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1.1 Problembakgrund 
 
Begreppet ”annat socialt nedbrytande beteende” är ett viktigt rekvisit i § 3 Lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). I fortsättningen kommer denna lag 
omnämnas som LVU. Den relevanta lagstiftningen lyder som följande: 
 
3 §1st LVU (1990:52) : 
”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.”  
 
Lagtexten möjliggör att samhället kan tvångsomhänderta ungdomar. Att tvångsomhänderta 
ungdomar är ett av de allvarligaste ingreppen staten gör i människors liv. Att utreda om en 
ungdom behöver vårdas med stöd av LVU är en uppgift för socialtjänsten. Själva beslutet om 
omhändertagande görs av länsrätten. Definitionen av begreppet ”annat socialt nedbrytande 
beteende” uppfattar vi som diffus och att den lämnar stort tolkningsutrymme för den enskilde 
handläggaren på socialtjänsten. Detta kan leda till att ungdomar inte omhändertas utifrån 
samma premisser. Detta skulle strida mot kraven på rättssäkerhet, rättvisa och skälighet som 
vårt demokratiska samhälle bygger på.  
 
Det är av yttersta vikt att lagstiftaren ser till att alla svenska lagar uppfyller dessa tre krav. Att 
ett beslut enligt en viss lag är rättssäkert betyder att beslutet bygger på en lag och beslutas i 
enlighet med denna samt att beslutet tas på ett sådant sätt att man beaktar handläggningsregler 
som lagstiftaren har ställt upp. Att en lag är rättvis innebär att alla svenska medborgare har 
samma rättigheter och behandlas lika oberoende på ras, religion, bostadsort eller liknande. 
Det är dessutom viktigt att åtgärden som motiveras ur lagen är skäligt jämfört med det syfte 
lagstiftaren försöker att uppnå. Åtgärden måste alltså stå i ett rimligt förhållande till det som 
har hänt.  
 
Schlytter genomförde 1994 en studie av 293 länsrättsdomar där ungdomar mellan 13 och 17 
år omhändertogs enligt § 3 LVU. Forskaren visade att rekvisitet ”annat socialt nedbrytande 
beteende” var för båda könen den mest förekommande orsaken för tvångsomhändertagande. 
Forskaren undersökte i första hand hur tillämpningen av begreppet täckte flickors sociala 
problem men kom fram till att ungdomar omhändertogs på grund av beteenden som inte faller 
under den av lagstiftaren avsedda problematiken (Schlytter, 1999). 
 
Uppsatsen ska hjälpa att klargöra vad begreppet ”annat socialt nedbrytande beteende” innebär 
och hur den används i det dagliga arbetet av socialsekreterare. Uppsatsen kan förhoppningsvis 
vara ett bidrag till att ge socialsekreterare och andra berörda en vägledning i arbetet och att 
hjälpa till att uppnå målen för ett rättssäkert och rättvist samhälle. 
 
1.2 Syfte 
 
Syfte med uppsatsen är att ge en bättre förståelse av vad som menas med begreppet ”annat 
socialt nedbrytande beteende” och visa eventuella skillnader i hur lagstiftningen, domstolar 
och socialtjänsten använder detta begrepp. Så långt det är möjligt kommer vi att försöka ge en 
förklaring till varför begreppet används och tolkas olika. 
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1.3 Problemformulering 
 

• Vad säger LVU-lagstiftningen, förarbeten, prejudicerande domar och domstolspraxis?  
• Hur använder socialsekreterare begreppet och vilka beteenden ryms inom begreppet?  
• Hur använder länsrätten begreppet och vilka beteenden ryms inom begreppet? 
• Finns likheter eller olikheter i användandet av begreppet mellan lagstiftaren, 

domstolar och socialsekreterare och vad kan detta bero på?  
 

1.4 Avgränsning 
 
I uppsatsen har det undersökts vad som menas med begreppet ”annat socialt nedbrytande 
beteende” som nämns i LVU och vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kunna 
påstå att en ungdom beter sig på ett socialt nedbrytande sätt. Det har även undersökts hur 
begreppsdefinitionen har utvecklats genom lagstiftningsprocessen och återspeglas i 
förarbeten. Om det finns prejudikat som visar hur begreppet ska tolkas har vi nämnt dessa.  
 
I uppsatsen har vi diskuterat hur länsrätten och kammarrätten använder sig av begreppet med 
hjälp av en intervju med en domnare på länsrätten och praxis från länsrätten och 
kammarrätten. Regeringsrättens tolkning har gjorts tydlig när vi diskuterar eventuella 
prejudikat.  
 
Vi har enbart intervjuat socialsekreterare vid barn- och ungdomsgrupper som arbetar med 
utredningar utifrån socialtjänstlagen (2001:453) och LVU i Hälsingland. Vi ställde inga krav 
på att valda socialsekreterare är socionomer. Hälsingland består av kommunerna Ljusdal, 
Nordanstig, Bollnäs, Söderhamn, Ovanåker och Hudiksvall. Denna geografiska avgränsning 
var nödvändigt för att kunna genomföra vår undersökning inom tidsramen för en C-uppsats. 
Vi är medvetna om att resultaten av undersökningen därför inte kan generaliseras till hela 
Sverige. Vi har endast undersökt hur begreppet ”annat socialt nedbrytande beteende” används 
av de intervjuade socialsekreterarna. Det har enbart diskuterats fall som handlar om ungdomar 
mellan 13 och 18 år som är tvångsomhändertagen enligt § 3 LVU med motiveringen att 
ungdomen visar ett ”socialt nedbrytande beteende”.  
 
I § 3 LVU nämns utöver ”annat socialt nedbrytande beteende” missbruk och kriminell 
verksamhet som rekvisit för att tvångsomhänderta ungdomar. Definition och användandet av 
begreppen missbruk och kriminalitet har inte undersökts i denna uppsats.  
 
Vi har inte undersökt skillnader i socialsekreterares åsikter i användandet av begreppet ”annat 
socialt nedbrytande beteende” beroende på om ungdomen är tjej eller kille. Genusaspekten 
har lämnats oberörd i undersökningen men om vi upptäcker en tydlig könsaspekt kommer vi 
att diskutera detta i uppsatsens diskussionsdel. 
 
Utländsk litteratur har inte tagits i beaktning i uppsatsen då det inte finns internationell 
lagstiftning som överensstämmer med den svenska lagstiftningen beträffande ”annat socialt 
nedbrytande beteende” § 3 LVU. 
 
1.5 Tidigare forskning och statistik 
 
Schlytter (Socialvetenskaplig tidskrift, 2000) har granskat rekvisitet ”annat socialt 
nedbrytande beteende” utifrån olika problemsituationer som förekommer och har jämfört 
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dessa med riktlinjerna och konkretiseringarna i förarbeten. Forskaren har studerat länsrättens 
tillämpning av § 3 LVU utifrån en könsaspekt. Då denna studie ändå innehåller en diskussion 
om vilka beteenden som faller under begreppet ”annat socialt nedbrytande beteende” och 
vilka beteenden som inte gör det, tycker författarna att studien är relevant tidigare forskning i 
syfte att belysa uppsatsämnet närmare. Schlytter drar i studien slutsatsen att skillnaden mellan 
lagförarbeten och rättspraxis är störst när det gäller tjejer och omständigheter som kallas 
”annat socialt nedbrytande beteende”. Lagen osynliggör tjejernas problem genom att vara 
könsneutral och genom att rättspraxis utvecklar normer för tjejer som inte går att kontrollera 
och är outtalade.  
 
Schlytter kom fram till att det finns tjejer som får vård på grund av att de uppvisar ett annat 
socialt nedbrytande beteende, trots att problematiken inte överensstämmer med beteenden 
som framgår ur lagförarbeten. Exempel som forskaren gav är psykisk störning, 
självmordsbenägenhet och aktiv sexualitet. Ungdomar, oftast tjejer, som lider av en psykisk 
störning eller är självmordsbenägen använder sin kropp för att uttrycka att de mår dåligt. 
Detta gör de genom att rispa sig, att skära sig, genom våghalsigt beteende, genom att ta en 
tablettöverdos eller anorexia. Psykisk störning i sig kan inte ses som socialt nedbrytande 
beteende, ett kriterium för att kunna omhänderta ungdomar. Det råder osäkerhet om 
självmordsförsök ska räknas som socialt nedbrytande beteende, speciellt i de fallen där inget 
annat asocialt beteende föreligger än självmordsförsöket. Detta innebär att de domar då tjejer 
enbart omhändertas på grund av själmordsförsök inte överensstämmer med lagstiftarens 
syften. Även självsvält ses i detta sammanhang som ett självmordsförsök. Alla ovannämnda 
självdestruktiva beteenden ingår inte i begreppet ”annat socialt nedbrytande beteende”. 
Samtidigt anser forskaren att tjejer kan visa sin destruktivitet genom att inte äta eller skära 
sig. Anorexia och självskadebeteende är lika viktiga uttrycksmedel för tjejer som våld och 
aggressivitet är för killar. I fyra domar i studien anses tjejers eget sexuella beteende vara 
avgörande för omhändertagandet. Schlytter anser att sexuella relationer inte är tillräcklig för 
att kallas socialt nedbrytande beteende och det kan inte heller ses som att tjejerna inte följer 
uppställda samhällsnormer. Ett av fallen handlade om en tjej som hade en sexuell relation till 
en man som bodde på flyktingförläggning. Domstolen såg detta som ett normbrott trots att 
sådant beteende inte strider mot samhällsnormer. Att formuleringen ”annat socialt 
nedbrytande beteende” innehåller ordet ”beteende” ska hänvisa till att livsstil och sätt att leva 
ligger utanför vad lagstiftaren menar med begreppet. Det krävs att ungdomen uppvisar ett 
aktivt beteende. Självdestruktivitet anses inte vara det. Då det ändå finns ungdomar som är 
omhändertagen på grund av sådant beteende drar Schlytter slutsatsen att rättspraxis inte följer 
förarbetarna till lagen (Socialvetenskaplig tidskrift, 2000).  
 
Socialstyrelsens statistik över ungdomar som vårdas enligt LVU utkommer varje år men 
innehåller tyvärr inga uppgifter om vilket rekvisit som var anledningen till omhändertagandet. 
Därför saknas statistik över hur vanligt omhändertagande enligt rekvisiten ”annat socialt 
nedbrytande beteende” är (Socialstyrelsen, 2005). 
 
Länsrätten i Gävleborgs län som är ansvarig för LVU mål i Hälsingland och Gästrikland 
avgjorda, under perioden januari 2005 till december 2005, 84 mål om 
tvångsomhändertaganden enligt LVU (e-post från Åsa Sundell, Länsrätten, 2006-04-24). 
Tyvärr innehöll inte statistiken uppgifter om hur många omhändertaganden som har gjorts 
enligt § 3 LVU och hur ofta rekvisiten ”annat socialt nedbrytande beteende” användes.  
 
1.6 Uppsatsens disposition 
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I uppsatsens första del har vi presenterat problemformuleringarna och syftet med uppsatsen. I 
del två, metod, kommer vi att beskriva hur vi har gått till väga för att samla in relevant data 
och vilka problem vi har stött på under arbetets gång. Under rubriken teoretisk bakgrund 
kommer vi att presentera kort det viktigaste om LVU-lagstiftningen och belysa detta med 
förarbeten. Vi kommer att ge en överblick hur propositionen, domstolar och juridisk litteratur 
beskriver begreppet ”annat socialt nedbrytande beteende”. I denna del tas det även upp andra, 
för uppsatsen relevanta, områden. I resultatet redovisas intervjuerna med socialsekreterare 
och en domare på länsrätten i bearbetad form. I del fyra analyseras och kopplas ihop all 
insamlad material till en helhet så att det blir synligt hur begreppet ”annat socialt nedbrytande 
beteende” används och vilka skillnader det kan finnas i användningen. I sista delen av 
uppsatsen, diskussionen, kommer vi att nämna de viktigaste fynden och ge egna åsikter om 
problemet. 
 
2. Metod 
 
2.1 Metodval 
 
Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod. För att samla in uppsatsens emiriska material har vi 
använt oss av kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor. Uppsatsen har en juridisk 
ansats.  
 
Juridiken utgår från ett givet regelsystem. Regelsystemet blir utgångspunkten för att kunna 
förstå samhället. Juridik är en praktisk vetenskap som ger anvisningar om hur människor ska 
bete sig i olika situationer. Juridiken bygger på rättsregler i motsättning till 
samhällsvetenskapen som bygger på teorier. Rättsreglerna ersätter vid juridisk metod 
samhällsvetenskapliga teorier (Hydèn, 2001). 
 
För att ta reda på hur lagstiftaren definierar begreppet ”annat socialt nedbrytande beteende” 
har vi studerat LVU lagstiftningen och gått tillbaka till olika lagförarbeten som exempelvis 
propositioner för att få en klarare bild av begreppet.  
 
Om man studerar en rättsregel utifrån vad förarbeten till lagen säger kallas detta för 
intentionstolkning. Vi har tolkat lagen utifrån vad lagstiftaren hade för intention med lagen. 
Intentionstolkning är den tolkning som beaktar olika dokument och andra material som till 
exempel propositioner, remissvar, lagrådets utlåtanden och motioner av riksdagsledamöter 
med mera. Alla dessa dokument är förarbeten till en lag. Att studera förarbeten ger kunskap 
om rättsregelns syfte och ändamål samt om rättsläget och sociala förhållanden vid tidpunkten 
för lagens uppkomst. Även om förarbeten har en stor betydelse för lagtolkningen i Sverige 
måste det tas i beaktning att ju äldre förarbeten är, desto mindre betydelsefulla blir de 
(Peczenik, 1980).  
 
Lagar och andra författningar är den första rättskällan som vi har tittat närmare på och 
behandlat först. Man bör alltid börja med att undersöka om det rättsliga problemet som man 
står inför fått sin lösning i författningstexten (Peczenik, 1980). 
 
Bland övriga rättskällor står förarbeten och rättspraxis i en särställning. Särskilt centrala är 
refererade avgöranden från regeringsrätten så kallade prejudikat. I vårt fall handlade det om 
avgöranden från Regeringsrätten som behandlar ”annat socialt nedbrytande beteende” som 
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nämns i § 3 LVU. Prejudikat är enligt Peczenik (1980 s. 121) ”avgöranden av ett konkret fall 
som blir ett mönster för framtida avgöranden”.  
 
I Sverige är Högsta Domstolen och Regeringsrätten de instanser som avger prejudikat. De ska 
alltså ge vägledande domar som ska ge andra domstolar stöd vid rättstillämpning. Inte alla 
domslut som fattas av Regeringsrätten och Högsta Domstolen blir prejudikat. Det finns även 
så kallade referatfall som inte bör uppfattas som vägledande. Det behövs prövningstillstånd 
för att få ett fall prövat i de högsta instanserna. I praxis ingår inte bara prejudikat där ingår 
också domslut som har fattats av länsrätten och kammarrätten när de tillsammans med andra 
fall ger uttryck för mer principiella bedömningar. Domstolar och andra myndigheter har ingen 
formell skyldighet att följa prejudikat men prejudikaten har ändå en stor rättsbildande 
funktion och är därför viktiga att beakta (Bernitz et al, 2004). Hydén (2001) beskriver dock att 
prejudikat i praktiken oftast följs av lägre instanser. En svårighet med prejudikat är att 
domstolar måste avgöra om det aktuella fallet och prejudikatet verkligen handlar om samma 
sak.  
 
Rättspraxis har stor betydelse i samband med lagtillämpning och tolkning. Med praxis menas 
den praxis som skapas hos domstolar och andra myndigheter som tillämpar lag. Dessa 
myndigheter fattar beslut och motiverar besluten (lagtolkning) som kan bli vägledande för 
framtida lagtillämpning (Hydén, 2001). Rättspraxis spelar i allmänhet en särskild roll på 
områden där lagstiftning saknas, är föråldrad, ofullständig eller allmänt hållen. Rättspraxis 
kan spela även en kompletterande roll som rättskälla på områden där det finns en mer 
ingående lagstiftning, då särskilt genom att belysa lagregelns tillämpning på specifika frågor 
men också genom att klargöra grundläggande principer (Bernitz et al, 2004). 
 
Att tolka rättsfall är svårt. Domstolarnas motiveringar är ofta knapphändiga. Ofta finns en god 
belysning av principfrågan i fallet genom att, om domstolen inte varit enig, jämföra 
majoritetens och minoritetens uppfattning (Bernitz et al, 2004).  
 
2.2 Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt 
 
Som metod för att få tillgång till berörd litteratur och juridisk doktrin söktes i 
Mittuniversitetets bibliotek genom databaserna MIMA och Libris. Sökorden som användes 
var: LVU, annat socialt nedbrytande beteende, rekvisit, handläggning socialtjänsten, § 3, 
nedbrytande beteende. Den juridiska litteraturen har två skilda funktioner. Den är dels ett 
centralt hjälpmedel när det gäller att orientera sig i juridiskt material av olika slag, dels en 
rättskälla av självständig betydelse. Juridisk litteratur kallas ibland även för juridisk doktrin 
(Bernitz et al, 2004). 
 
Även databasen Rättsbanken som är en av Mittuniversitetets databaser har använts i 
litteratursökningen för att söka prejudicerande domar och relevanta rättsfall. De rättsfall som 
redovisas i uppsatsen har vunnit laga kraft. 
Empirin i uppsatsen har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer med semistrukturerade 
frågor. Genom intervjufrågorna har vi undersökt hur socialsekreterare använder och tolkar 
begreppet ”annat socialt nedbrytande beteende” och låtit socialsekreterarna själva ge exempel 
på vad de lägger in i rekvisitet. Intervjumallen har även använts vid intervjun med länsrättens 
domare. Frågorna har vid denna intervju reviderats på ett sådant sätt att de motsvarade 
länsrättens arbets- och kunskapsområde. Intervjun innehöll olika steg och genomfördes enligt 
den så kallade trattmodellen (Kylén, 1994). Intervjun började öppet och preciserades med mer 
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konkreta frågor för att vara säker på att få så omfattande svar som möjligt. Avslutningen på 
intervjun var åter öppen. I det konkreta fallet blev det som följer: intervjun började öppen 
genom att vi presenterade oss och uppsatsämnet kort. Intervjuguiden visades för 
intervjupersonerna så att dessa kunde få en första uppfattning om frågorna och eventuella 
svar. De tillfrågade fick sedan svara fritt på frågorna. Om våra frågor inte blev tillräckligt 
besvarade ställdes efter varje fråga ett antal underfrågor, dels för att vara säkra på att frågan 
besvarades men även för att få bredare empirimaterial. På så sätt blev intervjun smalare och 
smalare. Intervjun blev i avslutningen åter öppen när de intervjuade kunde ställa mer utförliga 
frågor om uppsatsen och prata allmänt om tankar som kom upp under intervjun.  
 
