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Abstract 

 

Women who abuses alcohol or drugs during pregnancy risk to in different ways harm 

their unborn child. Diseases - and injury symptoms such as fetal alcohol syndrome, 

underweight and abstinence are consequences that can be related to the pregnant 

woman’s addiction. According to swedish law, LVM, there is a possibility to committ 

alcohol- and drug addicts to compulsory institutional care. However, this can only take 

place when the reason for the deprivation is to protect the mother from harm, not the 

fetus.  

 

The overall purpose of this thesis is to look into the legal status of the fetus and to 

investigate whether there is a need for a legislation that allows compulsory institutional 

care for pregnant addicts. The thesis is a legal dogmatic study. 

 

The bill that was presented in 2009 featured a supplement to existing legislation, where 

compulsory treatment could be initiated if there was a substiantial risk of harm to the 

fetus due to addiction. The main concern regarding this type of legislation is how it will 

effect the pregnant woman’s right to freedom and right of self-determination in relation 

to the fetus interests. Problems have primarly affected the perception of the fetus legal 

status and lack of values that determine when birth defects occur.  In Norway the 

government has managed to legislate in this matter and have a similar rule regarding 

compulsory institutional care of pregnant addicts. The preventive measures available 

today are mainly long-term, and for those pregnant women who already suffers from 

addiction, the aid often arrives too late. A need for such legislation seems to be useful to 

some extent, but not necessarily the same legislation as the one in the bill from 2009. 
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Sammanfattning 

 

Kvinnor som missbrukar alkohol eller narkotika under graviditeten riskerar att på olika 

sätt skada sitt ofödda barn. Sjukdoms- och skadesymptom såsom fetalt alkoholsyndrom, 

undervikt och abstinens är konsekvenser som kan relateras till den gravida kvinnans 

missbrukande. Enligt svensk missbrukslagstiftning, LVM, finns idag en möjlighet att 

tvångsvårda alkohol- och narkotikamissbrukare, men någon indikation som skyddar 

fostret under graviditeten finns inte. En gravid kvinna kan således tvångsomhändertas, 

men då enbart gällande omständigheter som rör henne själv. Det fanns en oro hos 

regeringen över att barn föds med alkohol- och narkotikarelaterade skador, och att 

myndigheter inte kan göra något för att stoppa missbruket och skydda dessa barn. År 

2009 inkom därför ett lagförslag gällande tvångsvård av gravida missbrukare.1 

Uppsatsen är utförd enligt en rättsdogmatisk metod och det övergripande syftet är att 

undersöka fostrets rättsliga ställning och utreda huruvida det finns ett behov av en 

lagstiftning gällande tvångsvård av gravida missbrukare. I uppsatsen redovisas svensk 

tvångsvårdslagstiftning och ovan nämnda lagförslag från år 2009. Vidare redogörs även 

för fosterskador i samband med missbruk, och fostrets och kvinnans intressen ur en 

nationell och internationell kontext för att kunna besvara de uppställda 

frågeställningarna.  

Tvångsvårdslagstiftning måste av rättssäkerhetsskäl följa vissa formella krav, bl.a. att 

det inte finns samtycke till vård och att det finns ett behov av vård. Det lagförslag som 

lades fram år 2009 i Ds 2009:19 innehöll ett tillägg till nuvarande LVM-lagstiftning, där 

tvångsvård skulle kunna initieras om det fanns en påtaglig risk för skada hos fostret 

p.g.a. missbruk. I Norge finns redan en sådan lagstiftning om tvångsvård av gravida 

kvinnor, som synes ha fungerat trots bristen på kunskap om tröskelvärdena. 

Problematiken har framförallt rört frågan om synen på fostrets rättsliga ställning och 

avsaknaden av gränsvärden som fastställer när fosterskador uppstår. De preventiva 

insatser som finns idag är framförallt långsiktiga, och för de gravida kvinnor som redan 

missbrukar kommer den hjälpen ofta för sent. Ett visst behov av en sådan lagstiftning 

tycks därför finnas, men inte nödvändigtvis en lagstiftning som lagförslaget från år 

2009. 
																																																								
1 Ds 2009:19. 
2	SOU	2011:35	s.	91.			
3 Statens folkhälsoinstitut, Alkohol, graviditet och barns utveckling s. 7 ff. Se även Ds 2009:19 s. 11 f. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Inledning 
 

Frågan om tvångsvård av gravida missbrukare har varit på tapeten sedan 1980-talet när 

den första tvångsvårdslagen för missbrukare trädde i kraft. Diskussionen har inriktat sig 

på huruvida man genom tvångsvård av gravida kvinnor med missbruk ska kunna 

minska riskerna för att fostret drabbas av skador till följd av kvinnans missbruk. Genom 

en sådan lagstiftning har man velat stärka det ofödda barnets rättsliga ställning. Gravida 

kvinnor som dricker alkohol eller använder sig av narkotika riskerar nämligen att på 

olika sätt skada fostret och det har därför funnits en önskan att genom tvångsvårdande 

insatser förhindra sådana skador. Enligt tillgängliga uppgifter har 6 % av de gravida 

kvinnorna en riskkonsumtion som kan vara skadlig för barnet.2 Den problematik som 

uppställts är framförallt att studier hittills inte kunnat fastställa något exakt gränsvärde 

för när alkoholen eller narkotikan ger skadeverkningar på fostret, och att det därför är 

svårt att lagstifta om tillräckligt tydliga kriterier för när tvångsvård ska ske. Det är dock 

känt att intag av alkohol kan ha en negativ inverkan på fostrets utveckling redan vid 

mycket små konsumtionsnivåer, och att narkotikaanvändning kan leda till att barnet har 

en lägre genomsnittsvikt vid födseln.3 Frågan om fostrets bristande rättsliga ställning 

kontra kvinnans rätt till frihet, självbestämmanderätt och personlig integritet utgör 

ytterligare en del av diskussionen där viss oenighet råder, framförallt mellan den 

nationella lagstiftningen och Europadomstolen. Senast år 2009 inkom ett lagförslag från 

regeringen i syfte att komma tillrätta med problemen. Enligt förslaget skulle gravida 

kvinnor med missbruksproblem kunna tvångsvårdas under återstoden av graviditeten till 

och med en månad efter förlossning i syfte att skydda fostret. Regeringen gick inte 

vidare med förslaget men lagförslaget har ändå väckt många frågor om hur samhället 

ska agera vid en avvägning mellan kvinnans och det ofödda barnets intressen. 

 

 

																																																								
2	SOU	2011:35	s.	91.			
3 Statens folkhälsoinstitut, Alkohol, graviditet och barns utveckling s. 7 ff. Se även Ds 2009:19 s. 11 f. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida det finns ett behov av en 

tvångsvårdslagstiftning för gravida missbrukare med utgångspunkt i det lagförslag som 

lades fram under år 2009, i syfte att stärka det ofödda barnets rättsliga ställning.4 Nedan 

kommer följande frågeställningar att behandlas: 

 

1. Finns ett behov av en tvångsvårdslagstiftning för gravida missbrukare eller finns 

det andra tillvägagångssätt för att tillgodose både fostrets och kvinnans 

intressen? 

2. Har det ofödda barnet någon rättslig ställning idag och hur ser den gravida 

missbrukande kvinnans rättsliga ställning ut? 

 

1.3 Metod och material 
 

Uppsatsen kommer huvudsakligen utgå från en rättsdogmatisk metod. Med en 

rättsdogmatisk metod menas att man tolkar gällande rätt genom en analys av 

rättskällorna. Metoden utgår från rättskällorna där man granskar, analyserar och 

applicerar dessa på det rättsliga problem som uppställts. Jag har valt en rättsdogmatisk 

metod eftersom jag velat analysera dagens bestämmelser och lagförslaget i syfte att 

svara på de frågeställningar som uppställts och jag ansåg att det bäst kan göras genom 

ett rättsdogmatiskt tillvägagångssätt. Materialet utgörs av de sedvanliga rättskällorna i 

form av lagar, förarbeten, praxis och doktrin Jag kommer främst att studera den 

nationella tvångsvårdslagstiftningen och det framlagda lagförslaget. Utöver detta 

används visst material från bl.a. Folkhälsomyndigheten, Folkhälsoinstitutet och 

Socialstyrelsen. Detta material används för att ge en aktuell bild av skaderisker, 

alkoholkonsumtion och metoder som används i arbetet mot missbruk. Utöver den 

rättsdogmatiska metoden, kommer jag även, i viss utsträckning, att använda en 

komparativ metod för att jämföra den norska lagstiftningen med det svenska 

lagförslaget, i syfte att förstå vilka för- och nackdelar samt skillnader och likheter som 

finns mellan de olika rättssystemen när det gäller tvångsvård av missbrukare. 

 
																																																								
4 Ds 2009:19. 
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1.4 Avgränsningar 
 

Uppsatsen kommer främst behandla nationell lagstiftning. Fokus kommer ligga på 

LVM-lagstiftningen och nationell lagstiftning som är relevant för ämnet, såsom 

exempelvis abortlagen, folkbokföringslagen och lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU. Uppsatsen kommer dock i viss mån beröra bestämmelser från 

Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, EKMR, och de grundläggande FN-

konventionerna som rör kvinnans och fostrets rättigheter. Denna avgränsning görs dels 

för att visa vilka rättigheter och intressen som anses väga tungt i sammanhanget enligt 

några av de internationella konventioner som Sverige antagit, dels för att avgränsa 

ämnesområdet. Det lagförslag som behandlas i uppsatsen tar bl.a. upp den norska 

tvångsvårdslagstiftningen som möjliggör tvångsvård av gravida kvinnor. Därför 

kommer även denna lagstiftning tas upp i ett jämförande syfte med det svenska 

lagförslaget. Någon större vikt kommer emellertid inte läggas vid denna lagstiftning, 

eftersom det är den svenska lagstiftningen och det svenska lagförslaget som är i fokus. 

 

1.5 Disposition 
 

Uppsatsen inleds med en allmän redogörelse av hur den svenska 

tvångsvårdslagstiftningen ser ut idag, samt dagens tvångsvårdslagstiftning för 

missbrukare i kapitel två. Tanken är att det ska ge läsaren en övergripande bild av 

dagens tvångsvårdslagstiftning och de problem och brister som finns med aktuell 

missbrukslagstiftning. Kapitel tre behandlar frågor som rör missbruk i samband med 

graviditet för att visa de risker som en gravid missbrukare utsätter sitt foster för. I 

kapitel fyra behandlas lagförslaget från 2009. Därefter, i kapitel fem redogörs för det 

ofödda barnets rättsliga ställning och i kapitel sex behandlas den gravida kvinnans 

rättigheter. Dessa kapitel syftar till att besvara frågeställningen om det ofödda barnets 

rättsliga ställning och att utreda huruvida det finns ett behov av en lagändring. I det 

sjunde kapitlet följer en avslutande diskussion om rättsläget, om det ofödda barnets 

rättsliga ställning, och frågan om det finns ett behov av en ändring av dagens 

lagbestämmelser.	
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2. Lag om vård (1988:870) av missbrukare i 

vissa fall 

 

2.1   Inledning 
 

Följande kapitel berör tvångsvård i Sverige, särskilt tvångsvård av missbrukare och de 

förutsättningar, bedömningsgrunder och värderingar som ligger till grund för beslut om 

tvångsvård. Syftet är att ge en allmän redogörelse för vad tvångsvård av missbrukare 

innebär, för att sedan fokusera på problematiken med gravida missbrukare. 

