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Abstract 

This study has its focus on 22§ LVU and to see if the social service using 22§ LVU as their 

prevention work to prevent compulsory treatment for youth with behavior problems likes 

criminality and drugs. The study has used qualitative interviews and content analysis. The 

interviews are done with five different social services from five different cities. Purposeful 

sampling was used to choose this social services and cities. The conclusion for the study is 

that 22§ LVU doesn’t applied in any of the social service in this study. And the social service 

have not applied 22§ LVU because they didn´t know it existed and don´t think it´s effective. 

But all of the social services are using many kinds of other prevention works for youth with 

behavior problems. 

Keywords: 22§ LVU, Behavior problems, Prevention work.  
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Förord 

Studiens författare vill tacka alla intervjupersoner för att de ställt upp. Studien hade inte 

kunnat genomföras om inte ni ställt upp med er kunskap om mellantvång och era berättelser 

om ert arbete. Med hjälp av er så har vi fått en bra bild om hur mellantvång fungerar på era 

socialtjänster.  Vi vill även tacka vår handledare som har stöttat hos och hjälpt oss att få denna 

uppsats att bli så bra som möjligt. 
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1. Inledning  

Socialtjänstlagen kap 1, 2§ anger att samhället har ett särskilt ansvar för barn och ungdomar 

under 18 år. Socialarbetarens roll är att förhindra att ungdomar kommer i utanförskap samt att 

motverka sociala problem. Detta kan bland annat göras med hjälp av frivilliga insatser men 

också genom tvångsinsatser. Under 2013 blev 32 600 barn och unga någon gång placerade i 

öppen eller slutenvård med heldygnsinsats med stöd av (SFS 2001:453) Socialtjänstlagen 

[SoL] eller (SFS 1990:52) Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga [LVU] 

(Socialstyrelsen 2014). Socialarbetaren måste alltid ha barnets bästa i åtanke, begreppet Barns 

bästa härleds från Barnkonventionen (Convention on the rights of the child, 1989 [CRC]). 

Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 och ska därför beaktas i samtliga ärenden som rör 

barn vare sig det handlar om personer inom skolan, polisen eller socialtjänsten. Konventionen 

fungerar också som ett stöd för socialarbetare. Det är främst artikel 3 och 12 som ska beaktas 

när det gäller tvångsinsatser med stöd av LVU. Artikel 3 innebär att samhället ska tillförsäkra 

sig att barnet får skydd och omvårdnad med hänsyn till barnets rättigheter och skyldigheter. 

Artikeln belyser att barnets bästa alltid ska komma i första hand i beslut som rör barnet. 

Artikel 12 menar att varje barn har rätt att säga vad barnet tycker och tänker, samt ska barnets 

röst höras i alla frågor som rör barnet, men hänsyn till barnets ålder och mognad (CRC, 1989; 

Zermatten, 2010). 

Tvångsinsatser för eller mot barn har funnits länge i Sverige, däremot är förebyggande 

insatser en relativt ny företeelse i svensk barnavård. Av lagstiftningen från början av 1900-

talet t.ex. (SFS1902:67) Lag angående uppfostran åt vanartade och i sedligt afseende 

försummade barn, framgår att det samhällspreventiva perspektivet är tydligt uttalat, det var 

samhället som skulle skyddas från de vanartiga barnen. Barnets eget behov och förebyggande 

insatser lyste helt med sin frånvaro. Med stöd av 1924 års Barnavårdslag fick samhället 

möjlighet att omhänderta barn för deras eget bästa. Det vill säga barn som riskerar uppenbar 

kroppslig vanvård, hit räknas misshandel, vanvård eller annan fara för barnets liv och hälsa. 

1960 kom en ny barnavårdslag och målet med den nya lagen var att barnavårdsverksamheten 

skulle bli mer effektiv och förebyggande insatser skulle erbjudas för barn. Av förarbeten till 

lagen framkom även att det nu sågs som viktigt för sociala myndigheter, polisen och skolor att 

samarbeta om barnet (Hamreby, 2004; Janson, 2004, SOU 1986:20).  
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Socialtjänstlagen [SoL] ersätter 1982 den äldre barnavårdslagstiftningen. Socialtjänstlagen var 

och är ett hjälpmedel för socialsekreterarna att arbeta tillsammans med föräldrar och barn 

primärt mot att assistera familjer med frivilliga insatser. I den nya Socialtjänstlagen angavs 

också att socialtjänsten skall arbeta med förebyggande insatser och insatserna skall sättas in så 

tidigt som möjligt, helst så fort socialtjänsten får kännedom om problemet. Förebyggande 

insatser är ofta inriktade på det individuella problemet/problemen. Alla i familjen ska få den 

hjälp som behövs och föräldrarna ska vara delaktiga i vården såvida inte barnet inte tar skada 

av detta (SOU 1986:20; Janson, 2004). Samma år som Socialtjänstlagen införs utformades 

också möjligheten till tvångsinsatser genom LVU (Nordlöf, 2005, SOU 1986:20). Barn och 

unga kan beredas vård inom LVU utifrån två paragrafer. 2§ LVU innebär att den unge utsätts 

för psykisk eller fysiskt misshandel, eller andra brister i omsorgen som medför en påtaglig 

risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. 3§ LVU innebär att den unge själv utsätter 

sig för en påtaglig risk genom att skada sin hälsa eller utveckling genom missbruk, 

kriminalitet eller något annat socialt nedbrytande beteende (SFS 1990:52). Socialt 

nedbrytande beteende menas med att den unge avviker från samhällets normer på ett påtagligt 

riskfullt sätt såsom att ungdomen säljer sin kropp för pengar eller vistas i knarkkvarter 

(Flodström Nilsson, 2004).   

I SoL respektive LVU regleras flera olika typer av insatser för barn och ungdomar. 

Familjehem samt hem för vård och boende [HVB] är de vanligaste insatserna både förr och nu 

och insatserna kan ges med eller utan samtycke. Vård i familjehem används främst för 

tillfälliga placeringar, miljöombyte eller behandling (Nordlöf, 2005).  För barn och ungdomar 

som behöver särskilt noggrann tillsyn eller har särskilda vårdbehov där familjehem eller HVB 

är otillräckliga finns också så kallade § 12 hem. LVU § 12 hem gäller alltså tvingande vård 

vid särskilda boenden och de ungdomar som vårdas där vårdas med stöd av 3§ LVU på grund 

av kriminalitet eller missbruk. Sedan 1994 har Statens institutionsstyrelse [SiS] ansvar för de 

så kallade § 12 hemmen. Några år efter SoL och LVU:s introduktion tillkom en paragraf i 

LVU: § 22. Det är det så kallade mellantvånget i LVU.  Paragrafen tillkom då det ansågs att 

det var för stort utrymme mellan frivillig vård och tvångsvård. 22§ LVU såg som en möjlighet 

att kunna förhindra tvångsingripande gentemot den unge som är på väg att utsätta sin hälsa 

eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk, kriminalitet, eller något annat 

socialt nedbrytande beteende. Det ska kunna antas att den unge på grund av sitt beteende 

kommer att behöva vård med stöd av 3§ LVU om beteendet fortsätter. Beslut om mellantvång 

innebär mer eller mindre intrång i den unges handlingsfrihet. 22§ LVU tillsattes för att bli en 
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hjälp för socialtjänsten att tidigare ingripa utan att behöva ta till mer tvångsåtgärder än vad 

som anses behövliga för ungdomen (Nordlöf, 2005, SOU 1986:20).  