Valet att genomföra kvalitativa intervjuer motiverades med att kvalitativa intervjuer kan ge en 
djupare förståelse av intervjupersonernas sätt att tänka och handla. I kvalitativa intervjuer kan 
de tillfrågade med egna ord formulera erfarenheter och kunskaper som är relevanta för att få 
svar på problemformuleringarna. Fördelen med att genomföra intervjuer jämfört med enkäter 
är att bortfallet vanligtvis blir mindre och att den personliga närvaron bidrar till att man kan 
underlätta vissa typer av frågor. Nackdelarna med intervjuer är att färre personer nås än med 
enkäter och att det finns risk att intervjuarens personlighet och arbetssätt kan påverka 
intervjuresultatet (Halvorsen, 1992). 
 
Syftet med användningen av underfrågor i intervjuerna var att få så breda och nyanserade svar 
som möjligt samt för att få en mångfacetterad bild. En annan anledning var att svaren blev 
lättare att jämföra i analysen av uppsatsen. Liknande frågor ställdes flera gånger under 
intervjun för att få intervjupersonerna att tänka till och ge en möjlighet att svara på flera 
ställen under intervjun när ett svar hade mognat fram. Att upprepa frågeställningarna har varit 
ett sätt att se om svaren var lika och därmed giltiga. 
 
Det har genomförts åtta intervjuer med socialsekreterare och en intervju med en domare på 
länsrätten. Två av intervjuarna genomfördes via telefon resten utfördes på socialsekreterarnas 
arbetsplats.  
 
2.3 Urval och bortfall 
 
Typen av undersökningsenheter som användes var socialsekreterare och en domare från 
länsrätten. Från början var tanken att välja ut intervjupersonerna genom att be cirka två 
socialsekreterare per kommun i Hälsingland att ställa upp för intervju. Målsättningen var 
alltså att intervjua tolv socialsekreterare. Dessa undersökningsenheter skulle så långt det var 
möjligt väljas ut slumpmässigt. Tyvärr bortföll fyra intervjupersoner vilket kan ha påverkat 
resultaten av undersökningen. Det är möjligt att dessa intervjupersoner har olika erfarenheter 
och information som kan leda till andra slutsatser. Då de åtta intervjuade socialsekreterarna 
svarade relativt samstämmigt kan det antas att bortfallet inte har påverkat resultatet nämnvärt.  
 
Strategiska urval med få undersökningsenheter har ofta ett drag av självselektion eftersom de 
som säger ja till att delta i en kvalitativ undersökning ofta skiljer sig på väsentliga punkter 
från dem som nekar att delta (Halvorsen, 1992). Detta kan innebära att socialsekreterare som 
har stor erfarenhet av uppsatsämnet är mer benägna att delta i undersökningen än personer 
med liten erfarenhet.  
 
Hälsingland valdes som undersökningsenhet för intervjuerna på grund av ett rimligt avstånd 
mellan forskare och undersökningsenheterna. Undersökningsenheterna var representativa för 
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Hälsingland då vi valde att intervjua två personer i varje kommun. Att ta med 
intervjupersoner från alla kommuner i Hälsingland gav även möjligheten att se eventuella 
skillnader mellan mindre kommuner och större. Den minsta kommunen, Nordanstig, hade 
enbart 10000 invånare år 2003 och den största kommunen Hudiksvall hade 37000 invånare år 
2003. Intervjupersonerna är självselekterade i den meningen att de själva anmälde sig att delta 
i intervjuarna när förfrågan gjordes till de olika kommunerna. 
 
Vår andra undersökningsenhet var domare på länsrätten. Vi kontaktade Länsrätten i 
Härnösand för att komma i förbindelse med lämplig intervjuperson. Efter förfrågningar på 
arbetsplatsen fann sig en av domarna beredd att ställa upp i en intervju. Domaren valdes alltså 
med hjälp av självselektion.  
 
2.4 Metodproblem 
 
Metodproblem bestod av svårigheter att få kontakt med intervjupersoner i tre kommuner. 
Ovanåker kommun kunde inte ställa upp med intervjupersoner och i Hudiksvalls kommun 
samt Söderhamns kommun fanns det bara en i varje kommun som ville delta i intervjuerna. 
Anledningen till detta, enligt vår uppfattning, kan vara hög arbetsbelastning och brist på tid. 
Många av de tillfrågade socialsekreterarna var nya på arbetsplasten och kände att de inte 
kunde tillföra vår uppsats uppgifter om rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende”.  
 
Ett annat metodproblem som vi upptäckte under första intervjun var att om vi inte frågade 
specifikt om olika beteende som kunde rymmas under rekvisitet fick vi enbart svar utifrån 
lagtext och förarbeten. Det behövdes breda och nyanserade svar för att kunna dra slutsatser 
utifrån intervjuerna. Vi upptäckte senare att de ”dåliga” svaren mycket väl kunde bero på att 
socialsekreterarna i den intervjun var relativt nyutbildade och hade därför inte så utförliga 
svar som de följande intervjupersonerna gav. 
 
Även att vi enbart intervjuade en eller två personer i varje kommunerna kan medföra 
ytterligare ett metodproblem. Problemet ligger i att svaren på grund av det ringa antalet 
intervjupersoner inte kan betraktas som allmängiltiga och ibland enbart återspeglar en 
socialsekreterares personliga uppfattning. För att förebygga metodproblemet i den mån vi 
kunde ställde vi även underfrågan om det råder samstämmighet på socialkontoret om vilka 
beteenden som rymdes inom rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende” § 3 LVU.  
 
Vi är även medvetna om att en intervjuareffekt kan ha uppstått, alltså att vi har påverkat 
intervjupersonerna (Halvorsen, 1992). 
 
I de fall där intervjuerna har skett två och två finns det även möjligheten att 
intervjupersonerna har påverkat varandra i sina svar. Samtidigt har fördelen med 
gemensamma intervjuer varit att det har uppstått diskussioner mellan de båda tillfrågade och 
att dem kunde påminna varandra om fall de haft på socialkontoret. 
Två av intervjuerna genomfördes via telefon. Detta kan innebära att eventuella missförstånd 
är svårare att upptäcka då ögonkontakten mellan intervjupersonen och intervjuade saknades.  
 
Det har varit svårt att under uppsatsens gång inhämta statistik gällande vård av unga, LVU 
”annat socialt nedbrytande beteende”. All statistik som fanns att tillgå innehöll ingen 
uppdelning i de olika rekvisiterna missbruk, kriminell verksamhet samt annat socialt 
nedbrytande beteende.  
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2.5 Datakvalitet 
 
Datakvalitet mäts med hjälp av validitet och reliabilitet. Validitet kan översättas med giltighet 
eller relevans. Utmaningen är att samla in data som är relevanta för den valda 
problemställningen. Med reliabilitet menas hur pålitliga de genomförda mätningarna är. Hög 
reliabilitet betyder att oberoende mätningar ska ge samma resultat (Halvorsen, 1992). 
 
Vid kvalitativ forskningsmetod är det tveksamt om begreppen validitet och reliabilitet har 
betydelse. Detta beror på att kvalitativ metod alltid innebär en tolkning av verkligheten. 
Denna tolkning påverkas av forskarens förförståelse. Förförståelsen beskrivs av Johansson-
Lindfors (1993) som kunskap som forskaren har utifrån utbildning, tidigare erfarenhet och 
bakgrund. Förförståelsen påverkar resultatet och detta kan leda till att forskare som genomför 
samma kvalitativa studie kommer fram till andra resultat. 
 
2.6 Begreppsdefinitioner 
 
Ordet rekvisit är vanligt förekommande i uppsatsen. En rättsregel är uppbyggd genom olika 
rekvisit. Genom rekvisiten bestäms vilka omständigheter i verkligheten som ska tillmätas 
betydelse i målet eller som juristerna uttrycker det, vilka omständigheter som är relevanta 
(Hydén, 2001). 
 
Begreppet den unge används flitigt i LVU och i litteratur som rör LVU. Begreppet försöker 
täcka in hela målgruppen i LVU, barn mellan 0 till 18 år, i undantagsfall 20 år.  Lagen 
omfattar alltså även personer som definitionsmässigt inte längre kan kallas barn. Vi använder 
begreppet ungdom ibland för att variera språket. 
 
2.7 Forskningsetik 
 
Vårt mål var att författa en uppsats som kan hjälpa till att klargöra ett för oss diffust begrepp 
och undersöka hur det står i förhållande till lagen och andra berörda parter. Vår avsikt var att 
åstadkomma ny kunskap men samtidigt visa respekt för det etiskt och moraliskt riktiga. 
Personuppgifter om intervjupersoner och personer i domarna har skyddats och respekterats. 
Vi strävade efter att skriva en uppsats i sanningens och ärlighetens namn. Uppsats har 
överensstämmelse med verkligheten. Resultat och slutsatser har dokumenterats och har 
belägg i källor av vikt så att andra personer kan gå tillbaka för att kunna följa 
forskningsprocessen genom uppsatsen. Vår insamling, resultat och slutsats håller en hög 
forskningsmoral. Etiska och moraliska regler fäste vi stor vikt på och beaktades genom hela 
forskningsprocessen (Halvorsen, 1992). 
 
3. Teoretisk bakgrund 
 
3.1 Historik 
 
Inledningsvis i detta kapitel ges en kort historisk bakgrund av samhällets insatser gällande 
barn och ungdomar. 1900-talet har kallats för barnets århundrade. Detta beror på att barn förre 
1900-talet saknade egna rättigheter. Synen på barn och deras rättigheter ändrades stegvis 
under förra seklet till dagens förhållande (Ehlin (red), 2004). 
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3.1.1 Bakgrund 
 
Med den starka föräldramakt som fanns i äldre tider var det naturligt att samhället inte lade 
sig i hur barn och ungdomar hade det. Under 1800-talet började detta att förändras och 
samhället började engagera sig i barns välbefinnande. Särskilda möjligheter skapades för att 
ingripa mot föräldrarnas vilja. Från mitten av 1800-talet började bestämmelser om skolgång 
att gälla som beordrade föräldrarna att skicka barnen till skolan (prop. 1989/90:28). 
 
År 1902 infördes lagar om kontroll av fosterbarnsvården och om uppfostran av vanartade, 
ouppfostrade och försummande barn. ”Vanartslagen” från 1902 sågs som en statlig 
administrativ barnuppfostran och hade som syfte att skydda samhället från en ökande 
ungdomsbrottslighet. Barn under 15 år som betecknades som vanartiga kunde skiljas från sitt 
hem mot föräldrarnas vilja och placeras i enskilt hem. Ungdomar, 15-18 år gamla, kunde bli 
placerade på uppfostringsanstalter via beslut i domstol. 1924 års barnavårdslag satte grunden 
för den uppdelning vi har idag i tvång respektive frivillighet. Lagen gjorde det möjligt för 
samhället att ingripa när barn for illa i föräldrahemmet. Barn omhändertogs för skyddsfostran 
eller samhällsvård om inget annat hjälpte. Obligatoriska barnavårdsnämnder skapades, och 
den statliga tillsynen av barnavården och fattigvården kom till. År 1924 års barnavårdslag 
avlöstes av 1960 års barnavårdslag. När den nya barnavårdslagen kom hade samhällets 
förändrats drastiskt och villkoren förbättrats. Fattigdomen i samhället hade genom 
efterkrigstidens ekonomiska tillväxt och möjligheten till flera sociala reformer minskat 
kraftigt. I det sociala arbetet anställde kommunerna tjänstemän med högskoleutbildning för 
handläggning och utredning. Rättsäkerheten ökade på grund av krav på formell handläggning 
i det sociala arbetet (Ehlin (red), 2004). 
 
Teorier och behandlingsmetoder för stöd och behandling av barn och ungdomar ökade och 
påverkade utformningen av lagen. De största nyheterna i lagen var tyngdpunkten på det 
förebyggande arbetet, det vill säga frivilliga stöd- och hjälpåtgärder betonades. Rättsäkerheten 
vid tvångsomhändertaganden förstärktes. 15-åringar fick egen talerätt. Placering i enskilt hem 
prioriterades framför placering på institution. Fosterbarnen fick ett bättre skydd än tidigare 
(prop. 1989/90:28). 
 
3.1.2 Socialtjänstreformen 
Socialtjänstlagen (1980:620) trädde i kraft den 1 januari 1982. I och med detta upphörde 
barnavårdslagen, lagen om nykterhetsvård och lagen om socialhjälp att gälla. 
Socialtjänstlagen kompletterades av LVU och lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM 
(1980:870). Socialtjänstlagen är en ramlag och skiljer sig från de tidigare vårdlagarna, bland 
annat genom att den inte preciserar vilka åtgärder som ska vidtas i vissa fall. Detta ska istället 
bedömas med utgångspunkt i behovet i varje enskilt fall. Den enskildes problem ska ses i 
förhållande till hela hans sociala situation. Socialtjänstreformen var tecken för ett uppbrott 
från en tidigare syn på socialt utsatta människor. Ett grunddrag i reformen var tilliten till 
människors egen förmåga. Innan socialtjänstreformen trädde i kraft spelade socialvården en 
starkt kontrollerade roll i förhållande till den enskilde (1989/90:SoU15) 
 
Tvångsomhändertaganden av barn och ungdomar har debatterats mycket under 1980-talet. I 
socialberedningens betänkande (SOU 1 986:20) redovisades debatten och aktuell forskning 
kring tvångsomhändertaganden. Den stora skiljelinjen i debatten gick mellan forskare och 
politiker som förespråkade den ”relationsorienterade skolan” och andra som tillhörde den 
”behovsorienterade skolan”. Den relationsorienterade skolan ansåg att själva separationen 
från föräldrarna var skadligt för barnet. Skadan kunde enbart minskas genom en obruten 
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kontakt mellan barn och föräldrar. Utgångspunkt var tanken att ungdomen som spädbarn har 
inlett ett samspel med den biologiska föräldern och att denna samspelsperson kommer att 
förbli barnets psykologiska förälder oberoende av omständigheterna. Därför menade 
anhängare av denna skola att omhändertaganden borde undvikas så långt som möjligt. Istället 
borde man försöka att behandla barn och föräldrar tillsammans till exempel genom stödhem 
då kontakten mellan barn och biologiska föräldrar ansågs vara en förutsättning för ett lyckat 
resultat. Den behovsorienterade skolan å andra sidan ansåg att en person som är 
känslomässigt engagerat i ett barn och tillgodoser dess behov av omvårdnad och stimulans 
kan bli barnets psykologiska förälder. Andra personer kan alltså fylla de biologiska föräldrars 
plats genom att ge barnet den dagliga omvårdnaden. Detta synsätt ledde till uppfattningen att 
ett omhändertagande av barn kunde ses som en fördelaktig lösning för barnet. 
Socialberedningen anslöt sig huvudsakligen till den relationsorienterade skolan. 
Socialberedningens lagförslag är däremot bara delvis grundstommen till 1990 års LVU 
(Grönwall & Holgersson, 2004). 
 
I propositionen 1989/90:28 framgår det att ett omhändertagande i vissa fall ska ses som en 
positiv lösning för barn som far illa. Det flesta barn som omhändertas för vård enligt LVU 
kommer att kunna flytta tillbaka till föräldrarna. Idag spelar motsättningarna mellan den 
behovsorienterade och den relationsorienterade skolan ingen framträdande roll längre. Inom 
dagens socialtjänst arbetar man medvetet för att placerade barn ska kunna behålla kontakten 
med sina biologiska föräldrar (Grönwall & Holgersson, 2004). 
 
I propositionen 1989/90:28 föreslås att en ny lag ersätter lagen (1980:621) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga. I den nya lagen föreslås förklaringar av grunderna för att 
bereda barn och ungdomar vård. Begreppet ”fara” som en huvudsaklig förutsättning för att 
bereda vård överges och ersätts med ”påtaglig risk för skada”. Det nya begreppet föreslås 
kunna användas både i ärenden om brister i den unges hemmiljö och vid brister i den unges 
beteende. Utsikterna att kunna vidta åtgärder tidigare i beteendefallen ökar. Instruktionerna av 
förutsättningarna att bereda någon vård i miljöfallen rekommenderas att bli utökade genom att 
några av de svåraste problemsituationerna formuleras. När det gäller att bereda ungdomar 
vård på grund av deras eget beteende, föreslås att förutsättningarna blir ändrade i ett mer 
klargörande syfte (prop. 1989/90:28). 
 
Lagens beskrivningar av villkoren för att bereda någon vård på grund av eget beteende ändras 
i ett mer förtydligande syfte. Förutom missbruk av beroendeframkallande medel och brottslig 
verksamhet nämns ”något annat socialt nedbrytande beteende” vilket får ersätta uttrycket 
”något annat därmed jämförbart beteende”.  Exempel på annat socialt nedbrytande beteende, 
uppges fall på att den unge kan ha begått något eller några enstaka allvarliga brott men som 
inte faller i kategorin brottslig verksamhet (prop. 1989/90:28). 
 
Ett annat exempel är att den unge är prostituerad. Med undantag av att det kan ifrågasättas om 
de i förarbetarna fastställda exemplen på beteenden språkligt sett verkligen kan anses 
jämförbara med missbruk eller kriminalitet anser enligt regeringens proposition att det finns 
andra exempel där en sådan jämförelse verkligen inte kan göras. Ungdomar som uppträder på 
sexklubb eller vistas i en missbrukarmiljö kan knappast sägas ha ett beteende som är 
jämförbart med kriminalitet. Ändå kan det vara angeläget att ingripa med ett 
omhändertagande för att få bort den unge från den olämpliga miljön om förutsättningarna för 
ett ingripande i övrigt är uppfyllda. Det framgår av regeringens proposition att uttrycket 
”något annat därmed jämförbart beteende” bör bytas ut mot ”något annat socialt nedbrytande 
beteende”. Avsikten är att försöka närmare kasta ljus på vilka situationer som kan aktualisera 
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ett tvångsomhändertagande av en ungdom. Med ”socialt nedbrytande beteende” menas att den 
unge beter sig på ett sätt som avviker från samhällets grundläggande normer. Det framhålls att 
det dessutom alltid krävs att beteendet ska innebära en påtaglig risk för den unges hälsa eller 
utveckling. Detta får till exempel anses vara fallet om en tonåring på tidigare beskrivet sätt 
uppehåller sig annat än tillfälligt i en olämplig miljö. Utredaren (socialberedningen) har 
föreslagit att uttrycket ”beteende” byts ut mot ”levnadssätt”. Som skäl för ändringen sägs att 
levnadssätt framstår som mera påtaglig än beteende (prop. 1989/90:28). 
 
