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Lagen eller magen? 
Förvaltningsrätten och LVM-
mål rörande gravida kvinnor.
Av Therese Reitan1 

Abstract: According to the Swedish Substance 
Abuse (Special Provisions) Act a person may be 
sentenced to compulsory care for a maximum of six 
months by an administrative court if she has a se-
rious ongoing substance abuse and needs care which 
cannot be provided through voluntary measures. The 
person must also risk seriously harming her physi-
cal or mental health, destroying her life, or harming 
herself or a next of kin. The latter does not include 
an unborn child and the courts are only to assess 
whether the grounds for commitment are sufficient 
in terms of the woman’s needs and risk for harm. 
The legislation does, however, leave ample scope for 
so called fairness arguments (“reella hänsyn”). This 
article studies the extent to which the pregnancy is 
accentuated in court rulings and in what way – with 
a special focus on fairness arguments.  

Keywords: pregnant substance abusers, com-
pulsory care, administrative courts, court ru-
lings, fairness arguments, discretionary power 
of courts, Sweden 

1. Inledning
Trots att såväl socialtjänstlagen som hälso- och 
sjukvårdslagen fastställer att alla insatser ska 
bygga på frivillighet och klientens/patientens 
delaktighet finns det möjlighet att vårda och 
behandla en individ mot dennes, eller vård-
nadshavares samtycke när detta anses nödvän-
digt. Vård som sker utan samtycke regleras ge-

nom en särskild lagstiftning som kompletterar 
den generella socialtjänstlagen nämligen lagen 
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, 
LVM, och lagen (1990:52) med särskilda bestäm-
melser om vård av unga, LVU. På motsvarande 
sätt regleras vård utan samtycke inom hälso- 
och sjukvården i lagen (1991:1128) om psykia-
trisk tvångsvård, LPT. 
 Varje år tvångsvårdas ungefär 1000 perso-
ner för sitt missbruk på något av Statens insti-
tutionsstyrelses elva LVM-hem, varav ungefär 
en är tredjedel kvinnor. Enligt lagen är social-
nämnden skyldig att ansöka om vård hos för-
valtningsrätten som prövar om lagens kriterier 
är tillämpliga – det vill säga om personen 1) 
bedöms ha ett fortgående missbruk av alkohol, 
narkotika eller flyktiga lösningsmedel, 2) vara i 
behov av vård för att komma bort från sitt miss-
bruk samt att 3) vårdbehovet inte kan uppfyl-
las på frivillig väg. Därutöver ska minst en av 
följande rekvisit föreligga; personen a) utsätter 
sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara 
(”hälsorekvisit”), b) löper en uppenbar risk att 
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förstöra sitt liv (”socialt rekvisit”), eller att per-
sonen c) befaras komma att allvarligt skada sig 
själv eller någon närstående (”närståenderekvi-
sit”). Syftet med vården är att motivera indivi-
den till fortsatt behandling och till att ta emot 
stöd för att komma ifrån sitt missbruk. Vården 
kan som längst pågå i sex månader. 
 Tvångsvårdsmål är så kallade ansöknings-
mål där en myndighet tar initiativ till ett be-
slut om en tvångsåtgärd mot en enskild per-
son. När det gäller LVM och LVU är det den 
kommunala socialtjänsten som på uppdrag av 
den politiskt sammansatta socialnämnden (el-
ler motsvarande) utreder ärenden och ansöker 
om vård, medan ansökningar om psykiatrisk 
tvångsvård görs av chefsläkaren vid den aktu-
ella psykiatriska inrättningen. Målen avgörs av 
förvaltningsrätten.2 
 Förvaltningsrättens prövning av tvångsvård-
smål har varit föremål för ett antal empiriska 
och rättsvetenskapliga studier.3 Återkommande 
frågor har varit hur rättssäkerheten kan garante-
ras genom exempelvis tillgång till ett offentligt 
biträde, möjligheter till muntliga förhandlingar, 
hur den medicinska expertisen kan vägas mot 
den juridiska samt hur tillämpningen försvå-
ras av bristen på tydliga definitioner av centrala 
begrepp – exempelvis ”missbruk”. Empiriska 
studier av LVM-mål specifikt är ovanligare.4 
Detta kan bero på att antalet LVM-mål är jäm-
förelsevis få5 eller att essentiella konfliktfrågor 
inte är lika tydliga i dessa mål – såsom hän-

synen till samhällsskydd, straffansvar och all-
varlig psykisk störning inom den psykiatriska 
och rättspsykiatriska tvångsvården eller frågan 
om ”barnets bästa” i LVU-mål. Det finns dock i 
LVM en grundläggande konflikt mellan indivi-
ders autonomi – ”rätten att supa ihjäl sig”6 – och 
samhällets paternalism.7 I mål som rör gravida 
missbrukare tillkommer konflikten mellan kvin-
nans rätt till självbestämmande och det blivande 
barnets rätt att födas till ett friskt liv.8 
 Lagen är i utgångspunkten neutral när det 
gäller kön, ålder och föräldraskapsstatus. Frå-
gan om samhällsinsatser vid risk- och missbruk 
under graviditet har dock utretts och debatterats 
i flera omgångar och sammanhang; dels i sam-
band med införande av ny lagstiftning,9 och dels 
i olika utredningar samt i nationella såväl som 
internationella policy-dokument.10 
 Syftet med denna artikel är att belysa dom-
stolarnas praktik i LVM-mål som rör gravida 
kvinnor. Mer specifikt ämnar artikeln att 1) be-
skriva omfattningen av och fördelningen mel-
lan olika typer av beslut när det gäller LVM-
mål rörande gravida, 2) analysera i vilken mån 
graviditeten omnämns i förvaltningsrättens be-
dömning samt vilken betydelse den tillmäts i 
förvaltningsrättens bedömning.  

2. Tvångsvård och gravida missbrukare i ett 
rättssociologiskt perspektiv
 
Rättsliga institutioners agerande och roll i sam-
hället är centrala områden i rättssociologin. I 
ett nordiskt sammanhang har Torstein Eckhoffs 
forskning haft avgörande betydelse för utveck-
lingen av ett rättssociologiskt förhållningssätt 
till juridiken och rättsliga institutioner. Förutom 
traditionella källor som lagar, förarbeten, rätts-
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praxis, och juridisk doktrin identifierar han även 
andra myndigheters praxis och reella hänsyn 
(värderingar och ändamålsöverväganden) som 
centrala rättskällor.11 I de nästföljande avsnit-
ten presenteras olika rättskällor, enligt Eckhoffs 
kategorisering, som är särskilt relevanta för frå-
gan om gravida och tvångsvård. Avslutningsvis 
kommer kategorin ”reella hänsyn” diskuteras 
mer ingående eftersom artikeln syftar till att 
empiriskt undersöka vilka dessa är och hur de 
kommer till uttryck i denna typ av mål. 