Genom 22§ har socialtjänsten möjlighet till att undvika tvångsomhändertagande av barn som 

riskerar placering enligt 3§ LVU. Mellantvång innebär att förebyggande insatser kan sätts in 

för att motverka ett faktiskt omhändertagande enligt 3§ LVU. De två insatserna som står 

tillbuds enligt 22§ är kvalificerad kontaktperson eller annan öppenvårdsbehandling. Insatsen 

kvalificerad kontaktperson tillsattes 2007. Kvalificerad kontaktperson liknar kontaktperson, 

men kvalificerad kontaktperson är utbildad och ska ge ungdomen särskilt stöd samt 

vägledning för att ungdomen inte ska riskera att hamna i missbruk, kriminalitet eller annat 

socialt nedbrytande beteende. Öppenvårdsbehandling gäller olika typer behandlingsinsatser 

socialtjänsten kan erbjuda den unge. Efter sex månader ska en omprövning om tvångsinsatsen 

enligt 22§ ska fortsätta eller ej övervägas av Socialnämnden (Flodström Nilsson, 2004; 

Norström & Thunved, 2012; Singer, 2012; Socialstyrelsen 2011; SoS-rapport 1998:5).  

 

Fokus för studien är 22§ LVU, mellantvång. Ungdomar inom 3§ LVU växer och deras 

beteende blir till allt mer jobb för socialtjänsterna. Hur gör socialtjänsterna med dessa barn 

och ungdomar, använder de sig av mellantvång som en förebyggande insats då det ska 

motverka tvångsomhändertagande enligt LVU. Om detta inte görs, vad görs då istället? 

Socialt arbete har som uppgift att hjälpa och stötta barn och ungdomar som på olika sätt 

hamnat utanför normen. Därför är det viktigt att socialt arbete löpande undersöker hur faktiskt 

samhällets insatser fungerar.   

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida insatser enligt 22§ LVU tillämpas i förebyggande 

syfte för ungdomar som riskerar placering enligt 3§ LVU i utvalda kommuner.  

· I vilken utsträckning tillämpas mellantvång?  

· Tillämpas mellantvång, varför/varför inte? 

· Vad används istället för mellantvång? 
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2. Tidigare forskning  

Genom forskning och litteratur så kan vi konstatera att det finns lite forskning kring tvingande 

förbyggande insatser internationellt. I Sverige är det främst SoL insatser som räknas som 

förebyggande insatser för barn och ungdomar som riskerar placering enligt LVU.  

Sverige är unikt när det handlar om LVU-lagstiftningen och insatsen mellantvång. Övriga 

länder i norden använder sig också av liknande tvångsvård som finns i svenska LVU, men är 

inte tvingande mot barnet/ungdomen på samma vis (Storbjörk, 2010).  I Sverige så har fler 

propositionsförslag till riksdagen gjorts. I proposition 1984/85:171- om särskilda insatser 

inom socialtjänsten för ungdomar i samband med missbruk och kriminalitet m.m. belyses att 

det måste bli tydligare riktlinjer för socialarbetaren när det kommer till att hantera barn och 

ungdomar med missbruksproblematik eller kriminalitet. Syftet med propositionen var att 

förtydliga socialtjänstens ansvar för barn och ungdomar i synnerhet ungdomar med kriminellt 

beteende eller missbruksproblematik. Proportionen 2005/06:165 -Ingripanden mot unga 

lagöverträdare, syfte var att utveckla samt förbättra påföldssystemet för unga lagöverträdare. 

Propositionen belyser vikten av förebyggande insatser för barn och ungdomar som riskerar att 

utföra kriminella handlingar. Förslaget menar att nyckeln till att förebygga kriminalitet på 

lång sikt är att tidigt sätta in förebyggande insatser. Båda propositionerna har lämnats till 

regeringen för att samhället och socialtjänsten ska få bättre möjlighet och mer förebyggande 

insatser för att motverka ungdomars kriminella handlingar och drogproblematik, detta för att 

motverka att ungdomens beteende blir för allvarligt så att socialtjänsten behöver kopplas in 

och besluta om 22§ LVU, eller i värsta fall besluta om ett tvångsomhändertagande.  

Men det är inte bara Sverige eller norden som det finns någon form av tvångsvård för unga. 

Frankrike har en lag som liknar LVU. Fransk socialtjänst arbetar mycket med frivillighet men 

kan omhänderta barn och ungdomar under tvångsvård om det finns konkreta bevis (SaVoja, et 

at., 2008). Ett av de fem största problemen som finns i den lilla nationen Singapore är 

gängbildningar, därför läggs årligen mycket pengar på olika behandlingsmetoder. Många av 

dess ungdomar har aggressivitetsproblem (Chu, et al., 2014). I USA sätts det snabbt in 

förebyggande insatser för ungdomar med aggressivitetsproblem eller om de utfört kriminella 

handlingar precis som i Singapore. Några av dessa förbyggande insatser är att samhället 

fokuserar på ungdomen och ungdomens relationer samt samhällets normer. Detta kan både 

ske genom tvång och frivillighet. (Henggeler, et al,. 2012; Yonas, et al,. 2013). För att hjälpa 

aggressiva barn i USA så används CBI cognitive-behavior intervention där socialarbetarna 

arbetar med samtal där ungdomen får respons och bygger nya sätta att hantera sin 
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aggressivitet. Forskare i USA har kommit fram till att aggressivitet i unga år leder till 

kriminalitet senare i livet. Det är en av anledningarna till att USA arbetar mycket med 

förebyggande arbete för aggressivitet (Barnes, et al,. 2014). Ungdomar med aggressivt 

beteende i Sverige får ofta genomgå behandlingsformen ART vilket står för aggression 

replacement training. Sveriges metod liknar USA då även ungdomarna inom ART får 

genomgå en behandling för att lära sig känna igen sina känslor och försöka få en förståelse till 

varför ungdomen själv blir aggressiv i olika situationer (Kaunitz & Strandberg, 2009). Från 

Kanada rapporteras att det t.ex. finns tvingande förebyggande insatser för barn och ungdomar, 

som visar tendenser till att bli sexualförbrytare. För dessa ungdomar, främst pojkar ges 

insatser så snart som möjligt efter det att deras sexuella tendenser uppmärksammats. Några av 

dessa insatser är samtal med kurator, behandlingshem och även mediciner för att minska 

testosteronet (Wanklyn, et al., 2012).  

USA har forskat på ungdomar med ett drogmissbruk och menar på att en insats blir mer 

effektiv om den unges föräldrar stöttar dem igenom hela processen för att bli fri från droger. 