 

Tvångsvårdslagstiftning för missbrukare har funnits i Sverige i över 100 år.5 År 1913 

infördes en särlagstiftning i form av lagen (1913:102) om behandling av alkoholister. 

Lagen tog endast sikte på alkoholister eftersom man menade att fylleri var en ”sjuklig 

företeelse”.6 Lagen var tillämplig på de personer som uppvisade en vana att bruka 

alkohol och var en fara för annans personliga säkerhet eller sitt eget liv.7 Denna lag har 

sedan dess ersatts ett flertal gånger.8 Genom lag (1981:1243) om vård av missbrukare i 

vissa fall, blev det möjligt att tvångsvårda både alkohol- och narkotikamissbrukare. 

Beslutet om att införa LVM föregicks av en mångårig diskussion om hur lagen skulle 

utformas och motsättningarna i frågan vara starka under hela socialtjänstreformen.9 

Lagens legitimitet och existensberättigande har diskuterats livligt i utredningsförslag 

och den allmänna debatten.10 Lagen ersattes 1988 av den nya lagen (1988:870) om vård 

av missbrukare i vissa fall, den s.k. LVM. 

 

Att vårda en person mot sin vilja innebär ett stort intrång i den enskildes personliga 

integritet och självbestämmanderätt, och ställer därför mycket höga krav på samhället 

och de som beslutar om vården. I 2 kap. 8 § regeringsformen (1974:152), RF, anges att 

																																																								
5 Lag om behandling av alkoholister infördes år 1913. 
6 SOU 2004:3 s. 527. 
7 A.a. s. 533 f. 
8 Lag (1913:102) om behandling av alkoholister ersattes år 1931 av alkoholistlagen (1931:233) och 
nykterhetsvårdslagen, NVL år 1955. 
9 Prop. 1987/88:147 s. 36. 
10 Prop. 1981/82:8 s. 35. 
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varje medborgare gentemot det allmänna är skyddad från frihetsberövande. Ett 

oberättigat beslut om att tvångsomhänderta någon utgör således ett grundlagsbrott. 

Vidare innebär det en kränkning av de grundläggande fri- och rättigheterna, bl.a. i 

artikel 5 i EKMR, och artikel 3 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna.11 

 

Tvångsvård innebär att en person omhändertas mot sin vilja och kan i Sverige ske 

avseende unga, psykiskt sjuka och missbrukare. En grundprincip för insatser inom 

socialtjänsten och hälsa- och sjukvård är frivillighet, och ett ingripande med tvång får 

endast ske när det anses berättigat från samhällets sida för att tillgodose ett visst 

skyddsintresse. 12  Bestämmelserna om tvångsvård blir endast tillämpliga om den 

nödvändiga vården inte kan genomföras på frivillig väg.13 En förutsättning för vård är 

att vården inte kan tillgodoses genom socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och utgör 

således en undantagslagstiftning som ska användas restriktivt.14 I vissa akuta fall krävs 

också direkt vård enligt LVM genom ett s.k. omedelbart omhändertagande15  

 

Socialtjänstens verksamhet ska enligt 1 kap. 1 § SoL, den s.k. portalparagrafen, bygga 

på respekt för den personliga integriteten och självbestämmanderätten. Paragrafen anger 

de övergripande målen och grundläggande värderingarna för socialtjänsten – demokrati, 

solidaritet, jämlikhet och trygghet. 16  Bestämmelsen har haft stor betydelse för 

inriktningen av det sociala arbetet, även om det har diskuterats vilken juridisk status den 

haft i den rättsliga processen.17 Tvångsvård är en mycket ingripande åtgärd för den 

tvångsvårdade och ska fungera som en sista utväg om vård inte kan uppnås på frivillig 

väg. Socialtjänstens verksamhet ska således användas i största utsträckning. Det yttersta 

ansvaret för kommuninvånare vilar på socialtjänsten och särskilt ansvar finns för vissa 

grupper. Enligt 5 kap. 1 och 9 §§ SoL, tillhör missbrukare samt barn och unga sådana 

grupper.  

																																																								
11 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna, EKMR, är en implementering av European Convention on Human Rights, 
ECHR. 
12 Lerwall, Makt, myndighet, människa – en bok i speciell förvaltningsrätt s. 169. 
13 Se exempelvis 2b § LPT och 1 § LVM. Se även prop. 1987/88:147 s. 17.  
14 Prop. 1981/82:8 s. 40. 
15 Se närmare om omedelbart omhändertagande under avsnitt 2.4.4. 
16 Se även prop. 2000/01:80 s. 82. 
17 Prop. 2000/01:80 s. 82. 
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När, och under vilka premisser samhället ska ingripa och genom tvång vårda en individ 

är inte självklart. Förr låg intresset av att skydda samhället till grund för utformningen 

av tvångsvården.18 Nykterhetslagen innehöll exempelvis mer vittgående bestämmelser 

om skydd för andra än vad LVM gör idag.19 Idag är det främst den enskildes behov av 

vård som tas i beaktande, troligtvis för att människans frihet och självbestämmanderätt 

fått en starkare ställning i samhället. 20  Fullständigt samförstånd gällande vilka 

omständigheter som ska föranleda tvångsvård finns inte. Strömberg och Lundell 

urskiljer två ståndpunkter i debatten om tvångsvård, där vissa anser att vård endast kan 

rättfärdigas av den enskildes eget intresse. Andra vidhåller i stället att samhället inte ska 

lägga sig i den enskildes liv, och därför ska tvångsåtgärder endast vidtas för att skydda 

andra.21 För samhället innebär vård genom tvång en mycket svår balansgång mellan hur 

mycket individens fria vilja och integritet ska spela in och vikten av att rädda en 

människas liv. I vilken utsträckning ska en människa själv få bestämma över sitt liv och 

när ska samhället gå in för att bryta och förhindra skadliga beteenden?  

 

2.2 Allmänna förutsättningar för tvångsvård av missbrukare 
 

Tvångsvårdslagarna innehåller vissa allmänna förutsättningar för vad som krävs för att 

vårda någon genom tvång; att samtycke till vårdinsatser saknas och att det finns ett 

behov av vård. Dessa förutsättningar skapar en gemensam grund för att upprätthålla 

rättssäkerheten och ser till att enskilda bedöms utifrån vissa gemensamma nämnare. 

 

LVM är en lag som tillämpas för att med tvång kunna vårda missbrukare vid behov och 

är avsedd att komplettera socialtjänstlagen. 22  Enkelt uttryckt innebär ett 

tvångsomhändertagande att den omhändertagne inte anses förstå sitt eget bästa, inte kan 

fatta egna beslut eller vara kapabel att ta hand om sig själv. Vård enligt LVM prövas 

enligt 5 § LVM av förvaltningsrätten på ansökan av socialnämnden. Som ovan nämnts 

under avsnitt 2.1, är en förutsättning för vård enligt LVM att behovet av vård inte kan 

tillgodoses med stöd av SoL eller annan lagstiftning. Det innebär inte att vård enligt 

																																																								
18 Prop. 1987/88:147 s. 48. 
19 A.prop. s. 48. 
20 Se exempelvis 4 § st. 1 p.3 a) LVM om individens egen hälsa. Jfr 4 § st. 1 p.3 c) LVM om 
närståenderekvisitet.  
21 Strömberg & Lundell s. 124. Se även Lerwall, Makt, myndighet och människa – en bok i speciell 
förvaltningsrätt s. 171. 
22 Prop. 1981/82:8 s. 1. 
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LVM blir aktuell först när annan lagstiftning prövats eller misslyckats i praktiken. 

Missbrukaren måste dock ha fått erbjudande om och varit med och diskuterat lämpliga 

vårdformer innan det kan slås fast att sådan vård inte kan uppnås på frivillig väg.23 Som 

exempel kan nämnas att det förekommer att gravida missbrukare motsätter sig frivillig 

vård trots att denne är medveten om att fortsatt missbruk kan skada fostret.24  

 

LVM avser sådana situationer där missbruket är så pass allvarligt att risken för 

medicinska eller sociala skadeverkningar är överhängande. Lagstiftaren har således 

ansett att samhället inte bara ska ha en befogenhet, utan också en skyldighet att ingripa 

för att hjälpa missbrukaren att få den vård som denne behöver. 25  Syftet med 

tvångsvården ska vara att genom behövliga insatser motivera missbrukaren till att 

frivilligt medverka till fortsatt behandling för att bli av med sitt missbruk, vilket framgår 

av 3 § LVM. Detta syfte innebär att det uppställs både ett långsiktigt mål – frihet från 

missbruk – och ett kortsiktigt mål i form av motivation att komma ifrån missbruket. Av 

3 § LVM framgår vidare att man genom ”behövliga insatser” vill motivera 

missbrukaren till fortsatt behandling. Dessa vårdinsatser består av både 

behandlingsåtgärder och motivationsinsatser för att komma från missbruket.26 Vad som 

närmare menas med dessa åtgärder står inte att finna i lagen utan synes avgöras utifrån 

den enskildes specifika situation.  

 

För att tvångsvård enligt LVM över huvud taget ska bli aktuellt, krävs att samtycke till 

vård inte finns. Förutsättningen om samtycke kommer till uttryck i 4 § LVM. Huruvida 

giltigt samtycke till vård finns eller inte är i bland svårt att bedöma. Den enskilde 

kanske tidigare samtyckt till vården, men sedan avbrutit denna, den enskildes psykiska 

hälsa kan ha förändrats, eller att ett samtycke villkorats.27 I förarbetena till LVM 

uttrycks att ”alla möjligheter till insatser i samförstånd med den enskilde skall 

övervägas och befinnas otillräckliga innan vård med stöd av LVM tillgrips”.28 Enligt 2 

§ LVM ska dock en missbrukare beredas vård oberoende av eget samtycke under de 

förutsättningar som anges i lagen. Det innebär att tvångsvård kan beslutas trots att 

																																																								
23 Lundgren, Sunesson & Thunved, Nya sociallagarna s. 431 ff. 
24 Se exempelvis avgörandena KamR 3340-11 och KamR 4486-14. 
25 Prop. 1987/11:147 s. 53. 
26 Se 4 § st. 1 LVM. Se även Lundgren, Sunesson & Thunved, Nya sociallagarna s. 430. 
27 Lerwall, Makt, myndighet, människa – en bok i speciell förvaltningsrätt s. 173.	
28 Prop. 1981/82:8 s. 42. 
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samtycke finns.29 Det räcker inte med att den intagne själv säger sig vilja medverka 

frivilligt till fortsatt behandling, ett samtycke måste vara allvarligt menat för att 

beaktas.30  Trots vissa riktlinjer gällande samtycket, är det vid vissa tillfällen svårt att 

avgöra huruvida samtycket är allvarligt menat eller inte.  I sådana fall är det vara av stor 

vikt att utreda den enskildes egentliga vilja. 