2.1 Rättspraxis
Antal avgöranden från Högsta förvaltnings-
domstolen med hänsyn till tillämpningen av 
LVM är lätt räknade.12 Inga avgörelser är direkt 
kopplade till frågan om hänsyn till ett foster, 
men ett avgörande har klargjort att även om syf-
tet inte har uppnåtts får vårdtiden inte förlängas 
utöver sex månader och att fortsatt tvångsvård 
i direkt anslutning till ett tidigare beslut om 
tvångsvård är oförenligt med förarbetena.13 I 
det konkreta fallet skulle mannen i stället ha 
erbjudits stöd och behandling i frivilliga former. 
Först om han genom ytterligare återfall visat 
att han inte kunde övervinna sitt missbruk på 
frivillig väg kunde frågan om tvångsvård åter 
aktualiseras.14

2.2 Förarbeten och utredningar
Frågan om missbruk och graviditet har i Sve-
rige sedan början av 1980-talet debatterats och 
utretts flera gånger.15 Redan i samband med att 
den första lagen (1981:1243) om vård av miss-
brukare tillkom anförde Socialutskottet att den 
borde kunna tillämpas i de få fall där man inte 
genom frivilliga insatser kan hjälpa gravida 
kvinnor som har missbruks- eller beroendepro-
blem. Utskottet lyfte tre centrala punkter16: För 

det första kan man inte motivera ett omhänder-
tagande av en gravid kvinna utifrån hänsynen 
till närstående. Närståendeskyddet gäller i för-
sta hand situationer då en missbrukare utövar 
hot eller våld mot sin omgivning, med andra 
ord huvudsakligen straffbara beteenden. För 
det andra kan ett fortsatt missbruk under gra-
viditet vara ett tecken på missbrukets allvar och 
därmed en bedömningsgrund för hennes eget 
vårdbehov. För det tredje utgör missbruk under 
graviditet en risk att kvinnan utsätter sin fysiska 
eller psykiska hälsa för allvarlig fara (”hälso-
rekvisitet”); om hon genom fortsatt missbruk 
under graviditeten ”själv blir orsak till att hen-
nes barn föds med allvarliga och oåterkalleliga 
skador” kan det föreligga en fara för att kvin-
nans egen psykiska hälsa skadas.17 
 Frågan belystes sedan i Utredningen om det 
ofödda barnet, men återigen valde man att inte 
öppna för tvångsingripande av gravida för att 
skydda barnet.18 En anledning var bristen på 
kunskap om hur mycket alkohol eller narkotika 
som krävs för att det ska föreligga en skaderisk 
för fostret, vilket skulle kunna äventyra rättssä-
kerheten. Man befarade också att kvinnor som 
riskerade tvångsvård skulle hålla sig borta från 
mödrahälsovården eller annat stöd, vilket skulle 
vara direkt kontraproduktivt. 
 I slutbetänkandet från utredningen om fos-
terdiagnostik och sena aborter, med den talande 
titeln Den gravida kvinnan och fostret - två indi-
vider,19 signalerades ett starkare fokus på fost-
ret. Utredningen lämnade inga konkreta förslag 
med slog fast att det var önskvärt att skydda 
fostret mot moderns drogmissbruk men inte 
möjligt att skydda fostret mot kvinnans önskan 
om abort.20 
 Den senaste gången frågan om gravida och 
tvångsvård aktualiserades på politisk nivå var 
2009 då regeringen föreslog en ändring i LVM 

11. Eckhoff, 1971. 
12. Svensson, 2012; Svensson, 2014.  
13. RÅ 1991 ref 47
14. Svensson, 2012. 
15. Perselli, 1998.
16. Bet. SOU 1981/82:22, s 16-17. 

17. Op cit, s 17. 
18. Se delbetänkandet Skydd för det väntade barnet 

(SOU 1987:11).
19. SOU 1989:51.
20. Perselli, 1998. 
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som skulle möjliggöra ett omhändertagande av 
en gravid missbrukare av hänsyn till fostret.21 För-
slaget var i stort sett en kopia av motsvarande 
norska lagstiftning.22 Liknande diskussioner på-
gick även i Danmark och Finland.23 Förslaget 
möttes av stark kritik men uppmärksamheten 
kom snart att riktas mot den kommande översy-
nen över hela missbruksvårdens innehåll, orga-
nisering och reglering. I Missbruksutredningens 
slutbetänkande diskuteras riskbruk och miss-
bruk under graviditet i avsnittet Skyddet för det 
ofödda barnet.24 Även denna gång ansåg man att 
det var svårt att ange generella gränsvärden för 
fostrets känslighet för skador, och utredningen 
ansåg inte att ett allmänt råd om nykterhet un-
der graviditet kunde användas som grund för 
tvångsvård. Vidare nämndes risken att gravida 
skulle undvika kontakt med vården och soci-
ala tjänster om lagen ändrades i en sådan rikt-
ning. Det handlade, enligt utredningen, om ett 
fåtal kvinnor och ”i dessa fall av missbruk eller 
beroende, vanligen i kombination med annan 
psykisk störning, kan det utifrån den individu-
ella prövning som LPT förutsätter föreligga en 
indikation för vård utan samtycke”.25 Reger-
ingen föreslog emellertid inga större lag- eller 
huvudmannaskapsförändringar  och frågan om 
tvångsvård av gravida har sedan dess inte lyfts 
på politisk nivå.    

2.3 Andra myndigheters praxis
Under 2005 beslutade regeringen om en natio-
nell handlingsplan för det alkohol- och narko-
tikaförebyggande arbetet där ett av målen var 
att gravida ska undvika alkohol helt.27 I sam-
band med detta fick Socialstyrelsen ett uppdrag 
kring gravida med missbruk och barn som le-
ver i familjer med missbruksproblem. I uppdra-
get ingick även att undersöka tillämpningen av 
LVM för gravida med det tyngsta missbruket.28 
Socialstyrelsen granskade cirka 30 LVM-domar 
rörande gravida kvinnor under perioden 2004–
2006 och genomgången visade att i de flesta mål 
var det enbart kvinnans egen situation som be-
aktats, men i några mål togs även hänsyn till 
fostret på olika sätt. Samma år publicerade Soci-
alstyrelsen för första gången nationella riktlinjer 
för missbruks- och beroendevården.29 Riktlin-
jerna innehöll ett eget kapitel om gravida kvin-
nor och man konstaterade att den vetenskapliga 
litteraturen gav stöd för att alkoholintag under 
graviditet hade skadliga effekter på fostret men 
att det inte fanns någon bevisad ofarlig kvantitet 
för fostret under graviditeten. Riktlinjerna be-
rörde dock inte tvångsvård specifikt utan före-
språkade olika typer av socialt stöd för gravida 
med missbruksproblem. 

2.4 Reella hänsyn
Reella hänsyn som rättskälla har varit föremål 
för intensiva diskussioner inom rättsvetenskap-
liga miljöer, framför allt i Norge.30 Carl August 
Fleischer har varit en central förespråkare för att 
reella hänsyn bör tillmätas ett värde som rätt-
skälla, vilket framgår av hans beskrivning av 
reella hänsyn som ”alle rettskilders og rettsreg-
lers mor”.31 Begreppet är naturligt nog svårt att 
definiera, men är en typ av argument eller kun-
skap som kan användas för att ta ställning till 

21. Ds 2009:19. 
22. Sedan 1996 har det i Norge varit möjligt att 

tvångsvårda en gravid kvinna om det finns 
en påtaglig risk att barnet kommer att födas 
med skador till följd av kvinnans missbruk. 
Enligt Helse- og omsorgstjenestelovens § 10-3 
kan den gravida kvinnan kvarhållas under 
hela den återstående delen av graviditeten av 
hänsyn till fostrets liv och hälsa (Söderström & 
Skolbekken, 2012). 

23. Leppo, 2009; Runquist, 2009. Mäkelä, 2009; 
Hecksher, 2009. 

24. SOU 2011:35.
25. Op.cit., s 314. Ett av utredningens huvudför-

slag var att LVM skulle upphöra och att vården 
i stället skulle ges med stöd av LPT.

