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Abstract

The purpose of this paper is to determine the established law and make researches into non-

institutional compulsory care (“mellantvång”) paragraph 22 The Care of Young Persons (Special 

Provisions) Act (from now on called LVU) and examine whether the administration of the law is in 

harmony with the best interests of the child.

This paper combines two methods : traditional judicial method and a social science method. In the 

juridical part the sources of law have been studied and in the social sciences part semi-structured 

interviews have been conducted with five respondents. The theoretical framework consists of ideas 

and theories about the best interests of the child, a concept which is one of the UN Convention on 

the Rights of the Child's core principles.

This study shows that the legislator has identified a problem and an existing need and found a 

solution to this by introducing a non-institutional compulsory care, paragraph 22 LVU. The problem 

is that Social Services do not make use of the restraint. Only 30 decisions under § 22 LVU are taken 

annually in Sweden. For the legal rights of the individual and the best interests of the child, the 

Social Services are required to make decisions under this article instead of the current use of the 

informal threat of non-institutional compulsory care.

Keywords: compulsory care, non-institutional compulsory care/mellantvång, LVU, preventive 

proceedings, the best interests of the child
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Förkortningar och begrepp

Allmänna råd Rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas, dvs. de är ej 

juridiskt bindande. 

Barnkonventionen United Nations Convention on the Rights of the Child

Barnperspektiv En svensk metod för att fastställa barnets bästa. Sammanväger gällande rätt, 

professionell kunskap och barnets vilja

BBIC Barns behov i centrum. Syftar till att stärka barnperspektivet samt skapa 

enhetligt arbetssätt för socialtjänsten i barn- och ungdomsvården. Började 

införas inom socialtjänsten i Sverige 2006.  

Beteendefall Regleras i 3 § LVU. Tvångsvård utanför hemmet av barn och unga pga. av 

deras egna beteende.

Europakonventionen Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna 

LUL Lag om särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare 

LVU Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga

Mellantvång Regleras i 22 § LVU. Tvångsåtgärd i hemmet av framförallt tonåringar som 

uppfyller rekvisiten i beteendefallen men utan att det råder påtaglig risk.

Miljöfall Syftar till 2 § LVU. Tvångsvård utanför hemmet av barn och unga pga.

brister i hemmiljön. 

SiS Statens Institutionsstyrelse

Socialnämnden Har ett övergripande ansvar för social planering och socialtjänstlagens 

tillämpning i hela kommunen. Väljs av kommunfullmäktige.

SoL Socialtjänstlagen 

SKKP Särskilt kvalificerad kontaktperson

Vagabonderande En beskrivning av en person som ”...lever ett fritt och obundet liv utan 

ansvarstagande...”1

1 Ek, Malin & Kniberg, Anett. Ungdomstid, Framtid, Vuxentid – gymnasieungdomars tankar kring utbildning, karriär, 
vagabonderande och familjebildande. Lunds universitet. 2004 s. 12. SOCH05037.pdf



1. Inledning 
För snart ett år sedan valde jag att hoppa av jobbet på en reklambyrå. Jag fick ett vikariat på Statens 

Institutionsstyrelse särskilda ungdomshem på en avdelning för killar 17-20 år, alla omhändertagna 

enligt 3 § Lag (1990:52) om särskilda bestämmelser för vård av unga.2 Plötsligt fick jag inblick i det 

som låg bakom tidningsrubriker som ”Pojke dog på låst avdelning”3 och ”Gisslandrama på 

ungdomshem anmält”.4 Detta kombinerat med studier till behandlingspedagog, ledde till att jag ville 

veta mer om de värderingar och syften som ligger bakom tvångsvårdslagstiftningen i Sverige.  

Det är tio år sedan en uppsats skrevs i ämnet förebyggande insatser5 och dessutom är tvångsåtgärder 

mot barn och unga ett aktuellt område då en översyn av LVU pågår just nu6. I översynen ingår att 

stärka barns rättigheter och rättssäkerheten genom att bland annat se över tillämpningen av 

förebyggande insatser, vilket idag är begränsat till det så kallade mellantvånget (22 § LVU). Jag 

kände inte till att det fanns en förebyggande insats och snabbt fick jag reda på att mellantvånget 

lever en anonym tillvaro. Socialstyrelsen för inte ens statistik7 på dessa beslut och i Göteborgs stad 

har inget beslut om mellantvång fattats de senaste två åren.8 Den senaste uppgift jag har är från år 

2009 som avser mätningar gjorda mellan 1995 och 1997 då det sammanlagt fattades 112 beslut. 

Detta kan jämföras med antalet omhändertaganden med stöd av 3 § LVU som år 2012 var ca 1 300. 

En siffra som inte förändrats nämnvärt de senaste åren.9 Uppgifterna nedan är från 1992 och ger en 

fingervisning om fördelning mellan ålder och kön för ungdomar där beslut om mellantvång fattats:

Ålder Killar Tjejer Procent tjejer

15-17 år 13 6 31,50%

18-20 år 32 5 13,50%

Totalt 47 11 19,50%10

Den centrala principen för alla åtgärder som rör barn är begreppet barnets bästa, vilket jag därför ser 

som en självklar teoretisk utgångspunkt för min uppsats.

2 Se Bilaga 2 för utdrag ur lagen.
3 Nygren, Per & Liljemalm, Anna. Pojke dog på låst avdelning. GP. 2013-02-16. http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1311480-

pojke-dog-pa-last-avdelning (Hämtad 2014-03-01).
4 Gisslandrama på ungdomshem anmält. SvD. 2011-06-01. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/gisslandrama-pa-ungdomshem-

anmalt_6213547.svd (Hämtad 2014-03-01).
5 Karolczyk, Ewa. Förebyggande insatser LVU, Lunds universitet. 2004.
6 Dir 2012:79. Översyn av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, mm. Stockholm: Socialdepartementet. 
7 Aronsson, Håkan. Utredare på Socialstyrelsen. E-mail. 2014-03-03.
8 Chef, stadsledningskontoret, Göteborgs Stad. Telefonsamtal.
9 Socialstyrelsen. Sveriges officiella statistik. Barn och unga – insatser år 2013 samt Cato, Mats. När samhället tar ett barn. 

Advokaten. 2014 nr 1. http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2014/Nr-1-2014-argang-80/Nar-samhallet
—tar-ett-barn/ (Hämtad 2014-02-15).

10 Att jämföra med 3 § LVU samma år, där tjejer står för 33% av besluten. Se Statistikserien Socialtjänsten och omsorgerna 1993-
1999, Tabell 51 i tabellbilaga till Socialtjänsten och omsorgerna i Sverige 1993.
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1.1 Tidigare forskning 

Det finns inte någon specifik forskning om mellantvång och därför har jag valt att lyfta fram 

forskning utifrån lagregeln relevanta begrepp som: förebyggande, promotiv insats samt även 

prognos (rekvisit vid bedömning av vårdinsats LVU). 

1.1.2 Prevention och prognos 

Mellantvång rubriceras i lag som en Förebyggande insats, en benämning som i ungdomsstyrelsens 

skrift ”Från snack till verkstad”11 problematiseras genom att förebyggande arbete numera 

framförallt handlar om att stärka och främja dvs. vara av mer promotiv karaktär. Detta förtydligar 

huvudförfattarna Torbjörn Forkby och Carina Löfström ytterligare genom att belysa det sociala 

arbetets ständiga dilemma – relationen mellan kontroll/skydd och stöd/behandling. Vid exempelvis 

ett tvångsomhändertagande ska samhället skydda den unge, och sätter därmed en slags gräns för var 

det förebyggande arbetet slutar.12 

För att bedöma vad en förebyggande insats kan innebära i en ung människas liv, måste en prognos 

göras. Dagmar Lagerberg (fil.dr, docent, sociologi) beskriver prognosen i form av bedömning av 

risk- och skyddsfaktorer. Samtidigt som hon hävdar att de är avgörande, ställer hon motfrågan om 

det verkligen är möjligt för en utomstående att bedöma hur det kommer att bli för barnet.13 

Lagerberg anser att det råder stora svårigheter att se samband mellan orsak och verkan, men trots 

det är hennes analys att det finns tillförlitliga riskbedömningsinstrument. Hon förespråkar en 

användning av standardiserade bedömningsinstrument dvs. verktyg som är vetenskapligt grundade 

och en formaliserad metodik för en mer enhetlig bedömning. Det har gjorts studier inom 

barnskyddsarbete som bekräftar verktygets högre precision i jämförelse med den kliniska 

riskbedömningen som bygger på subjektiva skattningar av någon professionell vilket ofta leder till 

olika slutsatser beroende på vem som gör bedömningen. Ett sätt att öka detta mer systematiska sätt 

att arbeta är att använda det befintliga dokumentationssystem som finns i BBIC.14 BBIC ska stärka 

barnperspektivet och är ett verksamhetssystem som används för utredning, planering och 

uppföljning inom socialtjänsten. BBIC ska tydliggöra barnets behov men även göra begripligt för 

barn och vårdnadshavare vad socialtjänsten gör.15

11 Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:6. Från snack till verkstad. Stockholm. Fran-snack-till-verkstad.pdf
12 Ibid. s. 18.
13 Lagerberg, Dagmar. Stöd och skydd för barn i social vård. Bilaga till betänkande SOU 2009:68 s. 116. Barnskyddsutredningen. 

Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU). Stockholm: Socialdepartementet. 
14 Ibid. s. 116-123 och s. 180.
15 Socialstyrelsen. Barns behov i centrum Grundbok i BBIC. 2013 s. 3.
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1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att fastställa gällande rätt och undersöka tillämpningen av mellantvång     

22 § LVU och huruvida tillämpningen harmonierar med begreppet barnets bästa. 

Mer preciserat kommer följande frågeställningar att besvaras:

- Vilka är de bakomliggande värderingarna och föreställningarna avseende mellantvång?

- Vilken målsättning hade lagstiftaren med införandet av mellantvång och har dessa uppnåtts?

- Hur tillämpas mellantvång? Och är tillämpningen påverkad av den unges kön?

1.3 Teoretiskt ramverk – Barnets bästa

Barnets bästa är den centrala principen för alla beslut som rör barn, och det kan ses utifrån flera 

olika perspektiv – kollektivt/individuellt och variabler så som exempelvis kön. 

Synen på barnet har förändrats radikalt sedan början av 1900-talet. För trots att begreppet barnets 

bästa fanns med redan i 1920 års lag om barn i äktenskap sågs barnet mer som ett objekt snarare än 

ett subjekt med egna rättigheter. Men i samband med välfärdssamhällets framväxt förändrades 

synen och barnet skulle nu betraktas som en individ med egna behov, och från 1960-talet och framåt 

avspeglas barnets nya roll även i den svenska lagstiftningen.16 Det var nu som föräldrapeng och 

subventionerad förskola såg dagens ljus och barnaga blev förbjudet enligt lag.17 

Att säkerställa de mänskliga fri- och rättigheterna utan någon åtskillnad av något slag, återfinns i 

Regeringsformen: ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde...”. 