USA sätter in insatsen multi system terapi [MST] för dessa ungdomar där föräldrarna bör vara 

med. Men USA kan inte tvinga föräldrarna att stötta sina barn under denna insats och därför 

är det ingen tvingande insats. Forskare i USA har kommit fram till att ungdomar som 

genomför kriminella handlingar oftast saknar självkontroll och har svårt att skapa sociala 

kontakter. Därför sätts olika förbyggande insatser in för att ungdomen ska få hjälp att skapa 

kontakter samt få hjälp med sin självkontroll. Det finns även ett stöd för föräldrar om hur de 

kan skapa kontakt med sina barn för att lära ungdomen att kontrollera sitt beteende i olika 

situationer. Om inte detta fungerar så erbjuds olika behandlingar som professionella håller i 

(Na, & Paternoster, 2012). Behandlingsformen med att involvera föräldrar som USA 

använder sig av liknar många socialtjänsters familjebehandlingsmetoder som senare beskrivs i 

resultatet. I vissa delstater i USA använder man ett program som heter strengthening families 

program [SFP]. Det är ett strukturellt program där föräldrar och barn under första timmen är i 

olika grupper där de praktiskt övar en metod. Under andra timmen sätts föräldrar och barn 

ihop och sen blir det hela familjen. Programmet som socialarbetarna använder i SFP är skapat 

för att de professionella ska arbeta mycket med föräldrarna där föräldrarna lär sig att hantera 

olika situationer och att finna sin föräldraroll. Med barnen arbetar socialarbetarna med sociala 

kontakter, aggressivitet eller hur de ska kontrollera sitt drogmissbruk. Inom SFP finns det 

även familjeterapi och hjälp i hemmet (Kumpfer, et al,. 2010).  
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3. Metod 

Den vetenskapsteoretiska ansatsen i studien är hermeneutisk. Studiens design och 

empiriinsamling gjordes med hjälp av intervjuer. Undersökningen är till för att se om 

socialtjänsterna använder sig av mellantvång och då är kvalitativ metod att föredra då vi får en 

möjlighet att ställa följdfrågor och gå djupare in på studiens ämne. Vi får hjälp att förstå om 

socialtjänsterna använder sig av mellantvång eller inte. Syftet med intervjuer var att få 

information och möjlighet att få fakta om socialtjänsternas erfarenheter av handläggning i 

barnavårdsärenden där frivilliga insatser kan vara aktuella. Datainsamlingen är utifrån 

socialtjänsternas perspektiv, detta är viktigt att poängtera eftersom studiens baseras på 

socialtjänsternas erfarenheter av att tillämpa 22§ LVU. Genom att studien använder sig av 

intervjupersoner som talar om hur deras socialtjänst arbetar så får studien en unik utformning 

där varje socialtjänsts erfarenhet av att tillämpa mellantvång är av stor betydelse (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Widerberg, 2002). 

Under samtliga intervjuer medverkade vi båda, vi valde att båda hålla i intervjun och ställa 

frågor till intervjupersonen. Intervjuerna var halvstrukturerade och intervjuguide kan läsas 

under bilaga 2. Halvstrukturerad intervju valdes då intervjupersonerna fick stort utrymme att 

själva förklara socialtjänstens arbete samt att det gav oss en möjlighet att ställa följdfrågor och 

gå djupare in i socialtjänstens arbete. Två av intervjuerna gjordes personligen medan tre av 

intervjuerna gjordes via telefon detta för att socialtjänsterna ansåg att det var lättare för dem 

att göra intervjun via telefon. Samtliga intervjuer spelades in på mobiltelefon, med 

intervjupersonernas samtycke. Intervjuerna spelades in eftersom det gjorde att studiens 

författare kunde lyssna på intervjun i efterhand och på så sätt kunna transkribera intervjuerna 

korrekt.  

Intervjuerna har analyserats med stöd av innehållsanalys med fokus på meningskoncentrering. 

Bakomliggande teman i det insamlade materialet utgjorde grunden för tematisering. Vi 

arbetade med ett kodningsschema med hjälp av teman från datainsamlingen, vilket menas 

med att vi bröt ner intervjuerna till mindre och mer hanterbara teman. Vi började efter 

transkriberingen att läsa varje intervju var för sig. Därefter diskuterades intervjuerna för att ta 

fram vad studiens författare ansåg vara viktigt vid första läsningen. Därefter lästes varje 

intervju en gång till och vi försökte gemensamt bryta ut vad som ansågs viktigast i texten. I 

detta stadie försökte vi att se likheter och skillnader mellan de olika myndigheternas arbete. 

Vid en tredje läsning fann vi kommentarer och nyckelord som sedan blev olika teman för 

vidare analysering. Teman som blev av analysmetoden är tillämpas lagen, varför/varför inte?, 
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socialtjänsternas förebyggande insatser för ungdomar inom 3§ LVU samt vad gör 

socialtjänsterna i allmänhet när det gäller förebyggande insatser? Därefter analyserade vi 

intervjuerna och skrev resultatet. Se vidare under resultat.  

Fokus för studien är socialtjänster som arbetar med barn och ungdomar vilka riskerar få beslut 

om 22§ LVU eller placering enligt 3§ LVU. Valet av kommuner att adressera var målinriktat 

då studiens författare ville ha med storstäder samt mindre orter i uppsatsen Anledningen till 

valet av att både använda storstäder samt småstäder i studien var att studiens författare ville se 

om det var skillnad i tillämpningen av mellantvång i storstad respektive småstad.  Åtta 

socialtjänster kontaktades i norra Sverige och det etablerades kontakt och genomförde 

slutligen intervjuer med fem av dessa. Vi har försökt motverka intervjueffekten genom att inte 

ställa ledande frågor till intervjupersonen samt att inte försöka påverka intervjupersonerna till 

att ge oss felaktiga svar bara för att det skulle gynna studien. Vi har hållit oss objektiva under 

sammanställningen av resultatet. I diskussionen så tas våra egna reflektioner in. Vi har under 

hela skrivande haft i åtanke att intervjupersonerna inte är några kronvittnen, vilket menas med 

att intervjupersonernas berättelser inte är alla Sveriges socialtjänsters verklighet (Eriksson och 

Hultman, 2014 & Bryman, 2011).  Studien har en bra tillförlitlighet då samtliga intervjuer har 

gjorts av båda författarna samt att allt inkommit material har sammanställts och analyserats av 

oss båda. Med tanke på studiens syfte så anser vi att det var rätt mätinstrument som användes 

i studien och där av så är validiteten uppfylld.  

 

3.1 Etiska principer  

Ett informationsbrev som kan läsas i bilaga 1, skickades till de åtta socialtjänsterna i urvalet 

och brevet förklarade syftet med studien. Av brevet framgick också att samtliga inkomna 

uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt och att inga av intervjupersonernas namn 

kommer att framgå. Samtliga intervjuer spelades in, med samtycke från intervjupersonen. Vid 

transkriberingen togs namn samt andra detaljer bort, som skulle kunna identifiera 

intervjupersonen. Samtliga av socialtjänsternas insatser samt intervjupersonernas namn har i 

studien figurerats. Socialtjänsterna fick information muntligt om att de hade möjlighet att dra 

sig ur studien även efter det att intervjun gjort.  
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4. Resultat  

4.1 Presentation av intervjupersonerna 

Emma arbetar i en liten stad. Hon tog examen 2007 men blev anställd på stöd och utveckling 

redan hösten 2006 i en storstad. Sedan 2011 har hon arbetar på socialtjänsten i småstaden där 

hon arbetar på avdelningen vård och behandling, där hon arbetar med lite av varje förutom 

försörjningsstöd. Intervjun gjordes den 5 december 2014.  

Jenny arbetar som enhetschef i en storstad. Hon arbetade som socialsekreterare 1997 fram till 

2008 då hon blev enhetschef. Intervjun gjordes den 9 december 2014. 

Sara arbetar också i en storstad och började som socialsekreterare på barn och unga 2003. 

Hon arbetade som utredare fram till 2011 efter det har hon haft lite andra funktioner. Idag 

arbetar hon mer som ett stöd för övriga socialsekreterare. Intervjun gjordes den 5 december 

2014. 

Felicia arbetar i en mellanstorstad. Hon har arbetat med utredningar där i tre år samt att hon 

gjorde båda sina praktiker på socialtjänsten. Intervjun gjordes den 9 december 2014. 