26. Prop. 2012/13:77. 
27. Prop. 2005/06:30.  
28. Socialstyrelsen, 2007a. 
29. Socialstyrelsen, 2007b. 
30. Skoghøy, 2013.
31. Fleischer, 1995, s 20. 
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eller tolka en rättsfråga. till vilka resultat man 
söker att uppnå och hur man undviker oön-
skade konsekvenser. Enligt Skoghøy32 omfattar 
begreppet fyra typer av bedömningar; konse-
kvensbedömningar med fokus på rättsregelns 
målsättning, innehållsbedömningar med fokus 
på vilken tolkning som ger bäst materiellt inne-
håll (vilket inte bara är en fråga om resultatets 
”godhet” i substantiell mening utan även hän-
syn till rättssäkerhet och proportionalitet mellan 
mål och medel), rättstekniska bedömningar som 
ska bidra till att regeltolkningen inte skapar onö-
digt krångel och merarbete eller krockar med 
andra delar av till exempel sociallagstiftningen 
eller rättssystemet, och slutligen systemorien-
terade bedömningar där huvudfrågan är vilka 
tolkningsalternativ som producerar ett innehåll 
som är bäst anpassat till rättssystemet i övrigt. 
Reella hänsyn ska vara ett stöd i att tillämpa for-
mella rättsregler så att tolkningen är rimlig och 
ger det bästa utfallet i slutändan.33 
 Utrymmet för reella hänsyn borde i utgångs-
punkten vara mindre inom förvaltningsrätten 
jämfört med exempelvis privaträtten, särskilt 
när det gäller tvångsingrepp då legalitetsprin-
cipen är av avgörande betydelse.34 Men det finns 
stora möjligheter för hänsynstagande till andra 
omständigheter än de som framgår av formella 
rättskällor även inom det förvaltningsrättsliga 
området. Dels beror detta på att det finns många 
förvaltningsrättsliga frågor som inte i någon 
större utsträckning är reglerade och att det sak-
nas prejudicerande domar eller utförliga förar-
beten. Dels beror det på att svårigheterna att reg-
lera socialt liv i detalj har inneburit att centrala 
begrepp i lagstiftningen inte är särskilt väl de-
finierade; exempelvis ”barnets bästa”, ”förstöra 
sitt liv”, ”fortgående missbruk”. I den mening 

kan även rättens medlemmar ses som ”street-le-
vel bureaucrats” som förvaltar ett stort bedöm-
ningsutrymme (”discretion”).35 Att använda re-
ella hänsyn som beslutsstöd ska inte tolkas som 
att det är fritt fram för godtycklighet utan argu-
menten måste vara rättsligt relevanta.36

 Utan att gå in en normativ debatt om reella 
hänsyn bör betraktas eller behandlas som en 
rättskälla som andra, eller till och med alla rätt-
skällors mor, är utgångspunkten för denna stu-
die att utrymmet för reella hänsyn betydande i 
LVM-mål generellt och i synnerhet i LVM-mål 
som rör gravida. Dessa uttrycks tydligast i den 
del av domen som utgörs av ”förvaltningsrät-
tens bedömning”. Det är här rätten visar vilka 
överväganden och tolkningar som har gjorts, 
och där centrala begrepp i lagstiftningen uttol-
kas i det enskilda fallet. Det betyder emellertid 
inte att vi utan vidare kan sätta likhetstecken 
mellan formella argument och de överväganden 
som faktiskt har gjorts.37 
 Det empiriska materialet i studien beskrivs 
närmare i nästa avsnitt, men det rör sig om fall 
från ett decennium (2000-2009) och därmed har 
några av de ovan nämnda rättskällorna kunnat 
påverka avgöranden i olika grad – t ex avgöran-
den från andra myndigheter samt rättspraxis. 
Även användningen av reella hänsyn kan ha 
förändrats över tiden, men med ett det relativt 
begränsade antal fall som ingår i studien är det 
inte möjligt att undersöka eventuella föränd-
ringar i reella hänsyn över tid; analyserna görs 
på materialet som helhet. 
 Lagstiftaren har gjort tydligt att det ofödda 
barnet saknar skyddsstatus i samband med 
tvångsvård. Men – det faktum att frågan faktiskt 
har utretts och diskuterats ett antal gånger inne-
bär att frågeställningen som sådan fortfarande 
är legitim. Den senaste debatten om abortgrän-
sen i relation till möjligheten att rädda för tidigt 
födda barn38 visar att det ofödda barnets sta-

32. Skoghøy, 2013.
33. På engelska används begreppet ”fairness ar-

guments” och omfattar ”a whole group of 
different kinds of arguments, the function of 
which in Norwegian law today is to secure a 
fair outcome of the case” (Sunde, 2014, s 232).

34. Kjønstad, 2006.

35. Biland & Steinmetz, 2016. 
36. Eckhoff, 1971.
37. Boe, 1999. 
38. ”Läkare försöker rädda aborterade foster”,  
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tus är en komplex och rörlig etisk, klinisk och 
juridisk fråga. Att konfronteras med en gravid 
kvinna i rätten påverkar förmodligen också be-
nägenheten att använda reella hänsyn som be-
slutsstöd.39 På kort sikt handlar det troligen om 
att säkerställa att kvinnan (och därmed barnet) 
skyddas från alkohol och droger – eller också 
från destruktiva hemförhållanden – under åt-
minstone återstående delen av graviditeten.40 

3. Metod och material 
Statens institutionsstyrelse, SiS, är sedan 1994 
huvudman för vård som ges enligt LVM. År 2015 
gjordes 364 intagningar av 348 enskilda kvinnor 
på något av de sex LVM-hem som tar emot kvin-
nor.41 Med hjälp av flera av SiS datakällor42 iden-
tifierades de kvinnor som varit gravida i anslut-
ning till placering i LVM-vården under perioden 
2000-2009. Samma underlag användes också för 
att samla uppgifter om kvinnornas sociala situa-
tion, vårdhistorik, typ av missbruk, information 
om graviditeten med mera. Omfattningen och 
kvalitén på det insamlade underlaget var mycket 
varierande, delvis beroende på längden på pla-
ceringen. Materialet kodades och sammanställ-
des i en datafil. Utifrån allt tillgängligt material 
skattades graviditetslängden vid tidpunkten för 
omhändertagandet. Eftersom fokus i denna stu-

die är förvaltningsrättens prövning av ärenden 
som rör gravida, ingår bara de fall där gravidite-
ten hade omnämnts i samband med omhänder-
tagandet – totalt 118 fall. Av samma anledning 
har vi inkluderat de fall där socialnämnden trott 
eller misstänkt att kvinnan var gravid när ansö-
kan gjordes och det senare visade sig att så inte 
var fallet. Däremot ingår inte de fall där kvinnan 
med all sannolikhet var gravid när hon omhän-
dertogs utan att detta var känt eller hade upp-
märksammats.  
 Enheten i analysen är den enskilda gravidi-
teten, vilket innebär att materialet inkluderar 
nio kvinnor som var gravida i samband med 
tvångsomhändertagande vid två olika tillfäl-
len. Granskningen av rättens hantering av varje 
ärende omfattar såväl beslut angående faststäl-
lande av omedelbara omhändertaganden enligt 
13 § LVM samt domar rörande beredande av 
vård enligt 4 § LVM. Fokus ligger på rättens be-
dömning av det som framkommer i ansökan och 
i den muntliga förhandlingen, men framför allt 
hur rätten motiverar sina avgöranden.43

Kvinnorna som ingår i studien
De 118 fall som ingår i studien omfattar 109 en-
skilda individer med en genomsnittsålder på 
knappt 29 år. Då genomsnittsåldern bland alla 
LVM-klienter är 40 år, tillhör kvinnorna – av 
naturliga skäl – den yngre målgruppen inom 
LVM-vården. Fördelningen var relativt jämn 
mellan trimestrarna, med en något lägre andel 
gravida i första trimester.44 I ungefär hälften av 
fallen hade kvinnan vårdats enligt LVM tidigare 
och en lika stor andel hade minderåriga barn 
sedan tidigare. Av dessa hade ungefär hälften 
något barn placerad i samhällsvård (se tabell 1). 

38. Sveriges television nyheter, 14 augusti 
2017. Se www.svt.se/nyheter/inrikes/
lakare-forsoker-radda-aborterade-foster 

39. Sannolikheten att rätten överhuvudtaget näm-
ner graviditeten i sin motivering av beslutet 
har visats öka om kvinnan är höggravid och 
har varit närvarande vid den muntliga för-
handlingen (Reitan, 2017).

40. I en studie av tvångsvårdade i Stockholms län 
visade det sig att bland kvinnorna var san-
nolikheten att bli tvångsvårdade högre bland 
kvinnor som hade barn under 18 år och som 
levde tillsammans med en annan missbrukare 
(Storbjörk, 2010).

41. Statens institutionsstyrelse, 2016. 
42. Data från SiS klient- och institutionsadminis-

trativa system samt inskrivningsintervjuer, 
journalanteckningar, socialakter samt hälso- 
och sjukvårdsakter.