 

En annan förutsättning för att vård ska bli aktuellt är att behovet av vård inte kan 

tillgodoses på annat sätt. Denna förutsättning gäller i alla aktuella tvångsvårdslagarna, 

och uttrycks i 4 § st. 1 p. 1 LVM som att ”någon till följd av ett fortgående missbruk 

[...] är i behov av vård”. Det kan ifrågasättas hur en bedömning av behovet av vård ska 

göras på ett lämpligt sätt för att säkerställa rättssäkerheten för den enskilde. Kanske 

finns det inte ett behov av vård hos en missbrukare, men i fallet med gravida 

missbrukare kan det finnas ett intresse av att vårda fostret och skydda det från skada. 

Idag finns ingen rättslig möjlighet att tillgodose ett sådant uttalat behov. Även om 

behov av vård finns, får sådan tvångsvård enligt 20 § LVM inte fortgå längre än sex 

månader och vårdtiden får inte förlängas, även om syftet med vården inte uppnåtts.  

 

Det är viktigt att upptäcka missbruk så tidigt som möjligt, för att kunna ingripa och 

förhindra både fysiska och sociala skadeverkningar för missbrukaren. Därför är alla 

verksamheter som regelbundet kommer i kontakt med missbrukare enligt 6 § LVM 

skyldiga att anmäla till Socialstyrelsen om de får kännedom om någon som kan antas 

vara i behov av vård enligt LVM. Sådana verksamheter innefattar statliga och 

kommunala myndigheter såsom t.ex. socialnämnd, polismyndighet och 

Försäkringskassan.31 Att utbilda dessa verksamheter i hur man ser varningstecken och 

upptäcker missbruk vid ett tidigt stadium framstår därmed som ett viktig förutsättning 

för att undvika att missbrukare ska behöva tvångsvårdas eller falla mellan stolarna och 

inte få den hjälp de behöver i tid. Mödrahälsovården och barnhälsovården spelar också 

en viktig roll när det gäller att förebygga riskbruk och upptäcka missbruk hos gravida 

kvinnor.32 Trots att arbetet med intervention och tidig identifikation av riskfaktorer 

generellt sett är jämförelsevis utvecklad, finns stora variationer mellan olika landsting 

																																																								
29 Prop. 1987/88:147 s. 52. 
30 SOU 2004:3 s. 137. 
31 Prop. 1987/88:147 s. 54 f. 
32 SOU 2011:35 s. 217. 
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och verksamheter.33 Insatser för att minska dessa avvikelser är av vikt för att hitta 

lämpliga och fungerande alternativa vårdinsatser som är plausibla för alla verksamheter 

som berörs. 

 

2.3 Förutsättningar för beredande av vård  
 

I 4 § LVM stadgas vid vilka situationer som det ska beslutas om tvångsvård. 

Bestämmelsen är uppdelad i en generalindikation och tre specialindikationer och 

tvångsvård skall beslutas om förutsättningarna i dessa indikationer är uppfyllda. 

Generalindikationen tar sikte på de övergripande förutsättningarna samtycke, behov av 

vård och fortgående missbruk. Specialindikationerna utgör de mer faktiska fall som 

lagen avser. Nedan redogörs för både general- och specialindikationerna i LVM.  

 

2.3.1 Generalindikationen 
	

För att den s.k. generalindikationen ska anses uppfylld krävs enligt 4 § LVM dels att det 

inte finns samtycke till frivillig vård, dels att missbrukaren är i behov av vård för att 

komma ifrån sitt missbruk och att detta beror på ett fortgående missbruk. De två första 

förutsättningarna är som nämnts gemensamma för alla tre tvångsvårdslagstiftningar. 

Med fortgående missbruk avses gällande alkohol en överkonsumtion med en viss 

varaktighet. Någon enstaka överkonsumtion är således inte tillräckligt för att lagen ska 

bli tillämplig.34 Det finns däremot inte någon gräns för hur hög konsumtionsnivå som 

krävs för att det ska räknas som missbruk mer än att det ska röra sig om en inte 

obetydlig konsumtion. 35  Att varken varaktigheten, mängden av alkoholen eller 

narkotikan kan specificeras mer än så, leder enligt min mening rimligen till en svårare 

bedömning av när ett tvångsomhändertagande ska anses berättigat. Definitionen av ett 

missbruk blir dessutom något högst individuellt, eftersom mängd och varaktighet kan 

skilja sig mycket från individ till individ. Det som räknas som hög konsumtion hos en 

person kan hos en annan innebära en måttlig konsumtion, exempelvis på grund av 

längd, vikt, kön o.s.v. Det kan vidare diskuteras när ett ingripande av det fortgående 

																																																								
33 A.a. s. 217. 
34 Prop. 1981/82:8 s. 74. 
35 Prop. 1981/82:8 s. 74 f. Se även prop. 1987/88:147 s. 44. 
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missbruket ska ske. Ett tidigt ingripande kan exempelvis förhindra mer omfattande 

skadeverkningar, medan ett senare ingripande främjar självbestämmanderätten. 

 

Med narkotikamissbruk avses allt icke-medicinskt bruk av narkotika. Definitionen av 

vad som är narkotika återfinns i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64), NSL, en definition 

som uppdaterades 1999 till att utgöra läkemedel eller hälsofarliga varor med 

beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter. Med fortgående 

missbruk av narkotika avses injektionsmissbruk samt dagligt missbruk oberoende av 

intagningssätt. 36  Med missbruk av flyktiga lösningsmedel avses inandning i 

berusningssyfte av t.ex. xylen, trikloretylen och bensen. 37  Sådana lösningsmedel 

återfinns i ett stort antal produkter, exempelvis lim, färg och 

nagellacksborttagningsmedel.38 Hur alkohol och narkotika påverkar fostret kommer 

behandlas mer ingående under avsnitt 3.2. Det är viktigt att betona att hänsyn enbart får 

tas till de substanser som räknas upp i paragrafen vid beslut om tvångsvård, d.v.s. 

alkohol, narkotika eller andra flyktiga lösningsmedel. Det har konstaterats att lagen inte 

omfattar t.ex. spelmissbruk.39 

 

2.3.2 Specialindikationerna 

 

Förutom förutsättningarna i 4 § st. 1 p. 1 och 2 LVM, måste någon av 

specialindikationerna i 4 § st. 1 p. 3. a-c LVM vara uppfyllda. Punkt 3. a) utgör den så 

kallade hälsoindikationen och anknyter direkt till missbrukarens hälsotillstånd. 40 

Bestämmelsen aktualiseras när det exempelvis finns risk för att missbrukaren underlåter 

att äta eller fryser ihjäl. Bestämmelsen tar sikte på både den fysiska och den psykiska 

hälsan och innefattar ett krav på att allvarlig fara ska föreligga.41  Man måste objektivt 

kunna fastställa att sådan risk föreligger för att denna punkt ska anses uppfylld.42 Det 

kan tänkas att det är enklare att ta reda på om det föreligger en fara för den fysiska 

																																																								
36 Prop. 1981/82:8 s. 75. 
37 Prop. 1987/88:147 s. 39.   
38 Prop. 1987/88:147 s. 44.	
39 Se RÅ 2005 ref 51. Regeringsrätten anförde att socialnämnden visserligen har ett ansvar att se till att en 
missbrukare som behöver behandling får detta. Ett så långtgående missbruk som spelmissbruk avser, kan 
däremot inte utan uttrycklig lagändring utsträckas till områden av annan karaktär, oavsett om den 
enskildes problem kan betecknas som ”missbruk” av något slag. 
40 Prop. 1981/82:8 s. 40. 
41 Prop. 1987/88:147 s. 45.	
42 Prop. 1981/82:8 s. 40. 
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hälsan, än den psykiska. Vad som rent objektivt skulle utgöra en psykisk risk framstår 

som svårbedömt eftersom denna parameter i hög grad är individuell och svårtolkad. Vad 

som utgör en psykisk belastning för en person, anses inte utgöra det för en annan 

person. Givetvis kan även fysiska belastningar vara högst individuella, men det framstår 

som enklare att utröna fysiska skador än psykiska skador. I flera rättsfall gällande 

tvångsvård av gravida missbrukare, resonerar domstolen bl.a. kring hur oron för risker 

för skador på fostret p.g.a. missbruket kan påverka kvinnans psykiska hälsa negativt.43 

Indikationen tar dock generellt sett endast sikte på kvinnan och tanken är således att 

fostret inte ska beaktas här. Det är således inte möjligt att genom denna indikation 

tvångsvårda gravida kvinnor med hänsyn till fostrets bästa . 

 

Punkt 3. b) kallas den sociala indikationen och avser situationen att det finns en 

uppenbar risk att missbrukaren förstör sitt liv.44 Indikationen tar framförallt sikte på 

unga missbrukare och syftar till att på ett tidigare stadium kunna ingripa och förhindra 

missbruket och undvika risken för ett socialt utanförskap.45 Unga missbrukare kan p.g.a. 

sin ålder tvångsvårdas både genom LVM och LVU beroende på situationen. Tanken är 

dock att LVU ska tillämpas före LVM om så är möjligt eftersom den vård som kan 

beredas genom LVU i regel är bäst ägnad att tjäna detta syfte.46 Är det fråga om en ung 

gravid kvinna så kan hon exempelvis vårdas genom LVU istället för LVM, men det gör 

ingen rättslig skillnad när det gäller det ofödda barnet. Denna indikation tar således inte 

heller sikte på det ofödda barnet. 