I propositionen 1989/90:28 kan vi läsa att med ”levnadssätt” menas att en person lever på ett 
visst sätt, det vill säga har ett visst levnadssätt. Detta begrepp borde ha en större betydelse än 
”beteende” som närmast syftar på en persons sätt att uppföra sig eller uppträda. I 
överensstämmelse med regeringens proposition passar beteende bättre in på de situationer, 
som begreppet är avsett att täcka, det vill säga i första hand de fall då den unge befinner sig i 
en olämplig miljö eller prostituerar sig. Regeringen anser att nuvarande begrepp bör behållas. 
Ifall de förändringar som förslås i fråga om förutsättningar för att bereda vård i beteendefallen 
leder till någon förändring av antalet ansökningar om vård är osäkert. Det har visat sig av det 
tidigare sagda att syftet med ändringarna framför allt är de ingripanden som behövs ska 
komma till stånd i ett tidigt stadium. Tidigare åtgärder ger en möjlighet att bryta en destruktiv 
utveckling, som annars kan förväntas kräva upprepad och mer långtgående 
myndighetsåtgärder (prop. 1989/90:28). 
 
3.1.3 Syftet med den nya lagen 
 
§ 3 i LVU ersätter 1 § andra stycket i den gamla lagen. Den anger förutsättningarna för att 
bereda den unge vården i de så kallade beteendefallen. Uttrycket ”allvarlig fara” i den gamla 
lagen har ersatts med ”påtaglig risk för skada” vilket är samma uttryck som använts i 
miljöfallen. Det bestämda begreppet innebär en utökning av möjligheterna att ingripa mot 
ungdomar i beteendefallen. Skälet till den ändrade texten är att det inte i lagen bör göras 
någon gradskillnad mellan fall då den unge beredas vård på grund av brister i miljön och fall 
då vård bereds på grund av den unges eget beteende. Det ändrade begreppet är avsett att 
markera att tonåringar som missbrukar droger, begår brott eller i övrigt har sociala 
anpassningssvårigheter i första hand bör få vård inom socialtjänsten.  ”Något annat därmed 
jämförbart beteende” i den gamla lagen har ersatts med ”något annat socialt nedbrytande 
beteende”. Den ändrade texten har tillkommit främst i klargörande syfte. Med ”socialt 
nedbrytande beteende” menas att den unge beter sig på ett sätt som avviker från samhällets 
grundläggande normer. Exempel på detta är att den unge begår något eller några enstaka 
allvarliga brott utan att man för den skull kan prata om brottslig verksamhet. Vidare kan det 
vara frågan om att den unge vistas i en s.k. knarkarkvart eller någon annan missbruksmiljö 
eller att den unge prostituerar sig eller uppträder på sexklubb. Det betonas även att beteendet 
måste medföra en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling (prop. 1989/90:28). 
 
3.2 Överblick över viktiga bestämmelser i Lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga  
 
Enligt Nordström & Thunved (2005) behöver barn och ungdomar samhällets särskilda skydd. 
Inom socialtjänsten kommer detta till uttryck exempelvis i 5 kap 1 § SoL där det anges att 
socialnämnden och föräldrar gemensamt ska verka för att barn och ungdomar får trygga 
uppväxtförhållanden och i övrigt fördelaktiga levnadsbetingelser. Socialnämnden ansvarar för 
att barn och ungdomar som riskerar en ogynnsam utveckling får stöd och skydd som de unga 
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behöver. Vården får genomföras utanför det egna hemmet om hänsynen till den unges bästa 
kräver detta. Socialnämnden försöker att ordna vården under frivilliga former. Socialnämnden 
har möjlighet att gå in i föräldrars ställe för att tillförsäkra att den unga får den vård han 
behöver om man inte kan nå samförstånd med föräldrarna eller den unga. Denna tvångsvård 
regleras i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU 1990:52). 
 
LVU är ett komplement till Socialtjänstlagen när frivilliga insatser inte är möjligt och skall 
säkerställa samhällets möjligheter att ge unga den vård som de behöver. Ett 
tvångsomhändertagande enligt LVU skall först tillämpas när det kan antas att behövlig vård 
inte kan ges med den unges eget och vårdnadshavarens samtycke. Samtycke måste lämnas 
skriftligt. Lagstiftaren använder en sådan formulering för att undvika situationer där ungdom 
eller föräldrar ger sitt formella samtycke utan att mena det och för att klargöra att insatser ska 
vara först och främst frivilliga. Har den unge fyllt 15 år ska även hans samtycke inhämtas och 
tillmätas självständig betydelse (Nordström & Thunved, 2005). 
 
En grundläggande princip för att bidra till ett lyckat vård- och behandlingsarbete är att vården 
genomförs frivilligt. Barn och ungdomar tillhör gruppen där man måste frångå principen 
ibland. Ungdomar kan ha svårt för att avgöra om en åtgärd behövs och därför vägrar att 
genomföra en behandling. En annan orsak kan vara att ungdomens förälder inte vill gå med på 
att ungdomen genomgår vård. I sådana fall måste man tvångsomhänderta ungdomen. LVU 
gör det möjligt för socialnämnden att bereda barn och ungdomar vård utanför det egna 
hemmet men även möjlighet att genomföra förebyggande insatser för ungdomar med tvång 
som till exempel umgänge med kontaktperson eller behandling inom öppenvård (Grönwall & 
Holgersson, 2004). 
 
Lagen beskriver två typer av fall som kan ge anledning till vård enligt LVU. Den ena typen, 
de så kallade miljöfallen (§ 2 LVU), handlar om fysisk eller psykisk misshandel, otillbörlig 
utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet som leder till en 
påtaglig risk för att den unges hälsa och utveckling skadas. Den andra typen handlar om 
situationer och beteenden där den unga själv utsätter sig för en sådan risk att hans utveckling 
och hälsa kan skadas. Dessa så kallade beteendefallen (§ 3 LVU) handlar om fall där den 
unge missbrukar beroendeframkallande medel, bedriver brottslig verksamhet eller något annat 
socialt nedbrytande beteende. Av detta framgår också att skydd för tredje man inte är en giltig 
anledning för ett omhändertagande (Nordström & Thunved, 2005). 
 
Åldersgränserna för lagens tillämpning är olika beroende på om det handlar om miljö- eller 
beteendefall. Miljöfall enligt § 2 LVU kan tillämpas på barn och ungdomar upp till 18 år. 
Även när det gäller beteendefallen enligt § 3 LVU är lagen i första hand avsett för ungdomar 
under 18 år. §1 3 stycke LVU innehåller en undantagsregel som tillåter att vård med stöd av § 
3 LVU även kan ges till ungdomar som har fyllt 18 men inte 20 om socialtjänsten tycker att 
sådan vård är nödvändig (Nordström & Thunved, 2005).  
 
Det är alltid länsrätten som fattar beslutet i LVU mål. Socialnämnden ansöker om vård enligt 
LVU hos länsrätten. Det är möjligt att göra ett omhändertagande enligt LVU omedelbart i 
brådskande fall där det finns ett ögonblickligt behov av vård. Man behöver alltså inte avvakta 
att länsrätten har prövat frågan. Omedelbara omhändertaganden har sitt stöd i § 6 LVU. 
Istället ska, enligt § 7 LVU, beslutet underställas länsrätten inom en vecka från dagen då 
beslutet fattades (Nordström & Thunved, 2005). 
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Efter propositionen 2002/03:53 har man gjort flera ändringar i lagstiftningen för att stärka 
barnperspektivet i LVU. Det är viktigt att vid alla beslut ha barnets bästa som utgångspunkt. 
Det ska även tas hänsyn till den unges vilja med beaktande av hans ålder och mognad. Den 
unge ska ha möjlighet att inverka på beslut och kunna känna sig delaktig i utformningen av 
vården. Dessa förändringar har gjorts för att bättre återspegla bestämmelserna i FN:s 
barnkonvention (Nordström & Thunved, 2005).  
 
3.3 Rättstillämpning och rättsäkerhet 
 
Rättstillämpningen i ett LVU mål är beroende av socialtjänstens utredning av den unges 
livssituation. Det är socialnämnden med utredningen som utgångspunkt som ska bedöma om 
ungdomen behöver vård och som har rätt att ansöka vård enligt LVU hos länsrätten. 
Socialnämndens ansökan ska innehålla en redogörelse för den unges förhållande och de 
faktorer som utgör grunden för att vård krävs. Förutom detta ska tidigare vidtagna åtgärder 
och den vård som nämnden planerar ordnas 4 § LVU. Domstolen prövar socialtjänstens 
tolkning av exempelvis ”annat socialt nedbrytande beteende” i § 3 LVU och prövar 
bevisföringens styrka för att se om rättsregeln kan tillämpas. Domstolens material består till 
mesta del av socialnämndens ansökan förutom det som framkommer vid rättegången.  
Domstolen har en skyldighet att se till att ärendet blir så utrett som möjligt, 8 § FPL 
(förvaltningsprocesslagen) eller som den heter lag (1971:289) om allmänna 
förvaltningsdomstolar. Bevismedlen i ett LVU mål kan vara ungdomens förhållande, 
skriftliga handlingar, yttrande från sakkunniga och vittnesuppgifter, FPL 20-27 §.  Om den 
unge har visat tecken på att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa och utveckling 
kan skadas tar socialnämnden över delar av föräldraansvaret, om länsrätten fattar beslut om 
vård (Schlytter, 1999). 
 
Socialnämnden är inte den unges företrädare i mål i länsrätten som är en förvaltningsdomstol. 
I mål om omhändertaganden av ungdomar är socialnämnden och ungdomen två parterna i 
målet. Föräldrarna är en egen part men kan dela socialnämndens eller ungdomens uppfattning 
och ingå i någon av part sidorna. Ungdomen har ett offentligt biträde som ska ge stöd och råd. 
När ungdomen är över 15 år gammal räknas denne som processbehörig vilket innebär att det 
offentliga biträdet inte kan framföra någon egen åsikt utan enbart kan bistå ungdomen i 
framställningen av hans eller hennes uppfattningar. I ett LVU mål är det socialnämnden 
uppgift att tänka på ungdomens behov och situation utifrån socialnämndens perspektiv. Att 
företräda ungdomen och se saken ur den unges perspektiv är ungdomen själv och det 
offentliga biträdets uppgift. Domstolen bedömer målet utifrån domskälen, där fakta som 
socialnämnden har lagt fram redovisas men även det som har framkommit i den muntliga 
förhandlingen. I varje domslut framgår de skäl som varit avgörande och de skäl som 
domslutet grundar sig på. Är man missbelåten med länsrättens dom kan man överklaga till 
kammarrätten och även till regeringsrätten. I domen framgår vilken instans man ska överklaga 
till samt inom vilken tid detta ska ske. För att kunna överklaga till regeringsrätten krävs 
prövningstillstånd (Schlytter, 1999). 
 
Juristen är rättstillämpare i ett LVU-mål. Juristen ska förhålla sig till verkligheten utifrån ett 
lagstiftningsperspektiv. Rättstillämpningen betyder att man skapar ett förhållande mellan 
rättsregeln och den verkligheten rättsregeln ska appliceras på. Rätten finns i förväg och 
skapas med hjälp av rättskälla läran. Juristen tar sin utgångspunkt i en verklighet skapat av 
jurister där enbart de delar av verkligheten är relevanta som lagen anser sig vara relevanta. 
Juristen är inte intresserat av orsakerna till ungdomens beteenden. Genom att enbart titta på 
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de delar som anges i lagen kan konkreta beteenden rivas ur sitt sammanhang och blir fakta 
som ska säkerställas (Schlytter, 1999). 
 
Socionomen har mångsidiga arbetsuppgifter. Socionomen genomför utredningen som har som 
mål att ge en bild av ungdomens verklighet och att ta ställning till vilka åtgärder som behövs 
för att avhjälpa problemen. Det krävs kunskaper om orsaker till sociala problem och 
ungdomars beteenden samt kunskaper om ungdomens nätverk. Om hjälpen består av vård 
enligt LVU krävs kunskaper i juridik. Socionomen är i det fallet rättstillämpare och behöver 
därför kunskaper om gällande rätt och hur rättssystemet fungerar. Utöver att känna till 
rättsregler behöver socialarbetaren även kunskaper om hur rättsregler ska tolkas samt vilken 
ställning rättspraxis har (Schlytter, 1999). 
 
Lagstiftningen som reglerar tvångsomhändertaganden av unga måste täcka en mängd olika 
situationer. Det var nödvändigt att vid utformningen av lagen använda formuleringar som är 
tillräcklig generella för att täcka alla de situationer där ett barn far så illa att ett 
omhändertagande blir nödvändigt. Dessa allmänna och vaga formuleringar kan dock leda till 
tolkningsproblem och subjektiva bedömningar och borde därför av rättssäkerhetsskäl 
undvikas så långt som möjligt (Grönwall & Holgersson, 2004). 
 
Det är av yttersta vikt att tvångslagstiftning som ingriper i barns och ungdomars liv vilar på 
en grund av rättssäkerhet. Lagen måste vara utformat på ett sätt att rättsäkerhetskrav beaktas 
med hänsyn till den unga och dess föräldrar. Förutsättningar som kan leda till ett 
tvångsomhändertagande borde därför vara så långt som möjligt preciserat i lagen. Ett annat 
medel för att tillförsäkra rättssäkerheten är att man kan överklaga i princip alla beslut av 
socialnämnder och domstolar som påverkar de inblandade parter. Samhället har en skyldighet 
att skydda barns grundläggande rättigheter. Det grundläggande syftet med en tvångslag om 
vård av unga är att vara ett skydd för barn och ungdomar. Barnens behov måste alltså vara 
styrande (Grönwall & Holgersson, 2004). 
 
3.4 Begreppet ”annat socialt nedbrytande beteende” 
 
I detta avsnitt redovisas hur förarbeten, prejudikat och praxis samt juridisk litteratur beskriver 
begreppet ”annat socialt nedbrytande beteende” och dess innebörd. Eftersom vi redovisar de 
olika instansernas domskäl kan det förekomma upprepningar. Domskälen bygger dessutom 
ofta på uttalanden från lagförarbeten och innehåller därför formuleringar som återkommer. 
Rättsfallen har beskrivits utförligt för att ge en bättre förståelse av hur situationen ser ut och 
hur de olika instanserna har resonerat i sina domskäl. 
  
3.4.1 Begreppet i förarbeten till lagen 
 
Med ”socialt nedbrytande beteende” menas att den unge beter sig på ett sätt som avviker från 
samhällets grundläggande normer. Det kan vara frågan om att den unge vistas i en så kallade 
knarkarkvart eller någon annan missbruksmiljö eller att den unge prostituerar sig eller 
uppträder på sexklubb. Ungdomen kan ha begått något eller några enstaka allvarliga brott 
men som inte faller i kategorin brottslig verksamhet. Beteendet måste även innebära en 
påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling (prop. 1989/90:28). 
 
3.4.2. Begreppet i prejudikat och praxis 
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Prejudikat 
 
Fallbeskrivning, Rå 2000:33. 
Rubrik: Fråga om innebörden av begreppet ”annat socialt nedbrytande beteende” i 3 § LVU 
(1990:52) med särskilda bestämmelser av unga. 
 
Socialnämnden inlämnade en ansökan till länsrätten 1 juli, 1999 att omedelbart omhänderta 
”Micke” 15 år gammal född år 1984. Som grund för ansökan åberopades det att ”Micke”, 
genom socialt nedbrytande beteende utsatte sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk att 
skadas och det kunde förmodans att vård inte kunde samtyckas. Socialnämnden har vid den 
muntliga förhandlingen anfört att ”Mickes” beteende faller in under rekvisitet. Han har slagit 
och hotat vid flera tillfällen sina syskon och mor. Vid många tillfällen har han brutit mot 
många överenskommelser. Misstanke finns att ”Micke” även varit inblandad i ett personrån 
men som inte kunnat bevisas.   
 
Länsrätt, kammarrätt och regeringsrätten  
Länsrätten beslutar att vård ska gälla omedelbart. 
 
”Micke” överklagade till kammarrätten. ”Mickes” offentliga biträde påvisade att länsrätten 
inte kunnat styrka att ”Mickes” beteende var sådan som motiverades i § 3 LVU. 
Kammarrätten framhöll att i ”Mickes” beteende finns starka inslag av aggressivt utåtagerande 
och destruktivitet och han är i stort behov av vård för att komma tillrätta med sin tillvaro. 
”Mickes” beteende är dock inte enligt kammarrätten, inte ett sådant socialt nedbrytande 
beteende som enligt 3 § LVU är en förutsättning för vård. Sammantaget finner kammarrätten 
att grund för LVU inte finns men att frivillig vård ska fortsätta. Prövningstillstånd till 
regeringsrätten beviljas.  
 
Regeringsrätten ansåg i RÅ 2 000:33 att ”Micke” uppvisade ett annat socialt nedbrytande 
beteende enligt § 3 LVU. 
 
Domskäl 
Domskälet blir följande: redan vad som framkommit i underinstanserna måste enligt 
regeringsrätten bedömning vara att ”Micke” har visat ett socialt nedbrytande beteende och att 
hans utveckling därigenom påtagligt har riskerats att skadas. Härtill kommer att ”Micke” efter 
kammarrättens dom uppträtt på ett sätt som gjort familjesituationen ohållbar. Det har även 
blivit upplyst att ”Micke” blivit dömd för stöld samt olaga hot men även har missbrukat 
narkotika. Det framstår alldeles uppenbart nu att det åberopade skaderekvisitet är uppfyllt. 
Med ändring av kammarrättens dom beslutar regeringsrätten att ”Micke” ska beredas vård 
enligt 1 och 3 § LVU. 
 
Praxis 
 
Fallbeskrivning, kammarrättsdom med mål nr 2031-2002 
Rubrik: Ett av anorexiasjukdom föranlett beteende har inte ansetts vara att hänföra till sådant 
socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § LVU. 
 