43. I en del fall saknas beslutet eller domen i akt-
materialet eller så saknas annat underlag som 
rätten hänvisar till i sitt beslut.

44. Här ingår även åtta fall där det endast fanns en 
misstanke om graviditet.
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4. Beslut om omedelbara omhändertaganden och beredande av vård i LVM-mål rörande 
gravida kvinnor
Flertalet placeringar inom LVM-vården är omedelbara omhändertaganden enligt 13 § LVM som 
sedan övergår till vård enligt 4 § LVM.45 Bland LVM-klienterna i stort är det ungefär 80 % som 
placeras akut.46 Motsvarande andel i denna studie är 88 % (se tabell 1). Ärendet kan därefter få 
olika resultat beroende på om det omedelbara omhändertagandet fastställs, om socialnämnden 
går vidare med en ansökan om beredande av vård och beroende på om ansökan sedan får bifall:  

45. Enligt 13 § LVM kan socialnämnden besluta 
om ett omedelbart omhändertagande – om 
det är sannolikt att personen kan beredas vård 
med stöd av LVM och att rättens beslut inte 
kan avvaktas på grund av att klientens hälso-
tillstånd kan antas försämras allvarligt om hon 
inte får vård omedelbart, eller att det föreligger 
en överhängande risk att hen till följd av sitt 
tillstånd kommer att skada sig själv eller nå-
gon närstående. Beslutet ska senast dagen efter 
underställas rätten för prövning och rätten ska 
senast inom fyra dagar pröva om omhänder-
tagandet ska bestå. Socialnämnden måste i så 

Tabell 1. Beskrivning av LVM-ärenden rörande gravida kvinnor, 2000-2009 (n=118). 

Genomsnittsålder (min-max) 28,9 (19-45)

Graviditetslängd vid inskrivning i LVM-vården
 - Första trimester1 29 (25%)
 - Andra trimester 46 (39%)
 - Tredje trimester 43 (36%)

Tidigare vårdats enligt LVM  54 (46%)

Minderåriga barn sedan tidigare2 58 (49%)

Lagrum vid inskrivning i LVM-vården 104 (88%)
 - 13 § (akut)
 - 4 § (planerat) 104 (88%)

Ärendets utfall
 - 13 § fastställs, ansökan om vård (4§) får bifall 84 (71%)
 - 4 § bifall, utan föregående akut omhändertagande 14 (12%)
 - 13 § avskrivs; socialnämnden går ej vidare 10 ( 9%)
 - 13 § upphävs av rätten, socialnämnden går ej vidare 5 ( 4%)
 - 13 § fastställs, men ansökan om vård (4§) får ej bifall 5 ( 4%)

1 Inklusive 8 fall där kvinnan senare visade sig inte vara gravid. 
2 Information saknas i 3 fall.

fall ansöka om vård enligt 4 § LVM inom en 
vecka. Under 2015 fattade förvaltningsdomsto-
larna 1014 beslut om omedelbara omhänderta-
ganden och avgjorde 971 ansökningar om vård 
(Socialstyrelsen, 2016).

46. Se exempelvis SiS årsredovisningar 2006 och 
2016. 
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 Av tabell 1 framgår att 89 av 104 akuta om-
händertagandena (86 %) fastställdes av rätten. 
Detta kan jämföras med andelen fastställda be-
slut på runt 90 % på nationell nivå.47 Merparten 
av de akuta omhändertagandena (71 %) gick 
över till en ordinarie placering enligt 4 § LVM, 
i 14 fall bifölls ansökan om vård utan ett före-
gående, omedelbart omhändertagande. I ytter-
ligare fem fall fastställdes det omedelbara om-
händertagandet, men den påföljande ansökan 
om vård avslogs. 
 I tio fall avskrevs ärendet då socialnämnden 
valde att inte gå vidare med en ansökan om 
vård. I 5 av totalt 104 fall upphävdes beslutet om 
ett omedelbart omhändertagande. Det betyder 
att det saknades beslut om beredande av vård i 
totalt 15 fall (ca 10 %), vilket också är jämförbart 
med motsvarande andel bland LVM-ärenden i 
stort.48 
 Förvaltningsrättens beslut överklagades till 
kammarrätten i 16 fall,49 men ärendena i kam-

marrätten kommer inte att granskas närmare 
här. 

5. Graviditetens betydelse i förvaltnings-
rättens bedömningar 
I detta avsnitt analyseras i vilken grad och på 
vilket sätt förvaltningsrätten tillskriver gravidi-
teten betydelse i LVM-ärenden som rör gravida 
kvinnor. I alla ärenden som ingår i studien var 
graviditeten, eller den misstänkta graviditeten, 
känd då socialnämnden hade nämnt detta i sitt 
underlag till rätten. I tabell 2 ges en översikt 
över domstolarnas omnämnande av detta fak-
tum i sina beslut om fastställande av omedel-
bara omhändertaganden och domar rörande 
beredande av vård – oavsett om det bara hand-
lar om ett återgivande av det som framkommit 
i ansökan, under den muntliga förhandlingen, 
eller om det var rätten själv som tog upp frågan 
i sin bedömning. 

Tabell 2. Omnämnande av graviditeten i beslut och domar i förvaltningsrätten 

Nämns i beslut om omedelbart omhändertagande (n=102)
 - Ja 79 (78%)
 - Nej 6 (6%)
 - Framgår ej 17 (17%) 

Nämns i dom om beredande av vård (n=103)
 - Ja 92 (89%)
 - Nej 7 (7%)
 - Framgår ej 4 (4%) 

Delar av domen där graviditeten nämns (n=103)
 - Saken 35 (34%)
 - Domskäl 73 (71%)
 - Rättens bedömning 39 (38%) 

47. År 2006 var upphävandeprocenten drygt 4, 
året innan knappt 8 (Socialstyrelsen 2007c, ta-
bell 11). 

48. Se Socialstyrelsen, 2010, tabell 12. 
49. Andelen på ca 14 % kan jämföras med att det 

under år 2005 (mitt i perioden som denna stu-
die avser) inkom 1120 LVM-mål till förvalt-
ningsdomstolarna och 193 mål till kammarrät-
terna – dvs cirka 17 % (Domstolsverket, 2010).
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 Analysen kommer huvudsakligen att fo-
kusera på domar där rätten motiverar sitt be-
slut om beredande av vård, men avsnitt 5.1 
innehåller också en granskning av fem fall där 
förvaltningsrätten upphävde omedelbara om-
händertaganden.  

5.1 Omedelbara omhändertaganden som 
upphävs 
Det hör till ovanligheterna att ett omedelbart 
omhändertagande inte fastställs. Av den anled-
ningen är det extra intressant att granska dessa 
fem ärenden. Det första man kan notera är att 
besluten är fylligare än brukligt och att det i 
två fall har hållits muntlig förhandling, vilket 
heller inte är vanligt vid fastställande av ome-
delbara omhändertaganden. Av störst intresse i 
detta sammanhang är dock om det finns någon 
koppling till kvinnans graviditet: 
 I ett fall anser rätten att förutsättningarna för 
vård verkar vara uppfyllda, men att läget inte 
är tillräckligt akut. I de övriga fallen ifrågasät-
ter rätten om förutsättningarna för vård är upp-
fyllda; främst handlar det om att missbruket inte 
kan anses vara fortgående (i lagens mening), att 
konsekvenserna av missbruket inte är tillräck-
ligt allvarliga samt att frivilliga alternativ inte 
anses uttömda. 
 I två fall tar rätten specifikt upp graviditeten. 
I båda fallen finns det andra huvudskäl till att 
omhändertagandet upphävs (ej fortgående miss-
bruk, frivilliga alternativ ej uttömda och läget 
inte tillräckligt akut), men rätten påpekar samti-
digt att ett ofött barn ”inte är något självständigt 
skyddssubjekt vars intressen kan ligga till grund 
för ett ingripande enligt LVM”. Det andra fallet 
rör en 32-årig kvinna som är gravid i tredje tri-
mester där omhändertagandet tydligt är motive-
rat utifrån hänsyn till barnet och socialnämndens 
önskemål att ”stämma i bäcken”. Rätten poäng-
terar att begreppet ”närstående” inte innefattar 
ett ofött barn. Rätten anser sammanfattningsvis 
att det kan finnas oro för kvinnans missbruk 
och att ett vårdbehov kan finnas, men att det är 
tveksamt om missbruket är fortgående i lagens 

mening och det är heller inte visat vårdbehovet 
inte kan tillgodoses på frivillig väg. Därutöver 
påpekar rätten att kvinnans graviditet inte ska 
”tillmätas betydelse vid bedömningen”. 

