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Summary 

The social service has a special responsibility for children. This commitment 

means, among other things, that the state has an obligation to care for children 

whose health or development is at risk of injury. To the extent possible, the 

care shall, as in the case of other activities carried out by the social services, 

be provided on a voluntary basis. However, it may occur situations when it is 

necessary for the state to intervene by coercion. This is the case, for example, 

when a child’s health or development is at risk of injury due to conditions in 

the home environment. Compulsory care under the Care of Young Persons 

Act (LVU) can also become relevant when a person under 20 years of age has 

a socially destructive behavior.  

 

The prerequisite socially destructive behavior has been criticized in several 

different ways – both in investigations such as Swedish Government Official 

Reports and in doctrine. In the light of this criticism, the thesis aims to 

investigate the prerequisite. The thesis examines current law, how the 

prerequisite is applied in relation to the young person’s sex and the 

relationship between the Care of Young Persons Act and the Compulsory 

Psychiatric Care Act (LPT).  

 

The conclusion is that the prerequisite socially destructive behavior is 

problematic from three different aspects. To begin with, after studying current 

law it can be stated that the legal position regarding the prerequisite is more 

unclear than one might first think, which risks creating uncertainty among 

law enforcers. This mainly depends on the fact that the Supreme 

Administrative Court has adjudicated only a few cases regarding the 

prerequisite and these judgments have been subject to discussion and 

criticism. Furthermore, regarding the prerequisite from a gender perspective, 

it can be stated that formal legal security is lacking for girls. In addition, their 

need of care risks becoming invisible. Lastly, regarding the relationship 

between the Care of Young Persons Act and the Compulsory Psychiatric Care 
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Act, it can be stated that the Supreme Administrative Court’s interpretation 

of the prerequisite entails that those who suffer from a neuropsychiatric 

disability risk ending up in a borderland between the Care of Young Persons 

Act and the Compulsory Psychiatric Care Act, where none of the laws can be 

applied.  
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Sammanfattning 

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn. Detta åtagande innebär bland 

annat att staten har en skyldighet att vårda barn vars hälsa eller utveckling 

riskerar att skadas. I första hand ska vården, liksom stöd och andra insatser 

som socialtjänsten ansvarar för och tillhandahåller, beredas på frivillig väg. 

Det kan dock uppstå situationer då det är nödvändigt att ingripa med tvång 

från samhällets sida. Så är till exempel fallet när barnets hälsa eller utveckling 

riskerar att skadas på grund av förhållanden i hemmet, vilket aktualiserar vård 

enligt LVU. Tvångsomhändertagande enligt LVU kan också bli aktuellt när 

en person under 20 år bedöms ha ett socialt nedbrytande beteende. 

 

Rekvisitet socialt nedbrytande beteende har kritiserats på flera olika sätt i 

både utredningar och doktrin. Mot bakgrund av denna kritik syftar uppsatsen 

till att utreda rekvisitet. Uppsatsen utreder gällande rätt, hur rekvisitet har 

tillämpats i förhållande till den unges kön och LVU:s förhållande till LPT.  

 

Slutsatsen är att rekvisitet socialt nedbrytande beteende är problematiskt ur 

tre olika synvinklar. Till att börja med är rättsläget gällande rekvisitet socialt 

nedbrytande beteende mer oklart än vad man först kan tro, vilket riskerar att 

skapa osäkerhet hos de som har att tillämpa lagen. Detta eftersom Högsta 

förvaltningsdomstolens (HFD) avgöranden om rekvisitet är få och har blivit 

föremål för diskussion och kritik. Dessutom, gällande rekvisitet ur ett 

könsperspektiv, kan det konstateras att den formella rättssäkerheten brister 

särskilt för flickor. Deras vårdbehov riskerar dessutom att osynliggöras. 

Slutligen, gällande förhållandet mellan LVU och LPT, kan det konstateras att 

bl.a. HFD:s tolkning av rekvisitet medför att de som lider av en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning riskerar att hamna i ett gränsland 

mellan LVU och LPT där ingen av lagarna kan tillämpas.  
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Förkortningar 

EKMR  Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 

 

FB   Föräldrabalk (1949:381) 

 

HFD   Högsta förvaltningsdomstolen 

 

HVB  Hem för vård eller boende 

 

LPT  Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 

 

LVU  Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om  

vård av unga  

 

Prop.   Proposition 

 

RB   Rättegångsbalk (1942:740) 

 

Red.   Redaktör 

 

RÅ   Regeringsrättens årsbok  

 

SiS   Statens institutionsstyrelse  

  

SoL  Socialtjänstlag (2001:453) 

 

SOU   Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Ett av de tydligaste exemplen på statens maktutövning i förhållande till den 

enskilde individens vilja är tvångsvård i olika former. Ämnet är omtvistat, 

eftersom tvångsvård utgör undantag från fundamentala mänskliga rättigheter 

såsom rörelsefrihet.1 Huvudregeln är att vård av barn och unga i första hand 

ska ges i frivillig form enligt socialtjänstlagen (SoL).2 I vissa situationer kan 

dock tvångsvård komma att bli nödvändigt. Förutsättningarna för vård av 

unga ges i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU). Av lagens tredje paragraf följer att vård ska beslutas bl.a. om den 

unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom 

ett socialt nedbrytande beteende.  

 

Ända sedan rekvisitet infördes har det blivit föremål för diskussion på olika 

sätt. Det har bl.a. kritiserats både i utredningar och doktrin för att ha en för 

vag utformning med flera negativa konsekvenser som följd.3 Det har 

dessutom dels kritiserats ur ett könsperspektiv, dels vållat frågetecken om hur 

gränsdragningen mellan LVU och lagen (1991:1128) om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT) ska göras. Även avgöranden från HFD som berört rekvisitet 

har blivit föremål för diskussion.4  

 

Beslut och vård enligt LVU är en ingripande åtgärd som får synnerligen 

direkta konsekvenser för enskilda individer och familjer. Att ett rekvisit i 

sådan lagstiftning har mött så pass mycket diskussion som rekvisitet socialt 

 
1 Se bl.a. 2 kap. 8 och 20 § § regeringsformen och artikel 5.1 europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

2 1 § 1 st. LVU.  

3 Se t.ex. SOU 2015:71, Kindström Dahlin (2016) och Smed (2012).  

4 Se t.ex. Kaldal (2012) vari hon kritiserar HFD:s avgörande i RÅ 2010 ref. 24.  
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nedbrytande beteende har gjort är anmärkningsvärt. Det är därför nödvändigt 

att undersöka hur rättsläget ser ut idag samt göra djupdykningar i de särskilda 

problemområden som uppstått kring rekvisitet, i syfte att utreda rekvisitet i 

sin helhet.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att utreda rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § 

LVU. Syftet kan konkretiseras genom följande frågeställningar:    

1. Hur ser gällande rätt ut angående rekvisitet socialt nedbrytande 

beteende? 

2. Hur tillämpas rekvisitet socialt nedbrytande beteende i relation till 

barnets kön? 

3. Hur förhåller sig LVU till LPT?  

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen behandlar rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU. 