 

Punkt 3. c) utgörs av skadeindikationen och tar sikte på risken för att missbrukaren 

skadar sig själv eller någon närstående.47 Till närstående hör exempelvis modern och 

fadern till missbrukaren. Det är också denna indikation som frågan om tvångsvård av 

gravida missbrukare främst berör eftersom det i förarbetena sägs att begreppet 

närstående inte innefattar ett ofött barn.48 Tvångsvård kan således inte komma ifråga 

enbart till skydd för det ofödda barnet. LVM blir endast tillämplig om skyddsintresset 

av både modern och fostret sammanfaller.49 I förstnämnda fall handlar det främst om 

																																																								
43 Se exempelvis KamR 3340-11 och 4486-14. 
44 Prop. 1987/88:147 s. 46. 
45 A.prop. s. 42.	
46 Se prop. 1981/82:8. Se även Lundgren, Sunesson & Thunved, Nya sociallagarna s. 431. 
47 Ds 2009:19 s. 29. 
48 Prop. 1987/88:147 s. 51.  
49 Ds 2009:19 s. 18. 
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risken för självmord.50 Indikationen rör inte enbart fysisk skada, utan även psykiska 

lidanden som missbrukarens familj ibland utsätts för.51 Till skillnad från straffrättsliga 

åtgärder är skyddet för närstående enligt LVM tillämpligt redan vid fara för allvarlig 

skada. Det krävs således inte att det redan ska ha uppkommit en skada för att tillämpa 

bestämmelsen.52 Frågan om möjligheten till tvångsvård till skydd för omgivningen och 

närstående har varit mycket kontroversiell och var från början tänkt som en 

övergångsbestämmelse. Ett sådant ingripande har dock ansetts fylla en viktig funktion 

och ses som ett led i att förhindra våld i hemmen, bl.a. för att skydda barnen.53 

Skadeindikationen i 4 § LVM kan kopplas till en liknande bestämmelse i LVU som tar 

sikte på miljöfall där ett barn utsätts för fara genom t.ex. mammans missbruk.54 Denna 

bestämmelse innefattar även de fall där ett omhändertagande av barnet sker direkt efter 

födseln. Barnet skyddas således från den skadliga miljön som moderns missbruk medför 

efter födseln, både genom LVM och genom LVU, men inte de fysiska skadorna som 

kan uppstå innan födseln. Det innebär alltså att barnet redan kan ha skadats innan det 

fötts. Det här skulle kunna tala för en lucka i lagen, då det ofödda barnet inte tycks ha 

någon skyddsställning. 

 

I det lagförslag som lades fram år 2009 ville regeringen tillföra ytterligare en 

specialindikation för fallet att någon utsätter sitt ofödda barn för en påtaglig risk att 

födas med en skada till följd av missbruket.55 Som ovan nämnts omfattar inte dagens 

bestämmelse i 4 § st. 1 p. 3. c) LVM det ofödda barnet.56 Den livliga debatten och 

lagförslaget rör fallet att kvinnan faktiskt kan skada någon annan, d.v.s fostret, som idag 

inte omfattas av närståendebegreppet. 

 

2.3.3 Omedelbart omhändertagande 

 

I vissa fall kan situationen vara av sådan brådskande och allvarlig art att det finns 

anledning att omhänderta personen ifråga redan innan ansökan hunnit avgöras i 

domstol. Socialnämnden har då möjlighet att med stöd av bestämmelserna i 13–19 §§ 

																																																								
50 SOU 2004:3 s. 139. 
51 Prop. 1981/82:8 s. 40. 
52 Prop. 1987/88:147 s. 50. 
53 SOU 1981:7 s. 7. Se även SOU 2004:3 s. 139 f. 
54 Ds 2009:19 s. 29. 
55 Se närmare om den föreslagna specialindikationen under kapitel 4. 
56 Prop. 1987/88:147 s. 51. 
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LVM, besluta om ett s.k. omedelbart omhändertagande. Ett sådant omhändertagande 

innebär en mer ingripande åtgärd för den enskilde, eftersom omhändertagande sker 

redan innan något beslut tagits i domstolen. Har det beslutats om omedelbart 

omhändertagande ska beslutet enligt 15 § LVM utan dröjsmål och senast dagen efter 

beslutet emellertid underställas förvaltningsrätten. Det kan tänkas vara ett nödvändigt 

moment även vid tvångsvård av gravida. I många fall skulle det kunna vara brådskande, 

t.ex. för att fostret är i ett skört utvecklingsstadie och kan påverkas negativt av moderns 

missbruk. 

 
2.4 Sammanfattande diskussion 
 

Tvångsvård utgör i många bemärkelser en svår balansgång. Rätten till frihet och 

personlig integritet, rätten till sin egen kropp och samhällets befogenheter är frågor som 

sätts på sin spets vid ett ingripande. Legalitetsprincipen är särskilt viktig att förhålla sig 

till vid tillämpningen av tvångsvårdsbestämmelser. Det handlar om tvång och därmed 

ett stort ingrepp i individens frihet. Trots lagstiftarens ståndpunkt om samhällets 

befogenhet och skyldighet måste bedömningarna om tvångsvård ske utifrån lagen och 

inte subjektiva antaganden. Proportionalitetsprincipens betydelse för tvångsvården utgör 

också ett viktigt inslag i diskussionen. En tvångsåtgärd i fråga om styrka, räckvidd och 

varaktighet måste stå i rimlig proportion till vad den enskilde och samhället kan vinna 

med åtgärden.57 Det är således av stor vikt att lagstiftaren i så stor utsträckning som 

möjligt hittar ett sätt att tillgodose individens intresse av frihet och självbestämmande, 

och samhällets intresse av exempelvis skydd för allmänheten. Missbruksvården bör 

idag, till skillnad från tidigare, i första hand ta sikte på missbrukarens och inte 

samhällets intressen. Visserligen kan det beslutas om vård genom tvång även på basis 

av andra personers skyddsintressen, exempelvis närstående, men den huvudsakliga 

anledningen till sådan vård bör vara att hjälpa personen i fråga att komma ut ur sitt 

missbruk. Diskussionen om tvångsvård av gravida kvinnor tar sikte på fler intressenter 

än tvångsvård i generell bemärkelse. Samhällets intressen, moderns och faderns 

intressen och fostrets intressen kolliderar med varandra på ett sätt som gör det svårt att 

kunna tillgodose allas behov i lika stor utsträckning. 

 

																																																								
57 Prop 2004/05:123 s. 42. 
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En av de problematiska faktorerna för tvångsvård av missbrukare är de begränsningar 

som dagens bestämmelser medför. Sett till situationen med gravida missbrukare, ligger 

bristen framförallt i specialindikationerna, eftersom ingen av dessa involverar ett 

beaktande av fostret. I dagsläget bör det inte göras något beaktande av fostrets intressen 

vid bedömande av tvångsvård av missbrukare som är gravida, sett till bestämmelsen i 4 

§ LVM i dess strikta bemärkelse. Sådant beaktande har dock gjorts emellanåt, om än i 

viss begränsad utsträckning. I den kontexten speglar domstolarnas bedömningar den 

ambivalens som också uttryckts i förarbeten till LVM. Sådan hänsyn tycks ha gjorts 

utifrån skadeindikationen under begreppet närstående, trots att den inte omfattar det 

ofödda barnet. Det finns ett visst samhälleligt intresse av att vårda fostret och skydda 

det från skada, men någon uttrycklig rättslig möjlighet att tillgodose ett sådant uttalat 

behov kan, trots vissa kluvna bedömningsgrunder, inte anses finnas. 

 

Den gränsdragningsproblematik som finns gällande skyddsintresset för samhället och 

missbrukaren utgör dessutom en viktig del av debatten gällande tvångsvård. En 

utvidgad bestämmelse i 4 § LVM som involverar även fostret, skulle därmed medföra 

att också bedömningen om behovet av vård måste ta sikte på både den gravida kvinnans 

och fostrets behov, till skillnad från idag där endast den gravida missbrukarens behov 

beaktas. Utöver detta tar tvångsvårdssituationen också sikte på samhällets intresse av 

skydd och säkerhet för allmänheten. Dessa torde givetvis kunna skilja sig åt, vilket 

skulle skapa svårigheter för bedömningen. 
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3. Missbrukets risker för fostret 

 

3.1 Allmänt 
 

I följande kapitel förklaras riskerna med missbruk för fostret. Detta görs för att kunna 

utvärdera dagens LVM-lagstiftning, lagförslaget och alternativa åtgärder. Det krävs en 

medvetenhet om riskerna, skadorna och statistiken över missbrukssituationen bland 

gravida kvinnor för att utreda frågan. 

 

Det är numera allmänt känt att missbruk av narkotika, alkohol och andra 

berusningsmedel under graviditeten kan öka risken för mer eller mindre allvarliga 

fosterskador.58 Genom delbetänkandet Skydd för det väntade barnet (SOU 1987:11) 

konstaterades att trots att man vet att det föreligger ett samband mellan alkohol- och 

narkotikakonsumtion och fosterskador, har man inte kunnat fastställa något exakt 

tröskelvärde för när det inte föreligger skaderisker för fostret.59 Än idag har man inte 

kunnat fastställa några sådana gränser. Det finns flera problem gällande evidensen 

mellan missbruk och fosterskador. Uppskattningarna av förekomsten av fosterskador är 

idag osäkra och likaså uppgifterna om de gravida kvinnornas alkohol- och 

narkotikakonsumtion. Undersökningar om vilka slags skador som kan uppkomma vid 

missbruk av framförallt alkohol är tämligen många, men det är svårt att fastställa 

sannolikheten för att de olika skadorna uppkommer och vid vilken tidpunkt. 

Anledningen till detta synes vara bl.a. att metoderna för dessa studier är olika, och att 

studierna spänner över många kunskapsområden. Det försvårar därmed en jämförelse 

mellan de data som framkommer. Dessa omständigheter innebär en svårighet vid 

utformningen av en lagbestämmelse som säkerställer den gravida kvinnans rättigheter 

och intressen, samtidigt som den tar hänsyn till fostrets intressen. Rättsskyddet för det 

ofödda barnet vid fall där kvinnan missbrukar är något som under flera decennier 

diskuterats, bl.a. i ett flertal riksdagsmotioner. 60 

 
																																																								
58 Saldeen s. 326.	
59 Ds 2009:19 s. 13. Se även SOU 1987:11. 
60 Se exempelvis motion 2006/07:So450, motion 2008/09:So397 och motion 2009/10:So668. Se även 
SOU 1987:11 s. 72 f. 
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Andelen kvinnor med riskkonsumtion av alkohol har minskat mellan åren 2004–2013 

och var åttonde kvinna bedöms vara riskkonsument. 61  Alkoholkonsumtionen har 

emellertid ökat mest bland kvinnor mellan 18-29 år, vilket också är den mest fertila 

perioden i kvinnors liv.62 Andelen kvinnor med narkotikamissbruk har ökat mellan år 

1992-2012 framförallt bland unga i åldrarna 15–24 år.63 Tillgängliga uppgifter om 

gravida kvinnors alkoholkonsumtion indikerar att omkring 6 % av de gravida kvinnorna 

har en riskkonsumtion som innebär hälsomässiga risker för fostret.64 Med riskbruk 

avses en hög genomsnittlig alkoholkonsumtion eller intensivkonsumtion minst en gång i 

månaden.65 Som nämns nedan i detta kapitel kan även ett riskbruk innebära en fara för 

fostrets utveckling. 