Även barnkonventionens utgångspunkt är icke-diskrimineringsprincipen det vill säga alla barn har 

samma rättigheter oavsett kön, ålder, hudfärg eller religion. Icke-diskriminering har i konventionen 

en dubbel dimension då den både innebär att barn inte får diskrimineras i förhållande till vuxna och 

inte heller i förhållande till andra barn.18 Familjen, föräldrarna, har dock alltjämt en framträdande 

roll och det finns flera artiklar som berör ungdomens rätt till sin familj exempelvis artikel 9.

 

Barnets bästa, the best interests of the child, artikel 3, är en av de fyra grundläggande och 

vägledande principerna i barnkonventionen. I en artikel av Jean Zermatten19 analyseras begreppet 

16 Singer, Anna. Barnets bästa Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle. 6 uppl. Stockholm: Nordstedts juridik, 2012 s. 
18-26.

17 Leviner, Pernilla. Rättsliga dilemma i socialtjänstens barnskyddsarbete. Stockholm: Jure Förlag. 2011 s. 67.
18 SOU 1997:116 kap. 4. Barnkommittén. Barnets Bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige. 

Stockholm: Socialdepartementet.
19 Director of the International Institute for the Rights of the Child.
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barnets bästa utifrån två aspekter en mer konceptuell och en mer bokstavlig. Som koncept anser 

Zermatten att begreppet ska vara en del av den beslutsfattande processen, exempelvis ska 

konsekvensanalys göras utifrån hur barn/barnet påverkas både positivt och negativt. Det måste även 

finnas lämplig lagstiftning som tillgodoser att barnets bästa alltid beaktas. I Lermattens 

bokstavstolkning bryts begreppet ner vilket resulterar i slutsatsen att det vore ohållbart att tolka det 

som att barnets bästa alltid ska väga tyngst. Istället föreslår Zermatten att det handlar om att se till 

barnets välbefinnande, och att det därmed är omöjligt att helt särställa, individualize to the extreme, 

barnet från dess familj och omvärld. 

Zermatten anser även att barnets bästa är starkt sammankopplat med barnets rätt att få uttrycka sin 

mening (artikel 12), något som han beskriver som the duo. Det betyder att i alla situationer där 

barnets bästa ska utrönas måste per nödvändighet även barnet höras. Artiklarna kompletterar alltså 

varandra: ett skyddande och ett inkluderande förhållningssätt.20 En inställning som även det svenska 

barnperspektivet följer. Bodil Rasmusson beskriver denna metod utifrån den brittiske 

familjerättsexperten John Eekelaar och hans två tillvägagångssätt, eller perspektiv. Det ena är det 

objektiva perspektivet som utgår från forskning och beprövad erfarenhet. Det andra är det 

subjektiva perspektivet – barnets röst. Genom att kombinera de två perspektiven kan barnets bästa 

avgöras.21

Barnet är underförstått könsneutralt enligt icke-diskrimineringsprincipen, och ska således verka 

jämställt dvs. att man oavsett kön har ”samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla 

väsentliga områden i livet”.22 Men det finns studier som visar på att det sociala barnavårdsarbetet 

och därmed även tillämpningen av lagstiftningen, endast är formellt könsneutral. Kerstin Hamreby 

(universitetslektor Umeå universitet) hävdar att det finns en dominerande inställning om att tjejer 

överträder moraliska gränser medan killar bryter mot lagen. Normer kring vad som är ett accepterat 

beteende ter sig alltså olika utifrån kön, och Hamreby exemplifierar med att en aggressiv tjej anses 

mer avvikande (normen för tjejer är icke-aggressiv) än en kille. En åtskillnad i föreställningar som 

enligt Hamreby tydligt har påverkat sociala myndigheters bemötande och åtgärder.23 Forskaren 

Yvonne Sjöblom belyser jämställdhetsproblematiken kring vad som är barnets bästa utifrån tjejer 

med invandrarbakgrund som rymmer och/eller kastas ut hemifrån. Hon ser en tendens till att dessa 

20 Zermatten, Jean. The Best Interests of the Child Principle: Literal Analysis and Function. International Journal of Children’s 
Rights 18. 2010 s. 489. PDF.

21 Rasmusson, Bodil. Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC. Rapport/Socialstyrelsen. 2009. 
22 Jämställdhet. Nationalencyclopedin. http://www.ne.se/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet (Hämtad 2014-03-14).
23 Hamreby, Kerstin. Flickor och pojkar i den sociala barnavården Föreställningar om kön och sociala problem under 1900-talet. 

Umeå universitet. 2004 s. 176.
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tjejer i högre utsträckning än killar, per automatik ska ”jobbas hem” för sitt eget bästa. Tjejen blir 

ofta inte ens tillfrågad, viket tyder på en bristande förmåga hos socialtjänsten att använda 

barnperspektivet vid den här typen av problematik.24 

Denna jämställdhetsdiskussion om likhet inför lagen är något som även Astrid Schlytter (docent i 

rättssociologi) belyser i en drygt tio år gammal undersökning. Hon studerade drygt 400 domar med 

stöd av 3 § LVU, tvångsvård pga. eget beteende, och kom fram till att lagtexten endast formellt är 

könsneutral. Just okunskap kring tjejers väg in i det asociala beteendet har enligt Schlytter inneburit 

att lagtexten endast ser till killars problematik, vilket har skapat en norm som gör tjejerna till ett 

problem. Hennes slutsats är således att könet har betydelse för hur 3 § LVU tillämpas.25 

1.4 Metod

Samhällsvetenskaplig och rättsvetenskaplig forskning syftar till att uppnå resultat som kan bidra till 

ett bättre och ett mera välunderbyggt beslutsfattande. Rättsvetenskapen skiljer sig från andra 

samhällsvetenskaper på det sättet att den inte gör anspråk på att förklara verkligheten utan att förstå 

det system av regler som utgör gällande rätt.26 För att syftet med uppsatsen ska uppnås har jag valt 

att kombinera rättsdogmatisk metod med den samhällsvetenskapliga. Enkelt uttryck handlar det om 

att rättsdogmatiken möjliggör fastställandet av gällande rätt medan samhällsvetenskapen bidrar med 

en rättssociologisk ansats som möjliggör en analys av rättsordningens samhälleliga och sociala 

betydelse. 

Jag har arbetet utifrån traditionell juridisk metod, vilket i denna uppsats innebär en rättskälleanalys 

där lagtexten varit den primära källan, så kallad objektiv lagtolkning. Men då uppsatsen behandlar 

ett begränsat område av LVU har även förarbeten, propositioner och offentliga utredningar varit en 

stor tillgång, varpå den subjektiva lagtolkningen fått en framträdande roll. Prejudicerande domar om 

mellantvång finns inte att tillgå, då ingen ungdom hittills har överklagat socialnämndens beslut. 

Istället har jag analyserat två brottmål (ett från Lunds tingsrätt - mål nr B 2565-12 och ett från Svea 

hovrätt - mål nr B 115-08) samt fyra LVU-mål från förvaltningsrätt och kammarrätt.27 

24 Ahmadi, Nader (red.). Ungdom, kulturmöten, identitet. Stockholm: Liber. 2003 s. 208-227. 
25 Schlytter, Astrid. Kön och juridik i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 1999.
26 Schiratzki, Johanna. Föräldraansvar i välfärdsrätten. Stockholm: Nordstedts Juridik. 2003 s. 2.
27 Mellantvång omnämns i dessa domar men ingår ej i domsluten då det är socialnämnden som fattar beslut om 22 § LVU. 

Avgörandena är jämförda med varandra i tabellform för att åskådliggöra vilka omständigheter och sammanhang som begreppet 
används i. 
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Jag har även beaktat doktrin och Socialstyrelsens riktlinjer28  för att få ytterligare stöd i 

rättsutredningen.29    

Den samhällsvetenskapliga metoden är ett verktyg för att  belysa hur rättsliga företeelser påverkar 

samhället.30 I uppsatsen har jag gjort en mindre kvalitativ studie genom intervjuer med 

professionella aktörer som är involverade i arbetet med barnutredningar. Med tanke på tidsramen 

gjorde jag ett begränsat urval och bokade in intervjuer genom att ringa upp socialkontor i stadsdelar 

i Göteborg samt Kungsbacka och Partille, advokatbyråer i Göteborg samt Förvaltningsrätten i 

Göteborg. Alla intervjuer bygger på personliga möten och jag har sammanlagt intervjuat fem 

personer; tre socialtjänstemän, ett offentligt biträde och en före detta lagman på förvaltningsrätten. 

Det främsta syftet med intervjuerna var att få en fördjupad bild av hur LVU tillämpas med särskilt 

fokus på mellantvång. 

Intervjuerna har hållits i form av semistrukturerade samtal där intervjupersonerna har fått tre 

teman31 att förhålla sig till. Samtalsintervjun har fem olika användningsområden, där jag har valt att 

använda samtalsintervjuer som ett komplement till tidigare forskning.32 Intervjuerna har framförallt 

bearbetats via koncentrering, där respondenternas svar har sammanfattats till kortare formuleringar 

som sedan kategoriserats och analyserats.33 Resultatet redovisas i ett sammanfattande kapitel och 

utgör även en grund för analyskapitlet. 

1.5 Metodkritik

Intervjudelen bygger på totalt fem intervjuade personer, vilket är för få för att kunna dra generella 

slutsatser, varför de utgör ett komplement till annan forskning. Metoden har varit samtalsintervjun 

där hänsyn måste tas till eventuella oönskade intervjuareffekter som exempelvis en omedveten 

påverkan av intervjuaren samt anpassning från den intervjuades sida. Den omedvetna påverkan kan 

exempelvis vara mimik och gester under intervjun.34 Även med den rättsdogmatiska metoden finns 

en risk att för få källor tas i beaktande för att kunna dra en generell slutsats. Vad gäller rättsfallen, 

kan noteras att nämndens yttranden och socialtjänstens utredningar saknas till domarna. 

28 Riktlinjer så som allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och är inget juridiskt 
bindande dokument. http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2006-5/senastelydelse2006-5/ (Hämtad 2014-02-27).

29 Zetterström, Stefan. Juridiken och dess arbetssätt En introduktion. Uppsala: Iustus Förlag. 2012, s. 84-109.
30 Zetterström, Stefan. Juridiken och dess arbetssätt En introduktion. Uppsala: Iustus Förlag. 2012 s. 21.
31 Se Bilaga 1.
32 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena. Metodpraktikan Konsten att studera samhälle 

individ och marknad. Stockholm: Nordstedts Juridik. 2007 s. 289.
33 Ibid. s. 304-305.
34 Ibid. s. 266.
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1.6 Avgränsning

Uppsatsen avgränsas till beteendefall enligt 3 § LVU och beaktar inte möjligheten att tillämpa 

mellantvånget även på miljöfall enligt 2 § LVU och därmed yngre barn. Jag har heller inte tagit med 

den variant till vård i hemmet som kan ges via 11 § LVU. Uppsatsen är också i det empiriska 

underlaget, intervjuerna, geografiskt avgränsad till Göteborgsregionen.  