Socialnämnden ansökte om vård enigt 1 och 3 §§ LVU för en 18 åring. Grunden till ansökan 
var att ”Anna” led av anorexia och uppvisade flera självdestruktiva beteenden. På grund av 
den dåliga hälsan hade hon haft stora svårigheter att tillgodogöra sig sin utbildning och att stå 
till arbetsmarknadens förfogande. ”Anna” och hennes föräldrar kunde inte handskas med 

 17



Mittuniversitet Östersund                                                                                Anna Eklund & Melanie Eriksson 
VT -06 
C-uppsats 
situationen. Man tyckte därför att hon utsatta sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk att 
skadas och ville därför placera ungdomen på ett behandlingshem. 
 
”Anna” motsatte sig denna ansökan om vård. Hon ansåg att hon hade börjat komma tillrätta 
med sin sjukdom under de senaste tre månaderna. Matvägran kan vara nedbrytande för hälsan 
men är inget beteende som kan anses vara ”socialt” nedbrytande. LVU skulle därför ej vara 
tillämplig. Det fanns inte heller stöd för det i lagförarbeten eller i rättsfall.  
 
Målet i länsrätten och kammarrätten  
Länsrätten biföll socialnämndens ansökan. Skälen som angavs i domen var att ”Annas” 
livssituation kan hänföras till ”annat socialt nedbrytande beteende”. Trots flera försök att lösa 
problemen frivilligt har hon inte fått behövligt vård. Hennes störningar är en form av social 
missanpassning som innebär en risk för att hennes hälsa och utveckling kan skadas. 
Störningar är också jämförbara med sådant beteende som avviker från samhällets normer. Då 
”Anna” redan var myndig men motsatta sig vård som hon behövde var förutsättningar för 
vård med stöd av 1 och 3 §§ LVU uppfyllda. ”Anna” överklagade till kammarrätten av 
samma orsaker som vid överklagande till länsrätten. Kammarrätten biföll hennes 
överklagande och avslog socialnämndens ansökan om vård. 
 
Domskälen  
Kammarrätten anförde bl. a. följande för att tydliggöra varför beteendet i frågan inte är 
”socialt nedbrytande beteende”: 
”Fråga uppkommer om det beteende som ”Annas” anorexiasjukdom gett upphov till är att 
hänföra till sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § LVU. 
 
Kammarrätten anger i sina domskäl att det finns andra uttryck för socialt nedbrytande 
beteende än de som nämns i lagförarbeten till LVU lagstiftningen. Enligt kammarrättens 
mening kan även social missanpassning inrymmas i åsyftat socialt nedbrytande beteende. Det 
förhållandet att den unge har problem med fullgörande av sin skolgång utgör dock i sig inte 
grund för LVU-vård. Det bör framhållas att beteendet skall innebära en påtaglig risk för den 
unges hälsa eller utveckling.  
 
Varken lagtextens ordalydelse, ovan nämnde förarbetsuttalanden eller praxis ger enligt 
kammarrättens mening stöd för att det beteendet som ”Anna” till följd av sin 
anorexiasjukdom och i övrigt uppvisat är att hänföra till sådant socialt nedbrytande beteende 
som avses i 3 § LVU. Med hänsyn härtill föreligger, även om det framstår som uppenbart att 
”Anna” är i behov av någon form av vård för sin anorexiasjukdom, inte lagliga förutsättningar 
för att bereda henne vård med stöd av LVU. Överklagandet skall således bifallas.” 
(www.rattsbanken.se) 
 
Fallbeskrivning, kammarrättsdom med mål nr 7136-1999 
Rubrik: Begreppet ”socialt nedbrytande beteende” i 3 § LVU. 
En ungdom under 15 år hade vid flera tillfällen varit aggressiv mot sin mor och sina syskon. 
Det har också förekommit våldsamheter och aggressivt beteende i skolan. Den unge beskrevs 
som starkt impulsdriven och med en hög inre spänningsnivå som hade svårt för att kontrollera 
sina känslor. Detta gjorde att han blev aggressivt och utagerande.   
 
Målet i länsrätten och kammarrätten  
Länsrätten förordnade vård enligt 1 och 3 §§ LVU. Länsrätten beaktade härvid bland annat 
följande: Man ansåg att det aggressiva och utagerade beteende som killen har visat var ett 
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socialt nedbrytande beteende. Genom detta beteende utsatte han sin hälsa och utveckling för 
en påtaglig risk att skadas. 
 
Killen, som nu var över 15 år gammal och hans vårdnadshavare överklagade domen till 
kammarrätten. Som grund för överklagandet angavs det att killens beteende är inget beteende 
som lagstiftaren har menat med uttrycket ”annat socialt nedbrytande beteende”. Man ansåg att 
denne rekvisit först och främst avser vistelse i olämpliga miljöer. Man tyckte också att 
anledningen för omhändertaganden verkade vara att skydda tredje man.  
 
Kammarrätten biföll överklagandet. 
 
Domskälen  
 
Kammarrätten gjorde följande bedömning: ” Kammarrätten fann utrett att det i NN:s beteende 
fanns starka inslag av aggressivt utagerande och destruktivitet och att han var i stort behov av 
vård för att komma till rätta med sin tillvaro. NN:s beteende var emellertid enligt 
kammarrättens mening inte ett sådant socialt nedbrytande beteende som enligt 3 § LVU utgör 
en förutsättning för vård enligt LVU. De kriminella gärningar som kunde läggas NN till last 
var enligt kammarrättens mening inte heller av den art eller omfattning att han kunde anses 
bedriva brottslig verksamhet. Kammarrätten fann med beaktande härav av lagliga skäl för 
närvarande saknades för att bereda NN vård med stöd av LVU.” (Kommunförbundet, 2000). 
 
En ledamot hade en skiljande åsikt. Han ansåg att, trots att man inte kunde tala om brottslig 
verksamhet, var pojkens våldsamhet och aggressivitet av sådan art att han befann sig i en 
farozon för kriminellt beteende. Att pojken inte hade dömts för våldsamheterna berodde 
enbart på att han var så ung. Ungdomens beteende kunde ses som ett uttryck för en social 
missanpassning som kan innebära en påtaglig risk för att hans hälsa och utveckling skadas. 
Förutsättningarna för att vårda ungdomen enligt 1 och 3 §§ LVU var enligt denna ledamot 
uppfyllda. 
 
3.4.3. Begreppet i juridisk litteratur 
 
Socialstyrelsens författningssamling (1997:15), SOSFS, innehåller socialstyrelsens allmänna 
råd över hur LVU ska tillämpas. Annat socialt nedbrytande beteende betyder enligt SOSFS att 
den unges beteende avviker från samhällets grundläggande normer. Beteendet måste även 
utgöra en påtaglig risk för ungdomens hälsa och utveckling. SOSFS anser att en ungdom som 
begår enstaka brott uppvisar ett socialt nedbrytande beteende. Då det enbart handlar om några 
få brott kan denna brottslighet inte betraktas som brottslig verksamhet som är ett annat 
rekvisit i § 3 LVU. Även tillfälliga besök i miljöer med missbruk, uppträdande på en sexklubb 
eller prostitution utgör annat socialt nedbrytande beteende. Användandet av anabola steroider 
ska ses enligt socialstyrelsen som socialt nedbrytande beteende. Även om dessa 
dopingpreparat inte klassas som beroendeframkallande tyder allt på att dessa medel verkar 
nedbrytande medicinskt och socialt.  
 
Däremot anser socialstyrelsen inte att skolk är socialt nedbrytande beteende som kan leda till 
vård enligt § 3 LVU. Det är skolans uppgift att komma tillrätta med detta problem. 
 
Socialstyrelsen rekommenderar att olika beteenden som den unge visar ska vägas samman när 
en bedömning görs. Det är viktigt att helhetsbedömningen görs på ett sådant sätt att 
ungdomens situation ställs i förhållande till hans ålder. 
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Nordström & Thunved (2005) anger att med begreppet ”annat socialt nedbrytande beteende” 
menas att ungdomen beter sig på ett sätt som anses vara avvikande från de grundläggande 
normerna som finns inom vårt samhälle. Exempel som nämns är några enstaka brott som inte 
kan betecknas som kriminell verksamhet, vistelse i knarkarkvart, missbruksmiljöer, 
prostitution och uppträdande på sexklubb. Även missbruk av anabola steroider räknas upp. 
 
Även Grönwall (2004) och Ehlin (red.) (2004) ansluter sig ovanstående definition och nämner 
de beteenden som redan har räknats upp.  
 
Schlytter (1999) skriver att uttrycket ”annat socialt nedbrytande beteende” infördes i LVU 
1990 för att ersätta begreppet ”något annat jämförbart beteende”. Denna föreändring gjordes 
för att möjliggöra socialnämnden att ingripa tidigare och för att rekvisiten hade fått ett annat 
innehåll i praxis än det som föll in under begreppet rent språkigt sett. Rekvisitet ”annat socialt 
nedbrytande beteende” kom nu att omfatta nya typer av asocialitet. En fråga Schlytter ställer 
sig är om begreppet även omfattar svagare former av asocialitet. Två beslut av regeringsrätten 
tydliggör gränsen för asocialitet som kan leda till ett omhändertagande. Enligt författaren är 
det upp till rättspraxis att dra denna gräns. RÅ84 2:31 handlar om uttryck av social 
missanpassning genom isolation, sovandet på dagarna och att vara ute hela nätter. Även 
inbrott och självmordstankar framgick av utredningen. Detta beteende ansågs falla under 
begreppet ”annat socialt nedbrytande beteende”. I RÅ83 2:41 avslogs ansökan om vård enligt 
”annat socialt nedbrytande beteende” trots att ungdomen levde under oordnade förhållanden, 
skolkade och var borta hemifrån över natten. Schlytter beskriver att beteendet ska var kopplat 
till en påtaglig risk för den unges hälsa och utveckling. Av betydelse är alltså ungdomens sätt 
att uppföra sig, själva beteendet ska vara asocialt och avvika från samhällets normer. Att 
följderna av beteendet bryter mot samhällets normer är däremot inte tillräcklig för att leda till 
ett LVU. Schlytter nämner följande beteenden som faller under begreppet: nästan missbruk, 
nästan brottslig verksamhet, prostitution, vistelse i missbruksmiljöer, uppträdande på 
sexklubbar och yttringar av social missanpassning. Däremot påpekar hon att farliga sociala 
beteenden som våghalsiga sporter inte ryms i begreppet. 
 
I propositionen framgår det att begreppet ”annat socialt nedbrytande beteende” är tänkt för 
situationer där ungdomen uppehåller sig i olämpliga miljöer eller prostituerar sig. De 
exemplen som ges i förarbetarna visar däremot att det finns även andra situationer som menas 
med uttrycket socialt nedbrytande beteende, allt under förutsättningen att detta beteende 
innebär en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling (Schlytter, 1999).  
 
Alla författare påpekar hur viktigt det är att inte enbart se till den unges beteende när man ska 
avgöra om en ungdom ska omhändertas enligt § 3 LVU. Utöver att det måste finnas ett socialt 
nedbrytande beteende krävs det att detta beteende leder till en påtaglig risk att ungdomens 
hälsa och utveckling skadas. Med hälsa och utveckling menas en persons fysiska eller 
psykiska hälsa eller sociala utveckling. Denna riskbedömning får inte vara ett subjektivt 
antagande om att ungdomen löper en risk att skadas. Allmänna samhällsvärderingar eller 
inställning i trosfrågar ses som irrelevanta omständigheter i ett LVU mål och får inte ligger 
till grund för ett tvångsomhändertagande. Det krävs att det finns konkreta sakförhållanden 
som talar för att den unge utsätter sig för risker. Det är inte heller tillräckligt att risken är 
ringa eller övergående för att § 3 LVU ska gälla. Det är nödvändigt att man kan slå fast att 
risken för skada har en sådan effekt på ungdomen att det finns ett tydligt vårdbehov 
(Nordström & Thunved, 2005). 
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4. Resultat 
 
Nedanför redovisas frågorna och svaren som vi fick av intervjupersonerna i bearbetad form. 
Intervjufrågorna är semistrukturerad vilket ger möjligheten att ställa motfrågor för att kunna 
förbättra förståelsen och ställa underfrågor för att kunna uppnå jämförbara svar. Vi kommer 
först att ge en kort förklaringen till vad som var tanken bakom frågan. Därefter kommer 
intervjusvaren att sammanfattas och där kommer skillnader och likheter mellan svaren att 
sammanställas. Detta kommer även att styrkas med olika citat från intervjuerna som tydliggör 
de intervjuades åsikter och svar. Intervjuguiden med frågorna som ställdes till 
socialsekreterarna bifogas i Bilaga 1. Intervjufrågorna till den intervjuade länsrättsdomaren 
finns redovisat i Bilaga 2. Alla socialsekreterare som intervjuades kommer att betecknas 
nedan som S medan länsrättsdomaren benämns med L vid redovisningen av citat.  
 
Fråga 1  
Hur vanligt tycker du/ni att det är att ni här på socialkontoret gör omhändertaganden 
utifrån rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende”? 
 
Tanken bakom frågan var att kunna få en uppfattning om hur vanligt förekommande 
omhändertagande enligt det undersökta rekvisitet är. Genom detta ville vi se hur vana 
socialsekreterarna var att använda begreppet i det dagliga arbetet. Vi hade förhoppningen att 
kunna få färsk statistik från socialtjänsten eller i alla fall socialsekreterarnas egna 
uppfattningar om hur många fall det handlar om. Rekvisiten missbruk och kriminell 
verksamhet är väl definierad i lagtexten och kan därför bevisas och kontrolleras relativt 
enkelt. Vi hade funderingar om det fanns fall där socialtjänsten känner att man behöver ge en 
person ett skydd genom tvångsomhändertaganden men där rekvisiterna missbruk och 
kriminell verksamhet är otillräcklig uppfyllda och därför rekvisitet ”annat socialt nedbrytande 
beteende” används som en utväg för att kunna ingripa. Detta kunde i så fall påverka 
statistiken om hur vanliga omhändertaganden utifrån ”annat socialt nedbrytande beteende” är. 
 
Ingen av socialkontoren förde någon statistik som var uppdelad på omhändertaganden efter 
rekvisit. Alla socialsekreterare var eniga i att det var väldigt ovanligt förekommande. En 
socialsekreterare uttryckte det så här: 
 
S: ”Det är ganska ovanligt, min uppfattning är att det finns ingen statistik. Det är högst ett 
per år. Nej, jag tror det är ännu mindre än en per år.” 
 
En av de tillfrågade sa att rekvisitet inte används som sista utväg där missbruk och kriminell 
verksamhet inte kan användas. En del av de tillfrågade var osäker. Majoritetens uppfattning 
var dock att rekvisitet kunde användas då inget av rekvisiten missbruk och kriminell 
verksamhet passade. Några svarade som följande:  
 
S: ” Man tar det som en slaskrekvisit. Det är väl det som det är tänkt som, den ska täcka upp. 
Det ska inte vara att man ramlar mellan stolarna så det man måste göra då är att man måste 
precisera vad personen gör och på vilket sätt är det nedbrytande. Det är ju därför det är, 
tänker jag, inte preciserat. Är det missbruk eller kriminalitet är det givet men det här med att 
rymma hemifrån och skolk och vistas i olämpliga miljöer.” 
 
S: ”Jag tycker nog det. Så kan det vara. Jag tänker nu som det utvecklas, jag tänker på 
Internet och anabola steroider. Det kommer så mycket andra grejer, mobiltelefoner. Det finns 
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så mycket som man kan missbruka och som sen kan likställas med annat socialt nedbrytande 
beteende.” 
 
S: ”Det är så otroligt olika, det måste finnas nåt som man kan formulera utifrån vilken person 
man jobbar med och få det bedömt så att säga.” 
 
Under intervjuerna visade det sig att alla socialsekreterare nämnde fall som handlade om 
tjejer som varit omhändertagen enligt rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende för att ge 
exempel. Enbart ett fall handlade om en pojke. En socialsekreterare uttryckte det så här: 
 
S: ”Jag tror det är mest tjejer.”  
 
Ett annat vanligt återkommande inslag i svaren var att man sällan tvångsomhändertog 
ungdomar. Istället försökte alla socialsekreterare i undersökningen att arbeta med ungdomen 
och hans familj på frivillig väg. Detta bli tydligt med följande citat: 
 
S: ”Vi jobbar ju nätverksinriktat också så oftast om man ser att en ungdom har ett socialt 
nedbrytande beteende så jobbar man ju mot föräldrarna också. Så man undersöker vad det 
kan bero på.” 
 
S: ”Så man försöker ju att hitta lösningar på frivillig väg till att börja med innan det blir 
aktuellt med ett LVU.”  
 
S: ”Vi försöker i första hand lösa saker på hemmaplan. Vi har nåt som kallas för barn och 
ungdomscenter som är kopplad hit på socialkontoret som går ut på att man jobbar med den 
unge och eller med familjen.” 
 
Även domaren på Länsrätten fick frågan om hur vanligt omhändertagande med rekvisitet 
”annat socialt nedbrytande beteende” är. Domaren svarade i samma linje som de flesta 
socialsekreterarna: 
 
L: ”Inte så vanligt tycker jag i alla fall. Det kommer nåt ärende då och då. Men det är nog 
mera vanligt med missbruk till exempel. Det är ju många gånger blandat det med kriminalitet 
och missbruk. Det med annat socialt nedbrytande beteende, jag har den känslan att det är när 
det inte riktigt räcker, ja, när det inte riktigt passar in. När det inte tillräckligt starkt, inte 
tillräckligt omfattande missbruk. Och kriminalitet, det är kanske bara några enklare stölder 
men man kan inte säga att det är någon kriminell verksamhet. Då glider man inte på just det 
här sista beteendet då. Tycker de inte att de räcker till, socialnämnderna då, det går inte 
riktigt säga att det är ett ordentligt missbruk eller kraftig kriminalitet då men det finns 
samtidigt ett visst missbruk eller kriminalitet men inte så starkt då går man gärna in under 
det här med socialt nedbrytande beteende. Det är ju sällan att det bara ett enstaka beteende, 
det är oftast en hel del.” 
 
Fråga 2 
Vad lägger du själv in i begreppet ”annat socialt nedbrytande beteende”? 
 