 

3.2 Missbrukets risker för fostret 
 

Det är inte bara den gravida kvinnan som kan drabbas av olika skador till följd av 

missbruk. Fostrets utveckling påverkas också av att kvinnan konsumerar alkohol och 

narkotika under graviditeten. Det är också här tyngdpunkten ligger för frågan om 

behovet av en lagstiftning för att skydda det ofödda barnet. Följande risker ska i det 

närmaste avsnittet utvecklas mer ingående. 

 

3.2.1 Alkohol 

 

Olika organ bildas vid olika tidpunkter under den första trimestern av graviditeten och 

det är i det skeendet som missfall och specifika missbildningar kan uppkomma bl.a. vid 

alkoholkonsumtion. 66  Särskilt under den tredje trimestern och neonatal-perioden 

förändras fosterhjärnan, och alkoholkonsumtion under denna period kan också få svåra 

konsekvenser. Studier har dock visat att känslighet för störningar vid exponering för 

alkohol finns under hela graviditetsperioden. 67  Eftersom många kvinnor inte är 

medvetna om graviditeten förrän några veckor in, är det således tänkbart att fostret kan 

skadas även i de fall där kvinnor varken har ett risk- eller missbruk. Alkoholkonsumtion 

																																																								
61 Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2014 s. 95. 
62 Prop. 2005/06:30 s. 73. 
63 Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2014 s. 106. 
64 SOU 2011:35 s. 91. 
65 Socialstyrelsen nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende s.17. 
66 Statens folkhälsoinstitut s. 9. 
67 A.a. s. 11. 
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som för en icke-gravid kvinna inte innebär någon fara, kan för en gravid kvinna 

bedömas som farlig i förhållande till risken för fostret.68 Sådana fall är emellertid 

oundvikliga och bör således inte föranleda tvångsvård. Lagstiftningen tar som bekant 

endast sikte på missbruk. Det vore onekligen ohållbart om även en riskkonsumtion 

skulle kunna bli föremål för sådan bedömning. 

 

FAS (fetalt alkoholsyndrom) 

Barn som föds med skador till följd av moderns alkoholmissbruk uppvisar vissa 

symptom som brukar delas in i kategorierna tillväxthämning, kroppsliga avvikelser och 

störning på det centrala nervsystemets funktion. När ett barn uppvisar symtom ur 

samtliga av dessa kategorier talar man om s.k. fetalt alkoholsyndrom (FAS). 69 

Avvikelser i ansiktet, hämning av kroppens tillväxt, och störningar i den 

neuropsykologiska utvecklingen är skador som beskrivits väl inom forskningen.70 När 

man talar om den neuropsykologiska utvecklingen skiljer man inom forskningen mellan 

vanliga avvikelser och sekundära svårigheter. Till vanliga avvikelser hör bland annat 

hyperaktivitet, inlärningssvårigheter, verbala och sociala svårigheter, och ett lägre IQ. 

Sekundära svårigheter kännetecknas av t.ex. problem med den mentala hälsan, 

kriminalitet och problem med alkohol eller droger.71  

 

Studier har visat att även låg till måttlig alkoholkonsumtion kan leda till att fostret 

drabbas av neuropsykologiska, FAS-relaterade skador, genom ökade risker för 

långsiktiga beteendestörningar.72 Vad man däremot inte vet med säkerhet är hur en 

måttlig alkoholkonsumtion påverkar fostret. Det är inte heller klarlagt hur ett fosters 

utveckling påverkas av ett enstaka bruk av alkohol. Än viktigare att påpeka, är man inte 

kunnat visa något tröskelvärde där inga som helst skador uppkommer på fostret och det 

utgör en grundläggande svårighet gällande lagstiftningsförslaget.73 Rekvisiten i LVM 

omfattar endast missbruk, och inte ett s.k. riskbruk (se ovan under avsnitt 3.1 om 

riskbruk), vilket innebär att även de personer som endast ligger i utkanten av begreppet 

																																																								
68 Socialstyrelsen, Gravida kvinnor med missbruk och barn som lever i familjer med missbruksproblem s. 
14. 
69 SOU 1987:11 s. 37. 
70 Statens folkhälsoinstitut s. 7. 
71 A.a. s. 7. 
72	A.st.	
73 SOU 1987:11 s. 38. 
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missbruk kan utgöra en fara för fostret och dess utveckling. Preventiva åtgärder bör 

emellertid främst användas i sådana fall. 

 

Strukturella missbildningar och fostertillväxt 

Tidigare har det varit svårt att påvisa ett statistiskt samband mellan låg till måttlig 

alkoholkonsumtion och strukturella missbildningar.74 Undersökningar har dock visat att 

risken för strukturella missbildningar – så som ögonanomalier och läpp- och gomspalt – 

ökar även vid en låg alkoholkonsumtion. Bl.a. har en spansk studie från 2004 påvisat att 

även små mängder alkohol kan öka risken för ögonanomalier. 75  Risken för 

missbildningar stiger signifikant när alkoholexponeringen ökar i mängd och frekvens. 

En norsk studie gjord med 573 barn med läpp- eller gomspalt visade att risken för läpp- 

och gommissbildningar var två till tre gånger högre när kvinnan intagit stora mängder 

alkohol under första trimestern.76 Studier har visat att det finns ett tydligt dos- och 

svarssamband mellan ökat intag av alkohol och minskad fostervikt. Ett av problemen 

med de senare årens studier tycks vara svårigheten att jämföra de olika studiernas 

resultat, främst p.g.a. metodologiska olikheter.77  

 

3.2.2 Narkotika 

 

Ungefär 100-130 barn föds årligen i Sverige av mödrar med narkotikamissbruk, men 

trots det är detta en tämligen bortglömd och förbisedd grupp. 78  Kunskapen om 

narkotikakonsumtion under graviditet är inte lika allmänt spridd som skadeverkningarna 

vid alkoholkonsumtion, men man vet att fosterhjärnan kan skadas anatomiskt och 

funktionellt.79 All typ av narkotika passerar över till fostret genom moderkakan.80 

Missbruk av kokain, heroin och amfetamin leder till att ett ökat antal barn föds för 

tidigt. Vissa av barnen som föds är dessutom underviktiga i förhållande till graviditetens 

längd.81 Om ett missbruk av t.ex. heroin avbryts under senare delen av graviditeten 

																																																								
74 Statens folkhälsoinstitut s. 10. 
75 A.a. s. 10.	
76 A.st.	
77 A.st. 
78 SOU 2004:3 s. 243 f. 
79 Socialstyrelsen, Gravida kvinnor med missbruk och barn som lever i familjer med missbruksproblem s. 
18. 
80 Se vidare om vad som klassas som narkotika i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) och hos 
Läkemedelsverket. 
81 SOU 1987:11 s. 40. 
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finns risk att fostret dör p.g.a. abstinens. Andra risker relaterade till abstinens är 

kramper, ryckningar, skrik och kräkningar hos barnet. Skador p.g.a. abstinens kan även 

uppkomma under senare stadier i form av koncentrationssvårigheter, hyperaktivitetet, 

rubbad sömnrytm och att fostret föds in i ett beroende. Det finns också risk för skador 

på fostrets hjärna till följd av syrebrist. 82  Däremot finns det, liksom vid 

alkoholrelaterade skador, situationer där narkotikabruket inte är den primära källan till 

ett barns ogynnsamma utveckling. Studier har exempelvis visat att de barn som utsatts 

för amfetamin under graviditeten men växer upp i familjehem, har en normal 

psykomotorisk och social utveckling vid ett års ålder. De barn som däremot växer upp 

med missbrukande föräldrar, utvecklar i högre utsträckning känslomässiga störningar 

som t.ex. depression, distanslöshet och försenad utveckling.83 Sådant resultat pekar på 

att miljön i vissa fall har en lika stor inverkan på barnets utveckling som intaget av 

narkotika. Barn skyddas i fråga om miljöfallen främst genom LVU. Gällande 

cannabismissbruk har FAS-liknande symptom kunnat påvisas, men även där är 

rapporterna mycket få.84 De uppgifter om missbruk som finns att tillgå i SOU 1987:11 

utgör, trots sin ålder, fortfarande relevant material eftersom kunskapen om alkohol- och 

narkotikamissbruk inte ökat nämnvärt de senaste decennierna gällande framförallt 

tröskelvärden. 

 

3.3 Tidiga insatser (prevention) 
 

Mot bakgrund av de fakta som redogjorts för i detta kapitel, förefaller ett brett 

preventivt folkhälsoarbete som en lämplig åtgärd för att förhindra att barn föds med 

skador till följd av moderns risk- eller missbruk. Sådana åtgärder sker i dag genom 

upplysningsarbete om riskerna med alkohol och narkotika i samband med graviditet. 

Arbetet är enligt de nationella riktlinjerna bl.a. kort rådgivning om riskerna med 

alkohol- och narkotikakonsumtion. 85  Vidare ges allmänna rekommendationer i 

riktlinjerna genom att information lämnas om att helt avstå från alkohol under graviditet 

och att verksamheter som kommer i kontakt med målgruppen kontaktar socialtjänsten 

om det finns varningstecken. Behandling av gravida missbrukare bör också utformas 

																																																								
82 A.st. 
83 SOU 1987:11 s. 40. 
84 A.a. s. 41. 
85 Socialstyrelsen, Gravida kvinnor med missbruk och barn som lever i familjer med missbruksproblem s. 
14. 



	 28	

med hänsyn till både fostrets hälsa och behovet av socialt stöd.86 Socialstyrelsen har ett 

uppdrag som utgår från målet att barn ska skyddas från skador orsakade av alkohol eller 

narkotika.87 En svårighet med dessa riktlinjer är dock att det är svårt att veta vad som är 

en rimlig kunskapsnivå för socialtjänstens arbete med upplysning och andra insatser. 