Anna arbetar i en storstad som gruppchef.  Hon började arbeta som socialsekreterare 2006 

med ungdomar. Sedan 2012 har hon arbetat som gruppchef.  

 

4.2 Tillämpas 22§ LVU?  

Mellantvång används som en förebyggande insats för att hjälpa de ungdomar som riskerar 

placering utifrån 3§ LVU. Socialtjänsternas uppgift är att skydda och hjälpa de ungdomar som 

behöver hjälp och stöd. Studiens största fråga är om socialtjänsterna tillämpar 22§ LVU, 

mellantvång eller inte, samt varför?  

Ingen av intervjupersonernas arbetsplatser använder sig av 22§ LVU i dagsläget. Sara säger  

”Har man ett samtycke då är det en frivillig insats, då är det ju enligt SoL så då 

är det inte aktuellt med mellantvång utan det är endast om de inte samtycker. 

Men om man inte får med dem på spåret och de inte uppfyller kriterier för att 

ansöka enligt 3:an, då måste vi avsluta ärendet.”  

Hon menar att de inte kan tvinga ungdomen till att träffa en kontaktperson eller komma till 

öppenvårdsinsatsen vilket gör paragrafen obrukbar. Detta är något som också Jenny betonar. 
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Hennes arbetsplats har för många år sedan använt sig av mellantvång men väljer att inte 

tillämpa lagen i dagsläget eftersom Jenny anser att lagen är obrukbar” Jag tycker det är 

handlöst, det har även visats sig de gånger vi har använt det också. Jag har inte upplevt att 

det har varit någon hjälp. Det har bara blivit en brygga mellan frivillighet och 

omhändertagandet.” Jenny och Sara anser att mellantvång är för knepigt. De anser att det 

ständig behövs kontakt med ungdomen och ett återkommande motiveringsarbete. De menar 

vidare på att om ungdomen väljer att utebli så kan inte socialtjänsten göra något åt det. 

Eftersom ungdomen inte uppfyller kriterierna för placering enligt 3§ LVU så kan inte 

socialtjänsten ”hota” med att ansöka om ett omhändertagande. Däremot så menar Norström & 

Thunved (2012) att om ungdomen inte följer beslutet så ska behandlingsplanen ses över och 

ungdomen informeras hur det kan bli för ungdomen om dennes beteende fortsätter. Om 

ungdomen ändå väljer att inte medverka i den nya behandlingsplanen kan den unges brist på 

insikt i dennes beteende ge en stadigare grund för socialsekreteraren att ansöka om LVU. 

En anledning till att Emmas arbetsplats inte använder mellantvång är att de inte vet om att 22§ 

LVU existerar. ”Däremot så blev jag väldigt såhär, vad är det för paragraf? Vi vet inte om att 

den finns, jag måste erkänna det faktiskt. Jag frågade min kollega, har du läst det här, nej det 

har jag inte.” Emma hänvisar till att hon indirekt har använt sig av mellantvång då hon 

beslutat om ungdomen måste hålla kontakt med en av arbetsplatsens insatser kallad 

Föräldraresurser. Föräldraresurser är en öppenvårdsinsats som ger stöd till både föräldrar och 

ungdomar. Personalen inom öppenvårdsteamet arbetar både med individuella samtal med 

ungdomen och att lösa konflikter inom en familj. Emma menar att om ungdomens beteende 

inte är så allvarligt att socialtjänsten med en gång behöver inleda en utredning så kan de 

bevilja Föräldraresurser i ett första skede. Emma förklarar hennes syn på att hon använt 

mellantvång såhär: 

”… vi ser till att vi har väldigt specifika mål som vi vill att de ska arbeta med 

och föräldrarna är maktlösa och inte vet hur de ska göra, då kan vi använda oss 

av Föräldraresurser. Då gör vi ju det här som är i mellantvånget alltså den här 

paragrafen som ni tar upp… Så att jag tycker att vi gör indirekt så villkorar vi 

lite gran att nu tycker vi att det här inte är en bra utveckling utan att det här 

måste vi bromsa på nått sätt, hur ska vi komma tillrätta med det här och då blir 

det indirekt det här mellantvånget. Men sen att vi inte tillämpar den men vi har 

ju ändå det. När vi beviljar under utredningstiden så skriver vi ju den här 

handlingsplanen med Föräldraresurser om vad som ska ingå och så har vi 
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våran uppföljning. Så indirekt så gör vi det även om vi inte klubbar det i vårat 

verksamhetssystem.”.  

Emma menar på att hennes arbetsplats uppfyller kraven för mellantvång då de tillsammans 

med förädlarna och ungdomen skriver en behandlingsplan som också görs inom 22§ LVU 

men rent juridiskt så tillämpar de inte lagen. Om ungdomen har ett omfattande 

missbruksproblem eller utför kriminella handlingar anser socialtjänsten där Felicia arbetar att 

det inte fungerar med mellantvång. Felicia förklarar i nedanstående citat varför det inte går att 

tillämpa mellantvång med ungdomar med missbruksproblem eller som utför kriminella 

handlingar.  

”I de situationerna så måste vi liksom plocka ungdomen och få bort den och få 

den helt drogfri. Och sen snarare att man får komma hem ganska snabbt och att 

vi jobbar på LVU på hemmaplan, man får ha kvar sitt LVU hemma och visa att 

man klarar att upprätthålla sitt liv. Känns som om man oftare behöver klippa 

helt för det är väldigt svårt om man är… många av dom här ungdomarna är så 

indragna i hela det här med att sälja och köpa. Om man då träffar en 

kontaktperson tre gånger i veckan skulle kunna bryta det, det känns inte rimligt. 

Oftast så har man provat kanske tre fyra insatser innan, och har inte det 

fungerat så att ska de tvingas gå och träffa någon det känns inte som om det ska 

funka.”  

Detta är en av anledningarna till att Felicias arbetsplats väljer att inte tillämpa mellantvång. 

Felicia anser att de arbetar tillräckligt mycket med att motivera ungdomen att ta emot 

frivilliga insatser. Annas arbetsplats använder sig inte av mellantvång då hon ser problem med 

att utföra mellantvång praktiskt. ”Lagstiftningen finns där men man behöver kvalificerade 

kontaktpersoner eller någon annan slags insats man skulle kunna koppla på tvånget, det har 

inte vi tillgång till, så det är något man skulle behöva utveckla”.  Enligt socialstyrelsen (2014) 

så finns det inte underlag för hur insatsen kvalificerad kontaktperson fungerar då antalet 

inrapporterade beslut om insatser är för lågt för att kunna få ett tillförlitligt resultat.  

Felicia menar på att hennes arbetsplats har en form av kvalificerad kontaktperson men att 

deras kontaktpersoner också kan hålla i någon form av behandling vilket inte är i linje med 

kvalificerad kontaktpersons uppdrag. Felicia beskriver deras ungdomshjälpare, som hon liknar 

med kvalificerad kontaktperson såhär: 



 11 

” … Där blir det mycket äldre ungdomar som har egen problematik, 

kriminalitet, droger eller inte går till skolan och så. Dom jobbar både mycket 

utomhus och möter upp ungdomar på stan. Men de har också mycket samtal och 

de har utbildning i haschprogrammet och kriminalitet som livsstil, MI samtal 

och så. Det är någon slags blandning mellan att de åker och bowlar och har 

seriösa samtal, dem tar även drogtester om vi vill det.”  