1.7 Disposition

Uppsatsen inleds med en rättsutredning där rättsfallsanalys är inkluderad. Därefter redovisas 

resultaten av intervjuerna. Uppsatsen avslutas med en analysdel, slutsatser och möjliga framtida 

forskningsfrågor.
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2. Rättsutredning 

2.1 Förarbeten – mellantvångets utveckling

De tidigare barnavårdslagarna var konstruerade för att förändra ett beteende med hjälp av 

förebyggande åtgärder som förmaningar och varningar till såväl vårdnadshavare som barnet själv.35 

Men inför den omfattande socialtjänstreformen 1980 ansågs det att den typen av åtgärder inte 

tjänade sitt syfte, utan samtycke mellan föräldrar och den unge var att föredra och frivillighet och 

service blev norm.36 

Efter att reformen trätt i kraft skulle denna markant förändrade syn på socialtjänstens uppdrag och 

verktyg utvärderas. I debatten framkom det att fler ungdomar än tidigare lagfördes enligt 

kriminalvårdslagen istället för att få vård inom socialtjänsten. Det fanns ingen direkt koppling 

mellan reformen och frihetsberövande påföljder, men tendensen skulle ändå motverkas och för 

första gången togs mellantvång upp som en möjlig insats. 

Överströmningen förklarades delvis också av det faktum att socialnämnden inte ännu var helt klara 

med sitt ansvar enligt den nya reformen.37 Lagstiftaren ansåg att det var orimligt att socialnämnden 

inte hade någon möjlighet att ingripa på annat sätt än att vänta in vård enligt § 3 LVU och därmed 

tvingas skilja den unge från hemmet. ”Ungdomar måste få stöd och behandling i tidigare skede och 

i mindre ingripande former...”38 I prop 1984/85:171 föreslås därför att socialnämnden ska få 

befogenhet att besluta om insatser som att den unge ska ha kontakt med en särskild kontaktperson 

eller delta i behandling i öppna former det så kallade mellantvånget. Hälften av remissinstanserna 

samt socialberedningen motsatte sig detta med invändningen att ett införande av mellantvång skulle 

gå tvärtemot den grundläggande intentionen med socialtjänstreformen. Föreningen Sveriges 

Socialchefer ansåg dessutom att underlåtenhet att ta ansvar inte handlade om oprecisa 

grundförutsättningar i lagstiftningen utan snarare bristande utredningsunderlag, begränsade 

vårdalternativ och resursbrist.39 

35 Svensson, Gustav. Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården Om betydelsen i rättssäkerhetsärenden av domstolens domar 
angående LVU och LVM. Stockholm: Nordstedts Juridik. 2012 s. 29-39.

36 Hollander, Anna. Omhändertagande av barn. Stockholm: Aktuell juridik förlag. 1985 s. 162ff.
37 Skyddstillsyn är en påföljd i frihet. Det innebär att den dömde får en prövotid på tre år och står under övervakning det första året. 

Tillgänglig på Internet: http://www.kriminalvarden.se/sv/Frivard/Skyddstillsyn/ (Hämtad 2014-02-16). 
38 Proposition 1984/85:171 s. 17. Om särskilda insatser inom socialtjänsten för ungdomar i samband med missbruk och 

kriminalitet m.m. Stockholm.
39 Ibid. s. 62.
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LVU är ett komplement till SoL, och aktualiseras när frivilliga insatser har misslyckats eller inte 

bedöms möjliga att genomföra. Fokus skulle vara på unga med missbruksproblem och/eller 

kriminalitet.40 Av propositionen framgår också att det fanns ett kontinuitetstänk. Exempelvis 

föreslogs att mellantvång kan ingå i vårdplanen om den unge först vårdas utanför hemmet en kort 

tid och sedan i hemmet med vissa skyldigheter.41 Det var aldrig tal om att med mer ingripande tvång 

följa upp en ungdom som bröt mot 22 § LVU. Istället skulle avhopp motarbetas med aktivt 

motivationsarbete och tydlig information om vilka andra åtgärder som kunde bli aktuella. Dock med 

förtydligandet att tvångsvårdens omfattning per automatik inte utökas om en mildare variant inte 

efterlevs. Mellantvång är en fristående insats och får inte beslutas om varken rutinmässigt eller som 

ett nödvändigt led innan ansökan om stöd för vård enligt 3 § LVU.42 Den 1 juli 1985 trädde 

bestämmelser om mellantvång i kraft.

1986 föreslog Socialberedningen en helt ny lag – Lag om tvångsomhändertagande av unga (LTU)43 

som skulle ersätta LVU, dock med samma utgångspunkt i SoL:s princip om frivillighet. 

Mellantvånget benämns här som öppenvårdstvång och flyttades över till LTU utan några närmare 

kommentarer. Så mellantvånget kom att accepteras trots att beredningen i princip enhälligt var emot 

åtgärden.44 Men det blev ingen ny lag utan förändringarna skedde inom ramen för gällande 

lagstiftning. Bland annat byttes begreppet fara ut till uppenbar risk vilket för beteendefallen skulle 

tolkas som en skärpning, och därmed öka socialtjänstens ansvar för dessa ungdomar.45 Detta rekvisit 

kom snart att ändras igen, och i prop 1989/90:28 landade det i gällande begrepp påtaglig risk något 

som ånyo skulle påverka beteendefallen denna gång med utökade möjligheter att ingripa tidigare. I 

Socialutskottets efterföljande betänkande46 tillstyrks propositionen och bestämmelsen om 

öppenvårdstvång/mellantvång bedöms i huvudsak bli oförändrad. Utskottet lyfte fram vikten av 

förebyggande arbete och att en tvångsåtgärd generellt inte fick komma som en överraskning för 

ungdomen. Lagförslagen antogs av riksdagen och trädde i kraft 1 juli 1990.  

År 1999 tillsattes en ny utredning, LVU-utredningen47 med uppdrag att föreslå lagändringar för att 

tydliggöra barnets bästa. Synen på mellantvånget i den här utredningen var att det även borde gälla 

40 Proposition 1984/85:171 s. 16. Om särskilda insatser inom socialtjänsten för ungdomar i samband med missbruk och 
kriminalitet m.m. Stockholm.

41 Numera är denna situation reglerad i 11 § LVU, lag 2007:1312.
42 Betänkande. Bet. 1984/85:SoU31 s. 12. Om socialtjänstens insatser för unga lagöverträdare m.m. Stockholm: Socialutskottet.
43 SOU 1986:20. Socialberedningen. Barns behov och föräldrars rätt. Stockholm: Socialdepartementet.
44 Ibid. s. 289.
45 Ds S 1987:3. Översyn av LVU. Betänkande av särskild utredare. Stockholm: Socialdepartementet. 
46 Betänkande 1989/90:SoU15. Vård i vissa fall av barn och ungdomar. Stockholm: Socialutskottet.  
47 SOU 2000:77. LVU-utredningen. Omhändertagen – Samhällets ansvar för utsatta barn och unga. Stockholm: 

Socialdepartementet.
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för yngre barn i miljöfall. Utredningen gjorde en förfrågan hos olika socialnämnder om varför 

mellantvånget användes i så liten utsträckning, och fick svaret att det var svårt att tvinga unga att 

delta i insatser som de inte vill medverka till. Men utredningen ansåg ändå att mellantvånget borde 

användas mer och att socialnämnderna skulle utveckla metoder för detta. 

År 2006 skedde en ändring i 22 § LVU och istället för en särskilt utsedd kontaktperson skulle den 

unge få en särskilt kvalificerad kontaktperson. Detta väckte frågan igen hos remissinstans 

Socialstyrelsen, om varför mellantvånget knappt används.48 Som svar angav utredningen att kraven 

kunde vara för höga samt att förarbetena antydde en restriktiv tillämpning.  I lagkommentaren 

ansågs mellantvång ha en viktig funktion men att det inte fick bli ett rutinmässigt inslag. Den unges 

uppfattning i frågan skulle höras och behandlingsplanen så långt som möjligt upprättas i samråd 

med såväl den unge som dennes föräldrar. 

Den senast gjorda översynen av LVU genomfördes 2009 med syfte att se över bestämmelserna till 

skydd och stöd för barn och unga i både SoL och LVU, och undersöka om dessa borde sammanföras 

i en särskild gemensam lag. Utredningen föreslog en helt ny lag – Lag om stöd och skydd för barn 

och unga (LBU)49 som skulle tydliggöra barnperspektivet i lagstiftningen. Angående mellantvång 

resonerade utredningen att det skulle finnas kvar utan förändring, men att det eventuellt i framtiden 

skulle kunna ingå i en översyn av bestämmelserna om tvångsvård. Utredningen konstaterade att    

22 § LVU används mycket sällan50 och att kunskaperna och effekterna av öppna insatser utan 

samtycke är mycket begränsade. Slutsatserna som drogs var bland annat att det råder bristfällig 

information och vägledning kring mellantvånget och att det var svårt att se den praktiska nyttan. 

Istället existerar ett informellt användande av mellantvånget dvs. socialsekreteraren hotar mer eller 

mindre med LVU om den unge inte följer planen, vilket bidrar till rättsosäkerhet för den enskilde. 

Samtidigt framhöll utredningen att det är ett stort riskmoment att med tvång försöka få fram ett 

önskvärt beteende. 

2.2 Socialtjänstlagen i korthet

Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, är en ramlag vilket innebär att den har få handlingsregler och 

verksamheten styrs istället av de mål som anges i lagen. Utgångspunkten i SoL är att socialtjänsten 

erbjuder frivilliga insatser och då samtycke till frivilliga insatser inte ges kan tvångsåtgärder vidtas. 

48 Proposition 2005/06:165 s. 97-98. Ingripanden mot unga lagöverträdare. Stockholm: Justitiedepartementet.  
49 LBU föreslogs vara en speciallag i förhållande till SoL. Se SOU 2009:68.
50 Ca 30 fall/år enligt SOU 2000:77 s. 197.
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Socialnämnden51 har enligt 5 kap. 1 § SoL ett särskilt ansvar för att se till att barn och unga växer 

upp under trygga och goda förhållanden, även om detta skulle innebära ett avsteg från 

frivilligheten.52 LVU är ett komplement till SoL.

2.3 Mellantvång 22 § LVU 

Lag (1990:52) om särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) har som syfte att ge skydd, vård 

och behandling för barn och ungdomar.53 22 § LVU föreskriver lagens enda förebyggande insats, 

och kan tillämpas om den unge har ett beteende enligt 3 § LVU (beteendefallen) med sådan 

utveckling att ett tvångsomhändertagande kan komma att bli aktuellt samt om den vård och 

behandling som har erbjudits inte kan ske på frivillig väg dvs. med samtycke. Samtycke ges av den 

unge själv om han/hon har fyllt 15 år, alternativt av vårdnadshavarna om den unge inte är fyllda 15 

år. De insatser som socialnämnden kan besluta om är regelbunden kontakt med en särskilt 

kvalificerad kontaktperson (SKKP) eller deltagande i öppen behandling inom socialtjänsten. 