Enligt Socialstyrelsens jämförelser har det dock skett en förbättring inom missbruks- 

och beroendevården när det gäller metodkompetens, uppföljning och samverkan.88  

 

Genom utvecklingsarbetet Kunskap till praktik har man byggt upp en struktur för 

implementering av riktlinjer och annan kunskap som är aktuell för missbruks- och 

beroendevården. Arbetet har bl.a. gått ut på att bygga upp en organisatorisk struktur för 

erfarenhetsutbyte. Samverkan mellan kommuner och landsting samt forskning och 

utveckling inom området är andra aspekter av arbetet. Utveckling av system för 

uppföljning och utveckling av brukarmedverkan utgör andra insatser inom missbruks- 

och beroendevården.89 En problematik gällande vården är dock de regionala skillnader 

som finns. Ett annat spörsmål är att missbruks- och beroendevården endast når en av 

fem personer med alkoholmissbruk.90 Det innebär att de insatser som finns kan vara bra, 

men räcker inte till då åtgärderna inte når alla som är i behov av dem. Lägger man till 

den beräkning in antalet gravida missbrukare, är andelen av denna grupp som nås av 

insatserna antagligen ännu lägre. Däremot finns mödrahälsovården (MHV) för att fånga 

upp dessa kvinnor och som förhoppningsvis kan väga upp de annars ganska dystra 

siffrorna. Ytterligare en problematik som uppställs i de nationella riktlinjerna är att 

arbetet främst tagit sikte på de sociala problemen och inte de fysiska riskerna.91 

Gällande frågan om de gravida missbrukarna framstår först och främst de fysiska 

åtgärderna som mest relevanta eftersom det i första hand är själva intaget av alkohol 

eller narkotika som skadar fostret. Däremot torde den sociala aspekten vara av stor 

betydelse ur ett mer långsiktigt perspektiv eftersom målet är att kvinnan inte bara ska 

vara missbruksfri under graviditeten utan även efter graviditeten. De nationella 

riktlinjerna gällande missbruks- och beroendevården innehåller däremot inga specifika 

rekommendationer för gravida, vilket givetvis vore att föredra om det fanns, eftersom 

																																																								
86 A.st. 
87 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende s. 18. 
88 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende s. 19. 
89 A.a. s. 19. 
90 A.st. 
91 A.st. 
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bättre vårdinsatser då skulle kunna implementeras. En implementering av nationella 

riktlinjer innebär att risken för regionala avvikelser i vårdkvalité torde minska. 

 

Särskilt ansvar att upplysa om riskerna med alkohol under graviditet bör vidare kunna 

läggas på staten sett till den monopolställning denna intar när det gäller försäljning av 

vin och sprit. Dessutom kan staten på många andra sätt påverka exempelvis 

alkoholkonsumtionen, sociala stödåtgärder och andra preventiva insatser. Apoteken kan 

också spela en viktig roll när det gäller preventiva insatser. Flertalet av kvinnor som 

köper graviditetstest i Sverige gör med stor sannolikhet det på apotek, och det finns 

därmed utrymme för att varna om riskerna med alkohol i samband med graviditet. 

Skolors sex- och samlevnadsundervisning utgör ytterligare en viktig plattform för 

kunskapsförmedling gällande farorna med alkohol och narkotika under graviditet.92 För 

att öka förutsättningarna för att uppnå en missbruksfri graviditet krävs att information 

ges så tidigt som möjligt, d.v.s. helst innan kvinnan är gravid. Det är främst MHV som 

får den första kontakten med den gravida kvinnan och en viktig grundförutsättning är 

därför att tillgängligheten till MHV ökar.93 Tidiga insatser hos MHV innebär också en 

ökad möjlighet att fånga upp de kvinnor som ligger i riskzonen innan deras riskbruk får 

negativa konsekvenser eller utvecklas till ett missbruk.94 Kort intervention har visat sig 

effektiv vid riskbruk, men otillräcklig vid missbruk.95 I många missbrukssituationer 

handlar det troligtvis inte endast om missbruket i sig, utan även de sociala 

konsekvenserna av missbruket som också kan göra steget ut ur en sådan 

missbrukssituation svår. Att alkoholkonsumtionen generellt sett minskat bland kvinnor i 

allmänhet tyder på att sådana insatser fått viss verkan. Insatser om nolltolerans och 

medvetenhet kring alkoholkonsumtion i stort torde dock vara långsiktiga på det viset att 

det kan ta tid innan det märks en skillnad i samhället. Sådan medvetenhet måste byggas 

upp över tid för att få genomslag. De som i dagsläget redan ligger i riskzonen för 

missbruk eller redan är missbrukare utgör antagligen inte en samhällsgrupp som 

kommer att träffas direkt av sådana insatser. För missbrukare krävs omedelbara insatser, 

och där tycks det ännu finnas stora skillnader beroende på var i landet man bor.  

 

																																																								
92 Socialstyrelsen, Gravida kvinnor med missbruk och barn som lever i familjer med missbruksproblem s. 
18.  
93 A.a. s. 18. 
94 A.a. s. 19. 
95 SOU 2011:35 s. 92. 
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3.4 Sammanfattande diskussion 
 
Som framkommit finns flera studier och rapporter som både undersökt och behandlat 

frågan om alkoholen och narkotikans påverkan på fostret och kvinnan. Gällande intag 

av alkohol är FAS den konsekvens som främst belyses i tidigare studier och rapporter 

och som socialtjänst och lagstiftare vill förebygga genom preventiva åtgärder. Det 

handlar i många fall om inte obetydliga konsekvenser, som kommer göra livet mycket 

svårt för de barn som drabbas av skador till följd av moderns missbruk. Även narkotika 

kan påverka ett foster negativt med skador, abstinens och död som konsekvenser. En 

nolltolerans avseende narkotika finns dock alltid, oberoende av graviditet. Avsaknaden 

av sådana studier utgör en stor brist både när det gäller möjligheten till plausibla 

preventiva åtgärder och när det gäller utformningen av en eventuell lagstiftning. 

 

För att kunna lagstifta om tvångsvård av gravida missbrukare och bedöma olika 

metoder för att förebygga alkoholrelaterade fosterskador kan jag utkristallisera fyra 

informationsdelar som krävs för att säkerställa en rättssäker uppbyggnad av 

bestämmelserna. För det första behövs information om förekomsten för olika grader av 

fosterskador, vilket det finns bevis för i nuläget och som nämnts tidigare i detta kapitel. 

För det andra krävs information om sannolikheten för sådana fosterskador vid olika 

grader av alkoholbruk. Det är denna information som i dagsläget är bristfällig och 

behöver mer forskning, och som utgör en begränsning av möjligheten att kunna 

lagstifta. För det tredje krävs information om hur de gravida mödrarnas alkoholvanor 

ser ut, vilket man likt mycket annan statistik måste hålla sig kritisk till då mörkertal 

alltid förekommer. För det fjärde behövs bedömningar av effektiviteten hos de olika 

vård- och kontrollmetoderna som används. Denna effektivitet varierar i dagsläget 

beroende på kommun och institution, vilket inte är optimalt för att uppnå alkohol- och 

narkotikafria graviditeter. 
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4. Lagförslaget 

 

4.1 Inledning 
 

Regeringen gav år 2006 i uppdrag till Socialstyrelsen att utreda i vilken utsträckning 

gravida kvinnor med missbruksproblem får den vård och stöd som de behöver samt om 

dessa insatser sätts in tillräckligt tidigt för att uppnå en alkohol- och narkotikafri 

graviditet. Uppdraget gavs för att utreda huruvida det fanns ett behov av ytterligare 

åtgärder gällande situationen med gravida missbrukare. Uppdraget resulterade i en 

rapport som regeringen använde som underlag i avfattandet av en 

departementspromemoria om insatser för en alkohol- och narkotikafri graviditet, Ds 

2009:19. I promemorian föreslog regeringen bl.a. åtgärder för att säkerställa tidiga 

insatser till kvinnor med missbruksproblem för att skydda det väntade barnet.96 Frågan 

om tvångsvård av gravida missbrukare har tidigare utretts av Socialberedningen (Ds S 

1981:6), men man var då inte beredd att föreslå lagbestämmelser som gav möjlighet att 

tvångsvård gravida missbrukare i vissa fall.97 I promemorian föreslog regeringen att 

LVM ändras så att en gravid kvinna, under vissa förutsättningar, ska kunna vårdas med 

tvång. I följande kapitel behandlas detta lagförslag, vilket utgör en central del av 

uppsatsen.  

 

4.2 Skälen för förslaget 
 

Enligt erfarenheter från Socialstyrelsen och forskare inom området avstår idag flertalet 

kvinnor från skadlig alkoholkonsumtion under graviditeten.98 Mödravårdscentralen har 

genom flera insatser arbetat för att informera och samtala om skadeverkningar av 

alkohol- och narkotikaanvändning under graviditeten. Arbetet har fått stöd bl.a. genom 

Riskbruksprojektet.99 Genom projektet har utbildningar och nätverk skapats med de 

																																																								
96 Ds 2009:19 s. 5. 
97 A.a. s. 11. Se även Ds S 1981:6. 
98 Ds 2009:19 s.23. 
99 Riskbruksprojektet är ett uppdrag som år 2002 gavs till Folkhälsoinstitutet att tillsammans med 
Socialstyrelsen ta fram underlag för att utbilda mödravården och barnmorskor. Målen med uppdraget var 
att ge ökad kunskap och utbildning om alkoholens inverkan på graviditet inom primärvården.   
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barnmorskor som samordnar insatserna.100 Trots detta finns fortfarande gravida kvinnor 

med missbruksproblem av den graden att det kan skada fostret och dess utveckling. 

Man ville med lagändringsförslaget uppnå en lösning på problematiken, så att så få barn 

som möjligt föds med skador orsakade av moderns alkohol- och narkotikamissbruk. 

Lagstiftningen skulle möjliggöra tvångsåtgärder när ett ingripande inte kan ske med 

existerande lagstiftning. 

 

4.3 Lagändringsförslaget 

 

Som tidigare redogjorts för innehåller 4 § st. 1 p. 3. a-c) LVM tre indikationer; 

hälsoindikationen, socialindikationen och skadeindikationen.101 Det förslag som lades 

fram i Ds 2009:19 innehöll ytterligare en indikation i form av punkten 3. d) som stadgar 

att tvångsvård kan ske om missbrukaren ”[...] utsätter sitt ofödda barn för en påtaglig 

risk att födas med en skada orsakad av missbruket”.102 Genom detta tillägg var tanken 

att gravida kvinnor med missbruksproblematik skulle kunna tvångsomhändertas i syfte 

att skydda det ofödda barnet, och socialnämnden skulle genom denna nya bestämmelse 

få ett verktyg att kunna ingripa i ett tidigare skede än med nuvarande regler. Risken för 

att ett barn ska födas med en skada till följd av moderns missbruk skulle då kunna vägas 

in i bedömningen av om ett vårdbehov finns.103 Även om fostret i bland räknats in i 

bedömningen är det inte tanken med dagens lagstiftning. Rekvisitet ”påtaglig risk” 

finns också att hitta i LVU, men föranleder här p.g.a. bristen på gränsvärden en något 

osäker tolkningsfråga. I dagsläget torde det av den anledningen dock vara svårt att 

utforma en tydligare formulering. Det kan diskuteras huruvida just detta rekvisit skulle 

kunna leda till en rättsosäkerhet, men det är inte avgörande för uppsatsens huvudsakliga 

syfte och kommer därför inte nämnas mer ingående. 