Detta ligger inte i riktigt i linje med den kvalificerad kontaktperson som Norström & Thunved 

(2012) beskriver då deras syn på kvalificerad kontaktperson beskrivs såhär: ”Kontaktperson 

ska hjälpa den enskilde och hans närmste i personliga angelägenheter… Kontaktpersonen 

har ett särskilt ansvar att följa hur den unges levnadsätt utvecklas och bygga upp en 

motivation hos den unge att bearbeta sin situation” (S.426). Kvalificerad kontaktperson ska 

inte hålla i utbildningar eller ha MI samtal utan endast stötta ungdomen och dennes föräldrar.  

Kvalificerad kontaktperson kan hjälpa socialsekreteraren att få ungdomen till öppenvården 

(Norström & Thunved, 2012).  

Emma och Sara hänvisar båda två till att mellantvång inte ger ungdomen en chans att visa att 

den är motiverad till en förändring. Emma och Sara menar också på att beslut om mellantvång 

är en makt- och myndighetsutövning. Sara pekar också på att arbetsbelastningen är för stor 

och därför har inte socialsekreteraren någon möjlighet att ringa eller söka upp ungdomen för 

att motivera ungdomen till insatsen. Felicia och Jenny anser båda att mellantvång inte ger 

någon effekt. Jenny pekar på att det blir en frivillig effekt, om ungdomen inte kommer så kan 

socialtjänsten ingenting göra. Sara ger exempel på en situation där mellantvång hade kunnat 

vara bra att tillämpa:  

”Däremot så blir det ofta så att man har kontakt med den här ungdomen, det 

kommer in anmälningar eller sådär eller föräldrarna söker om stöd och så har 

man kontakt och så tackar dem nej, så får man avsluta och så kommer det in på 

nytt. Då öppnas en ny utredning och så etablerar man en ny kontakt och så 

kanske man behöver avsluta. Så att man har liksom vandrat fram och tillbaka 

några gånger, att man haft kontakt och avslutat. Och då kanske det skulle 

kunnat vara i några sådana tillfällen att den här ungdomen inte liksom har 

klassificerat sig för ett tvångsomhändertagande ännu, men har helt klart ett 

agerande som behöver förändras och då hade det kanske kunnat vara ett läge 

där som man kunnat fatta ett beslut om mellantvång. Och då fått med ungdomen 
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i en öppenvårdsinsats och fått till det, eller i alla fall försökt det istället för att 

direkt hamna i en placering.”  

Alla socialtjänsterna pekar på personalbrist och för tung arbetsbelastning inte gör det möjligt 

för personalen att lägga ner all den kraft och energi som behövs vid ett verkställande av 

mellantvång. USA menar på att en god ekonomi i en kommun eller stat ger samhället bättre 

möjligheter till att hjälpa barn och ungdomar som far illa på grund av hemförhållande eller 

eget beteende (Yonas et al,. 2009). Flera av socialtjänsterna pekar på personalbrist vi kan då 

med hjälp av USAs forskning konstateras att Sveriges socialtjänst är för hårt belastad och i 

behov av bättre ekonomi och mer personal.  

 

4.3 Förebyggande insatser för 3§ LVU 

De barn och ungdomar som går under 3§ LVU och som har ett beteendeproblem behöver 

behandlas på ett sätt som passar dem. Dessa ungdomar är olika och därför behöver vissa 

ungdomar tvingas andra behöver motiveras till att ta emot insatser. Vissa ungdomar behöver 

ha sina föräldrar med sig i behandlingen och andra behöver stöttning av en kompis eller annan 

vuxen som t.ex. en lärare. Därför blev vi nyfikna på hur dessa socialtjänster arbetar med 

ungdomar som har ett beteendeproblem. Ingen av socialtjänsterna har några förebyggande 

insatser som är direkt riktade till barn och ungdomar inom 3§ LVU. Samtliga intervjuade 

socialtjänster erbjuder kontaktperson och kontaktfamilj, för barn och ungdomar. 

Socialtjänsterna erbjuder ungdomar som riskerar placering enligt 3§ LVU främst av de 

insatser som presenteras nedan.  

Felicias arbetsplats har en form av ungdomsteam där det arbetar två ungdomshjälpare. Det är 

främst de äldre ungdomarna som får den här insatsen. De ungdomar som har en egen 

problematik såsom kriminalitet, droger eller att ungdomen inte går till skolan. 

Ungdomshjälparna har både samtal och utbildningar i till exempel haschprogrammet och 

kriminalitet som livsstil. Felicias arbetsplats erbjuder ART för de ungdomar som har ett 

aggressivt beteende. Som tidigare nämnt så använder sig både Singapore och USA av 

liknande behandlingsmetoder för barn och ungdomar men aggressivt beteende (Chu, et al., 

2014; Barnes, et al,. 2014). Felicias arbetsplats erbjuder också ett amerikanskt program som 

heter MST.  
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”MST vilket är multisystem terapi. Det är en väldigt intensiv form av 

föräldrastöd kan man säga, eller hel familjeintervention. Och det är just för 

ungdomar där man är orolig kring umgänge, kring droger kring kriminalitet, 

kring inte fungerande skolgång. Då jobbar man väldigt intensivt i tre-sex 

månader. Då är det en behandlare som träffar familjen tre gånger i veckan 

ungefär, och jobbar väldigt strukturerat utifrån ett amerikanskt program. 

Mycket mot föräldrarna till att börja med, då ungdomarna inte är så motiverade 

från början, sedan mer och mer mot ungdomens håll.”  

Emmas arbetsplats använder sig främst av Föräldraresurser. Emma beskriver Föräldraresurser 

så här ”dem arbetar liksom med familjearbete och i vissa fall individuellt med ungdomen 

genom samtal eller lösa konflikter inom familjen.” Emma berättar även att de har mycket 

samarbete med skolan och polisen när det gäller dessa ungdomar inom 3§ LVU. Saras 

arbetsplats har ett ungdomsteam som de främst använder när det gäller ungdomar med egen 

beteendeproblematik. Ungdomsteamet erbjuder mycket samtal, nätverksarbete samt olika 

metoder och program såsom haschavvänjningsprogrammet. Socialtjänsten som Jenny arbetar 

på är det främst motiverande samtal, personligt stöd som innebär ”det är stödsamtal med en 

person som jobbar inom öppenvården” samt kontaktpersoner som Jennys arbetsplats 

använder sig av, när det handlar om ungdomar med drogproblematik eller kriminellt beteende. 

Av socialtjänsterna så är det Annas arbetsplats som har flest öppenvårdsinsatser för barn och 

ungdomar inom 3§ LVU. De beviljar främst insatser utifrån socialtjänstlagen i form av 

familjebehandling, kontaktpersoner samt kontaktpersoner med utökat uppdrag. Arbetsplatsen 

använder sig även av en ideell förening som heter barn och unga i krissituationer. ”Barn och 

unga i krissituationer är en ideell förening och de har kontaktpersoner med en viss utbildning 

i motiverande samtal och i missbruk och sådär, och dem brukar vi använda oss av.” Men det 

är främst familjebehandlingen som används för barn och ungdomar inom 3§ LVU. Anna 

beskriver att inom deras familjebehandling så finns det flera olika metoder som kan användas 

samt att familjebehandlingen kan sättas in tidigt och vara intensiv för att snabbt motverka 

ungdomens beteende.  