5.2 Förvaltningsrättens bedömning i do-
mar rörande vård enligt 4 § LVM
Denna studie fokuserar i första hand på domar 
rörande beredande av vård enligt 4 § LVM och 
i detta avsnitt analyseras förvaltningsrättens be-
handling av graviditetsfrågan i den del av do-
men där rätten motiverar sitt beslut. Som det 
framgår av tabell 2 tar rätten upp graviditeten i 
denna del av domen i 39 fall (av 118).50 I tabell 3 
presenteras utdrag av rättens bedömning i dessa 
39 fall. Av sammanställningen framgår följande: 

När graviditeten nämns tillmäts den betydelse
Att rätten omnämner graviditeten i sin motive-
ring kan i princip bero på två saker, att rätten 
tillmäter graviditeten betydelse i sammanhanget 
eller att rätten tar avstånd från graviditetens re-
levans – som i exemplet rörande den 32-åriga 
kvinnan i avsnitt 5.1. I tabell 3 finns endast ett 
exempel på det senare. I fall 39 anser inte rätten 
att det finns stöd vård enligt 4 § första stycket 
3 c – det vill säga att hon kan komma att skada 
sig själv eller någon närstående eftersom skyd-
det för närstående enligt förarbetena inte gäller 
ett ofött barn. Rätten anser emellertid att andra 
förutsättningar är uppfyllda och det faktum att 
rätten avvisar graviditetens relevans innebär 
alltså inte att ansökan avslås. 
 Graviditeten tillmäts betydelse på olika sätt 
(se nedan), men oftast som ett förstärkande ar-
gument för a) de potentiella hälsomässiga kon-
sekvenserna för såväl kvinnan som barnet, b) 
som ett tecken på hur allvarligt missbruket är, 
och c) vårdbehovet. I andra fall är det svårare att 
se hur graviditeten har påverkat bedömningen, 
den nämns snarare som en omständighet, lik-
nande exempelvis hemlöshet, sysselsättning el-
ler partnerns missbruk.  

50. Information saknas i 22 fall. 
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Tabell 3. Omnämnande av graviditet under förvaltningsrättens bedömning i domar rörande  
beredande av vård enligt 4 § LVM.  

Fall  Förvaltningsrättens bedömning (utdrag)

1  Genom läkarintyg är det klarlagt att hon utsätter sin egen och barnets hälsa för 
  allvarlig fara. 

2  Till följd av missbruket utsätter hon såväl sin egen som sitt väntade barns fysiska och 
  psykiska hälsa för allvarlig fara. 

3  Mot bakgrund av att NN kraftigt överdoserat smärtstillande medel med förgiftnings-
  symptom som följd innebär även en relativt måttlig överkonsumtion av alkohol inför   
  en nära förestående förlossning en allvarlig fara för hennes fysiska och psykiska hälsa.

4  Till följd av missbruket utsätter NN både sin egen hälsa och fostrets hälsa för allvarlig 
  fara. Även om NN uppgett att hon är beredd att underkasta sig öppenvård befarar 
  rätten att hon också denna gång saknar den vilja och förmåga som krävas för att hon 
  på frivillig väg ska kunna fullfölja den behandling som hon och hennes ofödda barn 
  har behov av.

5  Genom läkarintyg är det klarlagt att hon till följd av missbruket utsätter sin och barnets 
  hälsa för allvarlig fara. Försök med frivillig vård har tidigare skett, NN har dock inte 
  fullföljt vården utan återfallit i missbruk. Det föreligger därför en risk att vården 
  upphör i förtid. Detta skulle vara särskilt allvarligt med hänsyn till hennes långt 
  gångna graviditet. 

6  NN är i behov av vård och utsätter sin fysiska och psykiska hälsa för allvarlig fara.  
  Vidare föreligger risk för fosterskador om hon inte får vård. Mycket tyder på att hon   
  inte av egen kraft har förmåga att bryta missbruket. Faktorer som påverkar denna   
  bedömning, förutom det relativt grava missbruket, är bl a NNs graviditet och hennes i 
  övrigt svåra livssituation.

7  Med hänsyn till vad som har framkommit rörande NNs hälsotillstånd och graviditet 
  får det anses klarlagt att hon till följd av missbruket utsätter sin fysiska och psykiska 
  hälsa för allvarliga fara. Vid fortgående missbruk riskerar bl a det ofödda barnet att 
  skadas allvarligt, vilket kan påverka NNs psykiska hälsa negativt.

8  Vidare anser rätten att NN uppvisat en bristande motivation att komma ifrån sitt 
  missbruk genom att hon inte sökte hjälp när det i början av januari förelåg skäl att tro 
  att hon kanske var gravid [enligt läkarintyget som nämns beslutet om fastställande av 
  det omedelbara omhändertagandet upptäckte man den 20 januari att hon var gravid i 
  femte månaden, ”vilket hon själv inte varit medveten om tidigare”]. 

9  Vidare framgår att hon till följd av missbruket utsätter sin och sitt ofödda barns fysiska 
  och psykiska hälsa för allvarlig fara.  Det är nödvändigt att vården kan genomföras 
  särskilt med beaktande de mycket negativa konsekvenser alkoholintag har på ett foster.

10  Hon utsätter sig för närvarande genom sitt missbruk för ökade hälsorisker bl a på 
  grund av sin graviditet. Mot bakgrund av att NN inte fullföljt den planering som har 
  gjorts upp med [familjemottagning], samt att hon avböjt erbjudandet om att läggas in 
  för avgiftning, finner rätten att vårdbehovet inte kan tillgodoses på frivillig väg. 
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Fall  Förvaltningsrättens bedömning (utdrag)

11  Under de senaste 3 månaderna har NN, trots sin graviditet, haft 3 återfall – varav 
  åtminstone två har varit mycket allvarliga. Av läkarutlåtande framgår att NN riskerar 
  att utsätta sitt foster för skada till följd av missbruket. NN har både under graviditeten 
  och tidigare visat att hon inte förmår sätta stopp för det m egen kraft. Om även detta 
  barn måste omhändertas finns en uppenbar risk att NN även till följd av detta utsätts 
  för psykisk skada, och detta oavsett om barnet är behäftat med någon skada. NN har 
  under årens lopp brutit överenskommelser angående vårdplaner och olika begräns-
  ningar av möjligheter att missbruka. Detta mönster har upprepats under graviditeten. 

12  NN har trots sin långt gångna graviditet inte medverkat till frivillig vård, utan har   
  upprepade gånger förnekat sitt pågående missbruk och inte kommit till avtalade 
  drogtester. 

13  Med beaktande av utredningen och att NN är gravid finner rätten att hon till följd av 
  missbruket utsätter sin egen och sitt ofödda barns hälsa för allvarlig fara. 

14  Första dom: Till följd av missbruket utsätter NN sin psykiska hälsa för allvarlig fara 
  och löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv. NN har fortsatt att missbruka trots att 
  hon har vetat att hon var gravid och avsett att behålla barnet. 
  Andra, direkt påföljande dom (samma graviditet): NN har ett långvarigt missbruk 
  bakom sig och har inte ens under den pågående graviditeten, under vilken hon till 
  stora delar vårdats med stöd av LVM, lyckats hålla sig helt borta från droger. 