 

Under 13 § LVM föreslogs en utökad bestämmelse om tvångsomhändertagande enligt 

följande: ”Socialnämnden får också besluta att en missbrukare omedelbart ska 

omhändertas om rättens beslut inte kan avvaktas och det är sannolikt att hon kommer 

att beredas vård med stöd av 4 § första stycket 3. d).” 104  En bestämmelse om 

																																																								
100 Ds 2009:19 s. 23. 
101 Se mer om specialindikationerna under avsnitt 2.3.2. 
102 Ds 2009:19 s. 8. 
103 A.a. s. 37. 
104 A.a. s. 8. 
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omedelbart omhändertagande skulle fylla en viktig funktion eftersom alkohol- och 

narkotikaskador kan uppkomma närsomhelst under graviditeten, och det skulle vara av 

vikt att kunna agera snabbt i de grövsta fallen av missbruk i samband med graviditet. 

 

20 § LVM behandlar vårdtiden och skulle enligt förslaget uppdateras med ett andra 

stycke med följande lydelse: ”För en kvinna som har beretts vård med stöd av 4 § första 

stycket 3. d) får vården, utöver vad som anges i första stycket, pågå under hela 

återstående graviditeten och längst till och med en månad efter barnets födelse.”105 Till 

skillnad från dagens bestämmelse där sex månader utgör den maximala vårdtiden enligt 

LVM, skulle alltså den gravida kvinnan kunna tvångsvårdas från början av graviditeten 

om det finns en påtaglig risk, d.v.s. från att graviditeten fastställts. Detta utgör en 

mycket lång period för ett frihetsberövande, speciellt i kontexten att kvinnan inte 

handlat brottsligt. 

 

4.4 Frågans tidigare behandling 
 

4.4.1 Socialberedningens betänkande 

 

Frågan om tvångsvård under kvinnans graviditet har tidigare utretts av 

Socialberedningen.106 Beredningen anförde att de flesta kvinnor är beredda till stora 

ansträngningar för att undvika skador hos det väntade barnet. Det innebär också en unik 

möjlighet för kvinnor med missbruk att komma ifrån sitt missbruk, och det måste därför 

vara av stor vikt att stora insatser görs från socialtjänstens sida.107 Beredningen anförde 

vidare att det på senare år har ifrågasatts om den gällande rättsliga synen på den ofödde 

fortfarande är hållbar. Socialberedningen var av uppfattningen att man inte längre kan 

betrakta modern och det blivande barnet som en enda individ.108 Sådana uttalanden blir 

problematiska då man tycks vilja ta viss hänsyn till barnet men samtidigt inte rucka på 

kvinnans rätt till självbestämmande. Uttalandet i Socialberedningens betänkande tyder 

på viss ambivalens i frågan och något enhetligt svar kan inte utläsas. 

 

																																																								
105 Ds 2009:19 s. 9. 
106 A.a. s. 11. Se även Ds S 1981:6. 
107 Ds S 1981:6 s. 69. 
108 A.a. s. 69. 
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4.4.2 Utredningen om det ofödda barnet 

 

I delbetänkandet Skydd för det väntade barnet (SOU 1987:11) redovisades 

överväganden om behovet av ökat skydd för fostret. Utredningen ansåg att flera skäl 

talade för att införa tvångsåtgärder mot en gravid kvinna i syfte att skydda barnet, 

exempelvis i fall där kvinnan – trots medvetenhet om riskerna för fostret – fortsätter 

med sitt missbruk och vägrar behandling. Trots det ansåg man i betänkandet att 

utgångspunkten måste vara att kvinnan vill sitt barns bästa och att frivilliga insatser 

inom socialtjänsten och hälsa- och sjukvård som regel torde vara tillräckliga.109 Det 

konstaterades också att det vid alkoholkonsumtion inte finns något exakt tröskelvärde 

för när det inte föreligger några skaderisker för fostret.110 Nästan 30 år senare vet man 

fortfarande inte exakt vid vilken konsumtionsnivå som skador kan uppkomma på 

fostret. Vidare anförde utredningen att om en kvinna har ett så pass gravt missbruk att 

hon inte kan sluta trots insikt om riskerna för fostret, bör man som regel kunna utgå från 

att hon är i trängande behov av vård för egen del och att LVM på så vis blir tillämplig 

ändå.111 Utredningen framhöll också att en utökad lagstiftning för att tvångsomhänderta 

gravida missbrukare kan, om exakta kriterier inte kan anges, leda till en rättsosäkerhet 

och medföra en otrygghet för oberättigade ingripanden.112 

 

4.4.3 LVM-utredningen 

 

Frågan om graviditet, missbruk och tvångsvård behandlades i betänkandet Tvång och 

förändring – Rättssäkerhet, vårdens innehåll och eftervård (SOU 2004:3). Utredningen 

framförde att man genom samordnade insatser mellan socialtjänsten och mödravården 

skulle kunna hjälpa dessa kvinnor att upphöra med eller minska sitt missbruk och 

motiveras till behandling på frivillig väg.113 Utredningen konstaterade vidare att det i 

praktiken handlar om en mycket liten grupp kvinnor som inte inser de negativa 

konsekvenserna av missbruk för det väntade barnet, eller som trots insikt inte förmår 

upphöra med missbruket. 114  Enligt tillgängliga uppgifter har 6 % av de gravida 

																																																								
109 SOU 1987:11 s. 84. 
110 Ds 2009:19 s. 12. 
111 SOU 1987:11 s. 85. 
112 Ds 2009:19 s. 12. 
113 A.a. s. 12. 
114 A.a. s. 13. 
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kvinnorna en riskkonsumtion som kan vara skadlig för barnet.115 Man bör ha i åtanke att 

denna undersökning endast berörde alkoholkonsumtion och inte narkotikamissbruk.  

 

Det påpekades också i utredningen att det inte kan uteslutas att en utvidgning av LVM 

till att i vissa fall också omfatta gravida kvinnor skulle leda till en rädsla eller 

tveksamhet för dessa kvinnor att söka vård hos mödravårdscentralen, p.g.a. risken att bli 

tvångsomhändertagna.116 Det diskuterades även om tvångsingripanden skulle leda till 

att kvinnan i stället väljer att begära abort för att slippa tvångsvården.117 En sådan 

lagstiftning skulle m.a.o. ställa höga krav på både lagstiftaren, Socialstyrelsen och 

mödravården för att undvika oberättigade ingripanden för den gravida kvinnan. Att 

möjligheten till abort kan tänkas utnyttjas i högre utsträckning är visserligen inte 

otänkbart, men då bör man också ha i åtanke att de flesta som verkligen vill ha barn 

troligen inte genomför en abort, missbrukare eller inte. Dessa kvinnor vill ta hand om 

sitt väntade barn men kanske inte alltid förmår att göra detta på frivillig väg p.g.a 

missbrukets allvar. 

 

4.4.4 Socialutskottets betänkande om LVM-vård m.m. 

 

I socialutskottets behandling av regeringen proposition Stärkt rättssäkerhet och 

vårdinnehåll i LVM-vården (prop. 2004/05:123, och bet. 2004/05:SoU15) diskuterades 

frågan om möjligheten att tvångsomhänderta gravida kvinnor med missbruksproblem. 

Socialutskottet konstaterade att intresset av att skydda en potentiell individ – fostret – 

mot skador måste väga mycket tungt. Mot det intresset står emellertid moderns rätt till 

självbestämmande och skydd mot ingrepp i den personliga integriteten.118 Precis som 

andra utredningar, ansåg socialutskottet att svårigheten i en sådan lagstiftning ligger i att 

det inte finns någon vetenskapligt fastslagen konsumtionsnivå som anses ofarlig. Att 

inte kunna ange kriterierna för ett tvångsingripande medför en risk för oberättigade 

ingripanden och rättsosäkerhet.119 Även socialutskottet tog upp risken för att kvinnan 

väljer att göra abort för att undvika ett tvångsomhändertagande. Utskottet ansåg också 

att det är av stor vikt att undvika och förebygga skador på foster och barn p.g.a. 

																																																								
115 SOU 2011:35 s. 91. Se mer om alkoholstatistik under avsnitt 4.1. 
116 Ds 2009:19 s. 13 f. 
117 A.a. s. 14. 
118 A.st. 
119 A.st. 
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moderns missbruk, men att detta arbete ska ske genom frivilliga vårdinsatser om inte 

tvångsvård kan motiveras utifrån kvinnans eget vårdbehov.120 

 

4.4.5 Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen 

 

Som nämnts under avsnitt 4.1. gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att utreda i 

vilken utsträckning gravida kvinnor med missbruk får den vård och det stöd de behöver 

och huruvida dessa insatser genomförs tillräckligt tidigt för att uppnå en missbruksfri 

graviditet. Uppdraget avrapporterades i rapporten Gravida kvinnor med missbruk och 

barn som lever i familjer med missbruksproblem, och uppmärksammade i stort sett 

samma problematik som tidigare utredningar lyft fram. Socialstyrelsen konstaterade att 

det under arbetet med de nationella riktlinjerna inte framkommit någon ny kunskap om 

tröskelvärdena avseende konsumtionsnivåer sedan de tidigare utredningarna. 

Nolltolerans av alkohol och narkotika under graviditet förespråkades dock på grunden 

att det inte finns någon helt ofarlig konsumtionsnivå.121 Det ansågs således att en 

lagstiftning skulle baseras på vetenskapliga fakta snarare än en moralisk skyldighet att 

skydda fostret eftersom det problematiska är just ovetskapen om när fosterskador till 

följd av alkohol- eller narkotikakonsumtion uppkommer. Socialstyrelsen bedömde även 

att förarbetena till LVM kan ge uttryck för viss ambivalens huruvida LVM ska kunna 

användas till skydd för fostret eller inte. Av rapporten framgick att socialutskottet vid 

ett tillfälle anfört att det bör finnas en möjlighet att tillämpa LVM i de få fall där 

frivilliga vårdinsatser inte funnits tillräckliga för gravida missbrukare. Även 

domstolarna tycks i vissa fall ha ansett att LVM skulle kunna användas åtminstone 

delvis för att skydda fostret.122 Även om fostrets intressen inte varit den avgörande 

bedömningsgrunden, tyder faktumet att man ändå beaktat situationen att missbrukaren 

är gravid på att domstolarna ansett det finnas grund att göra sådana överlägganden för 

att skydda ett foster. 