Syftet med frågan var att få en så bred bild som möjligt av vilka beteenden rekvisitet ”annat 
socialt nedbrytande beteende” innehöll. Vi ville höra socialsekreterarna egna åsikter. Detta 
kunde ge oss möjligheten att jämföra socialsekreterarnas svar med de beteenden vi funnit i 
lagstiftningen. Underfrågorna ställdes för att kunna få en fördjupad förståelse om hur 
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socialsekreterarna/länsrättsdomaren resonerar kring olika problematiska beteenden som 
ungdomar i dagens samhälle kan ha. Genom att ställa underfrågor i form av olika beteenden 
som räknades upp kan vi även se om det finns vissa beteenden där socialsekreterare är osäker 
om beteendet faller under rekvisitet. Då det är den enskilda socialsekreteraren som skriver 
utredningar som sedan kommer att bli underlag för länsrättens bedömning i ett LVU mål 
tycker vi att deras egen uppfattning är viktigt även utifrån frågan om samhällets normer. Vi 
försökte med hjälp av frågan även att ta reda på om socialsekreterarna upplever att lagen 
behöver utökas med beteenden som är vanligt förekommande men som kanske inte faller 
under rekvisitet. Underfrågan om det råder samstämmighet på arbetsplatsen ställdes för att 
kunna se om det finns möjligheten att dra mer generella slutsatser om hur alla 
socialsekreterare i Hälsingland resonerar kring begreppet.  
 
På frågan vad socialsekreterare själva la in i begreppet var skolproblem och skolk ett 
återkommande svar. Två intervjuade uttryckte samtidigt att skolk är inget som går igenom i 
länsrätten vid ansökan om vård enligt § 3 LVU men som uppfattades ändå av båda som ett 
allvarligt problem.  
 
S: ”Ja skolproblem, ja jag tycker det fast jag vet (att) det går aldrig igenom på Länsrätten. 
Men det är ju otroligt, man vet ju hur viktigt det är med skola, skolgång och går de inte då i 
skolan så är de ju efter redan från början. Och då kan man ju se framåt att det kommer inte 
att bli någon bra framtid liksom. Det där är ju nedbrytande.” 
 
Våld, aggressivitet och utagerande beteende nämndes av de flesta. Även vistelse i riskfyllde 
miljöer som t ex knarkarkvarter och miljöer kopplat till droger och kriminalitet berördes av 
alla. 
 
S: ”Miljöer kopplat till kriminalitet och droger utan att det finns stärkt att just dom har 
drogat eller gjort kriminella handlingar med de har funnits i de här miljöerna. De kanske är 
svaga att sätta sina gränser då finns det en oro för vad de blir utsatta för. Lite så tänker jag.” 
 
S: ”Det måste vara flera av dessa beteenden. Jag tror aldrig att man kan få igenom ett LVU 
på bara aggressivitet. Utan sammantaget när man räknar upp flera av de här olika 
beteendena som i sig inte är så himla allvarliga ett och ett, men sammantaget blir det 
allvarligt.” 
 
På frågan om självskadebeteende och anorexia ryms inom rekvisitet svarade nästan alla att det 
inte var socialtjänstens ansvarområde och kompetens. Fallen hänvisas istället till Barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP). En socialsekreterare beskriver att det finns problem i samarbetet 
med BUP. 
 
S: ”BUP är ju inte så lätt att ha att göra med. Tyvärr har det blivit så att BUP och barn- och 
ungdomshabilitering far med att det inte är vår sak. BUP säger att det är barn- och 
ungdomshabiliteringen och tvärtom och ungarna får ingen hjälp alls.” 
 
En del av de tillfrågade uttryckte osäkerhet om anorexia och självskadebeteende kunde 
rymmas inom begreppet och sa att det borde falla in men trodde inte att det gjorde det. 
 
Promiskuöst beteende och prostitution räknade alla intervjupersoner upp. Två tillfrågade 
nämnde vikten av att det gjordes en koppling mellan ålder och promiskuöst beteende.  
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Hälften av de intervjuade ansåg också att rymningar från hemmet i kombination med annat 
var vanligt i fallen med rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende”. 
 
En socialsekreterare ansåg att Internetberoende har blivit ett allt större problem:  
 
S: ”Jag hakar upp mig på Internet, jag känner att det kan vara jättebra men att det kan vara 
dåligt. Det är mycket mobbing över Internet. De använder det på ett sätt som de gör illa sig 
själva och andra. De som sitter och spelar de här spelen. Det finns ju de som sitter, ja där 
mamman känner, han missbrukar ju det här. Istället för droger. Hela dagarna istället för 
droger. Ner med rullgardinen och går inte i skolan. Det tycker jag verkligen är socialt 
nedbrytande beteende.” 
 
Beteenden som nämns av enbart en socialsekreterare är klotter och användning av anabola 
steroider.  
 
Även vagabonderande, rymningar hemifrån, att ha ingenstans att bo eller att bo hos vänner 
ansågs vara socialt nedbrytande beteende enligt några intervjupersoner.  
 
Nästan alla socialsekreterare poängterade att det är ytterst sällan enbart ett beteende som 
utgör hela problembilden utan oftast finns det flera beteenden hos ungdomen. Man måste 
alltså göra en helhetsbedömning. De flesta socialsekreterare nämnde att beteenden i sig inte är 
tillräcklig utan måste utgöra en påtaglig risk för ungdomens hälsa och utveckling.  
 
S: ”Jag tänker mest att man är i riskzon på nåt vis så där som vi sa innan att man vistas i 
riskfyllda miljöer, att man prostituerar sig kan vara för en del till exempel och det ska ju 
finnas en påtaglig risk för ungdomens hälsa eller utveckling i det här beteendet.” 
 
Socialsekreterare gav olika exempel på fall där de använd rekvisitet ”socialt nedbrytande 
beteende”. Det flesta exemplen handlade om flickor som vistades i riskmiljöer med missbruk. 
Några av flickorna prostituerade sig eller sålde nakenbilder via Internet. Det nämndes enbart 
ett fall som handlade om en pojke. 
 
S: ”Alltså jag tänker på en kille som var ganska ung också som är omhändertagen på en trea. 
Han, alltså han var jättefarligt för sin mamma och sina syskon, alltså det är ju det handlar 
inte om miljön så det blir ingen två utan det handlar väl om honom. Det är ju ingen 
kriminalitet i sig utan det var ju en annan. För att han inte skulle åka hem så var vi tvungen 
att göra det så man kunde ringa polis och ta bort honom. Fast det är ovanligt alltså. Ett 
kraftigt utagerande mot andra personer. Utagerande där andra far illa.” 
 
S: ”Ett fall handlade om sammantaget en ungdom som vistades med kriminella och 
missbrukare, testat lite narkotika själv. Enligt min mening missbrukade Internet. Manliga 
kontakter därigenom med många äldre män, missköter naturligtvis skolan och åker och far 
runt hela landet. Misstanke om sexuella tjänster.” 
 
S: ”Jag har varit med om två fall på sex år. Där är det detsamma, det handlade om miljön där 
de har vistas i med äldre missbrukare. Det har varit tjejer bägge två. Och den ena tjejen 
fanns det också misstankar om att hon sålde sig för droger om man säger så. Gränslös kan 
man säga fanns med också.” 
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De flesta intervjupersoner tyckte inte att det finns beteenden som borde finnas med under 
begreppet annat socialt nedbrytande beteende som inte ryms idag då lagen var vid skriven. En 
person nämnde att skolproblem och skolk borde finnas med eftersom det leder till allvarliga 
konsekvenser.  En annan beskrev att det kunde vara svårt med fall där den unga var våldsam 
och aggressiv men av olika skäl inte har dömts för detta. Då den unga inte är dömd kan man 
inte prata om kriminell verksamhet eller enstaka brott som kan ge en möjlighet till 
omhändertaganden. 
 
Socialsekreterarna frågades även när de ansåg att beteenden utgör en påtaglig risk för 
ungdomens hälsa och utveckling. Några intervjuade nämnde här att beteendet måste ha pågått 
en längre tid och fått konsekvenser. Det handlar alltså inte om bara en kortare tidsperiod, t ex 
en vecka. En helhetsbedömning måste göras.  
 
S: ”Jag tänker att när föräldrar börja reagera att det här inte är sunt. När skolan blir lidande 
och när man inte gör någonting annat än det (beteende, författarens anmärkning), då tycker 
jag att gränsen är nådd. Det är så diffust, man måste känna att nu måste det vara stopp. Men 
ska vi tvångsomhänderta ett barn för det eller ungdom? Det handlar ju inte om en vecka av 
ett beteende utan att det får allvarliga följder.” 
 
S: ”Det blir ju att inte vara en påtaglig risk till att bli en, det är en gråzon tänker jag som 
också måste få finnas. Från en dag till en annan kommer inte risken, det måste ha pågått en 
längre tid. Det är nåt som varit i en längre tid, som påverkar och sen en sammantagen bild. 
Helheten. Det är svårt att göra en sån bedömning.” 
I juridisk litteratur beskrivs annat socialt nedbrytande beteende som beteenden som avviker 
från samhällets normer. Därför ställdes socialsekreterarna frågan om vilka normer de ansågs 
råda i samhället och när man avviker från dessa. 
 
Svaren som gavs var väldigt olika. En person svarade att normen är samhället man lever i. 
Flera socialsekreterare pratade om att vi befinner oss i ett tidskifte och att samhällets normer 
förändras hela tiden.  Idag finns det nya problem som inte funnits tidigare. Två av de 
intervjuade påpekade även att det finns skillnader i värderingar mellan landsbygden och 
städer. Flera intervjuade nämner vistelse i missbruksmiljöer och prostitution som avvikande. 
Två personer nämner i samband med den här frågan att allmänheten ofta tycker att 
socialtjänsten borde ingripa tidigare och omhänderta ungdomar. Några socialsekreterare 
förklarar detta med att man genom sitt arbete på socialkontor är van vid olika problem och att 
man kan bli ”hemmablind”. Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är normalt. Två 
socialsekreterare nämnde också svårigheten med att invandrare från andra kulturer kan ha 
normer och värderingar som inte gäller i Sverige. En person uttryckte att man måste försöka 
göra sig fri från sina egna normer och värderingar. Ett problem inom socialtjänsten, enligt 
denna intervjuperson, var att de flesta anställda är kvinnor som kommer från samma 
samhällsklass, ofta med en trygg bakgrund. Dessa erfarenheter kan göra det svårt att förstå 
hur människor kan ha andra normer som inte överensstämmer med deras bild av en lycklig 
barndom. En av de tillfrågade sa att allt som är förbjuden enligt lagboken är avvikande. En 
annan tyckte att socialsekreterarnas egna värderingar spelade en viktig roll vid avgörandet om 
vad som var rådande norm. Nedanför följer några citat för att illustrera svaren: 
 
S: ”Där tänker jag att det är ett tidskifte. Den text som står i lagboken är utifrån promiskuös 
som avviker från samhällets normer. När skrev man det! Nu är det andra normer, nu har det 
kommit in det här att man bara ligger hemma, man går inte till skolan. Förut kanske man 
skolkade någon gång men nu är det bara tvärkört och ingen får dit dom. Datorn och 

 25



Mittuniversitet Östersund                                                                                Anna Eklund & Melanie Eriksson 
VT -06 
C-uppsats 
mobiltelefonerna, det har ju trappats upp på senare åren. Man måste uppdatera på nåt vis. 
Offentligheten tycker att det är allvarligare snabbare än vad vi tycker i ett tidigare skede, nu 
avviker de från samhällets normer. Vi är så vana med en massa problem.” 
 
S: ”Men vad är det som är normalt? Fast det vi vet som är avvikande det är ju sådant man 
inte får göra, allt som är kriminellt. Allt det som står i lagboken, alltså att man ska följa 
lagboken tänker jag.” 
 
S: ”Och sen har man väl någon sån där värdegrund om att ungdomar ska vara i skolan t ex 
och är de inte där så känns det som, om det blir väldigt stor omfattning.” 
 
S: ”Jag menar här inne kommer ju allt som missbruk, som inte är accepterat. Man blir ju 
också lite blind när man jobbar med det här ser man ju bara problem. Vad är det som är 
normalt då liksom? De flesta är ju normal men de gör en del saker.” 
 
S: ”Det beror ju också på om man bor i en stor stad och vilka normer man har när man bor i 
en liten by på landet. Sånt kan ju variera väldigt mycket. Vilka normer man hade, jag tänker 
ja socialtjänstlagen det tillkommer ju saker hela tiden men, ja, samhället förändras ju hela 
tiden också så det är ju jättesvårt att sätta fingret på vad det är som är rådande norm. Så det 
blir utifrån människors egen värdering vad som är avvikande.” 
 
Alla socialsekreterare använder begreppet ”annat socialt nedbrytande beteende” på ett 
liknande sätt när de skriver en utredning. Några socialsekreterare uttryckte sig så här: 
 
S: ”Man har beskrivit situationen men ändå tryckt på de delarna som har sett att de har 
menat med lagen så man ser att den här situationen är stärkt med den här lagen. Man 
beskriver situationen men understryker de här delarna som matchar in.” 
 
S: ”Ja, grunderna kommer väl fram först. Man försöker beskriva grunderna varför man går 
in med ett LVU och sen rader man upp det igen i sammanfattningen för att verkligen trycka 
på det här då. Och då gör jag så att jag plockar med allt och sedan får väl rätten avgöra vad 
som passar in. Alltså man skriver ju fram en LVU och då blir det ju naturligtvis att man väljer 
att plocka de här beteenden som man har tänkt ska förstärka, det är ju hemskt, men så är 
det.” 
 
S: ”Det är inte lätt att jobba mot Länsrätten, det är verkligen inte det. Det ska till så otroligt 
mycket. När vi skriver så tror jag att vi verkligen tänker på det hela tiden. Tänk om det inte 
går igenom, tänk om det inte går igenom för vi ser ju att ungen far så illa. Jag måste säga jag 
öppnade lite snabbt. Vi tänker nästan aldrig LVU, alltså vi jobbar otroligt lite med LVU men 
när man väl gör det då vill man ju verkligen att det ska bli så och då måste man liksom 
förstärker det här riktigt rejält i utredningen. Det är så pass allvarligt.” 
 
S: ”Beskiver situationen, utreda är att beskriva. Vi skriver fram ett beteende vad händer om 
dom fortsätter den här banan. Vad har de för chans att klara skolan och få ett jobb.  När det 
gäller hälsan, vad händer med kroppen om dom till exempel gjort aborter, chansen att få 
barn senare, skador. Vad kan det innebära för hälsan? Även den psykiska hälsa, vad händer 
om dom vistas i knarkarkvartar. Beskriva miljön vilka som vistas där vad dom har för 
brottsregister, hur det ser ut där de sover och äter. Hur det ser ut där de sover och äter, både 
den psykiska och fysiska hälsan man gör koppling till.” 
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De flesta intervjupersoner ansåg att alla på deras arbetsplats hade samma tolkning av 
begreppet annat socialt nedbrytande beteende. Ett redskap för att uppnå en gemensam 
tolkning som användas av alla socialkontor var diskussioner i arbetsgruppen. En 
socialsekreterare menade att man kunde ha olika uppfattningar om hur allvarlig situationen i 
ett fall är. Detta blev speciellt tydligt när en person började på arbetsplatsen som tidigare hade 
arbetat i en annan kommun. Ändå ansåg intervjupersonen att när man kom i det skede att man 
gjorde en ansökan till länsrätten om ett omhändertagande enligt § 3 LVU rådde 
samstämmighet.  
 
Domaren på Länsrätten fick samma fråga som socialsekreterarna men anpassad efter hans 
arbete. Ändringar i frågorna framkommer i intervjumallen, bilaga 2. 
 
På frågan om vilka beteenden han ansåg rymdes inom rekvisitet nämnde han kriminalitet som 
består av enstaka brott men som inte kan anses vara kriminell verksamhet. Även missbruk av 
alkohol och narkotika som inte är så omfattande nämndes. Länsrättsdomaren berörde också 
andra beteenden: 
 
L: ”Jag har funderat lite och tittat också på de ärenden jag har haft under åren här. Det jag 
kan säga först och främst är att de är ju oftast inte något ensamt beteende för sig. Det är det 
väldigt sällan. Oftast är det en kedja eller vad ska jag säga, du vet vad jag menar. Det kan 
vara skolk, det är en massa olika beteenden som samverkar som gör då att den unga personen 
hamnar liksom snett på nåt vis. Det är alltså en massa destruktiva handlingar som man gör. 
Oftast så sammanväger man ju alla de här olika beteendena eller handlingar då. Det var det 
jag tänkte och som jag suttit och funderat på och tittat på domarna här. Det kan ju vara 
aggressivitet till exempel, våldsamhet och utagerande, vissa sexuella relationer, att någon tjej 
låter sig utnyttjas eller är tillsammans med kriminella missbrukare så kan det vara eller 
tveksamt umgänge hänger också lite ihop med det här. Sen det här också lite svagare att man 
missköter sin hygien på olika sätt. Just också att man använder öl och sprit utan att det är ett 
direkt missbruk. Man har kanske också på något sätt blivit isolerat, en enstöring som då 
också, tillsammans med allt annat gör att man, det går åt fel håll. ” 
 
L: ”Anorexia, ja det är svåra gränsfall. Såna flickor har vi ju oftast på LPT som det heter, 
alltså tvångsvården. Och det är klart är det lindrigare fall där det inte ryms inom 
tvångsvården, det är inte tillräckligt alltså för omhändertas där så kan väl i och för sig tänkas 
att tillsammans med annat då skulle kunna bli. Men jag vet inte om jag ska säga att det är 
socialt nedbrytande. Det är svårt det där. Man känner inte ibland att man vill hjälpa 
personen va fast det kanske. Ja, det är svårt att säga om anorexia. Jag hade, när jag satt och 
tänkte på det, hade jag inte anorexia med som ett exempel på ett socialt nedbrytande 
beteende.” 
 
L: ”(Tjejer som skär sig, författarnas anmärkning) såna har jag haft på tvångsvård, alltså 
LPT, men. Jo, höra du, när jag tänker efter har jag haft en flicka också där det framfördes 
från Socialtjänsten att hon hade skurit sig och att det var någon skolsköterska som hade sett 
armen men hon visade upp sina handledar i rätten till och med och menar på att det var helt 
taget ur luften. Klart, det skulle väl också kunna gå in under rekvisitet, tillsammans med allt 
annat.” 
 