Således kommer inte de övriga grunderna för tvångsvård enligt 3 § LVU 

behandlas annat än kortfattat.5 Fokus för uppsatsen ligger främst på att 

behandla rättsfakta, dvs. vilka omständigheter som är av rättslig relevans. De 

rättsföljder som inträder enligt LVU när vissa rättsfakta är uppfyllda, dvs. 

själva vården, behandlas endast översiktligt.6 Trots att 2 § LVU är en grund 

för tvångsvård som även den vore intressant att utreda kommer uppsatsen, 

mot bakgrund av dess syfte och utrymme som begränsande faktorer, endast 

redogöra för denna paragraf översiktligt.7  

 
5 För en översiktlig genomgång, se avsnitt 2.2.1. 

6 Se avsnitt 2.2.2 och 2.2.3. 

7 Se avsnitt 2.2.1.  
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1.4 Metod och material 

I uppsatsen har en rättsdogmatisk metod använts. Traditionellt brukar 

metoden definieras som en beskrivning av gällande rätt med ledning av de 

vedertagna rättskällorna. Beskrivningen innebär dels att fastställa gällande 

rätt, dels att systematisera gällande rätt i form av principer, läror, samband, 

regler m.m.8 Enligt Kleineman innefattar den rättsdogmatiska metoden 

möjlighet att analysera och kritiskt granska rätten.9 Metoden lämpar sig väl 

för arbetet eftersom syftet kräver att gällande rätt fastställs. Dessutom innebär 

syftet och frågeställningarna att en analys och kritisk granskning av rätten är 

nödvändig, vilket ytterligare stärker att den rättsdogmatiska metoden är 

passande för detta arbete. 

 

Metoden innebär att de allmänt accepterade rättskällorna, såsom lagstiftning, 

praxis, förarbeten och rättsdogmatiskt orienterad litteratur studeras.10 För 

denna uppsats har förarbeten i form av utredningsbetänkanden och 

propositioner studerats, främst i syfte att utröna syftet bakom och innebörden 

av rekvisitet socialt nedbrytande beteende. Även praxis från HFD har använts 

för detta syfte. Juridisk doktrin har studerats, dels för att belysa forskares 

uppfattningar om och synpunkter på rekvisitets utformning och tolkning, dels 

för att bredda underlaget för en analys av rättsläget. Exempelvis har artiklar 

av Natalie Glotz Stade och Anna Kaldal, som gett perspektiv på HFD:s 

tolkningar av rekvisitet, studerats.  

1.5 Forskningsläge 

Förutsättningarna för vård enligt LVU är ett väl utforskat område. Gällande 

litteraturen kan bl.a. Lotta Lerwalls kapitel ”Tvångsvård” i Makt, myndighet 

och människa (2020) nämnas. Även Tvångsvård av barn och unga – 

 
8 Sandgren (2018), s. 49.  

9 Kleineman (2018), s. 35 f.  

10 Ibid, s. 21.  
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rättigheter, utmaningar och gränszoner (2018) av Pernilla Leviner och 

Tommy Lundström kan framhållas. När det gäller omhändertagande enligt 3 

§ LVU generellt kan Lina Smeds artikel i antologin Tvångsvård och psykisk 

ohälsa (2017) nämnas, liksom Astrid Schlytters studie Kön och juridik i 

socialt arbete (1999). Även rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU 

har behandlats i viss utsträckning. Det tas t.ex. upp i den angivna litteraturen 

samt i ett antal examensarbeten och artiklar. Artiklarna fokuserar främst på 

HFD:s avgöranden.11 Rekvisitet har också diskuterats i förhållande till olika 

perspektiv och faktorer, t.ex. kön.12 Uppsatsen avser fortsätta den påbörjade 

diskussionen kring rekvisitet socialt nedbrytande beteende och 

förhoppningsvis knyta ihop en del trådar om rekvisitet som endast tagits upp 

på olika håll tidigare. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen består av fem kapitel. Det första kapitlet är av inledande karaktär 

och ger bl.a. en kort bakgrund till ämnesområdet och presenterar uppsatsens 

syfte. Det andra kapitlet ger först ett rättshistoriskt perspektiv på tvångsvård 

av barn och unga och behandlar sedan dagens reglering av tvångsvård av barn 

och unga, i syfte att ge ytterligare kontext till huvudämnet. Det tredje kapitlet 

behandlar rekvisitet socialt nedbrytande beteende – dess innebörd, praxis från 

HFD och forskares analyser av rekvisitet både rent generellt och HFD:s 

avgöranden mer specifikt. Detta avsnitt är kopplat till den första 

frågeställningen. I det fjärde kapitlet behandlas rekvisitet i förhållande till 

kön. Det femte kapitlet behandlar gränsdragningen mot LPT. Kapitel fyra och 

fem behandlar uppsatsens andra respektive tredje frågeställning. Uppsatsen 

avslutas med en analys (sjätte kapitlet).  

 

 

 
11 Se t.ex. Kaldal (2012) och Glotz Stade (2015). 

12 Se t.ex. Schlytter (1999).  
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2 Tvångsvård av unga  

2.1 Rättshistoriskt perspektiv 

Barnavård och tvångsomhändertagande av barn och unga har inte alltid 

reglerats på samma sätt som idag. I äldre tid var Sveriges barnavård begränsad 

till att föräldralösa eller övergivna barn togs in på fattighus eller särskilda 

barnhus. Under 1800-talet fanns s.k. räddningsinstitut för vanartade barn. 

Sveriges första egentliga barnavårdslagstiftning kom under början av 1900-

talet.13  

 

Genom 1902 års vanartslag14 angavs för första gången förutsättningarna för 

samhällsingripanden mot barn och ungdomar under 15 år. Lagen skilde 

mellan dels barn som i sedligt avseende var försummade men som ännu inte 

utvecklat någon vanart, dels barn som redan var vanartade och där det därför 

inte ansågs tillräckligt med hemmets och skolans uppfostringsmedel. Genom 

1924 års barnavårdslag15 utvidgades möjligheterna att ingripa med vissa 

förebyggande åtgärder eller omhändertagande. Åldersgränsen höjdes från 15 

år till 18 år beträffande vanartade barn och 16 år beträffande barn som 

riskerade att bli vanartade. Lagen gav också möjlighet att omhänderta barn 

under 16 år som vanvårdades i hemmet.16 

 

I och med 1960 års barnavårdslag17 avskaffades begreppet ”vanart” och man 

började istället tala om risken att barnet utvecklas ogynnsamt, i synnerhet mot 

en asocial utveckling. Barnavårdsnämnden gavs möjlighet att ingripa i två 

situationer som kan jämföras med dagens LVU:s ”beteendefall” respektive 

 
13 Strömberg & Lundell (2019), s. 145.  

14 SFS 1902:67. 

15 SFS 1924:361. 

16 SOU 2015:71, s. 154 f.  

17 SFS 1960:97; Prop. 1960:10.  
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”miljöfall”.18 Till skillnad från 1924 års barnavårdslag innehöll 1960 års 

barnavårdslag ett krav på samtycke från den unge om hen fyllt 15 år.19 

 

Genom socialtjänstreformen 198020 tillkom SoL och 1980 års lag (1980:621) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (1980 års LVU).21 Denna lag 

kritiserades eftersom man ansåg att förutsättningarna för tvångsvården var för 

allmänt och vagt utformade.22 Den nu gällande lagen, LVU, medförde därför 

en del ändringar, men bygger till stor del på 1980 års LVU.23 

2.2 Nuvarande lagstiftning 

2.2.1 Förutsättningar för vård av unga 

Vård av barn och unga ska i första hand ges i samförstånd enligt 

bestämmelserna i SoL. Tvångsvård enligt LVU får endast beredas om det kan 

antas att vård inte kan ges på frivillig väg. På så sätt kompletterar LVU 

socialtjänstlagen i situationer när frivilliga insatser anses otillräckliga.24 Fram 

till att den unge fyller 15 år är det endast vårdnadshavarens25 samtycke som 

ska beaktas. När den unge fyllt 15 år krävs även vederbörandes samtycke. För 

unga mellan 18 och 20 år krävs samtycke endast av denne själv. Detta framgår 

av 1 § LVU.  