Nämnden ska följa vården noggrant och efter sex månader pröva om beslutet ska upphöra eller 

fortgå. Vid beslut med stöd av 22 § LVU förordnas inget offentligt biträde (39 § st. 1 LVU). 

2.3.1 Beteendefall 3 § LVU

För att mellantvång ska kunna bli aktuellt förutsätter det ett beteende enligt 3 § LVU, och att den 

unge till följd av det beteendet kan komma att behöva vård enligt LVU. Det ska föreligga en 

påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling. De övriga rekvisiten är missbruk, brottslig 

verksamhet eller annat social nedbrytande beteende. Det handlar alltså om ett beteende som den 

unge själv har och hans/hennes rätt till skydd och vård för att bryta en negativ utveckling.

Rekvisiten går att dela in i så kallade beteenderekvisit och prognostiskt rekvisit, där det 

prognostiska är ”utsätter sin hälsa eller utveckling för påtaglig risk att skadas”. I uttrycket påtaglig 

risk ligger att det inte får vara fråga om något subjektivt antagande, inga allmänna 

samhällsvärderingar. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att risk föreligger.54

Med begreppet missbruk avses beroendeframkallande medel bland annat alkohol, narkotika eller 

därmed jämställda tekniska preparat. Med alkohol menas de drycker som inte räknas som 

alkoholfria enligt lag (1977:292) och som narkotika klassas de medel som Läkemedelsverket upptar 

i sin narkotikaförteckning. Vilken substansen är, hur ofta det brukas och i vilken mängd, situationen 

51 Socialnämnden har ett övergripande ansvar för social planering och socialtjänstlagens tillämpning i hela kommunen. Väljs av 
Kommunfullmäktige.

52 5 kap 1 § SoL.
53 SOSFS 1997:15 s. 9. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 
54 Proposition 1989/90:28 s. 63. Om vård i vissa fall av barn och ungdomar. Stockholm: Socialdepartementet. 
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kring användandet, konsekvenser som det resulterat i samt ålder på ungdomen är viktiga aspekter 

vid bedömningen av om det föreligger ett missbruk.

Begreppet brottslig verksamhet avser verksamhet som sker vid upprepade tillfällen som inte är av 

bagatellartad karaktär alternativt enstaka grova brott. Vidare ska brottsligheten ge uttryck för en 

uppenbar bristande anpassning till de sociala normerna och därmed ska ett vårdbehov föreligga och 

alltså inte ett straff.55 Är brottet av allvarligare karaktär kan det istället inbegripas under rekvisitet 

något annat socialt nedbrytande beteenden. Ett rekvisit som handlar om olika beteenden som anses 

avvika från samhällets grundläggande normer som t ex prostitution, att vistas i miljöer där droger 

används eller på sexklubb. Vistelsen får dock inte vara tillfällig och det ska vara en påtaglig risk för 

den unges utveckling.56 

Samtidig psykisk störning hos ungdomen har inneburit svårigheter i gränsdragningen. Den psykiska 

störningen utgör i sig inget hinder för vård med LVU, men Regeringsrätten förtydligade i ett 

vägledande fall att ett beteende som i det närmaste kan betraktas som ett symtom på störningen, inte 

kan vara ett sådant socialt nedbrytande beteende för beslut i LVU.57 

2.3.2 Gradskillnad mellan 3 § och 22 § LVU

Mellantvång är en förebyggande insats som kan bli aktuell för ungdomar som har beteende enligt 3 

§ LVU, men som ännu inte löper påtaglig risk. Omständigheterna bör vara av den grad att det finns 

starka skäl för att det prognostiska rekvisitet kommer att uppfyllas om den unge fortsätter sitt 

beteende. Med andra ord behöver den unge bryta sitt destruktiva levnadssätt och om så inte sker 

kommer det att behövas ett tvångsingripande.58 

2.3.3 Samtycke 

En grundförutsättning för att kunna tillämpa 22 § LVU är att det inte finns ett samtycke till 

nödvändig vård. Samtycke kan ges av vårdnadshavaren och den unge själv när han/hon har fyllt 15 

år. Om det finns ett samtycke till ”behövlig vård” ska den ges inom ramen för socialtjänstlagen. Ett 

samtycke innebär i majoriteten av fallen att vård kan ges på frivillig basis, men det finns undantag 

exempelvis då den unge samtycker men inte vårdnadshavarna eller om samtycket är villkorat 

tidsmässigt.59 Dock ska ett sent samtycke automatiskt inte tolkas som mindre seriöst. Det finns inga 

55 SOSFS 1997:15 s. 33 ff. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Stockholm: 
Socialstyrelsen. 

56 Singer, Anna. Barnets bästa Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle 6 uppl. Stockholm: Nordstedts Juridik. 2012 s. 37.
57 Svensson, Gustav. Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården. Stockholm: Nordstedts Juridik. 2012 s. 130.
58 Karolczyk, Ewa. Förebyggande insatser LVU, Lunds universitet. 2004 s. 20.
59 SOSFS 1997:15 s. 16ff. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 
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formella krav på hur själva samtycket ska ges, även ett muntligt samtycke är giltigt. Ett nekat 

samtycke behöver inte finnas skriftligt, men det ska dokumenteras.60

2.3.4 Ålder

Genom att 3 § LVU handlar om den unges egna beteende är det i praktiken enbart ungdomar som 

bereds vård enligt denna paragraf. Den övre åldersgränsen för ansökan om 3 § LVU är upp till 20 år, 

så fyller den unge 20 år innan beslutet vinner laga kraft så saknar beslutet betydelse. För vård med 

mellantvång är åldersgränsen 21 år vilket även är gränsen för vård enligt 3 § LVU. 

2.3.5 Särskilt kvalificerad kontaktperson & behandling i öppna former

Fattar socialnämnden beslut om mellantvång finns det två möjliga åtgärder. Antingen ska den unge 

ha regelbunden kontakt med en särskilt kvalificerad kontaktperson (SKKP) eller delta i behandling i 

öppna former (22 § st.1 p.1 LVU). En SKKP har som begrepp sin motsvarighet i 3 kap. 6 § SoL.61 

Trots att det råder begränsad svensk forskning kring effekter av kontaktperson, ansåg regeringen i 

prop 2005/06:165 att det fanns mycket som talade för positiva effekter särskilt för unga som begår 

brott. Avsikten med en SKKP är att han/hon ska fungera som ett personligt stöd och hjälp och 

uppdraget innefattar ett visst mått av kontroll även om det inte får bli övervakning.62 Lagen anger 

inte i vilken utsträckning, hur ofta och hur länge, den unge ska träffa den särskilt kvalificerade 

kontaktpersonen.63

Ett beslut enligt 22 § st.1 p.2 LVU innebär att den unge håller en regelbunden behandlingskontakt 

med en socialsekreterare med särskild kompetens i behandlingsarbete med ungdomar eller med 

särskild öppenvårdsmottagning t ex ungdomsmottagningar.64 Behandling kan även kombineras med 

SKKP och vid behov av mer omfattande stöd kan nämnden besluta om ett särskilt 

öppenvårdsprogram.65 Till beslut om SKKP eller behandling ska det upprättas en behandlingsplan 

(22 § st.2 LVU). Den bör innehålla vilka insatser som tidigare har gjorts samt vilken typ av stöd 

som ska ges efter det att LVU har upphört. I möjligaste mån ska planen upprättas i samråd med den 

60 SOSFS 1997:15 s. 19. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Stockholm: 
Socialstyrelsen.  

61 Singer, Anna. Barnets bästa Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle 6 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik. 2012 s. 223.
62 Enligt regeringens uppfattning kunde detta förslag även komma att påverka till ett ökat användande av mellantvånget eftersom 

kommunerna bör se till att knyta till sig sådana kvalificerade kontaktpersoner. Proposition 2005/06:165 s. 98-100. Ingripanden 
mot unga lagöverträdare. Stockholm: Justitiedepartementet.   

63 Socialstyrelsen har ett snitt från olika kommuner, där både frivilliga och mellantvångs SKKP är inräknade, och fått fram att 
insatsen pågår i cirka 10h/v under 6–12 månader. Tillgänglig på Internet: 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/
mentorskapsarskiltkvalificerad (Hämtad 2014-02-22).

64 ”...rådgivningsbyrå för ungdomar i åldern 13-25 år, vilken stödjer och hjälper i frågor av medicinsk, psykologisk och social 
karaktär...” Ungdomsmottagning. Nationalencyclopedin. http://www.ne.se/ungdomsmottagning (Hämtad 2014-03-10).

65 Särskilda öppenvårdsprogram liknar behandlingshemmens verksamhet och pågår i regel två terminer. Ungdomen följer ett 
veckoprogram med t e x behandlingsinslag, arbetsträning, studier, idrott och fritidsaktiviteter.
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unge samt vårdnadshavare. Planen kan komma att förändras över tid utifrån den unges behov.66 

2.3.6 Genomförande

Det finns inga sanktioner för mellantvång, utan istället föreslås i prop 1984/85:171 att nämnden ska 

klargöra att de ser så allvarligt på situationen att de inte längre kan acceptera att han/hon avvisar en 

stöd- eller behandlingskontakt inom socialtjänsten. Nämnden ska också följa den unges utveckling 

och vara uppmärksam på situationer då behandlingsplanen inte följs. Ett avhopp från 

behandlingsplanen kan självklart leda till att nämnden anser sig tvungen att ansöka om beredande 

av vård 3 § LVU, men det kan också handla om att justera planen och fortsätta stötta den unge i 

hemmet. Det är av vikt att nämnden är tydliga med vilka konsekvenser som den unges beteende kan 

leda till om inte det negativa beteendet bryts. Samtidigt poängteras att avvikelse från planen i sig 

inte utgör tillräcklig grund för mer ingripande åtgärd.67 

2.3.7 Omprövning och upphörande av mellantvånget 

Regler för omprövning av mellantvång finns i 13 § LVU. Ett beslut ska omprövas inom sex 

månader från verkställigheten av beslutet, och därefter senast var sjätte månad. Nämndens 

bedömning i fråga ska redovisas i ett beslut som kan överklagas. Ett beslut kan även omprövas om 

den unges vårdnadshavare begär detta alternativt om den unge själv är över 15 år och begär en 

omprövning. Socialnämnden kan också begära en omprövning om det finns skäl till det. De beslutar 

även om upphörande av vård när den inte längre behövs och senast dagen då den unge fyller 21 år.  

Mellantvång upphör genom ansökan eller genom samtycke till vård på frivillig basis (23 § LVU).