15  Genom läkarintyget är det klarlagt att hon till följd av missbruket utsätter sin och sitt 
  väntade barns hälsa för allvarlig fara. Rätten har inte skäl att betvivla att NN, särskilt 
  nu när hon är gravid och även har sitt blivande barn att tänka på, har en uppriktig 
  önskan att komma ifrån sitt missbruk. Detta är emellertid inte tillräckligt. Man måste 
  ha förmåga att genomföra. Detta är viktigt inte minst för det kommande barnets skull. 
  SKILJAKTIG NÄMNDEMAN: Delar majoritetens uppfattning att NN är i behov av  
  vård för att komma ifrån sitt missbruk. NN har vid den muntliga förhandlingen 
  uppgett att det finns en planering som hon tror på. Med beaktande av detta anser jag 
  att möjligheterna till vård på frivillig väg inte kan anses uttömda. 

16  Genom sitt missbruk och den miljö som hon lever i - samt den särskilda påfrestning 
  hennes graviditet innebär - utsätter NN sin fysiska och psykiska hälsa för allvarlig fara. 

17  Vad gäller missbruk och graviditet utgör risker för fostret i sig inte grund för att 
  tillämpa 4 § 3 LVM. NNs narkotikamissbruk utgör emellertid en risk för att barnet 
  föds med missbruksrelaterade skador. Detta innebär enligt rättens mening att NN kan 
  befaras komma att allvarligt skada sin psykiska hälsa om barnet skulle visa sig ha 
  skador pga hennes missbruk. 

18  Av utredningen och vad som framkommit i den muntliga förhandlingen framgår att 
  NN, bl a på grund av sin graviditet, är mycket motiverad till avgiftning och behand-
  ling. De många försök med frivillig vård som gjorts under åren, senast för tre månader 
  sedan, tyder dock på att hon inte har förmågan att fullfölja behövlig vård på frivillig väg.

19  NN har medgett ansökan om tvångsvård. Med hänsyn till hennes egen inställning 
  samt hennes visade oförmåga att avhålla sig från droger trots att hon är gravid finner 
  rätten att vård i frivilliga former inte kan ske.
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Fall  Förvaltningsrättens bedömning (utdrag)

20  Enligt läkarintyg är NN känd på kliniken och har vårdats vid tre tillfällen, senast för 
  sex veckor sedan då NN skrev ut sig oplanerat trots pågående graviditet. NN släpptes 
  från sitt senaste fängelsestraff för ett år sedan och återföll då omedelbart i missbruk. 
  Hon har sedan dess tagit ett gram heroin dagligen trots graviditet.

21  Rätten betvivlar inte att NN har viljan att, inte minst för barnets skull, komma till rätta 
  med sin missbruksproblematik och sitt psykiska mående. Hon förefaller dock inte ha 
  fullgod insikt i vidden av sitt missbruk och de allvarliga konsekvenser detta för med 
  sig.

22  Rätten hyser tilltro till att NN har en uppenbar vilja att genomföra vården, men trots 
  NNs unga ålder har hon missbrukat narkotika under många år. Vidare har hon, trots 
  att hon uppgett att hon avsåg att vara drogfri under graviditeten, i vart fall så sent som 
  under den 38e graviditetsveckan injicerat heroin. Hon har inte heller tidigare förmått 
  att hålla sig drogfri trots frivilliga insatser. 

23  Hon har uteblivit från flertalet inbokade besök på familjemottagning angående sin 
  graviditet. Hon har även avbrutit träffar med socialförvaltningen. Hon har erbjudits 
  tider för besök på missbrukssektionen men avstått från att utnyttja dessa. Det finns 
  således skäl att betvivla om NN har den motivation och uthållighet som krävs för att 
  hon ska komma ifrån sitt missbruk på frivillig väg. 

24  NN har sedan många år ett allvarligt missbruk av alkohol och olika sorters narkotika. 
  Hon har trots omfattande stöd- och vårdinsatser fortsatt med detta och har fortsatt 
  även under sin graviditet. Det hon har anfört om att hon har upphört med sitt miss-
  bruk stöds inte av övrig utredning. Det långvariga missbruket och hittillsvarande 
  misslyckanden med frivillig vård gör att hennes vårdbehov för närvarande inte kan 
  tillgodoses frivilligt. 

25  Vid bedömning av faran för den egna psykiska hälsan beaktar rätten även att NN, trots 
  sin graviditet, fortsatt att använda amfetamin och därigenom utsatt det ofödda barnet 
  för stora risker att skadas. Med hänsyn till NNs nuvarande situation krävs snabba och ’
  kraftfulla insatser för att bryta den ogynnsamma utvecklingen. Även om NN förklarar 
  att hon vill genomgå vård och att hon till följd av sin graviditet känner större motiva-
  tion, anser rätten att hon saknar den styrka som krävs för att säkerställa att den nöd-
  vändiga vården fullföljs på frivillig väg. 

26  NN kan genom fortsatt missbruk komma att utsätta sin psykiska och fysiska hälsa 
  för allvarlig fara och löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv. ”Länsrätten beaktar 
  även det faktum att hon är gravid.” NN accepterar frivillig vård, men det är inte troligt 
  att behövlig vård kan ges på frivillig väg.

27  NN nu gravid och har självmant sökt vård. Hon genomgick avgiftning men har avböjt 
  erbjuden vård på behandlingshem och återföll efter avgiftningen i missbruk. Vid den 
  muntliga förhandlingen framkommer att hon pga graviditeten är motiverad att avhålla 
  sig från droger. Det samtycke NN lämnat innehåller dock viss reservation till planerad 
  vård och det senaste återfallet ger anledning att ifrågasätta hennes förmåga att avhålla 
  sig från droger och fullfölja vård på frivillig väg. 
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Fall  Förvaltningsrättens bedömning (utdrag)

28  Av utredningen framgår att NN, som är gravid, har ett fortgående missbruk av nar-
  kotika och är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk. Utredningen visar 
  entydigt att NN till följd av missbruket utsätter sin fysiska och psykiska hälsa för all-
  varlig fara och löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv. NN har medgett nämndens 
  ansökan. 

29  NN trots insatser från öppenvården fortsatt med sitt missbruk, även efter att hon fick 
  veta att hon var gravid. Frivillig vård har inte fungerat tidigare då NN uteblivit från ett 
  flertal besök och även återfallit i missbruk. 

30  NN är nu gravid med beräknad nedkomst nästa månad. Hon är hemlös och står 
  utanför arbetsmarknad och utbildning. NN har en svår missbruksproblematik och har 
  vid flera tillfällen avvikit från tidigare behandlingshemsvistelser. Hon har inte lyckats 
  bryta missbruket genom frivilliga insatser trots risken att hon skadar sitt väntade barn. 

31  NN har, trots sin unga ålder, ett omfattande missbruk sedan lång tid tillbaka. Vidare 
  framgår att hon trots sin graviditet har fortsatt att missbruka heroin och att hon fram 
  till det omedelbara omhändertagandet bestämt har förnekat sina missbruksproblem. 

32  Rätten noterar en stark vilja till vård och att hon medverkat till viss frivillig vård. Hon 
  har emellertid varit avvisande till vård vid olika tillfällen och lyckades inte under sin 
  senaste graviditet att hålla sig drogfri. 

33  NN har ett fortgående missbruk av narkotika och är i behov av vård. Vården har inte 
  kunnat tillgodoses på frivillig väg. NNs försäkran om att vården nu kan ske på frivillig 
  väg kan inte tillmätas någon avgörande betydelse. NN kan om missbruket inte upphör 
  befaras allvarligt skada såväl sig själv som sitt ofödda barn.  

34  NN har uttryckt en vilja att komma ifrån sitt drogmissbruk och förändra sitt liv. Det 
  finns dock skäl att ifrågasätta hennes förmåga att fullfölja vård i öppna former, särskilt 
  med tanke på att sådana insatser tidigare misslyckats och hon trots sin planerade 
  graviditet inte förmått avhålla sig från att missbruka heroin. 

