 

beteende. Flickor och pojkar blir därmed olikbehandlade.54  

 

I utredningen framkom ytterligare att Schlytter anser att LVU verkar 

diskriminerande och försummar flickor då de normbrytande beteende som 

omnämns i 3 § LVU inte omfattar flickors sociala situation. Våld och 

aggressivitet anses vara uttrycksmedel främst för pojkar och dessa omnämns 

i förarbetena som exempel på socialt nedbrytande beteende. Schlytter påvisar 

att lagstiftningen saknar en förståelse för flickors situation. Beteenden som 

främst rör flickor, såsom ätstörningar, självskadebeteende och sexuell 

destruktivitet omfattas inte av 3 § LVU. När det är absolut nödvändigt måste 

lagens gränser istället tänjas för att ett omhändertagande av en flicka ska bli 

                                                 
52 Schlytter (1999) s. 135ff. 
53 Schlytter (1999) s. 138.  
54 Schlytter (1999) s. 135ff.  
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möjligt. Schlytters ståndpunkt är att lagen istället måste inkludera 

vetenskapligt konstaterade normer för flickor.55 

6.2 Hamreby – social barnavård och kön 

Föreställningar om kön inom den sociala barnavården analyseras i Kerstin 

Hamrebys doktorsavhandling Flickor och pojkar i den sociala barnavården. 

Avhandlingen visar att de stereotypa bilderna av kvinnligt respektive manligt 

beteende ständigt återkommer inom barnavården. Flickors sociala problem 

kopplas till promiskuitet och en komplicerad relation till den egna kroppen. 

För pojkar kopplas istället kriminalitet och utåtagerande beteende till sociala 

problem. Hamreby kunde inte i nutid se någon större förändring från den 

traditionella bilden av flickors och pojkars sociala problem.  Enligt hennes 

åsikt leder denna ständiga syn till att flickor och pojkar med sociala problem 

ses i ljuset av en bild som inte stämmer överens med verkligheten. En 

förklaring till den könsstereotypa bilden av de sociala problemen skulle kunna 

härledas till forskningens inriktning på att beteenden är biologiskt 

förutbestämda, vilket innebär att flickors sociala problem beror på deras 

kropp och sexualitet medan pojkars beror på manlig aggressivitet.56 

6.3 Smed – Könsskillnader och 
rättssäkerhet 

Jur.kand. Lina Smeds artikel från 2012 ”Tvångsvård av unga – en 

rättsäkerhetsanalys” baseras på en empirisk studie där hon undersökt samtliga 

domar beträffande 3 § LVU vilka avgjordes vid länsrätten i Göteborg under 

åren 2008 och 2009. Studien liknar således Schlytters. Själva artikeln har ett 

rättssäkerhetsperspektiv men presenterar likväl könsskillnader gällande 

beteendefallen.57 Studien, vilken främst fokuserar på rekvisitet socialt 

nedbrytande beteende, visar att det var framförallt flickor som blev 

omhändertagna på grund av psykiska problem eller sexuellt beteende. 

Pojkarna blev i sin tur omhändertagna på grund av kriminalitet eller 

                                                 
55 Schlytter (1999) s. 141f.  
56 Hamreby (2004) s. 176ff.  
57 Smed: i Vahlne Westerhäll (red.), (2012) s. 163.  
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aggressivt beteende.58 Smed drar samma slutsatser som Schlytter gjorde drygt 

10 år före henne: flickorna och pojkarna omhändertogs på grund av olika 

beteenden. De kategorier av beteenden som främst representeras av flickor 

finns inte omnämnda i förarbeten eller praxis. Denna slutsats behandlas även 

ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Smed påpekar hur diskrepansen mellan 

förarbetena och praxis leder till brist på förutsebarhet och svårigheter för 

domstolarna att avgöra huruvida rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende 

är uppfyllt eller ej.59  

6.4 Förslag till ny LVU 

Det är över 15 år sedan Schlytter publicerade sin studie. Än idag har dock 

hennes teori om de dubbla normsystemen relevans. Det märks inte minst i 

SOU:n från 2015, där hennes arbete presenteras. Något som lyfts fram är 

hennes resonemang kring LVU:s brist på förståelse för flickors sociala 

problematik.60 I utredningens förslag nämns att fler beteenden ska omfattas 

av annat socialt nedbrytande beteende, som förövrigt föreslås ändras till ”i sig 

självt socialt nedbrytande beteende”. Några av dessa är barn och unga som 

lever ett kringflackande liv, har ett självskadebeteende eller har en hög 

skolfrånvaro.61 

                                                 
58 Smed: i Vahlne Westerhäll (red.), (2012) s. 171.  
59 Smed: i Vahlne Westerhäll (red.), (2012) s. 175f.  
60 SOU 2015:71, s. 308f.  
61 SOU 2015:71, s. 341f.  
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7 Analys 

I denna uppsatsens avslutande del kommer en diskussion föras kring könets 

påverkan på bedömningen av tvångsvård. Med hjälp av åsikter från forskare 

på området kommer ett könsperspektiv appliceras på rättsfallen. 