2.4 Lag om särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare i korthet

Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) är ett komplement till 

Rättegångsbalken och är tillämpbar vid handläggningen av misstänkta brott om den misstänkta för 

brottet har fyllt 15 år men ännu inte 21. Socialnämnden ska underrättas om den unge är skäligen 

misstänkt för brott med påföljden fängelse. Har brott begåtts av någon som är under 18 år ska 

åklagaren exempelvis inhämta ett yttrande från socialnämnden innan beslut om åtal fattas enligt    

11 § LUL. Ska åtgärden vidtas via LVU redovisas den i en så kallad vårdplan. Yttrandet är en viktig 

del i åklagarens bedömning av eventuell åtalsunderlåtelse. Utöver att en representant från 

socialtjänsten bör medverka vid förhör av den unge, har han/hon (om under 18 år) rätt till en 

66 SOSFS 1997:15 s. 104. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Stockholm: 
Socialstyrelsen. 

67 SOSFS 1997:15 s. 105. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Stockholm: 
Socialstyrelsen. 
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offentlig försvarare 24 § LUL.68

17 § LUL anger i vilka fall som åtalsunderlåtelse får beslutas och punkt tre hänvisar till möjligheten 

till vård enligt LVU om det som därigenom vidtas är lämpligast för den unge. Grundförutsättningen 

för åtalsunderlåtelse är att det är fullt utrett att den misstänkte har begått brottet.69 17 § LUL är 

endast tillämpbar på unga som begått brott före 18 år. Sker ett överlämnande till socialnämnden är 

det de som fattar beslut om vilken åtgärd som ska vidtas. Domstolen fastlägger det straffrättsliga 

ansvaret, men saknar i princip alltså inflytande över innehållet i påföljden.70

2.5 Europakonventionen i korthet

Genom Sveriges medlemskap i EU71 har Europeiska konventionen d. 4 nov. 1950 högre rang än 

svensk lag.72 Det är inte en specifik konvention för barn utan gäller alla människor och behandlar 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.73 Artikeln som brukar lyftas 

fram med barn och unga i åtanke är artikel 8 om rätt till skydd för privat- och familjeliv.74 Barnet 

har rätt till skydd mot godtyckliga ingripanden från myndigheter och i denna artikel är barnets 

rättigheter en del av föräldrarnas dvs. artikeln beskyddar den fungerande familjen.75 Familjen är en 

väsentlig del av barnets bästa enligt Europakonventionen och om stater tvingas ingripa på grund av 

att den inte fungerar, ska lagstöden vara förutsebara och tillgängliga. Vid bedömningen råder det 

även krav på proportionalitet och legalitet.76 Stater kan alltså ingripa och omhänderta ett barn om 

vissa förutsättningar är uppfyllda.77 

68 Singer, Anna. Barnets bästa Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle 6 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik. 2012 s. 304.
69 Socialstyrelsen. Barn och unga som begår brott Handbok för socialtjänsten. 2009 s. 81. 2009-101-3_20091013.pdf (Hämtad 

2014-02-05).
70 Betänkande 1994/95:JUU1. Unga lagöverträdare. Stockholm: Justitieutskottet. 
71 EU rätten inkluderar Europakonventionen, se bl a Leviner, Pernilla. Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete. 

Stockholm: Jure Förlag. 2011 s. 86.
72 Europakonventionen är inkorporerad vilket innebär att den internationella överenskommelsen helt oförändrad förs in i den 

nationella rättsordningen se bl a Schiratzki, Johanna. Barnrättens grunder 4 uppl. Lund: Studentlitteratur. 2010 s. 23.
73 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 
74 Singer, Anna. Barnets bästa Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle 6 uppl. Stockholm: Nordstedts Juridik. 2012 s. 

216-217.
75 Schiratzki, Johanna. Föräldraansvar i välfärdsrätten Om vårdnad, vårdnadstvister och barnskydd. Stockholm: Nordstedts 

Juridik. 2013 s. 31.
76 Proportionalitetsprincipen handlar om rättssäkerhet, där det ska finnas en balans mellan mål och medel. Legalitetsprincipen är 

grunden för rättsstaten dvs. att allt maktutövande sker under lagar.
77 Singer, Anna. Barnets bästa Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle 6 uppl. Stockholm: Nordstedts Juridik. 2012 s. 

216-217. 
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2.6 Rättsfall

2.6.1 Brottmål där socialnämnden har beslutat om mellantvång

För att belysa mellantvång i praxis har jag genomfört rättsfallsanalyser av två brottmål från 

tingsrätten i Lund och Eskilstuna. Domsluten är i dessa vårdplan med mellantvång som åtgärd. 

Fallen representerar vanliga ungdomsbrott – misshandel, rån och skadegörelse och de tilltalade 

representerar den ålderskategori som är den mest brottsaktiva, 15-17 år.78 

Mål B 2565-12 Lunds tingsrätt 2012-10-03

Elias och Linus, bägge 17 år (samt Marcus 21 år) åtalas för rån enligt 8 kap. 5 § brottsbalken. 

Målsägandes mobiltelefon har påträffats hos Linus som även har medgivit målsägandes bättre rätt 

till mobiltelefonen. Elias erkänner sparkar och slag medan Linus helt förnekar att han befunnit sig 

på platsen. Tingsrätten fann att Elias och Linus uppsåt måste anses täcka även ett olovligt tillgrepp 

med tillägnelseuppsåt, varpå de två ska dömas för rån. Straffvärdet för rån anses vara fängelse i max 

sex månader med tanke på de åtalades ålder. Men de bedöms vara för unga för fängelsepåföljd, och 

istället blir Elias och Linus föremål för socialtjänsten och LVU och de föreslås dömas till 

ungdomsvård. Båda är dessutom dömda för brott tidigare, och därför bör ungdomsvård förenas med 

ungdomstjänst.79 Elias döms till HVB hem (hem för vård eller boende). Men Linus döms till 

mellantvång enligt 22 § LVU, vilket innebär tvångsvård på hemmaplan enligt uppgjord vårdplan 

som bland annat innehåller fyra enskilda samtal med en familjebehandlare samt att han ska lämna 

droganalyser när handläggaren bestämmer.

Mål B 2189-07, Eskilstuna tingsrätt 2007-12-14

Robin 16 år (samt ytterligare två tilltalade på 18 respektive 19 år) döms för skadegörelse (12 kap l § 

brottsbalken), hot mot tjänsteman (17 kap l § l p brottsbalken) och narkotikabrott (2 § 

narkotikastrafflagen (1968:64).  I domskälet medger Robin skadegörelse i form av klotter men 

förnekar slag på bussen och hot mot busschauffören. Robin var under händelsen påverkad av 

narkotika. I undersökningen framkommer det att Robin försökt ändra sin utsaga till fördel för 

honom själv bland annat genom att ändra den detaljerade berättelse som han lämnat under 

förundersökningen.  

78 Åldersgruppen 15-17 år dominerar i de heldygnsinsatser som socialtjänsten gör. Socialstyrelsen. Sveriges officiella statistik. Barn  
och unga – insatser år 2013 s. 52.

79 Ungdomsvård är en påföljd för de som har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt SoL eller LVU och bör inte 
användas för unga lagöverträdare vars behov kan tillgodoses med exempelvis ungdomstjänst. Ungdomstjänst får den som är 
under 21 år dömas till om den unge samtyckt till det. Det innebär oavlönat arbete och delta i annan särskilt anordnad verksamhet 
i lägst 20 och högst 150 timmar. Socialstyrelsen. Barn och unga som begår brott Handbok för socialtjänsten. 2009 s. 85 & 97. 
2009-101-3_20091013.pdf (Hämtad 2014-02-05).
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Robin är 17 år och förekommer sedan tidigare i belastningsregistret under tre avsnitt: snatteri, 

häleriförseelse och stöld. Tingsrätten finner att påföljden bör bestämmas till ungdomsvård förenad 

med en föreskrift om att följa vårdplanen från socialnämnden i Eskilstuna som angett påföljden 

mellantvång enligt 22 § LVU. Robin ska bland annat ha regelbunden kontakt med en av 

förvaltningen utsedd kontaktperson, l -2 gånger per vecka och genomföra samtal med främst 

modern hos Familjeteamet. Vid regelbrott lämnas det in en ansökan om vård med stöd av LVU till 

Länsrätten. Robin valde att överklaga till Hovrätten (mål B 115-08) med yrkan om att påföljden 

skulle bestämmas till böter. Hovrätten gjorde dock ingen annan bedömning än tingsrätten. 

2.6.2 LVU-mål där mellantvång omnämns i utredningarna

LVU-domarna redovisas i tabellform för att få en bättre överblick av hur och när mellantvång 

omnämns i domarna. I två av domarna nämns misslyckade mellantvång i själva domskälen, i det 

ena fallet som ett bevis på att det finns skäl för att tvångsvård måste beredas så att den unge kan få 

nödvändig vård. I det andra fallet anses det inte utgöra tillräckligt skäl för tvångsvård. I två av 

domskälen nämns barnets bästa enligt ordalydelse från 1 § st.5 LVU. Ett av målen har samma 

tilltalad som i Mål B 2565-12 ovan. Viktigt att komma ihåg är att beslut med stöd av 22 § LVU 

endast kan fattas av socialnämnden.
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Mål nummer 9373-13 
Förvaltningsrätten i 
Stockholm 13-06-18

2127-13 Kammarrätten i 
Göteborg 13-04-10

2147-13 
Förvaltningsrätten i 
Stockholm 13-03-01

6333-10 Kammarrätten i 
Göteborg 11-02-14

Yrkande 17årig kille ska beredas 
stöd  av 1 och 3 §§ LVU.
Socialnämnden har 
funderat på mellantvång 
beslut, men avstått då 
killen ej skött sina 
frivilliga insatser bl a 
kvalificerad 
kontaktperson.

17årig kille överklagar 
beslut om omedelbart 
omhändertagande 6 § 
LVU (förvaltningsrätten 
dom 2321-13E).

16årig kille ska beredas 
stöd  av 1 och 3 §§ LVU.
Killen har ej fullföljt sitt 
mellantvång då han bl a 
har tillverkat drogen 
Spice.

18årig tjej överklagar 
beslut om vård enligt 3 § 
LVU. Ej fullföljt 
mellantvång omnämns i 
yrkande från 
förvaltningsrättens dom 
(18501-10).

Rekvisit enligt 3 § LVU Missbruk Kriminalitet (LUL) Missbruk Missbruk

Yrkande 
tilltalad/motpart

Samtycker till frivillig 
vård hos sin moster.

Killen kan inte bli 
förhörd, håller sig 
undan, angående 
misshandel som ska ha 
ägt rum under 
mellantvång beslutet, 
vilket tolkas som bevis 
för att vårdbehov 
föreligger.

Killen och föräldrar 
bestrider 
socialnämndens 
ansökan. De samtycker 
till frivillig vård. 