 

Utöver avsaknad av samtycke krävs att den unge har ett kvalificerat 

vårdbehov. Kravet kommer till uttryck i 2 och 3 § § LVU, som föreskriver att 

det krävs ”en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas” för 

 
18 Se avsnitt 2.2.1.   

19 SOU 2015:71, s. 155 f.  

20 Se bl.a. SOU 1974:39 och SOU 1977:40 som låg till grund för prop. 1979/80:1 Del A. 

21 Strömberg & Lundell (2019), s. 146.  

22 SOU 2015:71, s. 158.  

23 Prop. 1989/90:28, s. 105.  

24 Prop. 1979/80:1, s. 499 f.  

25 Se 6 kap. 3 § föräldrabalken (FB) ang. vårdnadshavare samt 6 kap. 11 och 13 § § FB om 

vårdnadens utövande.  
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att vård ska kunna beredas. Det får alltså inte vara fråga om ett subjektivt 

antagande om att barnet riskerar att skadas utan det måste föreligga konkreta 

omständigheter som talar för detta.26 Uttrycket kan beskrivas som ett 

legalitetskrav i bedömningen.27 Risken för skada ska antingen kunna hänföras 

till förhållanden i hemmet så som fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 

utnyttjande, brister i omsorgen eller annat förhållande i hemmet (2 §) 

och/eller till den unges eget beteende genom missbruk av 

beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt 

nedbrytande beteende (3 §). Den förra kategorin brukar benämnas 

”miljöfall”, den senare ”beteendefall”.28 

2.2.2 Vårdens inledande och genomförande 

Tvångsvård enligt LVU kan inledas på två olika sätt – genom ett ordinärt 

förfarande eller genom ett omedelbart omhändertagande. Utgångspunkten är 

att beslut om vård med stöd av LVU meddelas av förvaltningsrätten efter 

ansökan av socialnämnden, 4 § LVU. Om det är sannolikt att den unge 

behöver beredas vård med stöd av LVU och förvaltningsrättens beslut inte 

kan avvaktas kan socialnämnden besluta om ett omedelbart 

omhändertagande, 6 § 1 st. LVU. Även socialnämndens ordförande eller 

annan ledamot som nämnden förordnat har befogenhet att besluta om 

omedelbart omhändertagande om socialnämndens beslut inte kan avvaktas, 6 

§ 2 st. LVU. Vid ett omedelbart omhändertagande ska socialnämndens beslut 

underställas förvaltningsrättens prövning inom en vecka från den dag då 

beslutet togs, 7 § LVU. Av tillgänglig statistik framgår att det är betydligt 

vanligare att vård med stöd av LVU inleds genom omedelbara 

omhändertaganden än efter ansökan och beslut av förvaltningsrätten29.  

 

Vård med stöd av LVU börjar som utgångspunkt med att den unge placeras 

utanför hemmet, 10 § LVU. Under vårdtiden har socialnämnden ansvar för 

 
26 Prop. 1989/90:28, s. 63.  

27 Jfr. Kaldal (2012), s. 377.  

28 Lerwall (2020), s. 189.  

29 Socialstyrelsen (2014), s. 23.  
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bl.a. vårdens utformning och var barnet ska placeras, 11 § LVU. Det 

vanligaste är att yngre barn placeras i familjehem, medan äldre barn blir 

föremål för institutionsvård (hem för vård eller boende, s.k. HVB-hem). För 

unga som vårdas på grund av eget beteende enligt 3 § LVU och behöver 

särskilt noggrann tillsyn finns särskilda ungdomshem som drivs av Statens 

institutionsstyrelse (SiS), 12 § LVU. Vården ska enligt 13 § LVU för samtliga 

fall omprövas och övervägas var sjätte månad. Av 1 § 5 st. LVU framgår att 

barnets bästa ska vara avgörande vid beslut enligt LVU. Detta gäller både 

beslut om tvångsvården i sig och beslut som tas under tvångsvårdens 

genomförande.30   

2.2.3 Vårdens upphörande 

Vård med stöd av LVU ska upphöra när den inte längre behövs. I miljöfallen 

ska vården upphöra senast när den unge fyller 18 år och i beteendefallen 

senast när den unge fyller 21 år, 21 § LVU. I förarbeten har man uttalat att 

vård inte längre behövs när de omständigheter som föranledde vården inte 

längre föreligger, vilket också bekräftats i praxis.31 I socialstyrelsens handbok 

ges mer preciserade instruktioner samt exempel från praxis på när vården ska 

upphöra.32  

 
30 Leviner & Lundström (2017), s. 30 ff. 

31 Prop. 1979/80:1 s. 587 f.; HFD 2012 ref. 35.  

32 Socialstyrelsen (2020), se s. 217 ff.  
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3 Rekvisitet socialt 

nedbrytande beteende 

3.1  Rekvisitets utveckling 

I 1980 års LVU var beteenderekvisitet formulerat enligt följande: ”vård skall 

beredas den unge om (…) den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för 

allvarlig fara genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 

verksamhet eller något annat därmed jämförbart beteende”.33 Rekvisitet 

”annat därmed jämförbart beteende” togs in i bestämmelsen i syfte att täcka 

situationer som utsätter den unge för allvarlig fara, men som inte direkt faller 

in under rekvisiten ”missbruk av beroendeframkallande medel” eller 

”brottslig verksamhet”. I propositionen nämns enstaka, allvarliga brott (utan 

att det är fråga om brottslig verksamhet) och prostitution som exempel.34 

 

I och med 1990 års LVU tillkom rekvisitet annat socialt nedbrytande 

beteende, som ersatte ”annat därmed jämförbart beteende”. Förändringen 

syftade till att fånga upp beteenden som föranleder vårdbehov, utan att 

nödvändigtvis kunna likställas med missbruk eller brottslig verksamhet. I 

övrigt kom den ändrade ordalydelsen till främst i förtydligande syfte.35 

3.2 Innebörden av nuvarande rekvisit 

Enligt förarbetena avses med socialt nedbrytande beteende att den unge beter 

sig på ett sätt som avviker från samhällets grundläggande normer. Det kan 

vara fråga om något eller några enstaka allvarliga brott och prostitution, men 

även att uppträda på sexklubb, vistas mer än tillfälligt i en s.k. knarkarkvart 

 
33 1 § 2 st. 1980 års LVU. 