35  NN vill komma till ett behandlingshem för mödrar och barn, där hennes dotter ska 
  kunna komma och bo med henne till det nya barnet föds. Det finns brister i nämndens 
  ansökan, men LVM är en skyddslagstiftning för den enskilde. Om frivillig vård ska 
  fungera förutsätts att NN och nämnden har ett fungerande samarbete, men NN har 
  enligt utredningen undandragit sig kontakt med socialtjänsten. Trots brister i nämn-
  dens ansökan anser rätten att vårdbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt än med 
  stöd av LVM.   

36  För några månader sedan återupptog hon kontakten [med socialtjänsten] och berättade 
  då att hon var gravid och att hon inte använde droger. Det framkom dock att hon hade 
  injicerat amfetamin sedan länge. Genom sitt missbruk under graviditet har hon en för-
  höjd risk att drabbas av olika sjukdomar och skador, vilket även gäller fostret. NN 
  utsätter även sin psykiska hälsa för stora risker då hon inte förmår skydda sig och sitt 
  barn.  

37  Inte ens vetskapen om riskerna för det väntade barnet har förmått henne att upphöra 
  med missbruket. Hennes samtycke således inte tillräckligt för att tillförsäkra henne 
  behövlig vård. 
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Fall  Förvaltningsrättens bedömning (utdrag)

38  Ett amfetaminmissbruk under graviditet ökar dessutom risken för att moderkakan 
  lossnar, vilket ökar risken för att NN drabbas av kraftig blodförlust. Hon utsätter häri-
  genom sin fysiska hälsa för allvarlig fara. 

39  Hon utsätter sin fysiska och psykiska hälsa för allvarlig fara och löper en uppenbar risk 
  att förstöra sitt liv. Det finns emellertid inget som stöder att NN kan befaras komma att 
  skada sig själv eller någon närstående. Skyddet för närstående gäller enligt förarbetena 
  inte ett ännu ofött barn. Förutsättningar för vård med stöd av 4 § första stycket 3 c) 
  finns därför inte. 

Faran för kvinnans och barnets hälsa 
Enligt ett av rekvisiten i LVM kan tvångsvård 
bli aktuellt om personen till följd av missbruket 
utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för all-
varlig fara. Av tabell 3 framgår att graviditeten 
ofta kopplas just till faran för kvinnans fysiska 
eller psykiska hälsa, faran för barnets hälsa, eller 
faran för kvinnan och barnet som enhet. 
 Det är vanligt att kvinnan och barnet nämns i 
samma passage – ungefär på det sätt som fram-
går i fall nr 1 där rätten anser att det är klarlagt 
att kvinnan ”utsätter sin egen och barnets hälsa 
för allvarlig fara”51. Men ännu vanligare är det 
att man hänvisar till faran för kvinnans hälsa. 
Oftast handlar det om faran för kvinnans all-
männa hälsa52, men i fyra fall53 framhäver rätten 
faran för kvinnans psykiska hälsa om hon ge-
nom sitt missbruk blir orsak till att barnet föds 
med svåra skador. Detta är också en farhåga 
som fanns med i förarbetena.54 I ett fall55 lyf-
ter rätten fram faran för kvinnans fysiska hälsa 
genom att ett fortsatt missbruk kan leda till att 
moderkakan lossnar vilket i sin tur kan medföra 
kraftig blodförlust. I två fall lyfts även riskerna 
för barnet specifikt; i fall nr 6 nämns att kvin-
nan utsätter sin fysiska och psykiska hälsa för 
allvarlig fara, men också att det föreligger risk 
för fosterskador. I fall nr 9 anser rätten att hon 
utsätter både sin egen och det ofödda barnets 

fysiska och psykiska hälsa för allvarlig fara och 
anser dessutom att det är angeläget att vården 
kommer till stånd på grund av de mycket ne-
gativa konsekvenserna alkoholintag har på ett 
foster.    

Brist på motivation, frivillighet fungerar inte, 
missbrukets allvar
I LVM-mål har rätten att bedöma om missbru-
ket är fortgående och allvarligt, om det finns ett 
vårdbehov och om vårdbehovet kan tillgodoses 
på annat sätt. I praktiken handlar det senare om 
att göra en prognos om kvinnans förmåga och 
motivation till vård och behandling utifrån hen-
nes tidigare agerande och inställning. 
 Som framgår av tabell 3 är det inte ovanligt 
att rätten ser det faktum att kvinnan fortsätter 
att missbruka under graviditeten som ett tecken 
på hur allvarligt missbruket är. Detta är också ett 
resonemang känns igen från Socialutskottets be-
tänkande i samband med införandet av LVM.56 I 
fall nr 11 har kvinnan, ”trots sin graviditet”, haft 
flera återfall och ett tidigare barn har dessutom 
omhändertagits på grund av hennes missbruk. I 
ärende nr 14 poängterar rätten att kvinnan fort-
satt att missbruka trots vetskapen om gravidite-
ten och trots att hon ”avsett att behålla barnet”. I 
fall nr 20 påpekar rätten det faktum att kvinnan 
fortsatt att ta ett gram heroin dagligen trots sin 
graviditet och i fall nr 22 har kvinnan injicerat 
heroin så sent som vecka 38 – trots avsikten att 
hålla sig drogfri under graviditeten. 

51. Se även fall nr 2,3,4,5,9,13,15,33 och 36. 
52. Se fall nr 3, 16, 26, 28, 36. 
53. Nr 7, 11, 17 och 25. 
54. SOU 1981/82:22, s 16.
55. Nr 38. 56. SOU 1981/82:22.
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 Av tabellen framgår annars att rätten ofta re-
fererar till frågan om kvinnans motivation och 
förmåga. Det gäller t ex i fall nr 8 där rätten anser 
att kvinnan borde sökt hjälp redan i början av 
januari då det ”förelåg skäl att tro att hon kan-
ske var gravid”. Av andra dokument framgår 
att hon då inte varit medveten om graviditeten, 
men rätten antyder att hon borde ha vetat och 
agerat. I flera fall har rätten gjort bedömningen 
att kvinnan visserligen kan vara motiverad, inte 
minst på grund av graviditeten, men att hon inte 
verkar ha tillräcklig förståelse för allvaret i situ-
ationen eller oförmåga att genomgå nödvändig 
frivillig vård. Den bristande förmågan tolkas 
oftast som att hon inte fullföljt tidigare behand-
lingar och planeringar.57 I ett fall (nr 15) har en 
nämndeman förklarat sig skiljaktig på just den 
punkten. Enligt domen delar nämndemannen 
flertalets uppfattning att kvinnan behöver vård 
för att komma ifrån sitt missbruk, men att hon 
vid den muntliga förhandlingen har uppgett att 
det finns en planering som hon tror på. Därmed 
anser nämndemannen att man inte har provat 
alla möjligheter att tillgodose vårdbehovet på 
frivillig väg.  

6. Sammanfattande diskussion
Att vårda någon utan samtycke är en mycket 
ingripande åtgärd och utgör ett undantag från 
den generella frivillighetsprincipen i sociallag-
stiftningen. Vid tvångsvård av gravida miss-
brukare är det endast kvinnans situation och 
vårdbehov som ska bedömas. Att ge fostret ett 
särskilt skydd har dock diskuterats i olika sam-
manhang, bland annat i förarbetena till LVM 
och senast i en departementspromemoria 2009. 
I känsliga mål av detta slag, där det till stor del 
saknas prejudicerande domar och tydliga defi-
nitioner av centrala begrepp, är utrymmet för 
att väga in andra hänsyn utöver det som följer 
direkt av formella rättskällor rimligen större än 
annars. Syftet med studien har således varit att 

studera domstolarnas praktik och argumenta-
tion i en typ av känsliga mål – nämligen ansök-
ningar om tvångsvård för gravida missbrukare.  