Villkorat samtycke till 
frivillig vård.

Domskäl ”Vid beslut enligt LVU 
ska vad som är bäst för 
den unge vara 
avgörande”

Mellantvång nämns i 
domskäl, i detta fall som 
ett bevis på att det inte 
har fungerat och därmed 
utgör skäl för att det 
omedelbara 
omhändertagandet ska 
kvarstå.

Mellantvångets 
misslyckande nämns i 
domskälet, och anses 
inte utgöra skäl för 3 § 
LVU.
”Vid beslut enligt LVU 
ska vad som är bäst för 
den unge vara 
avgörande.”

Samtycket bedöms som 
opålitligt.

Domslut Domstolen anser att 
behövlig vård måste 
säkerställas genom 
tvångsåtgärder med stöd 
av LVU.

Domstolen anser det 
sannolikt att killen 
kommer behöva beredas 
vård med stöd av LVU.

Domstolen godtar 
killens samtycke.

Domstolen avslår 
överklagan.

Inställning föräldrar Bestrider placering. Vill 
att sonen flyttar till sin 
moster och fortsätter 
med frivillig vård.

Motsätter sig det 
underställda beslutet. 
Han har skött sitt 
mellantvång.

Samtycker till frivillig 
vård.

Medger bifall till 
ansökan.

2.6.3 Slutsatser

Alla sex målen redovisar mellantvång som en insats att ta till för något äldre tonåringar, ca 17 år. 

Det är underförstått att socialtjänsten dess för innan har arbetat med frivilliga lösningar för den unge 

vilket även i korthet redogörs för i fallen där både tidigare brottslighet samt olika former av 

frivilliga insatser har förekommit. Med andra ord är det ganska tydligt att mellantvång har använts 

för syftet att försöka undvika det mera ingripande tvångsomhändertagandet. 
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3. Sammanfattning intervjuer
För att få en fördjupad bild av tillämpningen av 22 § LVU har jag genomfört sammanlagt fem 

intervjuer med två jurister (en fd lagman förvaltningsrätten och en advokat) och tre 

socialtjänstmedarbetare (två socialsekreterare och en familjehemssekreterare). Enligt den 

intervjuguide80 som legat till grund vid samtalen fanns det tre huvudteman: mellantvång, barnets 

bästa och jämställdhet. Intervjusvaren redovisas här utan kommentarer, vilka istället återfinns i 

analys och reflektionskapitlet. 

3.1 Begreppet barnets bästa i praktiken

Flertalet av de intervjuade förtydligade att LVU är en skyddslag och alltså ska tillämpas i de fall den 

unge själv inte kan bedöma vad som är bäst för honom/henne. En respondent ansåg att barnets bästa 

var resultatet av utredningen. Men tre av respondenterna berättar att de sällan eller aldrig använder 

sig av begreppet barnets bästa, varken skriftligen eller muntligen. En socialsekreterare är dock av 

avvikande åsikt, och berättar att de ofta använder sig av begreppet både i motiveringar och skriftligt 

i utredningar. Respondenten uttrycker att barnets bästa i beteendefallen innebär att hjälpa ungdomen 

att få ordning på sitt liv. En av socialtjänstemännen kan inte minnas att de fick någon särskild 

information när begreppet infördes i 1 § LVU och övriga minns inte att det var någon direkt skillnad 

mellan före och efter. De flesta av respondenterna verkar tycka att barnets bästa mer är något som 

lagstiftningen bottnar i snarare än en konkret definition. Respondenterna inom socialtjänsten pratar 

mer om barnets behov än barnets bästa och en socialsekreterare uttrycker:

”Vi använder snarare frågor som ”Vad behöver den unge?” och ”Hur blir det för den unge i så fall?” 

alltså konsekvenserna snarare än att vi frågar oss ”Vad är barnets bästa?”

Den fd lagmannen anser att begreppet är normerande genom att man alltid har det för ögonen vid 

bedömningen i LVU-mål. En annan respondent är av något motsatt åsikt, men ser att det skulle 

kunna bli mer av ett normativt skapande om det fanns tydligare definitioner av vad begreppet ska 

innebära i ett mer långsiktigt perspektiv. Advokaten undrar rakt ut hur det kan anses vara ett barns 

bästa att exempelvis tvångsvårdas. Familjehemssekreteraren berättar att det i vissa fall handlar om 

att välja ett alternativ som skadar barnet minst framförallt då föräldrarna är starka. Och att det till 

och med inte alltid behöver vara så att tvång står i motsatsförhållande till barnets bästa. Den fd 

lagmannen berättar om att det i mångt och mycket handlar om en avvägning som är framåtsyftande, 

där barnets bästas roll i LVU är att bidra till eftertanke, och dessutom går det att hänvisa till den.

80 Se Bilaga 1.
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3.2 Mellantvångets tillämpning

Ingen av respondenterna har personligen kommit att arbeta med mellantvång. För den fd 

lagmannens del är det i sig inget konstigt med tanke på att beslutet inte fattas av förvaltningsrätten. 

En av socialtjänstemännen berättar att de fick följande information om mellantvång under 

socionomutbildningen; att det var en insats som knappt användes men att den ändå skulle finnas 

kvar i lagstiftningen. 

Fyra av respondenterna anser att det i teorin kan vara en bra insats, men att det är svårt att se den 

praktiska nyttan. Alla respondenter inom socialtjänsten kan tänka sig att testa det om de fick mer 

information. En socialsekreterare avrundar med att säga att det är något att ta upp på nästa 

metoddiskussion medan de två andra inte spontant känner sig manade att själva föra upp det på 

agendan. Den fd lagmannen ser positivt på mellantvångets bakomliggande tanke; att fungera som en 

del i trappan och ser det som ett naturligt mellansteg. Respondenten ser även att det kunde vara till 

hjälp vid bedömningen av om det råder påtaglig risk. För har den unge tidigare haft ett mellantvång 

är det tydligt att ett LVU verkligen behövs.

De intervjuade socialsekreterarna är väl medvetna om det ansvar de har för ungdomar inom 

riskzonen, och har arbetssätt för att trappa upp insatsen i den mån det behövs för att bryta en negativ 

trend. Familjehemssekreteraren uttrycker det som att ”man inte får hota med ett LVU, då skulle 

man ju kanske kunna använda mellantvång istället.” Medan en annan respondent ser mellantvång 

som mer eller mindre onödigt eftersom om en ungdom inte följer uppgjord plan, går de helt enkelt 

in lite skarpare och börjar prata om att det finns risk för att vård enligt LVU. En linje som även en 

av de andra respondenterna är helt inne på, att i praktiken sker det ett hot om LVU och att då 

komma med en paragraf istället tror respondenten inte har någon inverkan. Istället förtydligar 

respondenten att de hela tiden arbetar med att få ungdomen att förstå allvaret i situationen, snarare 

än att använda sig av en paragraf. Att arbeta motiverande och in i det längsta försöka hitta frivilliga 

lösningar är något som alla inom socialtjänsten beskriver som deras naturliga arbetsprocess.  

3.3 Jämställdhet mellan tjejer och killar i beteendefallen 

Alla fem respondenter är eniga i att det är fler killar än tjejer som bereds vård med stöd av 3 § LVU. 

Men orsakerna till varför går isär något. En socialsekreterare menar att det var större skillnad i 

tillämpningen av 3 § LVU för 4-5 år sedan, då respondenten upplevde att killar snabbare dömdes till 
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tvångsvård. Men att den skillnaden nu är mer eller mindre helt utsuddad. Däremot berättar 

respondenten att det är svårare att få svart på vitt det som tjejer har utsatts för eller utsätter sig själva 

för exempelvis vagabonderande. Något som familjehemssekreteraren också belyser och beskriver 

det utifrån aspekten att det finns fler formella anmälningsvägar för killars beteenden. Det är 

exempelvis skolan och polisen som uppmärksammar killarnas utagerande beteende och de har 

anmälningsplikt.

”Men vem anmäler eller är skyldig att anmäla exempelvis en tjej som rymmer hemifrån? Den är mer 

svåråtkomlig tjejernas problematik.”

Tjejers problematik beskrivs av respondenterna också vara mer kopplade till psykisk ohälsa, vilket 

ibland bidrar till att de hamnar mellan psykiatrin och socialen. En respondent upplevde det som en 

tvist mellan dem och psykiatrin som hävdade missbruk. Psykiatrin har ett krav på drogfrihet vilket 

kan leda till att den här typen av tjejer inte får adekvat vård. 

Den fd lagmannen anser inte att lagstiftningen speglar det faktum att vård med stöd av LVU 

framförallt bereds för killar, något som även en av socialsekreterarna håller med om. Det faktum att 

tjejer oftare får frågor som rör deras sexuella leverne tolkar socialsekreteraren som att det helt 

enkelt kommer upp naturligt i samtalen. Det händer aldrig att de frågar en kille om sådant, bara om 

det är risk för prostitution vid homosexualitet. En annan respondent kan inte se hur det inte skulle 

ha påverkat lagstiftningen då den historiskt är skapad och anpassad för killar. Det fåtal tjejer som 

advokaten har företrätt beskrivs som lättare att resonera med och att det är enklare att hitta frivilliga 

lösningar än för killarna. Killarna verkar istället straffa ut sig och hamna i en anklagelsespiral utan 

något förhandlingsutrymme. 
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4. Analys och reflektion
Syftet med uppsatsen är att fastställa gällande rätt och undersöka tillämpningen av mellantvång 

enligt 22 § LVU och huruvida tillämpningen harmonierar med barnets bästa. 

4.1 Värderingar och föreställningar kring mellantvång och barnets bästa

När mellantvång infördes i svensk lagstiftning1985, var det som en del av utvecklingen av 

socialtjänstreformen från 1982 som radikalt förändrade det sociala arbetets grundvärderingar. De 

nya nyckelbegreppen i socialtjänstlagen var frivillighet och service, och för barn och ungas del 

förflyttades fokus från att ses som ett rättsobjekt som skulle uppfostras, till ett rättssubjekt med egna 

rättigheter. Värderingarna bakom mellantvång har sin utgångspunkt i den unges rätt till vård och 

skydd även när de inte kan ges i frivilliga former. Utifrån detta synsätt får ungdomen, genom 

mellantvång, en möjlighet att göra ett aktivt val innan tvångsåtgärder vidtas så att det inte blir någon 

överraskning om ett tvångsomhändertagande blir oundvikligt.

Men när allt fler ungdomar efter socialtjänstreformens införande, framförallt de med problem med 

kriminalitet och/eller missbruk, blev föremål för kriminalvårdens insatser, riktades kritik mot att 

socialnämnden i allt för hög utsträckning fokuserade på frivillighet. Socialtjänstreformen hade 

medfört att mellanstegen, upptrappningen som fanns i tidigare barnavårdslagar hade tagits bort 

vilket resulterade i att vissa ungdomar hamnade i en gråzon. Kritikerna hävdade att dessa 

ungdomars rätt till vård riskerade att inte bli tillgodosedd efter socialtjänstlagens införande. 