Diskussionen inkluderar egna åsikter. Kapitlet önskar besvara 

frågeställningen: är det befogat att snarare tala om flickors och pojkars bästa, 

än det könsneutrala begreppet barnets bästa? 

7.1 Könets påverkan 

Av förarbetena framgår tydligt att lagstiftaren inte avsett att det ska föreligga 

någon skillnad i bedömningen mellan flickor och pojkar. De olika rekvisiten 

i 3 § LVU gäller barns beteende i största allmänhet. Likabehandling och 

könsneutralitet är grundläggande i svensk lagstiftning. Trots detta har 

forskare pekat på att skillnader förekommer. Skillnader som leder till 

ojämlikhet och rättsosäkerhet. Schlytter är tydlig i sitt ställningstagande, det 

finns ett dubbelt normsystem. I förvaltningsrätterna förekommer subjektiva 

antaganden om kön. Schlytters utredning är baserad på över 20 år gamla 

domar men senare författare instämmer. Främst flickor omhändertas på grund 

av psykiska problem och sexuellt beteende, medan pojkar omhändertas för 

kriminalitet och aggressivitet. Tillsynes har ingen förändring skett, frågan blir 

om så verkligen är fallet? 

7.1.1 Socialt nedbrytande beteende  

I de presenterade domarna tvångsvårdades de tre flickorna och två av 

pojkarna för socialt nedbrytande beteende. I dom 3 framgår tydligt att det var 

flickans sexualitet som var problemet. Hon hade en relation med en äldre 

man, vilket ansågs olämpligt. Precis som Schlytter lyfter fram i sin utredning 

används normer kring sexuellt beteende som inte kommer från lagstiftaren 

utan som verkar härstamma från domstolens subjektiva föreställningar om 

kön.  Hamrebys avhandling visar att det är något som pågått under hela 1900-

talet. Dom 3 visar att flickors sexualitet fortfarande är relevant. Inget av 



 27 

rättsfallen gällande pojkar bedömer pojkens sexualitet som ett problem. Det 

utesluter dock inte möjligheten att sådana situationer existerar. Det går att 

ställa sig kritisk till huruvida en domstol verkligen skulle anse en pojke ha ett 

socialt nedbrytande beteende om situationen var omvänd. Det faktum att 

förvaltningsrätten lyfter fram flickans publicering av lättklädda bilder av sig 

själv tyder på att hon får ta ansvar för omgivningens beteende då det blir 

hennes kropp som är problemet. Om en pojke agerat likadant, hade hans 

beteende ansetts vara socialt nedbrytande? 

 

Psykisk ohälsa var ett socialt nedbrytande beteende för den 14-årige pojken i 

dom 5 och för den jämnåriga flickan i dom 6. Flickan hade ett 

självskadebeteende vilket resulterat i suicidförsök. Under flera års tid hade 

hon fått hjälp från BUP. Pojken hade under ett halvår präglat av psykisk 

ohälsa uppträtt aggressivt och talat om att ta sitt eget liv. Enligt praxis från 

HFD kunde pojkens aggressivitet och utåtagerande ge uttryck för ett socialt 

nedbrytande beteende. För självskadebeteende finns i dagsläget inget stöd i 

förarbeten eller praxis. I båda fallen var beteendena hänförliga till den 

psykiska ohälsan. Flickan hade under flera års tid varit aktuell för frivilliga 

insatser innan tvångsvård ansågs nödvändigt för att fullgöra vården. Pojken 

blev däremot omhändertagen efter enbart en kortare period då domstolen 

tvivlade på hans motivation att fullgöra en utredning. Det är med viss 

försiktighet de olika situationerna jämförs. Flera faktorer var relevanta för 

besluten om tvångsvård, men det finns en tydlig skillnad avseende 

tidsperioderna som problemen fortlöpte.  

7.1.2 Missbruk av beroendeframkallande medel 

Avseende bedömningen av missbruk är dom 4 ett tydligt exempel på 

Schlytters slutsats att den rättsliga regleringen är mer tillåtande för pojkar. 