Bland de intervjuade socialtjänsterna så finns flera som har någon form av ungdomshjälpare 

eller ungdomsteam, men deras fokus ligger inte enbart på ungdomar inom 3§ LVU utan även 

på ungdomar med annan problematik. De övriga socialtjänsterna har insatser inom 

öppenvårdsbehandling som är inriktade på samtliga barn och ungdomar och deras föräldrar. 

De intervjuade socialtjänsterna har ett fokus på kriminella ungdomar samt ungdomar som 
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handskas med droger. Ingen av socialtjänsterna belyste ungdomar inom 3§ LVU, med socialt 

nedbrytande beteende. I proposition 2005/06:165 föreslår regeringen till vikten av att sätta in 

förbyggande insatser tidigt för att kunna motverka kriminalitet, droger med mera. Sveriges 

mål är att tidigt kunna sätta in insatser för barn och ungdomar som riskerar placering enligt 3§ 

LVU. Detta är något som Sara berättar att de inte är bra på. Sara hänvisar till 

arbetsbelastningen och säger ”Men eftersom det är mycket, jamen det händer mycket och 

mycket ärende så har det tyvärr blivit så att man måste lägga tonvikten på redan 

aktualiserade barn och ungdomar.” I förhållande till andra länder så är de intervjuades 

arbetsplatser inte lika bra på förebyggande insatser jämfört med Kanada och USA arbetar 

ständigt med förbyggande arbete. USA arbetar främst med att erbjuda ungdomen hjälp med 

relationer samt att få ungdomen att anpassa sig bättre till samhället (Yonas et al., 2013). 

Sverige behöver bli bättre på att fånga upp barn och ungdomar tidigt som har tendenser till att 

utveckla ett ogynnsamt beteende. Samtliga socialtjänster skickar remisser till andra 

myndigheter såsom barn och ungdomspsykiatrin och barn och ungdomshabiliteringen. 

Dessutom så får socialtjänsterna begära urinprov från ungdomar som de misstänker har ett 

risk- eller missbruk. Visar det sig att ungdomen använder droger genom urinprov så har 

socialtjänsten en möjlighet att sätta in insatser innan ungdomen får ett missbruk. 

Socialtjänsten måste dock tänka på ungdomens integritet och begär endast urinprov om de 

finns skäliga misstankar om att ungdomen använder droger (Norström & Thunved, 2012).  

Studiens resultat visar att ingen av de intervjuade socialtjänsterna beslutar om 22 § LVU, 

mellantvång i dagsläget. Emma berättar om en situation där det kan vara gynnsamt för 

socialtjänsten att tillämpa mellantvång för ungdomar som avslutar ett LVU. Hon beskriver: 

”Jag frågade våran förra IFO chef som varit inne nu när våran chef är 

utomland. Hon sa att det vanligaste är att de brukade tillämpa det när de 

tillexempel håller på att avsluta ett LVU, då brukar de ha tidigare tillämpat den 

här paragrafen. Att de får komma hem igen men att man ställer de här kraven.  

Då har det tydligen används som en utfasningsfast men ändå behålla kontakten 

så att man inte släpper taget”.  

Istället för att bara avskriva ett LVU så får socialtjänsten en möjlighet att hålla kontakt med 

ungdomen och se om utveckling går åt rätt håll eller inte. Om utvecklingen inte gå åt rätt håll 

får socialtjänsten fortare reda på det och kan agera i ett tidigt stadie.  
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4.4 Andra förebyggande insatser 

Socialtjänsten har ett ansvar för barn och ungdomar, socialtjänsterna ska förhindra att 

ungdomar och barn hamnar i utanförskap samt att motverka sociala problem. Vad gör 

socialtjänsterna för att förebygga utanförskap och social problem?  

Samtliga av de intervjuade socialtjänsterna erbjuder någon form av föräldrastöd eller 

familjebehandling. Socialtjänsten som Emma arbetar på har som tidigare beskrivits en 

öppenvårdsinsats som heter Föräldraresurser. Andra förebyggande insatser som Emmas 

arbetsplats arbetar med är att åka ut till skolor och informera om socialtjänsten samt 

Föräldraresurser. Under olika tillfällen står personalen utanför systembolaget och sprider 

information om alkohol och dess påverkan. Sara berättar att de har tre olika 

öppenvårdsinsatser. Sara beskriver öppenvårdsinsatserna såhär:  

”Familjepedagoger för mindre barn, familjeteamet för tonåringar eller upp till 

18, som handlar om familjebehandling eller relationer, nätverksarbete och sen 

så har vi ju också ungdomsteamet som jobbar från 16 år till över 20, som jobbar 

dels både med samtal men även med nätverksarbete där också med olika 

metoder och program såsom haschavvänjningsprogrammet.”  

Felicia arbetsplats har flera insatser. Nyckelpigan är en gruppverksamhet som inriktar sig på 

barn med föräldrar som har eller använder mycket alkohol eller droger. Regnbågen är till för 

de barn som har skilda föräldrar där mycket bråk förekommer. Grodan är för dem som 

bevittnat eller varit utsatta för våld, antingen enskild behandling eller i grupp. Hamnen hjälper 

föräldrar med föräldrarollen både för småbarn och ungdomar. Hamnen erbjuder dessutom 

flera mycket specifika program såsom Stjärnan som är en föräldrastödskurs och ART som 

både föräldrar och ungdomen kan gå på. Felicia säger ”Vi har två egna HVB-hem i 

kommunen, ett som är för familjer där man kan placeras tillsammans med sina föräldrar det 

är oftast yngre men vi har äldre som har placerats där också. Sedan har vi ett HVB-hem för 

dem som är över 15 år.” 

Socialtjänsten där Jenny arbetar har också en hel del öppenvårdsinsatser. De erbjuder flera 

program där det är mycket motivation för att få ungdomen att förändra sin livssituation. Det 

finns också insatser för hela familjen, där ett öppenvårdsteam arbetar med att hjälpa föräldrar 

med gränssättning, överenskommelser samt hur de bör tala med varandra och vilka konflikter 

man ska ta. Socialtjänsten är också med i ett projekt för att se på skolnärvaro bland barn och 

ungdomar. Anna anser att de har en väl uppbyggd öppenvård. De erbjuder flera olika 
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gruppverksamheter för barn i olika teman, bland annat familjestöd där föräldrar också kan 

söka själva. ”Vi har Pilen som är en, där man också kan få rådgivning, biståndsinsatser eller 

serviceinsatser som riktar sig mot ungdomar med missbruk så föräldrar också kan få 

rådgivning där som har barn som missbrukar.” Arbetsplatsen har även fältassistenter som 

arbetar mot skolan samt fritidsgårdar.  

Samtliga socialtjänster arbetar mycket med hela familjen i olika familjebehandlingar. Genom 

att föräldrar stöttar ungdomen till en förändring eller att föräldrarna själva får stöd i sin 

föräldraroll. Socialtjänsterna menar att föräldrarna kan hjälpa till att motivera ungdomen till 

att förändra sitt beteende. Detta är något som också författarna Henggeler et al., (2012) visar. 

De menar att om föräldrarna stöttar ungdomen genom hela processen blir inverkan av 

behandlingen mer effektiv. Na & Paternoster (2012) menar att det är viktigt att det finns en 

bra kommunikation mellan föräldrar och deras barn, genom att professionella håller i 

behandlingar där föräldrar och ungdomar får hjälp med att söka kontakt med varandra. I varje 

ärende där barn och ungdomar är involverade måste socialtjänsten ha i åtanke att 

familjebehandlingen inte gör att barnet tar skada utan barnet röst måste alltid höras (CRC, 

1989). Om socialtjänsterna inte kan motivera ungdomarna riktar de in sig på att motivera 

föräldrarna, som i sin tur kan motivera ungdomen. Som tidigare nämnds har USA utvecklas 

flera behandlingar för att motivera och stärka föräldrarna i sin föräldraroll. Samtliga av 

socialtjänsterna har någon form av familjebehandling där utgångspunkten är att stötta och 

hjälpa familjen att lösa konflikter och öka sammanhållningen (Kumpfer, et al,. 2010).   