Dessutom ansågs det finnas en risk för att socialnämnden skulle tvingas ”vänta in” ett 3 § LVU-

beteende dvs. missbruk, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende, och därmed 

behöva ta till mer ingripande åtgärder. Något som ansågs oacceptabelt då syftet med LVU är att 

skydda barn och unga. 

Lagstiftarens föreställning om hur dessa ungdomar som ännu inte löpte påtaglig risk bäst kunde 

hjälpas, var att förtydliga socialtjänstens ansvar för dem samt att införa mellantvång. Men om 

mellantvång har bidragit till att förtydliga socialtjänstens ansvar går att diskutera. Studiens resultat 

indikerar att mellantvång endast marginellt kommit att påverka de tjänstemän som ska tillämpa 

mellantvång enligt 22 § LVU. De socialsekreterare som ingår i studien anger att de inte har problem 

med att veta när eller på vilket sätt de har ett ansvar för ungdomar i riskzonen. Däremot upplever 

många att det finns en kunskapslucka kring vilken funktion som mellantvånget ska fylla.
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För att den här typen av insats ska vara motiverad krävs föreställningen att det faktiskt är möjligt att 

ställa en prognos utifrån rekvisitet påtaglig risk. Prognosen blir tillförlitlig enligt Dagmar 

Lagerberg, framförallt med hjälp av standardiserade bedömningsinstrument/ 

riskbedömningsverktyg. BBIC, barns behov i centrum, är det system som socialtjänsten arbetar med 

idag och ska bland annat bidra till enhetlighet i utredningsarbetet i den sociala barn- och 

ungdomsvården.81 

 

Barnkonventionen har påverkat utformningen av LVU och mellantvånget eftersom konventionen 

ska harmoniera med svensk lagstiftning. Exempelvis genom artikel 3, om barnets bästa som är en 

av konventionens grundpelare och utgör en tolkningsram för konventionens övriga artiklar. 

Tillsammans med artikel 12, som föreskriver att barn har rätt att komma till tals i frågor som rör 

dem, utgör det som Zermatten kallar för the duo. Det står för ett skyddande och ett inkluderande 

förhållningssätt för att fastställa barnets bästa. I Sverige används barnperspektivet som metod för att 

fastställa barnets bästa. Det innebär att beslut fattas utifrån en sammanvägning av gällande rätt, 

professionell kunskap och barnets vilja. Exempelvis ska insatserna enligt 22 § LVU, särskilt 

kvalificerad kontaktperson och öppenvård, i möjligaste mån vara planerade i samråd med den unge 

men även dennes vårdnadshavare. 

Detta förutsätter dock att den unge är medveten om sina rättigheter och att de som är satta att 

tillämpa lagstiftningen har kunskap om barnets bästa. Europakonventionen som är svensk lag och 

har högre dignitet än socialtjänstlagen, föreskriver att i de fall som en stat tvingas ingripa, utöva 

tvång, ska lagstödet för sådana åtgärder vara förutsebara och tillgängliga för alla. Oavsett om barnet 

ses som en individ med egna rättigheter har barnet speciella behov av både skydd och stöd, vilket är 

något som samhället har ansvar för.82 I Sverige är det socialnämnden som har det yttersta ansvaret 

och de har både befogenhet och skyldighet att ingripa till skydd för den unge.83

4.2 Målsättningen med mellantvång och har den uppnåtts

Utifrån socialtjänstens nyckelbegrepp service och frivillighet, är tvångsvården och frivilligvården i 

var sin ände av skalan, där mellantvånget enligt 22 § LVU syftar till att vara en fristående insats 

däremellan. Målsättningen med lagregeln var att verka förebyggande och möjliggöra tidigare 

insatser vilket förmodades resultera i färre tvångsåtgärder. Det får även antas att lagstiftaren hade 
81

Socialstyrelsen. Barns behov i centrum Grundbok i BBIC. 2013 s. 3.
82 Unicef. http://unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-ar-grunden-for-vart-arbete (Hämtad 2014-03-05).
83 Socialtjänstlag 2001:453 5 kap. 1 §. 
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för avsikt att lagregeln skulle tillämpas. 

Mellantvång ska enligt förarbeten och lagens rubricering vara en förebyggande insats för ungdomar 

i riskzon. Om Forkbys & Löfströms idéer om att förebyggande idag handlar mer om ett promotivt 

arbete, dvs. stärka och främja så stämmer det väl in med de åtgärder som socialtjänsten har att ta till 

inom ramen för 22 § LVU; särskilt kvalificerad kontaktperson och öppenvårdsbehandling. 

Framförallt har kontaktperson tillämpats och inför reformen av LVU år 2006 fick insatsen särskilt 

kontaktperson en ordentlig genomlysning där det förvisso konstaterades att det inte fanns någon 

forskning kring effekten av insatsen kontaktperson.84 Att tillsätta en person som både den unge och 

vårdnadshavare kan acceptera leder underförstått även till ett föräldrastöd, vilket då kan anses stärka 

den förebyggande karaktären av insatsen. Vad gäller den andra möjliga åtgärden – 

öppenvårdsbehandling – utgör den en marginell skillnad från den som erbjuds frivilligt exempelvis 

att gå till en ungdomsmottagning. Något som enligt intervjustudien bidrar till svårigheter för den 

unge att förstå skillnaden mellan att få öppenvårdsinsats via 22 § LVU eller via SoL. 

En mer implicit konsekvens av tillämpning av mellantvång, är möjligheten till kontinuitet i 

insatserna för en ungdom exempelvis efter det att han/hon har vårdats med stöd av 3 § LVU.85 

Mellantvång tillämpas så sällan att det sedan 1998 inte längre förs någon statistik av Socialstyrelsen 

på besluten. I ett samtal med social resursförvaltning i Göteborgs Stad fick jag uppgifter om att det 

inte fattats något beslut om mellantvång över huvud taget de senaste två åren. Respondenterna i 

studien hade knappt hört talas om mellantvång och hade definitivt ingen erfarenhet av att tillämpa 

det. Att mellantvång skulle ha lett till färre tvångsomhändertagande får anses som ett orimligt 

antagande. Det finns inte heller någon statistik som visar på en sådan koppling, men å andra sidan 

har antal beteendefall inte direkt ökat utan ligger på en konstant nivå på ca 1 300 unga/år. 

Målsättningen med mellantvång enligt 22 § LVU harmonierar med barnets bästa, men till skillnad 

från andra tvångsinsatser har det ändå inte tillämpats i någon högre utsträckning sedan det infördes 

1985. Behovet av insatser innan ett tvångsingripande kvarstår dock. Ett behov som i dagsläget 

tillgodoses med hjälp av andra medel som närmast kan beskrivas som ett för den unge rättsosäkert 

informellt mellantvång, vars resultat inte går att mäta eftersom det inte är ett formellt beslut. 

Exempelvis redogör socialsekreteraren för den unge om vad som kan hända om han/hon inte följer 

den uppgjorda behandlingsplanen, vilket i sig inte är något konstigt att informera om. Men det får 

inte förekomma hot eller automatisk skärpning av tvångsåtgärden om en minde ingripande åtgärd 

84 Proposition 2005/06:165 s. 98-101. Ingripanden mot unga lagöverträdare. Stockholm: Justitiedepartementet. 
85 Proposition 1984/85:171. Om särskilda insatser inom socialtjänsten för ungdomar i samband med missbruk och kriminalitet 

m.m. Stockholm.
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inte efterlevs. Att hota med LVU var dock en metod som de intervjuade socialsekreterarna använde 

sig av mer eller mindre explicit. Rättsfallsanalysen ger stöd för att hot om LVU är ett ganska vanligt 

förekommande förfarande. Se exempelvis rättsfallet B 2189-07 där det är med redan som en punkt i 

vårdplanen ”Vid regelbrott kommer en ansökan om vård med stöd av LVU att inlämnas till 

Länsrätten.”

Sammanfattningsvis visar studien att målsättningen med mellantvång inte kan anses vara uppnådd 

vilket med stor sannolikhet kan förklaras av att lagregeln knappt tillämpas. 

4.3 Tillämpning av mellantvång

Att det bara fattas ca 30 beslut med stöd av 22 § LVU per år, att jämföra med ca 1 300 med stöd av 

3 § LVU visar att det borde finnas marginaler för att utöka användningen. Studiens resultat är dock 

att mellantvång används sällan. I de få LVU-domar där mellantvång har tillämpats verkar det ha 

använts som ett steg innan rekvisitet påtaglig risk i 3 § LVU är uppfyllt. Domarna är begränsade i 

antal, men det kan dock dras vissa slutsatser som att mellantvång har använts för tonåringar i ca 17 

års åldern med något eller ett par år av socialt nedbrytande beteende bakom sig. Tonåringarna 

verkar ha en eller två vårdnadshavare som är medvetna om sitt barns problematik, och villiga att 

samarbeta med socialtjänsten. 

I de två granskade brottmålsdomarna har socialnämnden i sina yttranden kommit fram till att vård 

enligt mellantvång är mest lämplig och adekvat för den unge. Utan att ha tillgång till annat än 

vårdplan är det svårt att bli mer konkret kring de bakomliggande faktorerna. Men då det i bägge 

fallen har förekommit tidigare brottslighet och dessutom domar, kan mellantvånget i de här fallen 

ses mer som ett test av ytterligare en vårdform. 

Det saknas underlag för att undersöka om det råder någon könsskillnad i tillämpningen av 

mellantvång. Den enda statistik som finns att tillgå är från 1992, och den visar på att det 

procentuellt sett är ovanligare att tjejer får ett beslut om mellantvång i jämförelse med beslut om 

vård med stöd av 3 § LVU. Det finns de som hävdar, exempelvis Schlytter, att synen på vad som är 

bäst för den unge är påverkat av kön. Ingen av de intervjuade uttrycker dock direkt att det råder en 

ojämlikhet inför lagen, men samtidigt kommenterar de att det finns viss problematik som är typisk 

för tjejer exempelvis att rymma hemifrån, vagabonderande och psykiska problem. Tre av 

respondenterna belyser en obalans mellan tjejer och killar där killar har ett beteende som leder till 
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att de straffar ut sig från frivilliga insatser och snabbare blir föremål för tvångsingripande. Inget av 

de rättsfall som ingår i studien indikerar stöd för detta påstående.  

De undersökningar som har gjorts kring kön och socialt arbete visar att tjejer och killar hanteras 

utifrån olika normer. Exempelvis anses en utagerande tjej vara mer normbrytande än en utagerande 

kille. Det skulle då kunna påverka bedömningen så att det för en tjej inte krävs lika hög grad av 

riskbeteende för att bedömas enligt rekvisitet socialt nedbrytande. Men sett till det statistiska 

underlaget verkar det snarare vara tvärtom. En förklaring kan vara att det saknas upparbetade och 

adekvata vårdalternativ för tjejerna.