Den 17-årige pojken hade tagit droger sedan fem år tillbaka och det krävdes 

en överdos för att tvångsvård skulle bli aktuellt. Situationen var liknande för 

den jämnåriga flickan i dom 1. Även hon hade ett mångårigt missbruk av 

tunga droger. Domstolen gjorde dock en skillnad, de ansåg hennes brukande 

vara missbruk särskilt med tanke på hennes unga ålder. Samma uttalande 
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gjordes inte avseende pojken. I dom 6 framgick inte i vilken omfattning den 

14-åriga flickan brukade narkotika, men även här bedömdes hennes bruk vara 

ett missbruk i relation till hennes ålder. Prostitution som en konsekvens av 

bruket vägde säkerligen tungt. Den 17-årige pojken i dom 2 brukade narkotika 

flertalet gånger i veckan. Han hade vid åtskilliga tillfällen testats positiv för 

droger och dömts för narkotikabrott innan han blev omhändertagen. För 

pojkarna gick missbruket så långt att det ledde till en överdos och ett 

konstaterat narkotikabrott. Flickorna ansågs istället ha ett 

beroendeframkallande missbruk bland annat med hänsyn till deras unga ålder. 

Schlytters ställningstagande att rätten är mer tillåtande mot pojkars missbruk 

kan ha viss relevans. 

 

Domarna utgör endast ett urval och kan omöjligt ge en heltäckande bild. 

Givetvis finns det likheter mellan flick- och pojkdomarna, exempelvis 

gällande bedömningen av olämpligt umgänge i dom 1, 2 och 6. Oavsett finns 

det tillräckligt mycket likheter mellan rättsfallen och tidigare utredningar att 

ett konstaterande att barnets kön än idag har en viss påverkan vid 

bedömningen av tvångsvård är möjligt.  

7.2 Flickors och pojkars bästa? 

Viktigt att poängtera är att barnets bästa inte diskuteras uttryckligen i någon 

av domarna.  Barnets bästa är inbyggt i bedömningen och har alltid företräde 

vid beslut om tvångsvård enligt LVU. Enligt lagstiftaren är barnets bästa 

könsneutralt och utgår från individuella förhållanden. Såldes bör det inte gå 

att tala om flickors respektive pojkars bästa. Dock består bedömningen av en 

subjektiv och en objektiv del. Problemet ligger i den objektiva bedömningen 

av barnets behov, den som ska baseras på vetenskap hämtad från forskning. 

Flickor och pojkar har möjligtvis generellt sett olika problem och uppträder 

därmed olika. Om det beror på genus och det sociala könet eller på biologi, 

är jag inte rätt person att avgöra. Av min utredning framgår dock att det än 

idag förekommer skillnader i uppfattningen kring sociala problem för flickor 

och pojkar. Uppfattningarna om kön kan säkerligen ha sin grund i vetenskap. 

Pojkar kanske tål en större mängd narkotika och alkohol än flickor och flickor 
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har kanske större risk att utsättas för negativa konsekvenser till följd av sin 

sexualitet. Med dagens mått kan det dock anses föråldrat. En pojkes sexualitet 

kan liksom en flickas vara destruktiv. En flicka ska inte behöva ansvara för 

andras beteende kring hennes kropp. Förarbetena och gällande rätt stödjer inte 

en slentrianmässig bedömning av barnets bästa baserad på ojämlika 

uppfattningar om kön. Att domstolar baserar sina bedömningar på sina egna 

subjektiva föreställningar om kön istället för vetenskap främjar varken 

jämställdheten eller rättssäkerheten. Bedömningen kan leda till problem för 

förutsebarheten, vilket Smed påpekar.   

 

Enbart det faktum att det generellt sett finns en viss skillnad i skadliga 

beteenden som främst drabbar flickor, t.ex. självskadebeteende, eller pojkar, 

t.ex. aggressivitet, leder inte till att bedömningen behöver vara ojämlik. Det 

centrala är att lika fall skall behandlas lika, exempelvis vid bedömningen av 

ett missbruk. Att inte uppmärksamma flickors och pojkars olika beteenden 

leder till ett sådant försummande som Schlytter talar om. Barn med problem 

som inte anses vara nedbrytande får inte den vård de behöver. Syftet med 

fokus på flick- respektive pojkbeteenden måste vara att täcka in fler skadliga 

situationer och i förlängningen hjälpa unga med vårdbehov. Sett ur detta 

perspektiv skulle det kanske gå att tala om en bedömning utifrån könets bästa. 

Emellertid blir att tala om könets bästa att förminska den bedömning som 

görs. Alla barn är olika och varje situation unik. Gällande rätt klargör att 

utgångspunkten ska vara det individuella barnets välfärd. Att könsskillnader 

kan påvisas på förvaltningsrättslig nivå innebär inte att det ger uttryck för 

gällande rätt.  