34 Prop. 1979/80:1 Del A, s. 580 ff.  

35 Prop. 1989/90:28, s. 66; SOU 2015:71 s. 158.  
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eller annan missbruksmiljö. I första hand är rekvisitet tänkt att inbegripa fall 

då den unge befinner sig i en olämplig miljö eller prostituerar sig. En psykisk 

störning hos den unge utgör i sig inte grund för LVU-vård. Dock kan det 

finnas skäl att ingripa med ett omhändertagande om den unge till följd av en 

psykisk störning missbrukar, begår brott eller har ett annat socialt 

nedbrytande beteende.36 

 

I RÅ 2000 ref. 33 uttalade HFD37 att de situationer som nämns i förarbetena 

då rekvisitet anses vara uppfyllt inte är uttömmande. I rättsfallet hade den 

unge ett aggressivt beteende och svårigheter att behärska sig. Han hade 

dessutom slagit och hotat anhöriga, missbrukat narkotika samt hade en tydlig 

dragning till destruktiva och asociala miljöer. Pojken misstänktes lida av en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, men någon diagnos hade inte ställts. 

Kammarrätten menade att den unge inte hade ett socialt nedbrytande 

beteende, medan HFD ansåg att det var uppenbart att så var fallet.38 Även 

kammarrättspraxis bekräftar att andra beteenden än de som räknas upp i 

förarbetena kan anses utgöra ett socialt nedbrytande beteende. Beteenden som 

t.ex. rymningar, skolfrånvaro, våld i nära relationer, dataspelande och 

sexuella övergrepp har bedömts som socialt nedbrytande beteende i lagens 

mening.39 

3.2.1 Beteendet som symtom på psykiskt 
funktionhinder 

I RÅ 2010 ref. 2440 var det fråga om en 16-årig flicka som hade ADHD och 

autismspektrumstörning. Hon hade tidigare varit placerad i familje- och 

HVB-hem eftersom hon var självdestruktiv, impulsstyrd och lätt blev 

 
36 Prop. 1989/90:28, s. 67 och 109; RÅ 2010 ref. 24.  

37 Tidigare hette domstolen Regeringsrätten, men för tydlighets skull används endast HFD i 

detta arbete. 

38 SOU 2015:71, s. 304; Socialstyrelsen (2020), s. 82. 

39 SOU 2015:71, s. 304.  

40 Målet avgjordes samtidigt som HFD:s dom i mål nr 8480–08 eftersom omständigheterna 

var likartade. Utgången i målet blev detsamma som i RÅ 2010 ref. 24.  
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aggressiv och utåtagerande. I dessa situationer kunde hon bli våldsam och 

skada sig själv och andra. HFD slog fast att ett beteende som närmast kan 

betraktas som ett symtom på en psykisk störning inte utgör ett socialt 

nedbrytande beteende. Domstolen uttalade att det krävs att beteendet lika väl 

kan iakttas hos någon utan funktionshinder för att det ska falla under lagens 

lydelse. Annars, menade HFD, skulle själva störningen tillåtas ligga till grund 

för ett LVU-beslut, vilket inte är syftet med lagen enligt motiven. Att det finns 

en psykiatrisk grundproblematik utgör alltså inget hinder mot att tillämpa 

LVU, men är inte heller en tillräcklig förutsättning. Mot bakgrund av detta 

avslog HFD socialnämndens ansökan om vård enligt LVU.41 

 

Natalie Glotz Stade har skrivit om hur HFD:s bedömning i fallet togs emot 

av socialtjänsten.42 Avgörandet upplevdes som illa förankrat i hur berörda 

verksamheter fungerar i verkligheten. Man menade att HFD utgått från den 

bästa av världar i sitt avgörande, nämligen en värld i vilken en ungdom med 

neuropsykiatrisk sjukdom som yttrar sig i ett utåtagerande beteende faktiskt 

tas om hand av hälso- och sjukvården för sin sjukdom. Frågan Glotz Stade 

lyfter är vilka konsekvenser det får när hälso- och sjukvården inte lyckas ta 

sitt ansvar, eller när hälso- och sjukvårdens tvångsingripanden enligt LPT inte 

kan aktualiseras? Eftersom socialtjänsten enligt 2 kap. 1 § SoL har det yttersta 

ansvaret för att enskilda får behövligt stöd och hjälp, finns risk att ungdomen 

inte kan få någon vård alls om hen inte samtycker till frivillig vård. Glotz 

Stade skriver att HFD:s uttalande om att det krävs ett socialt nedbrytande 

beteende (alternativt missbruk eller brottslig verksamhet) utöver symtom på 

en psykisk störning för att LVU ska kunna tillämpas tillmätts viss betydelse, 

men att avgörandet i stort tolkats som ett in casu-avgörande43.44 

  

 
41 Fahlberg & Larsson (2016), s. 120.  

42 Glotz Stade diskuterar även HFD 2015 ref. 7 och HFD 2015 ref. 42, se avsnitt 3.2.2. 

43 Med in casu-avgörande avses ett domstolsavgörande som endast är intressant i just det 

fallet och därmed saknar prejudikatvärde.  

44 Glotz Stade (2015), s. 483.  
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Även Anna Kaldal har diskuterat RÅ 2010 ref. 24. Kaldal anlägger ett 

processrättsligt och kritiskt perspektiv på HFD:s resonemang. Hon menar 

bl.a. att HFD stannar vid att bedöma beteenderekvisitet i målen, istället för att 

gå vidare och även pröva om det föreligger en påtaglig risk för skada.45 Vidare 

påpekar hon att det som HFD konstaterar i avgörandet – att flickans beteende 

utgör symtom på hennes psykiska funktionshinder – är en bevisfråga. Hon 

framhåller att bevisprövningen visserligen är fri enligt 35 kap. 1 § 

rättegångsbalken (RB), men att det krävs erforderlig kunskap om 

neuropsykiatriska funktionshinder och dess konsekvenser för individens 

beteendemönster för att dra den slutsats som HFD gör. Detta eftersom 

konstaterandet som HFD gör inte kan anses vara allmänt känt enligt 35 kap. 

2 § 1 st. RB. Med hänvisning till bland annat Socialstyrelsens 

kunskapsöversikt påpekar Kaldal att det t.ex. fortfarande råder osäkerhet 

kring vissa delar av funktionsnedsättningen ADHD, trots att diagnosen 

generellt är väl utforskad. Därmed framförs argument att HFD har gjort en 

egen slutledning baserad på allmänna erfarenhetssatser kring en fråga 

(huruvida de ungas beteende ”närmast” och ”i huvudsak” orsakas av deras 

psykiatriska diagnoser eller av andra faktorer) trots att detta kan anses vara 

en särskild erfarenhetssats som det behövs expertmedverkan för att bedöma.46 

HFD:s avgöranden innebär ett krav att utreda om den unges beteende orsakas 

av/är ett symtom på dennes psykiska funktionshinder. Orsaken till en 

beteendestörning är en svår bedömning kunskapsmässigt och öppnar upp för 

slumpmässig och oförutsägbar rättstillämpning, hävdar Kaldal.47 Hon 

framhåller att det ingenstans i förarbetena framgår att ett beteende som ”i 

huvudsak” eller ”närmast” orsakas av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

utesluter LVU-vård, och menar därmed att HFD skapar ny rätt genom 

avgörandena.48 

 

 
45 Jfr avsnitt 2.2.1.  

46 Kaldal (2012), s. 378–380. 

47 Ibid, s. 385.  

48 Ibid, s. 386.  



 17 

Kaldal gör även en jämförelse med RÅ 2000 ref. 33 i vilket den unge 

misstänktes ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, men där någon 

diagnos inte hade ställts.49 Den unges beteende påminde i flera avseenden om 

det beteende som beskrivs hos flickan i 2010 års fall, men utan att det fördes 

ett resonemang om orsaken till beteendestörningen (vilket man gjorde i 2010 

års fall). Kaldal väcker frågan om pojken i 2000 års fall inte hade fått LVU-

vård om det hade konstaterats att han hade en diagnos. I värsta fall skulle 

detta kunna leda till att socialnämnden undviker att utreda en misstänkt 

neuropsykiatrisk diagnos eftersom LVU-vård då riskerar att uteslutas. 