Alla intervjuade socialtjänster samt socialtjänsterna i Frankrike, USA, Kanada och Singapore 

arbetar mycket med samverkan mellan olika organisationer och mestadels med frivilliga 

insatser. De intervjuade socialtjänsterna använder sig av samverkan mellan skolan, polisen, 

barn och ungdomspsykiatrin, barnhabiliteringen samt andra verksamheter som berör det 

aktuella barnet eller ungdomen.   
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5. Diskussion  

Vi har kommit fram till slutsatsen att 22§ LVU inte beslutas på någon av studiens intervjuade 

socialtjänster. Flertalet av socialtjänsterna involverar föräldrarna i ungdomens behandling, 

detta anser vi kan vara bra i många avseenden. Familjebehandling kan vara väldigt effektiv 

som bland annat Henggeler et al,. (2012) menar. Men vi har av erfarenheter sett att det inte 

alltid fungerar med att involvera föräldrarna. Det finns flera barn och ungdomar som inte vill 

att deras föräldrar ska veta om hur de har det eller att ungdomen inte vill att föräldrarna ska 

må dåligt över att deras barn mår dåligt. I vissa familjer kan det vara föräldrarnas beteende 

som ligger till grund för barnets beteende. Vi har genom eget arbete träffat ungdomar som 

tillhör 3§ LVU, som inte har fungerande relationer med föräldrarna. Några av dessa ungdomar 

vill inte ha familjebehandling då de mår sämre av att försöka ordna upp familjerelationerna än 

att ta tag i sin egen problematik. Vi tror och hoppas att samtliga av de intervjuade 

socialtjänsterna kan vara flexibla i sina insatser och kunna erbjuda ungdomarna insatser 

utifrån deras egna familjeförhållanden och ungdomens egen problematik. Samtliga av 

socialtjänsterna erbjuder olika grupper för både barn, ungdomar och föräldrar. För barn och 

ungdomar finns det fler metoder för att hjälpa barn och ungdomar som bevittnat våld, 

skilsmässor och att föräldrarna har alkoholmissbruk. I dessa grupper ligger fokus på barnet 

eller ungdomen och inte på föräldrarna. För föräldrar finns det olika stöd eller program som 

de kan gå för att få hjälp i sin föräldraroll. Att socialtjänsterna erbjuder både stöd till föräldrar 

och barn var för sig, anser vi vara mycket bra. Vi tycker att det är bra att socialtjänsten kan 

fokusera endast på barnet eller endast på föräldrarna i vissa situationer. Vi anser att det är bra 

då både föräldrarna och barnet får en möjlighet att få hjälp med problem som inte rör hela 

familjen. Detta är ett mycket bra komplement till familjebehandling då både barnet och 

föräldrarna får hjälp var för sig och sedan får hela familjen hjälp med familjesituationen i 

familjebehandlingen.    

Andra insatser som socialtjänsterna erbjuder är ART samt olika nätverksmetoder. ART kan 

ges till föräldrar och ungdomar med ett aggressivt beteende vilket vi anser är mycket bra för 

det ger barnet eller föräldrarna redskap för att kunna hantera situationer utan att bli aggressiv. 

Nätverksmetoderna används för att se ungdomens omgivning och för att kunna se vilka som 

ger ungdomen ett positivt samt negativt inflytande. Detta kan hjälpa ungdomen att se vilka 

kontakter som är bra respektive dåliga för ungdomen. Det kan även hjälpa ungdomen att 

förändra sitt beteende genom att ungdomen söker sig till en omgivning som gynnar 

ungdomen. Genom att socialtjänsten sätter sig ner med ungdomen så anser vi att ungdomen 
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själv får en chans att se vilka relationer som är bra respektive dåliga för denne. Detta kan leda 

till en motivation för förändring. Socialtjänsterna arbetar mycket med motivationsarbete för 

att få ungdomen att ändra sitt beteende. Det sker genom samtal eller genom att socialtjänsten 

motiverar föräldrarna som i sin tur kan motivera ungdomen. Genom att ständigt ha ett 

motivationsarbete så gör det att ungdomen lättare kan ta till frivilliga insatser vilket gör att 

socialtjänsten inte behöver besluta om tvångsinsatser. Socialtjänsten pekar dock på att detta 

inte alltid fungerar på grund av personalbrist. Detta tycker vi är mycket synd då onödiga 

myndighetsbeslut måste fattas för att socialtjänsten har för lite personal. Många barn och 

ungdomar hamnar också ”mellan stolarna” eftersom socialtjänsten inte har resurser att agera 

fören ungdomens situation är så pass allvarlig att ett omhändertagande kan bli aktuellt. Detta 

är en av anledningarna till att 22§ LVU inte tillämpas då det inte finns tillräckligt med 

personal som kan arbeta med mellantvånget. En annan anledning är att två av de intervjuade 

socialtjänsterna anser att deras insatser är tillräckligt bra. Därför behöver de inte använda sig 

av mellantvång.  

Ingen av socialtjänsterna har specifika insatser för ungdomar inom 3§ LVU. Detta finner vi 

underligt. Då ungdomarna inom 3§ LVU har ett eget beteende som gör att de har en 

problematik så borde socialtjänsterna kunna erbjuda specifika insatser till dessa barn och 

ungdomar. De flesta socialtjänsterna har någon form av ungdomsteam. Dessa ungdomsteam 

är inte enbart till för ungdomar inom 3§ LVU utan även för de ungdomar inom 2§ LVU. 

Ungdomsteamen erbjuder mycket samtal och program för att hjälpa ungdomen med att ändra 

sitt beteende. De beteenden som ungdomsteamen främst arbetar med är kriminalitet samt 

drogproblematik. Vi anser att det borde finnas specifika insatser för barn och ungdomar inom 

3§ LVU, då det är ungdoms eget beteende som är problematiken. Ett barn eller en ungdom 

inom 2§ LVU har inte alltid samma behov av motivation eller lika stort behov av 

förändringsarbete av ungdomens eget beteende som 3§ LVU. Detta då 2§ LVU är inriktad på 

att föräldrarna försummar barnet.  

Något som vi ansåg var underligt vid sammanställandet av intervjuerna var att ingen av 

socialtjänsterna belyste socialt nedbrytande beteende som också är ett skäl till 

omhändertagande enligt 3§ LVU. Detta har nu väckt mycket funderingar hos oss om socialt 

nedbrytande beteende förekommer och i så fall hur vanligt det är. Som nämndes i inledningen 

innebär socialt nedbrytande beteende att den unge avviker från samhällets normer på ett 

påtagligt riskfullt sätt exempelvis genom att ungdomen säljer sin kropp eller vistas i kvarter 

där bland annat droger förekommer. Med tanke på dagens elektronik så tror vi att det är 
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vanligare med socialt nedbrytande beteende än vad samhället tror, men att det är svårare att 

upptäcka. Vi tror att grooming, vilket är att äldre personer tar kontakt med unga för att samtal 

om sex eller få den unge att visa sin kropp är vanligt förekommande bland barn och ungdomar 

som närmar sig eller befinner sig i tonåren.  Detta är något som är väldigt svårt att bevisa. 