Det verkar finnas ett slags moment 22 över mellantvång vilket kan vara en bidragande orsak till att 

det bara glidit med genom alla översyner och utredningar utan att ha blivit ordentligt utrett, trots att 

många kritiska röster har gjort sig hörda. Resultatet även av denna studie visar att mellantvånget har 

en tydlig målsättning men att det inte tillämpas på det sätt lagstiftaren avsåg. Frågan ”Varför?” har 

väckts hos remissinstanser, bland annat Socialstyrelsen 2006 som då fick förklaringen att 

lagstiftaren förespråkat en restriktiv tillämpning i förarbetena.86 Utifrån denna studies resultat har 

det framkommit att mellantvång ska beslutas om efter en ingående individuell prövning, precis som 

övriga tvångsåtgärder. Det gör att jag inte delar slutsatsen om restriktiv tillämpning, utan att det 

istället handlar om att mellantvång ska ses som en fristående insats.

4.4 Vad är gällande rätt avseende mellantvång?

Lagstiftningen är inte statisk utan i ständig förändring genom reformarbete och praxis. Andra 

faktorer som påverkar gällande rätt är samhällsutvecklingen. Exempelvis infördes begreppet barnets 

bästa i 1 § LVU som ett led i att leva upp till barnkonventionen - ”Vid beslut enligt denna lag ska 

vad som är bäst för den unge vara avgörande.” Europakonventionen om de grundläggande fri- och 

rättigheterna har självklart också kommit att påverka den svenska tvångsvårdslagstiftningen. Den 

reglerar dock inte specifikt barns rättigheter, utan ser mer till att skydda det som Schiratzki kallar 

den fungerade familjen. Däremot ska myndighetsutövningen som aktualiseras vid 

tvångsomhändertagande ha lagstöd, vara förutsebar samt leda till proportionella åtgärder.

Reformer och praxis har dock inte påverkat stadgandet om mellantvång trots att det har gått snart 30 

år sedan det infördes. Det som framkom i förarbetena till lagen är fortfarande gällande, vilket även 

86 Proposition 2005/06:165. Ingripanden mot unga lagöverträdare. Stockholm: Justitiedepartementet.  
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kan utläsas av den knappa tillämpningen och praxis samt utifrån respondenternas tankar om det för 

dem rent hypotetiska mellantvånget. 

I proposition 1984/85:171 framgår det att syftet med införandet av mellantvång var att det skulle 

fungera som en åtgärd att ta till innan beslut om vård med stöd av 3 § LVU, för att minska fallen där 

den unge tvingas att bo utanför sitt hem. De insatser som erbjuds inom ramen för mellantvång är 

fortsatt de samma dvs. kontaktperson och öppenvård. Den enda skillnaden är att det numera ska 

vara en särskilt kvalificerad kontaktperson, då dessa ungdomars komplexa problematik har ansetts 

kräva den typen av kompetens. Nya lagar inom tvångsvård har varit på förslag men ingen har i sak 

velat förändra mellantvånget. Rättssäkerhetsaspekten med tanke på det informella mellantvånget 

som istället har utvecklats i socialtjänstens praktiska arbete, lyftes fram och problematiserades först 

i den senaste översynen från 2009. 

Gällande rätt är således att mellantvång ska användas som en förebyggande och tidig insats som kan 

tillämpas om den unge har ett beteende enligt 3 § LVU (beteendefallen) men där ännu inte påtaglig 

risk föreligger. Ett giltigt samtycke till ”behövlig vård” ska också saknas. Ålder på de unga som kan 

bli aktuella är med tanke på att det handlar om eget beteende, i princip endast tonåringar. Den unge 

får ännu inte ha fyllt 20 år om ett beslut ska kunna fattas, och när den unge fyllt 21 år upphör 

beslutet. Beslutet ska omprövas var sjätte månad eller när den unge alternativt vårdnadshavare 

begär så. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Mellantvång kan även ingå i en vårdplan 

för en ungdom som istället för att bli föremål för kriminalvården, ska vårdas under LVU. 

Enligt det som framkommit i denna uppsats är det att mellantvång är förenligt med barnets bästa. I 

de få rättsfall där mellantvång har ingått i utredningsmaterialet, är det tydligt att det har tillämpats 

som en insats för att förhindra mer ingripande åtgärder vilket exempelvis är samstämmigt med 

Europakonventionens krav på proportionella åtgärder. Den unge har fått möjlighet att göra ett aktivt 

val och därmed göra sin röst hörd.  

27



5. Slutsatser
Det kan utifrån den redovisade studien konstateras att mellantvång inte används. Exempelvis 

fattades inget beslut enligt 22 § LVU i Göteborg mellan åren 2012-2013, något som vid en första 

anblick måste tolkas som ett misslyckande. Därmed har den önskade effekten, att minska 

tvångsomhändertagande enligt 3 § LVU så kallade beteendefall, uteblivit vilket i sig också är ett 

misslyckande. 

Utifrån detta är det lätt att dra slutsatsen att eftersom mellantvånget inte används saknas behovet av 

en sådan lagreglering. Men detta är, som framgått av studien, emellertid fel. Enligt min mening är 

det inte behovet som saknas, utan viljan att fatta beslut. En inställning som bland annat framkom av 

uppsatsens intervjustudie där socialtjänstemännen berättade att de mer eller mindre i stället för att 

tillämpa 22 § LVU använde sig av ett slags informellt mellantvång. Då den typ av informella beslut 

aldrig förs in i någon statistik är det förstås omöjligt att på ett generellt sätt utröna effekten av ett 

sådant agerande. Men tydligt är att ungdomen i den här situationen utsätts för ett hot som det finns 

möjlighet att formalisera genom att faktiskt tillämpa existerande lagrum i LVU. Så istället för att 

använda sig av hot om tvångsvård, ska socialtjänsten enligt min mening fatta ett formellt beslut om 

mellantvång. Det är först då det blir möjligt att på ett vetenskapligt sätt mäta effekten av 22 § LVU 

och få till en rättsutveckling på området. Att tillämpa det befintliga lagrummet är också det som bäst 

harmonierar med barnets bästa då socialtjänsten genom att fatta ett beslut tvingas att formalisera 

och lyssna till samt beakta den unges uppfattning. Ungdomen får då även möjlighet att överklaga 

och socialtjänstens agerande kan bli föremål för prövning. En ökad tillämpning av 22 § LVU bidrar 

därigenom till en ökad rättssäkerhet för den unge, med förutsägbarhet och enhetlighet i 

beslutsfattandet och socialtjänsten kan få vägledning genom domar.

Slutsatsen är således att lagstiftaren ringat in ett problem och ett behov som existerar och hittat en 

lösning på det genom att införa ett mellantvång. Problemet är att socialtjänsten inte använder sig av 

det. För rättssäkerheten för den enskilde och för barnets bästa krävs att socialtjänsterna fattar beslut 

enligt paragrafen. En ökad tillämpning ger även statistiskt mätbara resultat, efter vilka det sedan är 

möjligt att innehållsmässigt vidareutveckla denna form av insats. Men i dagsläget anser jag att det 

mer eller mindre rör sig om redaktionella förändringar som exempelvis rubricering/benämning. 

Även placeringen tycker jag är onödigt ”undangömd” om nu syftet är att mellantvång ska 

accepteras som en egen insats. En lagregel ska vara tillgänglig enligt Europakonventionen och jag 

förespråkar en ökad tydlighet. Gällande själva benämningen instämmer jag med LTU:s förslag och 

anser att Öppenvårdstvång bättre överensstämmer med lagens innehåll och syfte.
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6. Framtida studier
Framtida studier av mellantvång bör ha en rättssociologisk ansats för att undersöka vilka effekter ett 

tvång utan sanktioner egentligen har på ungdomar runt 17 år. Fungerar det i praktiken med den typ 

av argumentation på tonåringar exempelvis utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv? En 

sådan studie bör utgå från den unges perspektiv.

Utifrån intervjuerna framkom en annan intressant fråga, och det är varför det omedelbara 

omhändertagandet är den vanligaste formen av tvångsvård och om det finns andra möjliga lösningar 

för att undvika denna plötsliga ingripande åtgärd. Och hur ska ett sådant resultat tolkas? Skulle det 

vara möjligt att istället ersätta det omedelbara omhändertagandet med ett mellantvång?

Ett annat intressant resultat från intervjuerna är att en del socialtjänstemän kombinerar miljö med 

beteenderekvisitet för att fördela ansvaret mellan ungdom och föräldrar. Här vore det spännande att 

undersöka föräldrarollen som dessutom har ytterligare en botten då det ofta är de som anmäler 

beteendefallen till socialtjänsten.

Något som också skulle vara av intresse är att belysa mellantvånget utifrån dess funktion som en 

slags påföljd enligt LUL. I den processen har den unge ett juridiskt biträde, till skillnad från LVU-

besluten, något som möjligen skulle kunna påverka tillämpningen. 
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Bilaga 1, Intervjuguide

 Hur resonerar ni kring begreppet barnets bästa i 3 § LVU, beteendefalls utredningar?

 Ser ni någon skillnad i tillämpningen av 3 § LVU beroende på vilket kön det är på 

ungdomen?

 Era tankar om mellantvånget? 
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Bilaga 2, Utdrag ur LVU

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

1 § Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med den unge och hans eller hennes 

vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna ska präglas av respekt för den 

unges människovärde och integritet.

Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § 

föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har 

vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv.

Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges 

behov och personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas att behövlig vård 

inte kan ges med den unges samtycke.

Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22 och 24 §§.

Vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara avgörande. Lag (2012:777).

3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom 

missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken vid 

verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård för att inte löpa sådan risk som avses i första 

stycket. Lag (2006:896).

Andra åtgärder

Förebyggande insatser

22 § Om det kan antas att den som är under 20 år till följd av ett beteende som avses i 3 § kommer att behöva 

beredas vård enligt denna lag om beteendet fortsätter och det stöd eller den behandling som den unge behöver inte 

kan ges med samtycke av den unge själv, om han eller hon har fyllt 15 år, och av den unges vårdnadshavare, får 

socialnämnden besluta

1. att den unge skall hålla regelbunden kontakt med en särskilt kvalificerad kontaktperson som socialnämnden utsett, 

eller

2. att den unge skall delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten.

När ett sådant beslut meddelas skall en särskild behandlingsplan finnas.

Bestämmelserna i 13 § första och tredje styckena samt 21 § första och tredje styckena gäller i tillämpliga delar också 

i fråga om beslut enligt första stycket. Prövning enligt 13 § tredje stycket av frågan om sådant beslut skall upphöra 

att gälla skall ske första gången inom sex månader från dagen för nämndens beslut. Lag (2006:896).

23 § Ett beslut enligt 22 § upphör att gälla, om

1. beslut fattas om omedelbart omhändertagande, eller

2. ansökan om vård bifalls.
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