Dessutom uppstår frågan om socialnämnden inte ska ansöka om vård med 

stöd av 3 § LVU om en diagnos finns. Kaldal konstaterar att om avgörandet 

leder till att unga som har en neuropsykiatrisk diagnos inte kan vårdas med 

stöd av LVU, kan detta få allvarliga konsekvenser för unga som inte kan 

beredas vård på frivillig basis.50 Även Smed väcker denna fråga och menar 

att konsekvensen av domstolens argumentation blir att den unge kan komma 

att bedömas olika beroende på om hen har fått en diagnos eller inte – om 

diagnos föreligger och beteendet kan kopplas ihop med det psykiska 

funktionshindret aktualiseras inte omhändertagande medan det omvända 

gäller för unga som konstaterats ha en diagnos och uppvisar de aktuella 

beteenden.51 

3.2.2 Röja vistelseort och misskötsel av 
livsnödvändig medicinering 

I rättsfallet HFD 2015 ref. 7 stod en flicka under vård och vistades på hemlig 

ort på grund av misshandel och kränkande behandling i hemmet. Hon betedde 

sig på sådant sätt som medförde att hon riskerade att röja sin vistelseort och 

därmed utsätta sig för fara. HFD konstaterade att detta inte kunde anses vara 

ett socialt nedbrytande beteende. Domstolen argumenterade att agerandet 

snarare framstår som ett obetänksamt handlande av en ung människa än ett 

sådant beteende som avses 3 § i LVU.  

 
49 Se avsnitt 3.2.  

50 Kaldal (2012), s. 381 och 386. 

51 Smed (2012), s. 177.  
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I HFD 2015 ref. 42 konstaterade HFD att en ungdoms misskötsel av 

livsnödvändig medicinering inte innebar ett socialt nedbrytande beteende.  

 

Glotz Stade har diskuterat dessa två rättsfall. Hon menar att HFD har bortsett 

från viktiga normkollisioner i rättsfallen genom att underlåta att diskutera 

bl.a. artikel 2 europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna (EKMR). Artikeln föreskriver rätten till liv och kommer till 

positivt uttryck i svensk rätt genom inkorporeringen av EKMR52. Glotz Stade 

hänvisar till Europadomstolens praxis och lyfter att artikel 2 inte bara innebär 

ett skydd mot att inte uppsåtligen berövas livet, utan att artikeln även innebär 

att det offentliga ska vidta rimliga åtgärder för att garantera de människors liv 

som man ansvarar för. Detta skulle kunna innebära att när en socialnämnd 

vet, eller har starka indikationer på, t.ex. att en ungdoms misskötsel av 

livsnödvändig medicinering kan leda till ungdomens död så har den en 

skyldighet att vidta alla till buds stående åtgärder för att garantera ungdomens 

rätt till liv.53 Glotz Stade menar att eftersom en rättslig analys kring huruvida 

tolkningen av 3 § LVU och artikel 2 EKMR står i strid med varandra saknas 

i HFD 2015 ref. 7, kan domens prejudicerande värde ifrågasättas. När det 

gäller HFD 2015 ref. 42 menar hon att HFD satt stopp för 

tvångsomhändertagande som sista utväg för socialtjänsten gällande 

riskbeteende avseende livsnödvändig medicinering, och att socialtjänsten nu 

endast är hänvisad till att arbeta motiverande och stödjande i syfte att 

ungdomen själv tar eget ansvar för sin hälsa och sitt liv. HFD:s brist på 

motivering med hänsyn till artikel 2 EKMR lämnar tjänstemännen på 

socialnämnden med en känsla av vanmakt och oro, menar Glotz Stade.54 

 
52 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna.  

53 Glotz Stade (2015), s. 469 ff.  

54 Ibid, s. 477 ff.  
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4 Rekvisitet ur ett 

könsperspektiv 

Flera forskare har uppmärksammat att det råder viss problematik gällande 

tillämpningen av rekvisitet socialt nedbrytande beteende i förhållande till 

kön.  

4.1 Bristande formell rättssäkerhet 

Lina Smed har gjort en empirisk undersökning där hon analyserat 48 

förvaltningsrättsdomar där bifall till vård lämnats enbart på rekvisitet socialt 

nedbrytande beteende. Av undersökningen framkommer att flickor, i större 

utsträckning än pojkar, är representerade i kategorier som 

sex/övergrepp/relationer och psykisk problematik inom ramen för rekvisitet. 

Dessa beteenden återfinns inte i förarbetena eller praxis i särskilt stor 

utsträckning. Utåtagerande beteenden, olämpliga miljöer och kriminalitet, där 

pojkar är överrepresenterade, finns däremot omnämnda i förarbeten och 

praxis55. På detta sätt råder en bristande formell rättssäkerhet för flickor, 

eftersom flickors skadliga beteenden inte tas upp i förarbeten och praxis 

(systemet riskerar därmed att bli oförutsebart). Konstruktionen och 

tillämpningen av rekvisitet blir dock inte lika problematiskt ur ett materiellt 

rättssäkerhetsperspektiv, eftersom domstolen ges möjlighet att argumentera 

utifrån etiska principer (det skulle vara moraliskt förkastligt att unga flickor 

som har ett uppenbart vårdbehov på grund av t.ex. suicidrisk inte får vård).56 

Smed föreslår att rekvisitet socialt nedbrytande beteende behöver förtydligas 

genom praxis, doktrin och förarbeten. Hon föreslår också att de beteenden 

som ingår i rekvisitet skulle kunna framgå klarare av lagtexten genom 

exempel. På så sätt kan man nå fördelar ur ett formellt 

 
55 Jfr avsnitt 3.2.  

56 Smed (2012), s. 164–176.  
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rättssäkerhetsperspektiv och man möjliggör en tillämpning präglad av 