Flera ungdomar har behov att få bekräftelse från andra personer om att de till exemplen är 

vackra, sexiga eller sedda. Detta anser vi vara ett social nedbrytande beteende. Som sagt är 

det svårt att upptäcka och att hjälpa ungdomen. Med den växande elektroniken måste också 

Sveriges lagar och socialtjänsternas metoder följa med i utvecklingen och finna metoder för 

att hjälpa dessa barn och ungdomar.  

Vi valde att göra intervjuer med socialtjänster från storstäder, mellan städer samt småstäder. 

Vi såg ingen skillnad i tillämpningen av 22§ LVU. Vi trodde på förhand att mellantvång 

skulle tillämpas i storstäderna men det visade sig att det var Emma från småstaden som ansåg 

att de tillämpade mellantvång. En av socialtjänsterna visste inte om att lagutrymmet fanns 

vilket vi anser underligt då de arbetar med barn och ungdomar som placeras eller riskerar 

placering enligt LVU. Vi menar att socialstyrelsen måste utförligt berätta och utbilda 

socialtjänsterna inom 22§ LVU, samt utbilda kvalificerade kontaktpersoner om 

socialtjänsterna ska kunna tillämpa mellantvång korrekt. Två av socialtjänsterna har använt 

mellantvång för 5-10 år sedan men väljer att inte tillämpa det i dagsläget då de inte tycker att 

lagen ger någon effekt eller att de inte har tillräckligt med personal för att kunna verkställa 

mellantvång. Detta anser vi inte vara bra då vi tycker att det är ett mycket bra lagutrymme 

som ger ungdomen en chans att visa att den är motiverad och vill stanna kvar på hemmaplan 

för att förbättra eller motverka sitt beteende. Flertalet av socialtjänsterna ansåg att lagen var 

obrukbar, vilket vi inte riktigt kunde förstå vad de menade. Men när socialtjänsterna förklarat 

för oss att det är svårt att motivera ungdomen till att komma till frivilliga insatser och att 

socialtjänsten rent fysiskt inte kan tvinga ungdomen till insatsen så förstår vi vad de menar. Vi 

förstår att det måste vara svårt för socialtjänsterna att besluta om mellantvång då de inte blir 

några konsekvenser för ungdomen om den inte kommer till insatsen. Det blir som några av 

socialtjänsterna beskrev det, tomma hot. Dock så är vi lite kluvna över vad socialtjänsterna 

säger och vad lagtexten säger. Socialtjänsterna menar på att de inte kan ansöka om LVU om 

ungdomen inte kommer till den beslutade insatsen inom mellantvånget, medan lagen säger att 

behandlingsplanen ska ses över om ungdomen uteblir. Vi har lite svårt att förstå detta, då 

ungdomen uppenbarligen inte vill ta tag och ändra sitt beteende men socialtjänsten anser det 

vara så pass allvarligt att de beslutar om 22§ LVU. Borde inte ungdomens vägran till att inte 
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delta i mellantvånget vara, i vissa fall skäl nog till att ansöka om LVU, då ungdomen 

uppenbarligen utsätter sin hälsa för en påtaglig risk att skadas allvarligt. Under vår utbildning 

så belyses LVU-lagstiftningen men vi har dock inte fördjupat oss i lagstiftningens olika 

paragrafer och därigenom anser vi att vi inte har tillräckligt med kunskap att ge studien en 

definitiv konklusion om varför 22§ inte tillämpas.  

Samtliga socialtjänster anser att 22§ LVU, inte behövs eller inte kan tillämpas i deras arbete. 

Både Anna och Emma vill använda sig av mellantvång men att det inte finns någon möjlighet 

då de inte har tillgång till kvalificerade kontaktpersoner eller tillräckligt med personal för att 

besluta om 22§ LVU. Vi anser att mellantvång är en bra paragraf som borde tillämpas i större 

utsträckning för att motverka att barn och ungdomar hamnar ”mellan stolarna” och inte får 

någon hjälp, då ungdomen inte samtycker eller att deras beteende blir så allvarligt att det blir 

en placering enligt LVU. Då socialtjänsten har ett ansvar för att motverka att barn och 

ungdomar hamnar i ett utanförskap så anser vi att det är bättre att gå mot ungdomens vilja än 

att ungdomens framtid förstörs eller i värsta fall att ungdomen dör på grund av att ungdomen 

missbrukat. Som Jenny sa så håller vi med om att det kunnat vara bra att tillämpa mellantvång 

de gånger då ungdomen ständigt kommer tillbaka till socialtjänsten men sedermera tackar nej 

till insats. Vi anser att det är bättre att socialtjänsten beslutar om ett mindre 

myndighetsutövning genom 22§ LVU än att behöva ansöka om placering enligt LVU.  Men i 

allt detta så förstår vi varför de intervjuade socialtjänsterna väljer att inte tillämpa mellantvång 

då de inte har tillräckligt med personal samt att lagutrymmet 22§ LVU måste ses över så att 

mellantvång får en större effekt.  
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Bilaga 1 Information till Socialtjänsterna 

 

Hej! 

Vi heter Cecilia och Sandra och vi läser till socionomer på Mittuniversitetet i Östersund. Vi 

håller på att skriva c-uppsats. Vår uppsats handlar om att vi studerar LVU lagstiftning med 

inriktning mot förebyggande insatser för barn och ungdomar under 3§ LVU, samt de insatser 

som ges med stöd av 22 § LVU. Vi skulle gärna vilja göra en intervju med en erfaren 

socionom inom eran socialtjänst, angående vilka förebyggande insatser ni har för barn och 

ungdomar som riskerar att få ett LVU utifrån 3§. Vi vill se om mellantvång används och om 

det har bra eller dåliga konsekvenser.  

Samtliga uppgifter som inkommer kommer att hanteras konfidentiellt och en intervju tar 

mellan 30-60 min.  

Vi undrar nu om ni skulle kunna ställa upp på en intervju, personligt möte eller via telefon.  

Vi kommer inom kort att ringa upp dig som mottagit det här informationsbrevet och höra om 

ni kan ställa upp på en intervju.  Vi hoppas verkligen att ni möjlighet att ställa upp på en 

intervju så att vi kan skriva vår uppsats.  

Med vänliga hälsningar Cecilia och Sandra, Mittuniversitetet Östersund 

Kontaktuppgifter 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 Intervjuguide 
 

1. Kan du i korthet beskriva några förebyggande insatser som ni arbetar med för 

barn och ungdomar? 

2. Vilka förebyggande insatser har ni för barn och ungdomar som riskerar 

placering enligt 3§ LVU?  

3. Kan du berätta hur ni går tillväga med ett ärende som gäller ungdomar inom 3§ 

LVU? 

4. Har ni någon gång använt er av 22§ LVU, mellantvång? I så fall i vilken 

situation?  

5. Om ni inte tillämpat 22§ LVU vilken insats är vanligast istället för 

mellantvång? 

6. Varför väljer ni att inte tillämpa mellantvång?  

7. Vad är bra respektive dåligt med mellantvång?   

8. Är bestämmelsen om mellantvång svår att tillämpa? Är det lättare att besluta 

om tvångsomhändertagande?   

9. Kan du berätta om någon situation där ni skulle/har tillämpat mellantvång, vad 

gjordes för ungdomen istället? 

10. Vad anser du om mellantvång?  

 

 