På frågan om det finns beteenden som borde falla in i begreppet annat socialt nedbrytande 
beteende men som inte ryms i dagens lagstiftning svarade länsrättsdomaren: 
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L: ”Det där var en svår fråga, höra du. Jag kommer inte direkt på någonting egentligen. Det 
är det som är det svåra med de här frågorna att det finns ju väldigt, det finns i alla fall rätt 
många olika beteenden som man kan se, går man in på de en och en t ex som skolskolk, som 
det sägs att det gäller ju egentligen inte. Men oftast brukar ju skolskolk och att man är kanske 
i riskmiljö och att man struntar i allting, man lever rullan och kanske lite småstölder och så 
där. Ja allt sånt där och då är det naturligt också att man inte bryr sig om skolan. Man 
struntar i allt helt enkelt. Och då märks ju skolskolk också. Det är det jag menar, det är svårt 
att säga när man tittar på varje beteende att det här är ett sånt typiskt beteende i och med att 
de samverkar ju allihop. Det blir en helhetsbild, sammanvägd bedömning av hela situationen 
av den här unga personen. Och då tycker man ju att det här bär ju ut för, det är ju det man 
får håller i åtanke hela tiden att det är ju risken då för ungdomen i slutändan om det här 
fortsätter.” 
             
I juridisk litteratur beskrivs annat socialt nedbrytande beteende som beteenden som avviker 
från samhällets normer. Därför ställdes även länsrättsdomaren frågan om vilka normer han 
ansågs råda i samhället och när man avviker från dessa.          
 
L: ”Jag vet inte om man ska säga lite generellt som det här att du, man ska inte begå 
brottsliga handlingar och stjäla, misshandla. Det är ju sånt här lite mer åt allmänt håll. Det 
här med självskadebeteende att man, man skulle ju kunna tänka sig att det är en norm att man 
inte tillåter människor att skada sig själva, det kan man ju säga är någon sorts norm. Man 
vårdar ju folk mot deras vilja också.” 
 
Intervjupersonen beskriver på följande sätt hur han använder begreppet ”annat socialt 
nedbrytande beteende” i domskälen: 
 
L: ”Ja, alltså hur begreppet används. Normalt gör jag så och flera andra också som gör så 
att man nämner vad som har hänt kan man väl säga, vilka beteenden som den här personen 
har gjort eller vilket beteende den personen har rättare sagt. Och så brukar man då 
konstatera att det här anser man vara ett sånt där socialt nedbrytande beteende och därför så 
då konstaterar man att förutsättningar för att omhänderta är uppfyllda.” 
 
För att kunna få en bättre uppfattning om intervjupersonens svar är allmängiltiga och tillåter 
oss att dra slutsatser frågades han om han har en uppfattning om huruvida hans tolkning är 
samma som kollegernas.  
 
L: ”Det är ju också sånt där nästan omöjlig fråga att svara på för att det är ju olika. Även om 
det är samma beteende så kanske en ungdom beter sig på ett lite annorlunda sätt. Det 
förekommer naturligtvis att Kammarrätten t ex som överinstans att de ändrar och säger det 
här är inte tillräckligt för att vara ett sånt annat socialt nedbrytande beteende. Visserligen så 
har den gjort det och det och uppfört sig si och så men det är inte tillräckligt, så det har väl 
hänt ibland. Det har blivit olika bedömningar på så vis. Och så har det också blivit 
Regeringsrätten i sista instansen och de har sagt jo, det är det visst det. Så det är svårt att 
säga att från ena fallet till det andra, det är så individuellt.” 
 
Fråga 3 
Vart hämtar du/ni information om vilka beteenden som ryms inom begreppet ”annat 
socialt nedbrytande beteende”? 
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Tanken med frågeställningen var att få en uppskattning om hur och vart socialsekreterarna 
hämtade information om rekvisitet. Var det beprövad erfarenhet som hägrade eller hade lagen 
i form av lagboken och förarbeten och eventuella rättsfall och juridisk doktrin betydelse för 
att inhämta information? 
 
Alla socialsekreterare nämnde diskussioner med arbetskollegor som informationskälla. De 
flesta socialkontor använde sig av rättsdatabasen JP Socialnet där man får tillgång till lagtext, 
rättsfall och prejudikat från regeringsrätten. Ett socialkontor använde notisum.se istället. Flera 
nämnde även en utbildning i LVU lagstiftning med Margareta Bankel. Fem av 
socialsekreterarna berättade att Nya sociallagarna av Nordstedt Juridik användes på 
arbetsplatsen. Även socialstyrelsens allmänna råd nämndes. På frågan om återkoppling i ett 
LVU mål i länsrätten så nämndes domskälen som den viktigaste informationskällan för 
socialsekreterare. Domskälen diskuterades i arbetsgruppen. Två av socialsekreterarna beskrev 
erfarenhet och magkänslan som informationskälla. Här kommer några av svaren:  
 
S: ”Erfarenheten, tycker jag. Vi går efter magen vi (skratt). Men det är väl Nya sociallagarna 
då som vi slår i när vi känner oss osäkert och ska försöka hänvisa till. Det är ju någonting 
som vi skulle kunna bli mycket bättre på, det här att koppla det till lagstiftningen. Vi är ju 
väldigt mycket inne i känslan och grejer men hos rätten är det ju jätteviktigt att hänvisa.” 
 
S: ”Jag använder mig mycket av Internet, socialstyrelsen och JP socialnet och övrig 
litteratur. Det är så pass sällan man gör det ett LVU enligt annat socialt nedbrytande 
beteende så då läser man på för att uppdatera sig eftersom det är ett så pass viktigt 
ingripande.” 
 
Även länsrättsdomaren fick frågan om var denne hämtar information om rekvisitet. Svaret 
lydde så här: 
 
L: ”Ja, lagboken säger ju ingenting. Sen har vi ju naturligtvis prejudikat. Det jag skulle vilja 
säga lite där det med prejudikaten i Regeringsrätten man kan inte direkt tar ett beteende i 
Regeringsrätten och säga att det beteende är exakt samma som jag har utan det man ser lite 
på är ju styrkenivån. Man ser lite gran när man väger ihop olika beteenden vart styrkan, vart 
nivån på det här ska ligga. Det är ju klart att vi diskuterar oss domare, oss arbetskamrater 
emellan, olika fall och ibland diskuterar vi olika domar från kammarrätten och 
regeringsrätten och vi har ju också våra möten där vi kan diskuterar praxis.” 
 
Fråga 4 
Hur tycker du/ni att utbildningen har förberett dig/er att använda och tolka begreppet 
”annat socialt nedbrytande beteende”?  
 
Tanken med frågan var att ta reda på hur bra förberedelse socionomutbildningen ger för att 
kunna tolka juridiska begrepp och rekvisitet i synnerhet. Utifrån vår egen upplevelse att snart 
vara utbildade socionomer känner vi att rekvisitet och dess användningsområde fortfarande är 
diffust. Svaren kan ge oss en uppfattning om socialsekretare som handskas med begreppet i 
arbetet känner likadant och om de efterfrågar förändringar i utbildningen. 
Sex av socialsekreterare har tagit socionomexamen vid Mitthögskolan i Östersund. En av de 
intervjuade har gått socionomutbildning i Göteborg och en av de tillfrågade hade läst 
socialpedagogik men läst ytterligare kurser för att kunna arbeta som socialsekreterare. 
Intervjupersonerna hade tagit examen mellan 1982 och 2005. Nästan alla socialsekreterare har 
avslutat sin utbildning efter år 2000.  
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De flesta av de tillfrågade tycker inte att utbildningen har förberett de på att tolka och 
använda begreppet. Två intervjupersoner uttrycker däremot att fördjupningskursen i 
rättskunskap på termin sju har gett de bättre möjligheter att förstå och använda juridiska 
begrepp och lagstiftningen. En person hade en annan uppfattning och anser att utbildningen 
har gett en bra grund att stå på men säger samtidigt att det är när man börjar arbeta som man 
lär sig på riktigt. Flera har poängterat att utbildningens bredd gör det omöjligt att ge en 
förberedelse på arbetet med LVU lagstiftningen. En person tycker därför att utbildningarna 
borde ha inriktningar och högskolorna och universiteten borde diskutera hur man kan lägga 
upp specialiseringen. Några av intervjupersonerna uttryckte sig så här: 
 
S: ”Det var inriktningen, juridisk fördjupning som man lärde sig någorlunda att hitta i juridik 
djungeln. Sen hade jag turen att få en chef som var superduktig på juridik. Mina första år i en 
annan kommun och då kändes det som att det bara var att fortsätta att utbilda sig. Det var 
jättenyttigt. Man känner sig inte klar när man kommer ut. Allt är ju juridik som vi gör, det är 
inte bara socialtjänstlagen utan det är många lagar. Det är förvaltningslagen det är 
föräldrabalken, det är LVU, LSS. Det är andra arbetsgruppen som jobbar mest med juridik 
förutom advokater. Det ser man inte på utbildningen. När man får veta det så borde det vara 
mera. Man får fråga och läsa och försöka.” 
S: ”Personligen kan jag tycka ingenting, inte ett dugg. Men så handlar det också om vilken 
inriktning man tar sista termin. Jag har inte haft den inriktningen. Utbildningen är bred och 
man går ju inte utbildningen för att man ska vara socialsekreterare utan man ska vara 
socionom och det är där skillnaden ligger. Det är så otroligt mycket man inte har när man 
kommer ut. Men vet man att man ska jobba på ett socialkontor borde man gå den juridiska 
inriktningen på termin 7. Det känns att man konfronterar med såna här svårigheter hela tiden 
som man inte kan så man får läsa sig till. Det jag kan tycka med Internettjänsten JP att den är 
suverän men tiden räcker inte till. Hur ska man hinna det då? Att man får information innan 
praktiken och termin sju på fördjupningen, att de säger bara så ni vet ska ni bli 
socialsekreterare så är det bra att ni väljer så här så ni får med er dom bitarna.” 
 
S: ”Överhuvudtaget tycker inte jag utbildningen är särskilt inriktad att utbilda 
socialsekreterare, det tar några år, två tre år innan man är utbildad socialsekreterare. Man 
måste jobba. Det finns förväntningar att man klarar av jobbet som socialsekreterare men det 
gör man inte. Jag vet inte hur utbildningen ser ut nu.” 
 
S: ”Visst läste man brottsbalken och föräldrabalken på utbildningen men mycket får man lära 
sig själv. Man gick inte in på eget beteende i § 3 till exempel, sen står det miljöfall. Vad är 
det? Det blev det aldrig någon diskussion om. Det kan man tycka är en nackdel när man 
kommer ut och ska börja jobba. Det känns som man får lära sig allting själv. Hur ska man 
specialisera sig i så fall? Det är oerhört svårt för högskolan kan jag tycka, då måste man i så 
fall kunna ha gemensamma träffar. Vi tar det och vi tar det! Annars blir det bara pannkaka 
av allting. Utbildningen är suveränt bra, det tycker jag. Bredden man har. Det är ju det man 
förlorar med utbildningen om man ska specialisera sig.” 
 
Några av de tillfrågade hade åsikter om hur utbildningen kunde förändras men var samtidigt 
medveten om svårigheterna med detta: 
 
S: ”Jag tror att det är mycket som kan göras, så är det väl. Men jag tror att det är jättesvårt 
på utbildningen att göra sig förberett med så mycket som möjligt juridik och att man är 
förberett på att man måste tampas med Länsrätten till exempel.” 
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S: ”Vad säger de som går ut? De säger så här att man lär sig något på är ju de som har varit 
på socialkontoret som har fått praktiken där, som har fått där lite hum om hur det går till i 
verkligheten.” 
 
Länsrättsdomaren fick frågan om hur hans utbildning hade förberett på att använda och tolka 
begreppet: 
 
L: ”Nog tycker jag att jag att den har det och dessutom har jag då varit hos Regeringsrätten 
så nog känner jag mig väl utbildat på så sätt. Sen har vi också domarkurser och ordinarie, 
obligatoriska heter det nu, utbildning. Jag tror det är vart annat år eller vart tredje år. Vi får 
ju då kurser och seminarier, jag vet Kammarrätten i Sundsvall har haft det i många år, där 
man diskuterar rättsfall och processuella problem också.” 
 
På frågan om det skulle behövas förändringar i socionomutbildningen för att ge 
socialsekreterarna en bättre möjlighet att använda begreppet svarade han: 
 
L: ”Jag tror inte att det behövs förändringar. Det enda om man säger jag skulle kunna tänka 
mig de gånger det blir avslag på ett LVU på det här med beteende kan det ju bero på att det 
är lite dåligt underbyggt, alltså det är för mycket tyckande och för lite fakta. För det blir 
många gånger diskussioner om det har varit si och så, om de har varit där och gjorde si och 
så.” 
 
Fråga 5 
Upplever du/ ni att Länsrättens tolkning överensstämmer med din/er tolkning av 
begreppet? 
 
Frågan ställdes för att kunna få en uppfattning om socialsekreterarna la in samma beteenden i 
begreppet och om det fanns en samklang eller en olikhet i uppfattningen om vad begreppet 
innebär.  
 
På frågan om socialsekreterarna upplevde att länsrättens tolkning av begreppet överensstämde 
med deras egen uppfattning av ”annat socialt nedbrytande beteende” var det två av 
socialsekreterarna som tyckte att deras uppfattning av begreppet överensstämde med 
länsrätten sätt att tolka begreppet. En socialsekreterare hade aldrig fått avslag på rekvisitet 
”annat socialt nedbrytande beteende” i länsrätten men menade på att det fanns ett stort 
tolkningsutrymme hos länsrätten eftersom de olika länsrätterna i landet dömer olika. Två av 
de intervjuade menade på att de inte ansåg att tolkningen av begreppet var lika för länsrätten 
och socialtjänsten, de hade varit med om flera fall som inte gått igenom i länsrätten. Dessa två 
intervjupersoner påpekade flera gånger under intervjun att samarbetet med länsrätten kunde 
vara problematisk. De uttryckte att deras bild av ungdomens situation och länsrättens bild av 
hur allvarlig situationen var skiljdes åt. Detta kunde leda till att man diskuterade om 
länsrätten kommer att följa samma linje som socialtjänsten innan målet når länsrätten. De 
svarade att de själva är medvetna om att det är fel då det är länsrätten som ska göra 
bedömningen om vård enligt LVU behövs. Socialsekreterarna motiverade detta arbetssätt 
samtidigt med att en ansökan om LVU till länsrätten innebar mycket arbete. 
Intervjupersonerna formulerade sig så här: 
 
S: ” Nog har nog vi försökt i Länsrätten att hävda skolproblem. Då  kan man ju höra då av 
ombud, advokaten, att det räknar de inte. Oftast stämmer inte riktigt våran bild med 
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länsrättens bild tycker jag, alltså man har provat flera gånger och det har inte gått igenom. 
Och tycker jag, har vi tyckt att det var illa, att de hade levt otroligt destruktivt och ändå har 
det inte gått igenom. Och det har ju också ändrat vara tanker kring när ska vi gå in, nu går vi 
in och skriver en ansökan alltså. Vi dividerar det här jättemycket fram och tillbaka. Håller 
det här, håller det inte? Och egentligen är det inte våran sak att avgöra om det håller för 
egentligen är det ju Länsrätten som ska göra det. Men där blir det automatisk för det innebär 
en hel massa med jobb. Även om det inte är rätt så tänker man i alla fall.”  
 
En av de intervjuade formulerade sig så här: 
 
S:”Jag tror att Länsrätten är lite striktare, vi försöker pytsa i lite fler saker. Går det så går 
det liksom. Fast jag tänker det låter som om vi pytsar in med en skopa här. Det vi lägger in i 
våran utredning är det vi anser nedbrytande. Vi tar ju inte bara nåt så där.” 
 
Två av socialsekreterarna menade på att de fick prata generellt på grund av liten erfarenhet av 
rekvisitet men sa att det de hade erfarenhet av att målen hade bifallits i länsrätten: 
S:”Det blir inte ofta avslag, men just med det rekvisit, det är ju inte ofta heller? Jag pratar 
med en kollega nu, det nog inte ens ett ärende per år, tror jag när det är eget beteende. Då 
blir det svårt att dra slutsatser.” 
 
Sex av de tillfrågade tyckte domskälen var bra skrivna och lärorika och var den enda 
återkoppling som fanns mellan socialtjänsten och länsrätten. 
 
S: ”Det är så bra när man läser domskälet, länsrätten formulerar sig så himla bra. Då tänker 
jag, det ska jag använda nästa gång. Domarna är jättebra tycker jag.” 
 
På frågan om socialsekreterarna var nöjda med den återkoppling som fanns mellan 
socialtjänsten och länsrätten i ett LVU mål formulerade en av de intervjuade sig så här: 
 
S:” Det handlar om rättsäkerhet, det vore oerhört märkligt om kan jag tycka om länsrätten 
ringer till oss så talar dom om så här ska ni skriva för att det ska hålla. Då är det ingen 
rättsäkerhet längre. Jag tycker att det vore oerhört märkligt om det skulle vara så. Då kan 
man fundera över varför man har en lagstiftning och varför det ska prövas.” 
 
En av de tillfrågade socialsekreterarna hade en erfarenhet av en samarbetsträff mellan 
socialtjänsten och rättsväsendet: 
 
S: ”För nåt år sen hade vi en träff med nämndemän, domare och advokater och vi på 
socialtjänsten bara för att diskutera och det var jättenyttigt dels för att de hade önskemål på 
oss och vi fick veta lite mer vad de tänkte.” 
 
Ombudets roll för den unge i länsrättsförhandlingar nämndes av två av socialsekreterarna: 
 
S: ”Sen kan man inte sticka under stolen med att ombuden är otroligt avgörande hur det går 
tycker jag. Hur ombudet försvarar, hur ombudet jobbar för klienten mot ett LVU och hur 
duktig de är i det och vad de har för egen inställning och tanker. Det finns ju de advokaterna 
som tycker som är jättebra och tycker att det ska gå igenom. Så att de tycker att de far så illa 
att de tycker de behöver det. Men då bestämmer sig för att de ska släppa fri, om man ska 
kalla det så, är det avgörande jättemycket. För barnets ombud säger ju ibland att de också 
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anse att de ska omhändertas. Ja, det är det jag menar. För då kanske man har missuppfattat 
också rollen som ombud och tänker mer att man ska friges.” 
 
Länsrättsdomaren fick samma fråga som socialsekreterarna om denne upplevde att hans 
tolkning av begreppet överensstämde med socialtjänstens tolkning av begreppet: 
 
L: ”Ja, det tycker jag i stort att det är så. Det tror jag inte är någon större skillnad.” 
 
Domaren frågades även om länsrätten kräver ibland av socialsekreterarna en komplettering 
och konkretisering av utredningen? 
 
L: ”Ja, det är sällan, vi går väl inte in och säger att det här inte kommer att hålla så ni får 
komplettera utredningen. Jag vill ju säga att det är väldigt sällan det är på det här viset. Om 
det blir ett nej från Länsrätten så kan det ju bero på just på det. Kanske inte att man inte hade 
samma syn på det här beteende, det var mer att man hade lite dåligt underbyggt påståenden i 
ansökan.” 
Intervjupersonen frågades också om länsrätten ger någon återkoppling till socialnämnden 
efter ett LVU mål? 
 