likabehandling och mindre godtycklighet.57  

4.2 Osynliggörande av flickors vårdbehov 

Astrid Schlytter har genomfört en liknande undersökning som den Smed 

gjort. Schlytters slutsats liknar i stort Smeds – att det finns flera nya 

situationer, utöver de som nämns i förarbetena, som underrätterna anser faller 

in under rekvisitet socialt nedbrytande beteende. Dessa beteenden gällde i 

princip uteslutande flickor (psykisk störning, misshandel, sexuellt beteende, 

övergivenhet).58 I och med detta täcks inte flickors sociala problematik av 

lagstiftningen och följden blir att deras behov av vård osynliggörs. Hon pekar 

också på en lucka i lagen beträffande flickor som anses ha en psykisk störning 

i kombination med upprepade självmordsförsök. Dessa faller utanför området 

för 3 § LVU och LPT.59 Schlytter framhåller att domstolen blir tvungen att 

tänja på LVU:s gränser för att kunna ingripa i fall då det är absolut 

nödvändigt. Istället vore det önskvärt att lagen ändras på så sätt att även 

flickors sociala situationer och erfarenheter täcks av lagen.60 Enligt Schlytter 

är det synnerligen angeläget att tydliggöra inslaget av subjektiva värderingar 

och förekomsten av könsstereotyper i rättstillämpningen, och att lagtexten bör 

ändras så att den explicit täcker flickors sociala problematik.61 

 
57 Smed (2012), s. 177 f.  

58 Schlytter (1999), s. 85.  

59 Jfr avsnitt 5.2.  

60 Schlytter (1999), s. 105 och 142. 

61 Ibid.  
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5 Förhållandet mellan LVU och 

LPT  

5.1 Förutsättningar för vård enligt LPT 

För att kunna beredas vård enligt LPT krävs det att patienten lider av en 

allvarlig psykisk störning och har ett oundgängligt behov av psykiatrisk 

dygnetruntvård eller behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges 

nödvändig psykiatrisk vård, 3 § 1 st. LPT. Precis som för tvångsvård enligt 

LVU krävs det att vården inte kan ges i samtycke med patienten, 3 § 2 st. 

LPT. Av förarbetena till LPT framgår att allvarlig psykisk störning i första 

hand avser allvarliga depressioner med självmordstankar, tillstånd av 

psykotisk karaktär och svårartade personlighetsstörningar.62  

5.2 I gränslandet mellan LVU och LPT 

I barnpsykiatrikommitténs utredning från 1998 framkom att representanter 

från bl.a. socialtjänst riktat kritik mot att det saknas fungerande regler för 

ungdomar som mår psykiskt dåligt. Utredningen fokuserade framförallt på de 

tonårsflickor som på grund av sina psykiska problem är självdestruktiva, 

vilket yttrar sig i ätstörningar och självmordsförsök.63 Utredningen framhöll 

även att det rådde stor rättsosäkerhet för ungdomar som varken uppfyller 

förutsättningarna för att vårdas enligt LVU eller LPT.64 För att kunna beredas 

vård enligt LVU krävs som tidigare nämnt att psykisk problematik leder till 

missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende. Psykisk 

problematik kan inte ensamt motivera vård.65 På så sätt kan ungdomar med 

 
62 Prop. 1990/91:58, s. 86.  

63 SOU 1998:31, s. 212.  

64 Ibid, s. 216.  

65 Jfr avsnitt 3.2.  
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psykiska problem kan hamna i ett gränsland mellan LVU och LPT om de 

varken lider av en allvarlig psykisk störning eller har ett socialt nedbrytande 

beteende till följd av det psykiska funktionshindret. Få ungdomar har så 

allvarliga problem att LPT kan tillämpas, men samtidigt kan ett ingripande 

enligt 3 § LVU inte bli aktuellt vid enbart psykiska problem, trots att många 

ungdomar har ett stort vårdbehov. Detta ledde till att socialnämnden försökte 

hitta andra brister i den unges hemmiljö66 för att få till nödvändig vård67.  

 

Barnpsykiatrikommittén uppmanade att gränserna mellan LVU och LPT 

skulle ses över, vilket ledde till en ny utredning: Omhändertagen – samhällets 

ansvar för utsatta barn och unga (”LVU-utredningen”).68 Denna utredning 

kom till slutsatsen att LVU inte skulle utvidgas till att omfatta även ungdomar 

med psykiska problem eftersom det skulle krävas en helt annan kompetens 

och organisation inom socialtjänsten. Utredningen poängterade att unga har 

rätt att få stöd och hjälp inom den organisation som har kompetens att 

behandla dem. Istället framhöll utredningen att samarbetet mellan 

socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin måste utvecklas.69 

Regeringen instämde i denna bedömning och någon utvidgning av kriterierna 

för LVU skedde inte.70 

 

Smed lyfter att det råder en diskrepans mellan vad som anses vara gällande 

rätt och hur lagen tillämpas gällande psykisk problematik. Av 

förarbetsuttalandena framgår att LVU inte ska tillämpas på unga med 

psykiska problem, men ändå är detta en faktor som förvaltningsdomstolarna 

väger in i bedömningen. Glappet bör enligt Smed minskas genom att man 

antingen förtydligar att psykisk problematik inte utgör ett beteende som kan 

 
66 Jfr 2 § LVU. 

67 SOU 1998:31 s. 216.  

68 SOU 2000:77.  

69 Jfr 5 kap. 1a § SoL som tillkom efter utredningen.  

70 SOU 2000:77, s. 171 f.; Prop. 2002/03:53, s. 87 ff.  
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grunda vård, eller att psykisk problematik tas upp som ett beteende som kan 

grunda vård.71 

5.2.1 Forskares synpunkter på LVU-
utredningen 

Smed hävdar att argumentet som framförs i LVU-utredningen – att en helt 

annan kompetens än den nuvarande skulle krävas för att inkludera psykisk 

problematik i LVU – inte är hållbart. Hon presenterar statistik som visar att 

40 procent av de ungdomar som vårdas enligt LVU har psykiska problem. 

Eftersom så är fallet borde socialtjänsten redan nu ha den kompetens som 

behövs. Hon vänder på utredningens argument och menar att socialtjänstens 

organisation och kompetens borde förbättras så att socialtjänsten kan ge den 

vård som är nödvändig. Genom att psykisk problematik inkluderas i LVU kan 

lagen fånga upp även de ungdomar som lider av psykiska problem men inte 

en allvarlig psykisk störning som krävs för vård enligt LPT, menar hon.72 

 

Kaldal instämmer i LVU-utredningens argument att barn och unga med 

psykiska problem har rätt att få behandlas inom ramen för den organisation 

som har bäst kompetens för detta (psykiatrin). Hon menar dock att 

utredningen sammanblandar LVU-vård som rättslig vårdform och den 

behandling och utredning som sker inom psykiatrin. När ett barn omhändertas 

enligt LVU är hen inte exkluderad från medicinsk och psykiatrisk vård om 

detta skulle behövas. I praktiken kan det dock uppstå svårigheter i samverkan 

mellan de inblandade myndighetsaktörerna, vilket kan få konsekvensen att 

barnets rätt till vård inte tillgodoses, påpekar hon.73 Detta var något som även 

Barnskyddsutredningen från 2009 uppmärksammade och rekommenderade 

därför att det skulle införas en ny bestämmelse där det framgick att 

socialnämnden har ett ansvar för att verka för att barns behov av hälso- och 

sjukvårdsinsatser från t.ex. barn- och ungdomspsykiatrin tillgodoses.74 

 
71 Smed (2012), s. 178.  

72 Ibid.  

73 Kaldal (2012), s. 384 f. 

74 SOU 2009:68, s. 35.  
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5.2.2 ”I sig självt” – en lösning på problemet? 