Fördelningen mellan olika typer av besluts-
utfall  
Bland de 118 målen som ingår i studien, visade 
det sig att andelen akuta omhändertaganden var 
högre (88 %) jämfört med LVM-klienter i stort 
(kring 80 %). Skillnaden är inte särskilt stor men 
kan bero på att anhöriga, polis, andra vårdgi-
vare är mer benägna att anmäla sådana ärenden 
till socialtjänsten och att socialnämnden oftare 
bedömer att situationen är akut när det handlar 
om en (synligt) gravid kvinna. I övrigt skilde 
sig inte fördelningen mellan olika beslutsutfall 
i denna studie nämnvärt från LVM-ärenden i 
stort: det övervägande antalet omhändertagan-
den sker akut, flertalet omhändertaganden fast-
ställs av rätten och övergår sedan till planerad 
vård enligt 4 § LVM. 
 Vid en närmare granskning av fem fall där 
akuta omhändertaganden upphävdes av förvalt-
ningsrätten visade det sig att graviditeten upp-
märksammades i endast två fall. Båda gångerna 
nämnde rätten uttryckligen att hänsyn till ett ofött 
barn inte var relevant i sammanhanget och att det 
därför inte fanns förutsättningar för vård enligt 
LVM. I det ena fallet tog sig socialnämndens be-
aktande av fostrets välfärd uttryck i en önskan att 
”stämma i bäcken”. Rätten valde dock att betona 
legalitetsprincipen framför socialnämndens beto-
ning på reella hänsyn. Huvuddelen av analysen 
i artikeln har dock ägnats åt domar rörande be-
redande av vård enligt 4 § LVM: 

Beredande av tvångsvård och gravida – legali-
tet eller reella hänsyn? 
Huvuddelen av artikeln har belyst frågan om, 
och i så fall på vilket sätt, graviditeten tillmäts 
betydelse i LVM-ärenden som rör gravida. Finns 
det tecken på att rätten tar reella hänsyn, framför 
allt konsekvensbedömningar av det samlade ut-
fallet för kvinnan och/eller det väntade barnet? 
Vilka tolkningsalternativ ger till sist det bästa ut-

57. Se fall nr 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37
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fallet? Det är inte bara fråga om resultatets ”god-
het” i substantiell mening utan även proportio-
nalitet mellan mål och medel ska också tas. 
 Proportionalitet mellan mål och medel avser 
i första hand beslut om mindre ingripande åtgär-
der och om detta kan vara mer ändamålsenligt. 
I denna studie finns dock exempel på motsatsen 
– att man väljer en mer ingripande åtgärd än det 
som annars hade varit aktuellt, i någon form 
av preventivt syfte. Myndighetspersoner som 
arbetar med utsatta människor ställs ofta inför 
svåra avvägningar mellan formella regler som 
styr vad som är möjligt att göra och en övergri-
pande målsättning att förbättra människors liv.
Myndighetsutövandet kan vara mer eller min-
dre ingripande och få olika stora konsekven-
ser, men att vårda någon utan samtycke är ot-
vetydigt en av de mest ingripande åtgärderna 
och ställer stora krav på rättssäkerhet och på 
att legalitetsprincipen råder. I valet mellan ”la-
gen och magen” har lagstiftaren uttryckligen 
sagt att det är lagen som gäller. Samtidigt har 
lagstiftaren också öppnat för möjligheten att ta 
reella hänsyn genom skrivningar som ger stort 
utrymme för tolkning. Det gäller främst ”hälso-
rekvisitet” och det ”sociala rekvisitet”, som krä-
ver en ganska kvalificerad prognostisering av 
kvinnans hälsomässiga och sociala utveckling 
samt av risken att hon kan komma att skada sig 
själv eller någon närstående. Eftersom fostret 
inte omfattas av begreppet närstående, måste 
risken att barnet skadas omdefinieras till en fara 
för kvinnan själv. Genomgången av domarna 
visar att rätten oftast väljer att se kvinnan och 
fostret som en enhet och underkommunicera 
eventuella intressekonflikter. En annan vanligt 
förekommande strategi är att definiera skador 
på barnet som en risk för kvinnans framtida psy-
kiska hälsa. Barnet är inte ett rättssubjekt och 
ingår inte i definitionen av ”närstående”, men 
genom en framskrivning av kvinnans psykiska 
hälsotillstånd kan hänsyn (också) tas till konse-
kvenser för det väntade barnet. 
 År 2009 föreslog regeringen en ändring av 
lagstiftningen enligt norsk modell som skulle 

innebära möjlighet till vård utan samtycke av 
hänsyn till fostret. Som vi sett ger svenska lag-
stiftningen vissa möjligheter att ta (reella) hän-
syn till fostret men argumentationen måste gå 
via kvinnans vårdbehov och situation. Denna 
omväg skulle vara onödig med en ”norsk” 
skrivning i LVM. Det är omöjligt att veta om 
detta skulle ha inneburit en ökning av antalet 
gravida som blir föremål för vård enligt LVM, I 
Norge tvångsvårdades ungefär 20 gravida kvin-
nor per år under 00-talet och under de senaste 
fem åren har genomsnittet ökat till 25 per år.58 
Antalet gravida som bereddes vård enligt 4§ 
LVM i denna studie var i genomsnitt 10 per år.59 
I båda länderna handlar det om ett litet antal, 
både absolut och relativt omfattningen av risk-
konsumtion och missbruk i stort.60 Men i Norge 
placerades dubbelt så många gravida jämfört 
med det antal gravida som fanns i LVM-vården 
under samma period, trots att folkmängden är 
hälften så stor. Eftersom antalet placeringar i 
tvångsvård överlag är väsentligt lägre i Norge, 
utgjorde andelen gravida som omhändertas av 
hänsyn till fostret ungefär 25-30% av alla tvångs-
placeringar under åren 2000-2009.61 Det är tänk-
bart att antalet ansökningar om tvångsvård av 
gravida i Sverige skulle öka med en ändrad lag-
stiftning och därmed också antalet fastställda 
domar. Men deras andel av alla tvångsplace-
ringar skulle förmodligen inte påverkas nämn-
värt.  

58. Antalet akuta omhändertaganden är inte in-
räknade. Dessa varierade mellan 11 och 49 per 
år (Folkehelseinstituttet, 2017). 

59. Antalet gravida som vårdas enligt LVM är 
i praktiken högre eftersom en del kvinnor 
upptäcker att de är gravida efter intagning och 
andra blir gravida i samband med permissio-
ner, avvikningar eller vård i öppnare former 
(Reitan & Weding, 2012). 

60. Folkhälsomyndigheten, 2016; SOU 2011:6;  Fol-
kehelseinstituttet, 2017.

61. Ungefär 15 % under åren 2010-2015 (Folkehel-
seinstituttet, 2017). 
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Frivilligt tvång?
I motsättning till i Norge och i Danmark finns 
inte möjligheten till frivilligt tvång institutionali-
serad i den svenska tvångsvårdslagstiftningen.62 
Trots detta framgår det ibland i domen att kvin-
nan explicit medger socialnämndens ansökan. 
Sedan kan man argumentera för att det finns 
exempel på passiva medgivanden, exempelvis 
när kvinnor inte överklagar när det finns skäl 
att göra det,63 antyder att de själva i någon mån 
tar reella hänsyn i sin roll som klient. Utifrån en 
bedömning av deras chans att få rätt i kammar-
rätten är det tänkbart att kvinnorna väljer att 
fokusera på att ”sitta av” tiden eller att komma 
till en öppnare vårdform inom ramen för pla-
ceringen. Samtidigt visar en norsk studie av 
åtta gravida kvinnor som tvångsvårdats att alla 
utom en hade begärt att bli tvångsomhänder-
tagna. Kvinnorna ansåg inte möjligheten till en 
frivillig tvångsplacering som tillräcklig – de ville 
inte själva behöva ta ställning till fortsatt vård 
utan fokuserade istället på barnets behov.64 I det 
perspektivet kan man se rättsförhandlingen som 
en arena byggd för konflikt, där parterna istället 
söker en lösning på en akut livsomständighet. 
Den muntliga förhandlingen kan då komma att 
ha en mer terapeutisk eller medlande funktion.65 
Att fokusera på reella hänsyn kan utmana lega-
litetsprincipen, men kan också stärka lagstift-
ningens och aktörernas legitimitet.66  
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