L:”Nej, inte att vi tar kontakt på nåt sätt i ett mål. Är det avdömd är liksom avklarat för vår 
del.” 
 
Fråga 6 
Upplever du att lagstiftaren, socialsekreteraren och länsrätten lägger i samma betydelse 
i begreppet? 
 
Tanken bakom frågan var att kunna få en helhetsuppfattning om våra tre 
undersökningsenheter överensstämde i tolkningen av begreppet ”annat socialt nedbrytande 
beteende”. Frågan ger oss även svar på om de som arbetar dagligen med LVU lagstiftningen 
och kommer i kontakt med rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende” upplever lagen 
som ett redskap och stöd i arbetet. 
 
På frågan om de upplevde att lagstiftaren, socialsekreteraren och länsrätten lägger i samma 
betydelse i begreppet svarade två av socialsekreterarna att det var både och. Det är en sak att 
skriva lagar och en annan att jobba men att grundtanken i rekvisitet var lika. Fem av de 
tillfrågade tyckte att begreppet överensstämde bra hos lagen, länsrätten och socialsekreterare.  
 
S:” Jag känner att jag har så lite att referera till men just då jag hade ett sånt här ärende 
kände jag att det stämde. Man tänker inte på att normerna har förändrats, det tar ju tid innan 
man ser att nåt blir för stort eller för allvarligt. Men nu tycker man att det är vanligt med 
Internet att nu kan inte tycka att det är vanligt att de ligger kvar i sängen, det här är så himla 
vanligt. Vi känner oss villrådiga, vad bero det på. Är det bara här eller är det på fler ställen. 
Det kanske behövs göras något övergripande så det kommer in i en lagtext.” 
 
En av socialsekreterarna menade att det var svårt att nå en samstämmighet från alla tre håll: 
 
S:”Det kan man aldrig nå. Lägger inte riktigt lika tror jag inte. Det finns olika, finns 
domstolar som dömer olika.” 
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Socialsekreterarna ställdes underfrågan om de upplever att lagstiftaren och domstolen är 
tillräcklig konkreta i hur begreppet ska användas och för vilka beteenden begreppet är 
tillämplig svarade två att det överensstämde bra och hänvisade till lagens förarbeten om man 
ville lära sig mer. En av de tillfrågade tyckte det stämde bra utifrån erfarenheten som denne 
hade gjort. Fem av de tillfrågade menade på att det inte var konkret hur begreppet ska 
användas och sa så här: 
 
S: ”Sen om vi har ett ärende prövas det i länsrätten, det är ju ändå dom som ska avgöra. På 
så sätt kan man också få en uppfattning om hur de värderar. Det kan inte bli mer än avslag. 
Det är långt till det att man lägger ner arbete för att få det prövat. Man vill gärna vara 
säker.” 
 
S: ”Jag tycker att det kan vara mera konkret men jag vill inte heller att det ska vara för 
fyrkantigt så man inte kan ha det här lite mera öppna rekvisit för ungdomarna i och med att 
situationen är så otroligt olika. Man måste ha en öppenhet i det också annars tappar man ett 
rekvisit där ingen av rekvisiterna passar in och då sitter jag där med inget som 
överensstämmer på den här ungdomen där det finns en risk att utvecklingen skadas. Då måste 
man ha det här öppna också.” 
 
S ” Det är inte särskilt tydligt. Jag vet inte om det ska vara det heller. En lag ska hålla över 
tid.” 
 
S:”Nej, de kunde gärna blivit lite tydligare. Så att vi slipper sitta och gissa.” 
 
Socialsekreterarens intervjupartner svarade på detta: 
 
S: ”Ja, för det gör vi, när vi ser att en unge far illa så diskuterar vi jättemycket. Är det här 
nåt som Länsrätten kommer ta? Nej, det tror vi nog inte. Alltså mycket såna där diskussioner 
för vi innan vi överhuvudtaget går vidare.” 
 
Länsrättsdomaren fick samma fråga som socialsekreterarna, om denne upplevde att 
lagstiftaren, socialsekreterare och länsrätten lägger i samma betydelse i begreppet. Domaren 
på Länsrätten formulerade sig så här: 
 
L:”Ja, jag får säga i stort sätt så tycker jag väl att det är så. Det har väl hänt någon enstaka 
gång jag har varit med i alla fall att någon socialtjänst har tyckt att t ex en ung flicka som har 
åkt omkring i en raggarbil och varit lite vidlyftig på lite olika sätt att vi hade lite olika syn där 
att det inte riktigt räckt till. Men det är väl ett exempel på att socialsekreterare har sett lite 
allvarligare på det beteende då. Mer ett påstående var det väl mer. Det fanns ju inga direkta 
bevis.” 
Länsrättsdomaren hade en åsikt om vad dessa olikheter kan bero på: 
 
L: ”Det kan det ju bero på att om det påstås att någon är promiskuös, man får inte bara anta. 
Alltså om en ung flicka är ute och åker med raggare så får man inte bara anta att hon blir 
utnyttjad, man måste har någonting mer också.” 
 
Domaren frågades även om han ansåg att lagstiftningen var konkret för att kunna tolka 
rekvisitet. Han svarade följande: 
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L: ”Det här är ju en väldigt luddig bestämmelse på så sätt att det är överlämnad till praxis 
mycket. Man har ju gett, det här är ju lite av en ventil höll jag på att säga. När man inte kan 
klämma in det under de här andra begreppen som finns då kan man kanske tillämpa det här 
med socialt nedbrytande. Det är ju lite luddigt och det är ju överlämnad till praxis som jag 
ser det i alla fall att bestämma hur det ska vara. Att man får titta på det här då i belysningen 
av risken för skada. Det är ju inte nåt klart exakt uttryck vad som gäller.” 
 
Intervjupersonen frågades om han upplevde att socialsekreterarna var tydliga i användningen 
av rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende”? 
 
”Oftast brukar de ju står i själva sammanfattande bedömningen i slutet på utredningen, där 
brukar det står då att man anser att den här unga då genom de här olika sakerna utsätter sin 
hälsa och utveckling för risk för skada genom det här socialt nedbrytande beteende.” 
 
5. Analys 
Studien av lagen och berörd litteratur om rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende” har 
visat att definitionen av begreppet inte har ändrats sedan 1989. I lagen görs ingen definition 
av vad begreppet innebär. I propositionen 1989/90:28 finns dock en förklaring till vilka 
beteenden som kan tänkas utgöra ett socialt nedbrytande beteende. Det som nämns är att den 
unge beter sig på ett sätt som avviker från samhällets grundläggande normer. Exempel på 
detta är enligt propositionen att den unge begår något eller några enstaka brott utan att man 
kan kalla det för brottslig verksamhet. Det kan även handla om att den unge har vistats i 
riskmiljöer som t ex knarkarkvartar eller att den unge har prostituerat sig eller uppträder på 
sexklubb. Det framhålls i propositionen att beteendet måste innebära en påtaglig risk för den 
unges hälsa eller utveckling. Även all juridisk litteratur ger samma exempel på rekvisitet.  
 
Detta gör att användningsområdet för rekvisitet verkar begränsad och är fortfarande diffust 
och ger stort tolkningsutrymme. Detta blev tydligt under intervjuerna med socialsekreterarna. 
Att lagtexten inte har utökats med flera exempel och problembeteenden kan tyda på att lagen 
inte har följd med samhällsutvecklingen och kan vara föråldrad. Flera socialsekreterare 
nämnde under intervjun att lagen inte är anpassad till problemen som de möter idag hos 
ungdomarna. Det nämndes exempelvis omfattande skolproblematik som får stora 
konsekvenser för den unge i framtiden, Internet och mobiltelefoner och motivationslösa 
ungdomar som inte gör någonting. Socialsekreterarna verkar vara maktlösa mot sådan 
problematik och är medveten om att lagen inte är tillämplig på dessa beteenden. 
 
Eftersom rekvisitet i fråga är vagt formulerat lämnar det stort tolkningsutrymme för den 
enskilda socialsekreteraren som skriver utredningen till länsrätten. Vår upplevelse är att 
tolkningsutrymmet innebär snarare en begränsning för socialsekreterare då dessa är osäker i 
användandet av begreppet och vilka beteenden som ingår. Alla kunskapskällor som står till 
socialsekreterarnas förfogande hänvisar till samma exempel som finns i lagförarbeten. Den 
enda källa som kan ge mer utförlig information är prejudikat och praxis. Användandet av 
denna informationskälla kan innebära problem. Som vi har visat i metoddelen kan det vara 
svårt att avgöra om prejudikat verkligen handlar om samma sak som det aktuella fallet. Det 
kan vara svårt för den enskilda socialsekreteraren att göra denna bedömning. I intervjun med 
länsrättsdomaren beskrev domaren svårigheten att applicera prejudikat på andra fall. Domaren 
menar på att man inte kan ta ett beteende i ett prejudikat och säga att beteendet är exakt 
detsamma i ett annat fall. Istället är det viktigt att man ser till styrkan av beteendet. Han kallar 
detta för styrkenivå. Enligt honom ska man i bedömningen om ett ”annat socialt nedbrytande 
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beteende” föreligger sammanväga olika beteenden och jämföra med hur starkt beteendet är i 
prejudikatet jämfört med det aktuella fallet. 
 
Vår tolkning är att det finns ett behov av alternativa informationskällor som kan underlätta 
arbetet för socialtjänsten hur de ska tolka och använda begreppet. 
 
Enligt Grönwall & Thunved (2004) finns ett krav på att lagstiftningen som gör stora 
ingripanden i människors liv ska vara, så långt som möjligt, vara tydligt definierat och 
preciserat i lagen. Preciseringen är en nödvändighet för att uppnå rättssäkerhet. Vi kan se att 
avsaknad av preciseringen kan leda till försämrad förutsebarhet för när lagen är tillämplig och 
risken för att lagen inte används lika i hela landet.   
 
Samtidigt framgick det i intervjun med länsrättsdomaren att tolkningen av begreppet är 
lämnad till stor del åt domstolarna. Syfte med detta kan vara att lagen ska hålla över tid som 
en av socialsekreterarna uttryckte sig. Faran med en allt för definierad lagstiftning är att den 
kan bli fyrkantig. Detta kan medföra att ungdomar ramlar mellan stolarna som en 
socialsekreterare uttryckte det. 
 
Flera socialsekreterare visade en osäkerhet om vilka beteenden som faller under rekvisitet. 
Osäkerheten kan bero vid sidan av den begränsade definitionen i lagen också bero på 
otillräcklig utbildning. Ytterliga ett problem som bidrar till osäkerheten är ovanan att använda 
begreppet. Det framgick ur intervjuerna att omhändertaganden enligt LVU är sällsynt och 
speciellt utifrån rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende”. Detta är en anledning till 
varför det är svårt för socialsekreterarna att skaffa sig beprövad erfarenhet i användandet av 
begreppet. Okunskap i användningen av begreppet leder till minskad rättssäkerhet för 
ungdomarna. De flesta socialsekreterare kände sig genom utbildningen inte förberedd på att 
använda juridiska begrepp som ”annat socialt nedbrytande beteende”. De är lämnad åt den 
enskilda att under arbetstiden lära sig användningen av rekvisitet. Osäkerheten visar sig 
igenom att socialsekreterare beskriver att de tar med alla beteenden en ungdom uppvisar och 
hoppas sedan på att länsrätten plockar ut de beteenden som kan leda till ett omhändertagande. 
Dessutom blev osäkerheten tydlig när socialsekreterare beskrev hur de diskuterade innan 
kring om målet ska gå igenom i länsrätten. Vissa socialsekreterare beskrev att de inte gjorde 
ansökan till länsrätten när de befarade att den ansökan inte skulle gå igenom. Detta kan leda 
till att länsrätten inte få pröva fall som skulle ha kunnat gå igenom. Här kan vi se ett tydligt 
problem med rättssäkerheten då det är domstolens uppgift att avgöra. 
 
Att skriva lagar så generella som möjligt som har gjorts i § 3 LVU är en medveten teknik som 
lagstiftaren använder sig av för att lagen ska kunna hålla över tid och täcka så många 
situationer som möjligt. Genom att det står att ett beteende måste utgöra en påtaglig risk för 
den unges hälsa och utveckling täcks det teoretiskt många olika situationer som ungdomar 
kan befinna sig i. Istället för att nämna alla riskfyllda beteenden i lagtexten kan man ändra 
användningen av lagen genom att få nya prejudikat och praxis. För att kunna göra detta måste 
socialsekreterarna, även om det innebär mycket arbete, göra ansökan om omhändertaganden 
till länsrätten. Om länsrätten avslår ansökan kan socialnämnden överklaga till högre instans. 
Genom att en högre instans bifaller socialnämndens ansökan kan avgöranden i det enskilda 
fallet bli ny praxis eller prejudikat och utgöra en ny informationskälla för socialsekreterarna. I 
intervjun med länsrättsdomaren nämnde denna att tolkning av LVU lagstiftningen och 
speciellt rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende i § 3 LVU är lämnat åt 
förvaltningsdomstolarna att avgöra. Enligt vår tolkning var detta även lagstiftarens avsikt. 
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Under uppsatsens gång har vi uppmärksammat socialtjänstens och domstolarnas skilda 
funktioner, som blivit mer tydliga genom litteraturstudier, inläsning av rättsfall och genom 
våra intervjuer. Socialsekreterarna har som uppgift att utreda och dokumentera den unges 
livssituation och framtida behov medan länsrätten har till uppgift att göra en bedömning om 
ett tvångsomhändertagande är nödvändigt och överensstämmer med gällande lag. De olika 
funktionerna blir även tydliga genom att det finns skillnader i kunskaper hos socionomer och 
jurister. Socionomers utbildning är bara delvis inriktad på juridik och processrätt som är en 
förutsättning för att utreda och föra mål i länsrätten. Socionomer är mest utbildade för att se 
och lösa olika sociala problem. Jurister är däremot utbildade på lagen och dess tillämpning. 
Jurister har inget krav på att lösa sociala problem. Dessa olika utbildningar kan vara enligt vår 
tolkning ligga till grund för olika syn på vilka beteenden som ryms i begreppet och hur § 3 
ska tillämpas. 
 
Alla intervjuade samt all insamlad litteratur poängterade att det handlar sällan om ett enstaka 
beteende utan är en del av en större problematik. Det finns alltså oftast flera beteenden som 
måste vägas in i bedömningen. Vidare är alla eniga om att beteenden måste kopplas till att 
finns en påtaglig risk för unges hälsa och utveckling som lagtexten kräver. Lagtexten har 
genom att skriva in att det måste finnas en påtaglig risk för den unges hälsa och utveckling 
täckt upp flera beteenden och situationer som den unge kan hamna i. Socialsekreterarnas 
uppgift är alltså att i utredningen trycka på och visa vilka risker det visade beteendet kan ha 
för ungdomen. 
 
Beteenden som ingår i begreppet och nämns av socialsekreterarna, länsrättsdomaren, juridisk 
litteratur och lagstiftningen är prostitution och vistelse i riskmiljöer med missbruk och 
kriminalitet men även enstaka brott.  
 
Däremot finns det olika åsikter om vilka andra beteenden som ingår. Detta beror på att dessa 
beteenden inte nämns i lagförarbeten. Skolproblem och skolk var beteenden som nämndes av 
fler socialsekreterarna. En del av de tillfrågade socialsekreterarna säger samtidigt att de vet 
eller tror att skolproblem inte anses av länsrätten vara nedbrytande beteende. En jämförelse 
med prejudikat och socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:15) visar att skolproblem inte 
kan räknas till socialt nedbrytande beteende. Detta säger även länsrättens domare men han 
säger samtidigt att skolskolk kommer sällan som enskilt beteende utan ingår i en större 
problembild.  
 
Våld, aggressivitet och utåtagerande beteende nämndes av de flesta intervjupersoner som 
beteenden som dessa lägger in i begreppet. Lagtexten, förarbeten och juridisk litteratur gör 
ingen hänvisning till dessa beteenden. En hänvisning görs dock i lagboken till ett 
prejudicerande fall RÅ 2 000:33 som handlar om aggressivitet och våld mot närstående och 
omgivning. Enligt RÅ 2 000:33 kan annat socialt nedbrytande beteende vara av att den unge 
är aggressiv och våldsam, visar tecken på att vara starkt impulsdriven och utåtagerande mot 
människor i sin omgivning, i detta fall familjen med även utomstående. Ungdomen hotade 
även andra människor med våld. Däremot visar ett annat rättsfall mål nr 7136-1999 som vi 
redovisat under rubriken prejudikat och praxis att våld, aggressivitet och utåtagerande inte 
alltid utgör en grund för omhändertagande enligt LVU. I detta fall ansåg kammarrätten att 
man enbart försökte tvångsomhänderta ungdomen för att skydda tredje man. Skydd mot tredje 
man är som tidigare visat inte syftet med LVU lagstiftningen.  
 
Om självskadebeteende och anorexia ryms inom begreppet annat socialt nedbrytande 
beteende är oklart. Socialsekreterarna och även länsrättsdomaren beskriver att dessa tjejer 
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oftast hänvisas till BUP och vårdas inom psykiatrin. Om det blir nödvändigt att 
tvångsomhänderta ungdomen med självskadebeteende och anorexia görs det oftast med hjälp 
av LPT (Lag 1991:1128 om psykiatrisk tvångsvård) säger länsrättsdomaren. Även om det blir 
tydligt att anorexia och självskadebeteende inte faller under socialtjänstens ansvarsområde 
finns det många ungdomar med sådan problematik inom socialtjänsten. En socialsekreterare 
uttrycker att samarbetet med BUP fungerar dåligt vilket gör att ungdomarna hamnar mellan 
stolarna. Detta kan, enligt vår åsikt, leda till att socialsekreterarna måste hitta en lösning på 
problematiken. Därför händer det ibland att man försöker få vård för ungdomarna via LVU. 
Enligt domstolspraxis kan vi se att anorexia inte räknas sim socialt nedbrytande beteende. 
Rättsfallet mål nr 2031-2002 som handlar om en 18 årig flicka med anorexiasjukdom visar 
detta. Socialtjänsten gjorde en ansökan om vård då flickan inte klarade av att gå i skolan eller 
att arbeta på grund av anorexiasjukdomen. Kammarrätten beskriver att man måste ställa 
frågan om sjukdomen anorexia är ett beteende som kan hänföras till ett sådant beteende som 
menas med ”annat socialt nedbrytande beteende” i 3 § LVU. I förarbeten står att man måste 
avvika från samhällets grundläggande normer. Vad det innebär belysas med exempel som 
enstaka brott, vistelse i missbruksmiljöer och prostitution. Kammarrätten menar att det finns 
också andra uttryck på social missanpassning som åsyftas med begreppet ”annat socialt 
nedbrytande beteende”. Att ungdomen inte kan fullfölja skolan är däremot ingen grund för 
LVU. Det krävs även alltid att beteendet innebär en påtaglig risk för hälsa och utveckling. 
Enligt kammarrätten ger varken lagtext, förarbeten eller praxis stöd för att det beteende, alltså 
inte kunna arbeta eller gå i skolan, som flickan har pga. sin sjukdom är sådant socialt 
nedbrytande beteende som menas i 3 § LVU. De lagliga förutsättningarna för vård enligt 
LVU saknas alltså. 
 