Sedan HFD:s avgöranden 2010, som rörde unga med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar75, har det funnits en viss osäkerhet kring hur LVU ska 

tillämpas när barn och unga är starkt utåtagerande samtidigt som de har en 

psykiatrisk problematik. Till utredningen Barns och ungas rätt vid 

tvångsvård. Förslag till ny LVU76 framfördes att socialtjänsten ibland väljer 

att tona ner barnets psykiatriska problem för att diagnosen inte ska bli ett 

hinder för vård enligt LVU. Experter inom psykiatrin har å ena sidan menat 

att det inte är realistiskt att skilja mellan sociala och neuropsykiatriska 

beteendefaktorer på det sätt som HFD i de angivna avgörandena menar bör 

göras. Det är t.ex. vanligt att ADHD-symtom bidrar till att barnet utvecklar 

socialt normbrytande beteenden och man kan därför inte hävda att ADHD 

inte har haft betydelse för att dessa symtom ska utvecklas. Å andra sidan har 

HFD-avgörandena välkomnats av t.ex. Autism- och Aspergerförbundet som 

menar att domarna utgör viktiga förtydliganden om att barn med 

funktionsnedsättningar inte får omhändertas enbart av det skälet.77 

 

Utredningen om barn och ungas rätt vid tvångsvård menade att rekvisitet 

socialt nedbrytande beteende skulle modifieras och istället lyda ”något annat 

i sig självt socialt nedbrytande beteende”. Tillägget hävdades tydliggöra att 

det är beteendet i sig som ska vara avgörande, inte orsaken till beteendet och 

därmed kunna fånga upp de unga som varken kan beredas vård enligt LVU 

eller LPT.78 Förslaget, som remitterades, har inte lett till någon lagstiftning. 

Leviner och Lundström har kritiserat utredningen (som i stort fokuserar på att 

stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga som 

tvångsvårdas enligt LVU), eftersom de menar att den inte går på djupet med 

problem som t.ex. hur ansvar mellan myndigheter ska fördelas gällande barn 

 
75 Se avsnitt 3.2.1. 

76 SOU 2015:71.  

77 Ibid, s. 329 f.  

78 Ibid, s. 338 f.  
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med psykisk ohälsa utan istället fokuserar endast på enskilda förslag. På så 

vis har utredningen bortsett från helhetsbilden, menar de.79 

 

 
79 Leviner & Lundström (2017), s. 23 f.  
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6 Analys 

6.1 Oklart rättsläge?  

Det kan konstateras att förarbetena talar ett relativt tydligt språk kring vad 

rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU innebär. När det gäller 

HFD:s praxis ser läget annorlunda ut. Rekvisitet har endast i begränsad 

omfattning behandlats i praxis från HFD. Avgörandena från HFD har till viss 

del inneburit klargöranden kring rekvisitets innebörd, men har också 

framkallat en del frågetecken. Rättsfallet RÅ 2000 ref. 33 får, enligt min 

mening, anses vara klargörande eftersom HFD på ett tydligt sätt tar ställning 

till att fler beteenden än de i förarbetena uppräknade kan anses vara socialt 

nedbrytande beteenden. HFD:s avgörande RÅ 2010 ref. 24 har blivit föremål 

för kritik och diskussion och reser frågetecken kring hur rekvisitet ska tolkas. 

Kaldals argument, att HFD skapar ny rätt genom avgörandet80, är enligt min 

mening främst relevant i teorin. Detta blir särskilt tydligt vid en jämförelse 

med Glotz Stades påpekande om att avgörandet i praktiken har behandlats 

som ett in casu-avgörande.81 Dessutom har t.ex. Autism och 

Aspergerförbundet har uttalat att avgörandet från HFD var ett välkommet 

förtydligande om att man inte kan omhänderta någon endast på grund av att 

det föreligger en funktionsnedsättning. På så sätt går det att ifrågasätta att 

HFD:s avgörande i praktiken skulle ha skapat någon ny rätt. Detta utesluter 

dock inte att avgörandet gett upphov till oklarheter. 

 

Vid en jämförelse mellan RÅ 2000 ref. 33 och RÅ 2010 ref. 24 anser jag dock 

att Kaldals och Smeds påpekande – att diagnosen eller avsaknaden av den 

riskerar att bli avgörande för bedömningen – är mycket relevant. Ett av HFD:s 

argument för utgången i RÅ 2010 ref. 24 var att man ville undvika att själva 

störningen ska kunna ligga till grund för ett LVU-beslut och att fokus istället 

 
80 Se avsnitt 3.2.1.  

81 Se avsnitt 3.2.1.  
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ska ligga på beteendet. Men, vid en jämförelse mellan rättsfallen blir det 

tydligt att bedömningen ändå riskerar att till stor del kretsa kring just om en 

diagnos har ställts/om det föreligger en störning.  Enligt min mening finns det 

alltså en viss inkonsekvens i HFD:s resonemang i de båda fallen. 

 

Det är inte bara de tidigare HFD-avgörandena som gett upphov till 

frågetecken, HFD:s uttalanden i HFD 2015 ref. 7 och ref. 42 följer samma 

linje. Enligt min mening hade det, för ett fullgott prejudicerande avgörande, 

varit nödvändigt att beakta de aspekter Glotz Stade lyfter i sin artikel.82 

Dessutom är domskälen kortfattade, vilket bidrar till en osäkerhet kring hur 

domstolen har resonerat. Mot bakgrund av att HFD har tolkat rekvisitet i 

mycket få avgöranden hade det varit till fördel om domstolen hade utvecklat 

sina domskäl och vänt och vridit på fler aspekter av rekvisitet.  

 

Sammantaget kan ifrågasättas vilken ledning för rättstillämpningen som 

faktiskt kommit genom HFD:s avgöranden gällande rekvisitet socialt 

nedbrytande beteende. Avgörandena är få och har kritiserats. Dessa 

omständigheter i kombination med att rekvisitet generellt har kritiserats för 

att vara för vagt utformat (och därmed öppnat upp för godtyckliga 

bedömningar) skapar en betydande osäkerhet om rekvisitets omfattning och 

tydliggör att rättsläget är mer oklart än vad det vid en första anblick verkar. 

Det ska dock framhållas att det finns fördelar med ett relativt vagt utformat 

rekvisit eftersom innebörden ska kunna anpassas utifrån kunskaps- och 

samhällsutvecklingen. Det skulle vara önskvärt om HFD kommer med fler 

avgöranden gällande rekvisitet och att domstolen motiverade sina avgöranden 

mer utförligt och är noggrannare med att beakta fler aspekter, såsom 

motstående intressen. Även om det sannolikt är omöjligt att utforma en regel 

som på ett fullgott sätt balanserar mellan generell utformning och 

rättssäkerhet genom tydliga tillämpningsområden är det enligt min mening 

möjligt att balansera detta bättre än vad som görs idag, genom att HFD tar 

upp fler mål angående rekvisitet till prövning. På så vis kan en fylligare praxis 

 
82 Se avsnitt 3.2.2.  



 28 

skapas och ge ledning åt de som har att tillämpa lagen. En annan väg att gå är 

att det tillsätts en utredning som på nytt, med den kunskap och erfarenhet som 

finns i dag, gör en förnyad och noggrann analys och genomgång av grunderna 

för vård enligt LVU och att klargörande gällande rekvisitet sker genom 

lagstiftning (i förarbeten eller lagtext).  