 

Slutsatsen är: att generellt sett tala om flickors och pojkars bästa blir att hårdra 

problematiken. Det görs trots allt en individanpassad bedömning med önskan 

om att barnet ska hamna på rätt väg in i vuxenlivet. Observeras bör även att 

det ofta är fler faktorer än de som skulle klassas som könstypiska som ligger 

till grund för ett omhändertagande. Det är viktigt att komma ihåg lagstiftarens 

syfte med LVU. LVU är en skyddslagstiftning och i det enskilda fallet 

bedöms tvångsvård vara det enda som kan skydda barnet från skada. Det 

utesluter inte att problemet måste uppmärksammas. Det är det specifika 
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barnets bästa som beaktas, men bedömningen färgas av rättstillämparens 

föråldrade föreställning om kön. Av SOU:n från 2015 framgår att lagstiftaren 

är medveten om problematiken. Allt fler beteenden kommer att klassas som 

socialt nedbrytande. Förhoppningsvis kan det inspirera till forskning gällande 

ungdomars sociala problem och den objektiva bedömningen av barnets bästa 

i LVU kan följaktligen baseras på vetenskap istället för omoderna 

föreställningar om kön.  

 



 31 

Käll- och litteraturförteckning 

Offentligt tyck  

Statens offentliga utredningar  

 

SOU 1997:116 Barnets Bästa i främsta rummet. FN:s 

konvention om barnets rättigheter i Sverige 

SOU 2015:71 Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till 

ny LVU. 

 

Propositioner  

 

Prop. 1979/80:1, del A om socialtjänsten 

Prop. 1989/90:28 om vård i vissa fall av barn och ungdomar 

Prop. 1998/99:3 Åtgärder mot dopning 

Prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. 

Prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. 

 

Övrigt 

SOSFS 1997:15 Allmänna råd, Tillämpningen av lagen 1990:52 

med särskilda bestämmelser om vård av unga., 

Socialstyrelsen, Stockholm, 1997. 

Litteratur  

Bramstång, Gunnar, Sociallagstiftningen: en kommentar till 

socialtjänstlagen, lagen om vård av unga samt lagen om vård av 

missbrukare, Norstedt, Stockholm, 1985. 

 

Hamreby, Kerstin, Flickor och pojkar i den sociala barnavården: 

föreställningar om kön och sociala problem under 1900-talet, Umeå 

universitet, Diss. Umeå : Umeå universitet, 2005,Umeå, 2004. Tillgänglig 



 32 

på internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-386, besökt 

2016-05-24. 

  

Hydén, Håkan, ”Rättssociologi: om att undersöka relationen mellan rätt och 

samhälle”, i: Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 

1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013. 

 

Kleineman, Jan, ”Rättsdogmatisk metod”, i: Korling, Fredric & Zamboni, 

Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013. 

 

Mattsson, Titti, Barnet och rättsprocessen: rättssäkerhet, integritetsskydd 

och autonomi i samband med beslut om tvångsvård, Juristförl., Diss. Lund: 

Univ., 2002,Lund, 2002. 

 

Schlytter, Astrid, Kön och juridik i socialt arbete: tillämpningen av 3 § LVU 

på länsrättsnivå, Studentlitteratur, Lund, 1999. 

 

Singer, Anna, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och 

samhälle, 6., [omarb.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012. 

 

Smed, Lina, ”Tvångsvård av unga – en rättssäkerhetsanalys”, i: Vahlne 

Westerhäll, Lotta (red.), Tvångsvård och psykisk ohälsa, Juridiska 

institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, Göteborg, 2012. 

Lagkommentar  

 

Mattsson, Titti, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

1 §, Lexino 2016-04-01. 

Elektroniska källor  

Domstolsverket, Domstolsstatistik 2015, 

http://www.domstol.se/Publikationer/Statistik/domstolsstatistik_2015.pdf, 

besökt 2016-05-24.  

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-386
http://www.domstol.se/Publikationer/Statistik/domstolsstatistik_2015.pdf


 33 

Rättsfallsförteckning 

Förvaltningsrätten i Karlstad, mål nr 2407-15, dom 2015-08-11. 

Förvaltningsrätten i Karlstad, mål nr 533-15, dom 2015-03-04. 

Förvaltningsrätten i Karlstad, mål nr 4613-14, dom 2014-12-23. 

Förvaltningsrätten i Linköping, mål nr 6798-14, dom 2014-11-19. 

Förvaltningsrätten i Karlstad, mål nr 1433-14, dom 2014-05-23. 

Förvaltningsrätten i Karlstad, mål nr 367-14, dom 2014-03-12. 

  

 

 

 

 