Enligt vår åsikt kan man förklara avslaget med olika sätt att tänka hos socialtjänsten och 
kammarrätten. Utgångspunkten är ungdomens beteende, alltså att inte kunna sköta skolan 
eller ett arbete, inte sjukdomen i sig. Samtidigt tycker vi att det är förståligt med tanke på att 
socialtjänsten måste hitta en lösning för att kunna ge flickan den vård hon behöver. Detta är 
inte domstolarnas uppgift. Domstolarnas uppgift är enbart att göra bedömningen om 
förutsättningarna för vård med stöd av LVU föreligger.  
 
En av socialsekreterarna nämnde klotter och användning av anabola steroider som beteenden 
som faller under begreppet annat socialt nedbrytande beteende. Länsrättsdomaren berör inte 
dessa beteenden. Klotter omnämns inte i lagförarbeten eller juridisk litteratur. Användning av 
anabola steroider kommenteras däremot i juridisk litteratur och i socialstyrelsens allmänna råd 
SOSFS 1997:15 som socialt nedbrytande. 
Promiskuöst beteende nämndes av alla intervjuade socialsekreterare och länsrättsdomaren. 
Socialsekreterarna nämnde situationer som att flickorna tog nakenbilder på sig själva och 
sålde på Internet men även att vissa av flickorna vistades i miljöer där det fanns stor risk att 
de utnyttjades sexuellt. Lagtexten, lagförarbeten och juridisk litteratur nämner inte 
promiskuöst beteende. Samtidigt kan vi dra slutsatserna att socialsekreterarna la in sådant 
beteende då lagförarbeten hänför till problembeteenden kring sexualitet som prostitution och 
uppträdande på sexklubb. 
 
Lagförarbeten beskriver beteenden som faller under rekvisitet, som beteenden som avviker 
från samhällets grundläggande normer. Lagförarbeten ger ingen information vad dessa 
normer kan vara. Alla intervjuade fick därför frågan om vad de ansåg vad samhällets 
grundläggande normer. Frågan var viktigt på grund av att det är socialsekreterarna som 
skriver utredningarna och det blir därför deras egna värderingar och normer som avgör vilka 
beteenden som är avvikande. Detta bekräftades även av flera socialsekreterare. Alla 
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intervjupersoner ansåg att frågan om normer var svår att svara på. Enligt vår tolkning kan 
detta leda till flera problem. Att de tillfrågade inte tidigare har funderat på vilka beteenden de 
anser vara avvikande från samhällets normer kan göra det svårt att tolka begreppet annat 
socialt nedbrytande beteende. Ett annat problem med att använda egna värderingar som 
måttstock är att man påverkas för mycket av sin egen bakgrund, vilket även nämndes av en 
socialsekreterare.  
 
En jämförelse av våra resultat ur intervjuerna med Schlytters studie som har redovisas som 
tidigare forskning har vi bara delvis hittat belägg för hennes fynd. Schlytter har granskat 
användandet av rekvisitet ”ett annat socialt nedbrytande beteende” utifrån olika 
problemsituationer som förekommer och har jämfört dessa med riktlinjerna och 
konkretiseringarna i förarbeten. Schlytter kom fram till att det finns flickor som får vård på 
grund av att de uppvisar ett annat socialt nedbrytande beteende, trots att problematiken inte 
överensstämmer med beteenden som framgår ur lagförarbeten. Exempel på detta är psykisk 
störning, självmordsbenägenhet, aktiv sexualitet, självskadebeteende, våghalsigt beteende,   
och anorexia som grunder för tvångsomhändertaganden.  
 
Våra intervjuresultat har delvis överensstämmande fynd. I intervjuerna vi genomförde 
nämndes inte självmordbenägenhet, psykisk störning eller våghalsigt beteende som beteenden 
som ryms inom begreppet annat socialt nedbrytande beteende. Inte heller de granskade 
litteraturen nämnde dessa beteenden. Däremot nämndes beteenden som självskadebeteende, 
aktiv sexualitet och anorexia i våra intervjuer. Schlytter anser att tvångsomhändertaganden på 
grund av dessa beteenden inte överensstämmer med i lagen avsedda beteenden. Alla 
ovannämnda självdestruktiva beteenden ingår enligt Schlytter inte i begreppet ”annat socialt 
nedbrytande beteende”. Schlytter anser vidare att aktiv sexualitet inte är tillräcklig för att 
kallas socialt nedbrytande beteende och det kan inte heller ses som att flickorna inte följer 
uppställda samhällsnormer men att domstolarna anser detta vara ett normbrott. Schlytter drar 
slutsatsen att rättspraxis inte följer förarbetarna till lagen. Genom exempel vi fick via 
intervjuerna kan vi hålla med om att det finns flickor som omhändertas på grund av beteenden 
som hänger ihop med aktiv sexualitet. Om vi följer Schlytters resonemang måste dessa 
omhändertaganden strida mot lagen. 
 
Länsrätten fattar beslut om vård av unga enligt LVU och avgöranden baseras på 
socialtjänstens utredning. Att länsrätten använder i sina domskäl samma beteenden som 
socialtjänsten har tryckt på, visar på att de har samma uppfattning om vad rekvisitet 
innehåller. Om länsrätten istället fäster sig vid andra beteenden än de som socialtjänsten har 
ansetts vara de mest allvarliga kan det tyda på olika tolkningar av begreppet utifrån lagen 
även om länsrätten har bifallit socialnämndens ansökan. Genom intervjuer med 
socialsekreterarna och exempel dessa har nämnt har vi sett att så kan vara fallet. 
 
I intervjuerna med två av socialsekreterarna framkom det att det offentliga biträdet för 
ungdomens sida hade en avgörande roll i det enskilda fallet om omhändertagandet gick 
igenom i domstolen eller inte. Det är biträdets uppgift är att föra den unges talan under 
förhandlingen. Socialsekreterarna berättade att vissa av biträdena var mer engagerande än 
andra. Några av biträdena uppfattade rättegången nästan på ett sådant sätt att den unge skulle 
dömas för en brottslig handling istället för att den unges behov av vård. Andra biträden 
uttryckte istället att även dom ansåg att ungdomen behövde vård. Vi ställer oss frågande om 
deras personliga uppfattningar ska bli styrande för vilket försvar ungdomen får. Enligt vår 
åsikt minskar det rättsäkerheten för den unge under processen om det offentliga biträdet inte 
är klar vilken roll den har i pågående förhandlingen. 
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 6. Diskussion  
 
Syfte med uppsatsen har varit att ge en bättre förståelse av vad som menas med  
begreppet ”annat socialt nedbrytande beteende” i § 3 LVU och visa eventuella skillnader i hur 
lagstiftningen, domstolar och socialtjänsten använder detta begrepp. Det har vi gjort genom 
att titta på lagstiftningen, förarbeten, domstolspraxis och juridisk litteratur. För att få en bättre 
förståelse hur socialsekreterare tolkar och använder begreppet har vi genomfört intervjuer då 
det inte finns litteratur som beskriver hur dessa använder begreppet. Vi har även intervjuat en 
länsrättsdomare för att se hur länsrätten resonerar kring begreppet. Vi tycker att vårt syfte 
med uppsatsen och problemfrågeställningar har besvarats på ett till tillfredställande sätt. 
 
De viktigaste fynden som gjordes under uppsatsens gång är att själva lagtexten inte ger en 
tydlig definition av rekvisitet. De exempel på användningsområdet som nämns i förarbeten 
återkommer i berörd litteratur, Detta leder till svårigheter i tolkningen av begreppet och vilka 
situationer den är tillämplig för i det dagliga arbetet för socialsekreterare och domstolar. 
Denna osäkerhet innebär att rättsäkerheten i användningen av lagen är nedsatt. Samtidigt har 
vi under studiens gång upptäckt att lagen är medvetet skriven på ett sådant sätt då 
lagstiftningen ska hålla över tid och kunna användas på så många situationer som möjligt. 
Istället är det domstolarnas uppgift att definiera begreppet genom prejudikat och praxis. Vi 
har kommit fram till att socialsekreterare kan ha missförstått sin roll i denna process då de 
inte är medvetna om att de kan göra ansökan om vård enligt LVU till länsrätten och på så sätt 
bidra till att få konkreta exempel på situationer där begreppet är tillämplig. De kan vara 
delaktiga i att ändra rättspraxis. En aspekt på att använda sig av praxis och prejudikat är att 
man måste göra en bedömning om det enskilda fallet handlar om samma sak som prejudikatet 
och om beteendet har samma styrkenivå. Vi har även upptäckt hur viktigt det är att göra en 
koppling mellan beteendet och risken beteendet innebär för den unge.  
 
Skillnader i användandet och tolkning av begreppet kan enligt vår studie ha flera orsaker. En 
orsak är att socionomutbildningen inte förmedlar de juridiska kunskaper för att kunna förstå 
den rättsliga problematiken. Även avsaknad av bra informationskällor bidrar till osäkerhet i 
tolkningen.  
 
I analysen har vi gjort en sammanställning på olika beteenden som kan rymmas under 
begreppet och gett de olika informationskällors syn på om § 3 LVU är tillämplig. 
 
Styrkan med studien vi har genomförd är att vi har gett en omfattande bild av tillgänglig 
litteratur om ämnet. Vi har försökt att ge olika vinklingar på problemet genom att genomföra 
intervjuer med socialsekreterare, en länsrättsdomare och redovisa olika rättsfall.  
 
En svaghet med studien är att vi enbart har ett begränsat antal av intervjuer och att 
intervjupersonerna frågades om sina egna åsikter och erfarenheter. Detta innebär att vi inte 
kan generalisera våra fynd på hela Sverige. En annan svaghet vi kan se är att vi inte kan 
kontrollera om de orsakerna till skillnader i användandet av begreppet vi har hittat är sanna. 
 
Under intervjuerna framkom det att begreppet ”annat socialt nedbrytande beteende” mest 
används i fall som handlar om tjejer. Könsaspekten var inget vi har undersökt men blev 
väldigt tydligt under samtalen med socialsekretare och länsrättsdomaren. Då det i 
lagförarbeten pratas mycket om prostitution, vistelse i olämpliga miljöer och uppträdandet på 
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sexklubb blir det lätt att man för tankarna till problem kring sexualitet när begreppet ”annat 
socialt nedbrytande beteende” ska tillämpas. Samhället har tyvärr fortfarande åsikten att 
sexualitet är mer farligt och problematisk för tjejer. Det gäller alltså olika normer för könen 
och tjejers sexualitet anses utgöra en påtaglig risk för deras hälsa och utveckling.  
 
Vi kunde även se under intervjuerna att socionomutbildningen, som alla hade förutom en, inte 
var tillräcklig för att ge de juridiska kunskaperna som behövs för att arbeta som 
socialsekreterare. Osäkerheten var stor bland de intervjuade socialsekreterarna över den 
juridiska processen och hur man använder och tolkar olika informationskällor. 
Socionomutbildningen är en bred utbildning och leder till många olika yrken. Som en av 
socialsekreterarna sa under intervjun: ”Socionomutbildningen utbildar inte socialsekreterare.” 
Problemet med detta enligt vår åsikt är att kraven på kunskapen ändå finns efter avslutad 
utbildning. Frågan är om socialtjänsten måste se till att deras anställda får en intern utbildning 
som kan förberedda dem på deras kommande uppgifter. 
 
I början av uppsatsen uppfattade vi rekvisitet som väldigt diffus och svårtolkad. Under arbetet 
har våran uppfattning förändrats och vi förstår nu varför lagen är skriven så pass allmänt 
hållen. Vi förstår nu bättre hur lagen ska tolkas och hur vi ska använda oss av domstolspraxis 
som informationskälla. Vi hoppas att vår uppsats kan bidra till att öka förståelsen och kunskap 
om rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende”. 
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Bilaga 1: Intervjuguide Socialsekreterare 
 

 
1. Hur vanligt tycker du att det är att ni här på socialkontoret gör omhändertaganden utifrån 
rekvisiten ”annat socialt nedbrytande beteende”? 

 
Underfrågorna: 

• Finns det någon statistik? 
• Är det din egen uppfattning? 
• Förekommer det fall då rekvisiten används då en person bör omhändertas men som 

inte riktigt passar under rekvisiterna missbruk eller kriminalitet? 
 
2. Vad lägger du själv in i begreppet ”annat socialt nedbrytande beteende”? 
 

Underfrågorna: 
• Vilka beteenden ryms under begreppet? 
• Kan du ge exempel och situationer? 
• Finns beteenden du tycker borde falla in under begreppet? 
• När tycker du att sådana beteenden utgör en påtaglig risk? 
• I juridisk litteratur beskrivs beteenden som faller under begreppet ”annat socialt 

nedbrytande beteende” som beteenden som avviker från samhällets normer. Vilka 
normer ser du som avvikande? 

• Hur resonerar du när du använder begreppet i en utredning? Hur skriver du? 
• Anser du att din tolkning av begreppet är samma som dina kollegors? Råder 

samstämmighet på avdelningen, enligt dig? 
 

3. Vart hämtar du information om vilka beteenden som ryms inom begreppet ”annat socialt 
nedbrytande beteende”? 
 

Underfrågorna: 
• Lagboken 
• Prejudikat 
• Förarbeten 
• Arbetskamrater 
• Chefer 
• Återkoppling inom arbetsgruppen efter ett LVU mål i Länsrätten? 
• Diskussioner inom arbetsgruppen? 
• Utbildningar? 

 
4. Hur tycker du att utbildningen har förberett dig på att använda och tolka begreppet? 
 

Underfrågorna: 
• Skolans namn 
• Examinationsår 
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• Kurser, diskussioner 
• Borde det göras förändringar i utbildningen? 

 
 
 
5. Upplever du att Länsrättens tolkning överensstämmer med din tolkning av begreppet? 
 

Underfrågorna: 
• Kräver Länsrätten komplettering och konkretisering? 
• Blir det ofta avslag? 
• Får ni återkoppling så att ni vet hur ni ska skriva så att målet håller i 

domstolen? 
• Hur ofta? 
• Är du nöjd med den återkopplingen? 
• Upplever ni att socialtjänsten och Länsrätten använder begreppet lika? 
 

6. Upplever du att lagstiftaren, socialsekreteraren och länsrätten lägger i samma betydelse i 
begreppet? 
 

Underfrågorna: 
• Om det finns skillnader, vilka är de?  
• Vad kan det bero på? 
• Vilka beteenden finns det samma syn på? 
• Vad kan det beror på? 
• Upplever du att lagstiftaren eller domstolen är tillräcklig konkret i hur begreppet 

ska användas och för vilka beteenden begreppet är tillämplig? 
• Om nej, varför? 
• Vad borde göras istället? 
 

Bilaga 2: Intervjuguide Länsrätten 
 
Hur vanligt tycker du att det är att ni här på socialkontoret gör omhändertaganden utifrån 
rekvisiten ”annat socialt nedbrytande beteende”? 

 
Underfrågorna: 

• Finns det någon statistik? 
• Är det din egen uppfattning? 
• Förekommer det fall då rekvisiten används då en person bör omhändertas men som 

inte riktigt passar under rekvisiterna missbruk eller kriminalitet? 
 
Vad lägger du själv in i begreppet ”annat socialt nedbrytande beteende”? 
 

Underfrågorna: 
• Vilka beteenden ryms under begreppet? 
• Tycker du att självskadebeteende, anorexia, promiskuöshet, utåtagerande beteende, 

gränslöst beteende, prostitution samt vistas i riskmiljöer (knarkarkvart etc.) är 
beteende som ryms under begreppet? 

• Kan du ge exempel och situationer? 
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• Finns beteenden du tycker borde falla in under begreppet men inte gör det idag? 
• När tycker du att sådana beteenden utgör en påtaglig risk? 
• I juridisk litteratur beskrivs beteenden som faller under begreppet ”annat socialt 

nedbrytande beteende” som beteenden som avviker från samhällets normer. Vilka 
normer ser du som avvikande? 

• Hur resonerar du när du använder begreppet i en förhandling? Hur skrivs domen och 
domskälen? 

• Anser du att din tolkning av begreppet är samma som dina kollegors? Råder 
samstämmighet på avdelningen, enligt dig? 

 
Vart hämtar du information om vilka beteenden som ryms inom begreppet ”annat socialt 
nedbrytande beteende”? 

 
Underfrågorna: 
• Lagboken 
• Prejudikat 
• Förarbeten 
• Arbetskamrater 
• Chefer 
• Återkoppling inom arbetsgruppen efter ett LVU mål i Länsrätten? 
• Diskussioner inom arbetsgruppen? 
• Utbildningar? 

 
Hur tycker du att utbildningen har förberett dig på att använda och tolka begreppet? 
 

Underfrågorna: 
• Skolans namn 
• Examinationsår 
• Borde det göras förändringar i utbildningen? 

 
Upplever du att Socialsekreterarnas tolkning av begreppet överensstämmer med Länsrättens 
tolkning av begreppet? 
 

Underfrågorna: 
• Kräver ni av Socialsekreterare komplettering och konkretisering av 

utredning? 
• Blir det ofta avslag? 
 
 

Upplever du att lagstiftaren, socialsekreteraren och länsrätten lägger i samma betydelse i 
begreppet? 
 

Underfrågorna: 
• Om det finns skillnader, vilka är de?  
• Vad kan det bero på? 
• Vilka beteenden finns det samma syn på? 
• Vad kan det beror på? 
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• Upplever du att lagstiftaren eller domstolen är tillräcklig konkret i hur begreppet 
ska användas och för vilka beteenden begreppet är tillämplig? 

• Om nej, varför? 
• Vad borde göras istället? 
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