6.2 Könsneutralt rekvisit – eller? 

Schlytters och Smeds undersökningar visar att det inte bara är problem med 

rekvisitet på ett mer generellt plan (i och med att rättsläget kan anses vara 

relativt oklart) utan också att det finns problem med rekvisitet ur ett 

könsperspektiv. Det kan konstateras att tillämpningen av rekvisitet som det 

ser ut i dag får negativa konsekvenser för flickor på två olika sätt – dels 

drabbas de av bristande formell rättssäkerhet eftersom det beteende som 

ligger till grund för vård av flickor inte nämns i förarbeten eller praxis i lika 

stor utsträckning som pojkars, dels osynliggörs flickors vårdbehov till följd 

av den bristande formella rättssäkerheten. Den senare aspekten kan tyckas 

mindre allvarlig än den förra eftersom rättssäkerhet ofta beskrivs som en 

grundbult i ett demokratiskt samhälle. Jag anser dock att det är nära intill nog 

så allvarligt att flickors vårdbehov osynliggörs, eftersom det riskerar att 

framtidens lagstiftning inte utformas på ett sätt som avspeglar alla barn och 

ungdomars vårdbehov, utan endast pojkars. Detta leder dessutom till slut 

tillbaka till rättssäkerhetsperspektivet – lagstiftningen tillåts att fortsätta 

missgynna flickor ur ett rättssäkerhetsperspektiv om man även i framtiden 

utformar den utan att först ha kartlagt flickors vårdbehov (vilket är svårt om 

detta osynliggörs med nuvarande lagstiftning).  

 

Dessutom finns ytterligare en aspekt som drabbar flickor på ett negativt sätt 

kopplad till frågan om gränsdragningen mellan LVU och LPT83, nämligen att 

flickors självdestruktiva beteenden är en av huvudkategorierna av beteenden 

 
83 Se avsnitt 5.2 och 6.3. 
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som riskerar att hamna mellan de två lagarna LVU och LPT. Detta är något 

som också påverkar flickor negativt ur ett rättssäkerhetsperspektiv.  

 

Sammantaget menar jag att rekvisitet, som är tänkt att vara könsneutralt, inte 

faller ut könsneutralt i praktiken, utan missgynnar flickor på flera sätt. Enligt 

min mening är det därför önskvärt att utreda rekvisitet ur ett könsperspektiv 

och särskilt beakta de könsskillnader i tillämpningen som flera utredningar 

pekar på att råder i tillämpningen. Genom en utredning kan man undersöka 

om de beteenden som nästan uteslutande gäller flickor (psykisk störning, 

misshandel, sexuellt beteende, övergivenhet) kan ingå i lagtexten eller 

förarbetena, i syfte att öka den formella rättssäkerheten och därmed också 

likabehandlingen. 

6.3 LVU contra LPT 

I uppsatsen har det konstaterats att rättsosäkerheten för ungdomar som varken 

uppfyller förutsättningarna för att vårdas enligt LVU eller LPT är betydande. 

Som nämnts ovan84 råder särskilt stor rättsosäkerhet för flickor, men även 

andra grupper drabbas av gränsdragningsproblematiken, t.ex. unga med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Eftersom HFD, i RÅ 2010 ref. 24, 

uttalat att symtom på psykiska funktionshinder inte utgör ett socialt 

nedbrytande beteende, finns risk att dessa ungdomars vårdbehov uteblir om 

de inte når upp till kraven för ”allvarlig psykisk störning” enligt LPT. Detta 

är inte sällan fallet eftersom kraven för vård enligt LPT är mycket högt 

ställda.85  

 

Barnpsykiatrikommitténs utredning och LVU-utredningen mynnade ut i 

större krav på att socialtjänsten ska samarbeta med barn- och 

ungdomspsykiatrin.86 Detta är enligt min åsikt ett steg i rätt riktning och en 

nödvändig åtgärd i sig. Det är dock av stor vikt att lagstiftningens utformning 

 
84 Se avsnitt 6.2. 

85 Jfr avsnitt 5.1 och 5.2. 

86 Se avsnitt 5.2.  
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svarar mot de problem och behov som är utbredda bland ungdomar i dagens 

samhälle. Därför tror jag att det är viktigt att uppmärksamma och vidare 

analysera den statistik som LVU-utredningen presenterade – att 40 procent 

av de ungdomar som då vårdades enligt LVU hade psykiska problem – och 

ställa sig frågan ”vilka behov och problem är dominerande idag?” och om 

samma resultat visar sig (att psykiska problem fortfarande är utbrett bland de 

som vårdas med stöd av LVU) även fråga ”vilka resurser och 

kompetensutvecklande åtgärder hade behövts för att kunna utvidga LVU till 

att även omfatta ungdomar med psykisk problematik?”.  

 

Förslaget som presenterades i betänkandet från 2015 om att omformulera 

bestämmelsen till ”annat i sig självt socialt nedbrytande beteende” som en 

lösning på problemet är intressant. Mot bakgrund av det som presenterats 

tidigare i uppsatsen, att HFD:s bedömning i RÅ 2010 ref. 24 har förbryllat 

och gett upphov till kritik, anser jag att tillägget som utredningen föreslog 

hade kunnat utgöra ett viktigt förtydligande av domarna. Detta hade varit 

särskilt positivt eftersom praxis gällande rekvisitet trots allt inte är så rik – 

vikten av att den är tydlig ökar då. Generellt kan det också konstateras att det 

faktum att beteenderekvisitet i LVU är omdebatterat och har varit föremål för 

förslag till ändringar indikerar att det finns en problematik kring det och att 

diskussionen om rekvisitet måste fortsätta.  

6.4 Slutsats 

Efter en utredning av rekvisitet socialt nedbrytande beteende kan 

sammanfattningsvis konstateras att det är problematiskt ur tre olika 

synvinklar. För det första, på ett generellt plan, kan rättsläget kring vad 

rekvisitet innebär anses vara relativt oklart. Detta mot bakgrund av att den 

praxis från HFD som är tänkt att ge socialtjänstens tjänstemän vägledning i 

rekvisitets tolkning inte är så rik, har blivit föremål för kritik och att det råder 

delade meningar om vilket prejudikatvärde som faktiskt kan tillmätas den. 

För det andra finns det problem ur ett könsperspektiv. Den formella 

rättssäkerheten brister för flickor, deras vårdbehov osynliggörs och deras 
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beteenden riskerar i högre grad än pojkars att hamna i ett gränsland mellan 

LVU och LPT. Slutligen finns det en annan grupp – de barn och ungdomar 

som lider av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning – som också riskerar 

hamna i gränslandet mellan LVU och LPT, något som till stor del är en 

konsekvens av HFD:s avgöranden från 2010.  

 

Det kan konstateras att den kritik som lydelsen av 1 § 2 st. 2 i 1980 års LVU 

mötte – att rekvisitet var för vagt utformat – till stora delar är relevant även 

för lydelsen av 3 § i nu gällande LVU. Av analysen framgår att en fortsatt 

diskussion om rekvisitet är högst nödvändig. Dessutom bör man se över 

möjligheterna att granska rekvisitet, ur olika perspektiv, i en ny utredning. 

Arbetet med att utforma en rättssäker och samtidsanpassad tvångsvårdslag för 

barn och unga behöver vara levande och ständigt fortgå, för att ge barn och 

unga bästa möjliga förutsättningar att få sitt vårdbehov tillgodosett och ta 

tillvara sina rättsliga intressen.  
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