 

 

 

 

																																																								
116 Ds 2009:19 s. 14. 
121 A.a. s. 15. 
122 Se exempelvis KamR 3340-11 och KamR 4486-14. 
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4.4.6 Regeringens strategi för utveckling av missbruks- och beroendevården 

 

I regeringens strategi för att utveckla missbruks- och beroendevården 

uppmärksammades bl.a. frågan om gravida kvinnors behov av stöd i det tidiga skedet av 

graviditeten för att uppnå en alkohol- och narkotikafri graviditet. 123  Regeringen 

framhöll att fosterskador relaterade till alkohol- och narkotikakonsumtion kan 

förebyggas genom preventiva insatser. Vidare är kontinuiteten i upplysningsarbetet om 

riskerna med alkohol och narkotika under graviditeten av stor vikt och bör riktas till 

hela befolkningen. Mödrahälsovården möter så gott som alla gravida kvinnor och har 

därmed stora möjligheter att upptäcka de kvinnor med ett risk- eller missbruk av alkohol 

eller narkotika och erbjuda stöd till dessa.124 Genom preventiva insatser är tanken alltså 

att förebygga fosterskador relaterade till en alkohol- eller narkotikakonsumtion. Även 

här innebär dock frågan om ett risk- eller missbruk en något oklar linje, eftersom det 

inte finns någon enhetlig gräns för när ett riskbruk övergår till att räknas som ett 

missbruk.  

 

För att intensifiera dessa insatser startade regeringen Riskbruksprojektet med målet att 

frågan om alkoholvanor ska få en självklar plats i hälso- och sjukvården. Mycket tyder 

på att projektet ledde till positiv verkan genom att fler kvinnor med alkoholproblematik 

upptäcks tidigare. Detta leder inte enbart till en lägre risk att fostret drabbas av skador 

till följd av missbruket. Det innebär också möjligheter att förbättra stödet till familjer 

under barnets första levnadsår.125 Projektet tar – likt flera andra projekt – endast sikte på 

alkoholmissbruk och utelämnar narkotikamissbruket. Det ter sig å ena sidan som en 

lämplig utgångspunkt då narkotikaanvändning är olagligt, medan alkohol är tillåtet 

(trots att det inte är en helt ofarlig substans vid överkonsumtion). Å andra sidan finns 

det uppenbarligen de som använder sig av narkotika, men dessa insatser omfattas inte 

av exempelvis Riskbruksprojektet. Narkotikamissbrukare riskerar därmed att falla 

mellan stolarna, trots de allvarliga konsekvenser det kan medföra. 

 

Regeringen anförde vidare att det trots tillgängliga insatser bör finns ett komplement till 

den frivilliga vården genom en möjlighet att tvångsvårda gravida kvinnor enligt LVM 

																																																								
123 Ds 2009:19 s. 16. 
124 A.st. 
125 A.st. 
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till skydd för det ofödda barnet. Denna vård ska endast ges till de som inte förmår 

upphöra med sitt missbruk. 126  De kvinnor som idag inte nås av de frivilliga 

behandlingsinsatser som finns att tillgå, skulle genom en utvidgning av LVM-vården, få 

vård i ett tidigare skede av graviditeten och därmed minska riskerna för fosterskador. På 

så vis skulle också målet att barn inte ska födas med fosterskador p.g.a. moderns 

alkohol- eller narkotikamissbruk enklare kunna uppnås. Ju tidigare insatser kan sättas 

in, desto bättre förutsättningar finns rimligen för att uppnå ett sådant mål. Ett sådant 

förhållningssätt till frågan innebär att det ofödda barnets intresse kan komma att väga 

tyngre än kvinnans i vissa fall. Detta blir dock endast fallet om kvinnans 

missbrukssituation är så pass ohållbar att det finns en ”påtaglig risk” att fostret skadas. 

 

4.5 Norska erfarenheter 
 

4.5.1 Den norska lagregleringen 

 

Norge har som enda nordiska land en tvångsvårdslagstiftning som tar sikte på gravida 

missbrukare. Lagstiftningen infördes år 1996 och ger en möjlighet att kvarhålla den 

gravida kvinnan på behandlingsinstitution resterande del av graviditeten om det 

framstår som ”högst sannolikt” att barnet kommer att födas med skador till följd av 

moderns missbruk.127 Sådan vård får inte ske förrän andra behandlingsmetoder och 

insatser funnits otillräckliga, och utgör således en sista utväg.128 Likt den svenska 

tvångsvårdslagstiftningen ska frivillighet sättas i första rummet.129  Denna bestämmelse 

fanns vid tiden för det svenska lagförslaget att hitta i § 6–2a lov om sosiale tjenester, 

LOST, men finns sedan 2011 under § 10-3 lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester m.m. Genom denna lagstiftning finns möjlighet att: 

 

”utan den gravida kvinnans samtycke kvarhålla henne på en behandlingsinstitution [...] 

under hela den återstående graviditeten i fall då missbruket är av sådan art att det är 

högst sannolikt att barnet kommer att födas med skador, och där frivilliga vårdinsatser 

inte är tillräckliga”.130 

																																																								
126 Ds 2009:19 s. 17. 
127 § 6-2a lov om sociale tjenester. 
128 § 10-3 helse-og omsorgstjenesteloven. 
129 Prop. 91 L (2010-2011), avsnitt 36.2.4. 
130 § 10-3 helse- og omsorgstjenesteloven. 
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Syftet med lagen är således att hindra barn från att födas med skador p.g.a. moderns 

missbruk. 131  Det här tycks alltså innebära att Norge ansett att kvinnans rätt till 

självbestämmande och frihet kan vara av något underordnad betydelse i sammanhanget, 

till skillnad från Sverige där man än så länge ansett att kvinnans intressen väger tyngre 

än fostrets intressen. 

 

Det avgörande rekvisitet i § 10-3 helse- og omsorgstjenesteloven är ”högst sannolikt”, 

alltså ett subjektivt rekvisit. ”Högst sannolikt” utgör knappast ett tillräckligt tydligt 

kriterium för att uppnå hög rättssäkerhet eftersom det inte finns något fastställt 

tröskelvärde för alkohol- och narkotikakonsumtion som väger upp för rekvisitets 

tolkningssvårigheter. Det är också detta som man i Sverige ansett utgöra ett problem vid 

ett lagstiftande, eftersom kriterierna skulle bli alltför oklara för att kunna tillämpas på 

ett tillförlitligt vis. Den norska tvångslagstiftningen har dock utnyttjats i liten 

utsträckning för kvinnor med alkoholmissbruk.132 Det kan utgöra ett argument för att 

det går att lagstifta om en sådan form av tvångsvård utan att riskera rättssäkerheten 

eftersom en oro har varit att sådan tvångsvård skulle överanvändas. Att lagen funnits 

sedan 1996 torde också kunna ses som ett stöd för att en sådan lag kan finnas till utan 

att missbrukas eller skapa en rättsosäkerhet för den gravida kvinnan. Hade lagen inte 

fungerat som den ska, hade den rimligtvis ändrats eller tagits bort. Tanken med 

lagstiftningen, likt LVM-lagstiftningen i Sverige, är att den gravida kvinnan ska 

motiveras till behandling för sina missbruksproblem under tvångsvården i syfte att 

kunna ta hand om sitt barn under och efter graviditeten.133 

 

4.5.2 Borgestadskliniken 

 

Borgestadskliniken i Norge är ansvarig för dels behandlingen av gravida kvinnor med 

missbruksproblematik, dels kunskapsutvecklingen i frågan. Kliniken behandlar kvinnor 

med både frivilliga insatser och tvångsvård och svarar för ca 60 % av samtliga 

tvångsvårdsanläggningar. 134  Mellan åren 1996-2005 behandlades sammanlagt 85 

																																																								
131 Socialstyrelsen, Gravida kvinnor med missbruk och barn som lever i familjer med missbruksproblem 
s. 28. 
132	A.a. s. 28. 
133 A.st.. 
134 A.a. s. 28. 
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gravida kvinnor med ett blandmissbruk på Borgestadskliniken, och de flesta av dessa 

kvinnor kommer till kliniken när över halva tiden av graviditeten har gått.135 Man kan 

fråga sig i vilken utsträckning det minskat skador då dessa likväl kunnat uppkomma 

under de tidigare månaderna av graviditeten. Däremot innebär rimligen möjligheten att 

tvångsvårda, att det finns ökade chanser att undvika åtminstone de skador som kan 

uppkomma senare under graviditeten. 

 

4.6 Sammanfattande diskussion 
 

De svårigheter som uppställs i Ds 2009:19 utgörs i allmänhet av att det inte finns några 

fastställda tröskelvärden för när alkohol- och narkotikarelaterade skador uppstår hos ett 

foster. Det finns dock en viss kluvenhet kring detta faktum, då studier visat att skador 

kan uppstå under olika stadier av graviditeten, och både vid en högre och en lägre 

konsumtion av alkohol och narkotika. 136  Sådan bristande kunskap utgör dels en 

svårighet att över huvud taget utforma bestämmelser av ifrågavarande slag, dels en 

rättsosäkerhet om en sådan bestämmelse skulle införlivas utan tillräckligt specifika 

kriterier. Fram tills dessa ännu icke-existerande tröskelvärden kan specificeras anses 

frivilliga vårdinsatser vara tillräckliga. Visserligen finns vissa projekt som givit 

utdelning gällande ökad kunskap hos exempelvis mödravården, men de regionala 

skillnader som finns inom landet gör en enhetlig plan och resultat av dessa insatser 

nästintill omöjlig. Det bör dock påpekas att Ds 2009:19 inte endast berörde 

tröskelvärdena, utan också frågan om fostrets rättsliga ställning. 

 

Det föreslagna rekvisitet ”påtaglig risk” torde utgöra en mycket subjektiv 

bedömningsgrund, vilket skulle kunna skapa ett rättsosäkert läge. Samma rekvisit i 

LVU torde vara något mer lättapplicerat eftersom tröskelvärdesproblemtiken inte finns.  

I Norges reglering är det avgörande rekvisitet i stället ”högst sannolikt”. Ett sådant 

rekvisit förefaller innebära tolkningssvårigheter vid bedömningar om behovet av 

tvångsvård, men som nämnts skulle även den förslagna svenska regleringen betungas 

med sådana tolkningssvårigheter. Även om det norska rekvisitet knappast kan anses 

																																																								
135 Socialstyrelsen, Gravida kvinnor med missbruk och barn som lever i familjer med missbruksproblem 
s. 29. 
136 Mer om alkoholens och narkotikans skadeverkningar under kapitel 3. 
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utgöra ett tillräckligt tydligt kriterium i teorin, tycks lagen p.g.a dess blygsamma 

användning trots detta fungera. 

 

LVM-utredningen konstaterade att det endast rör sig om ett litet antal kvinnor som inte 

inser riskerna med missbruk i samband med graviditet eller som trots vetskap inte 

förmår upphöra med missbruket. Det kan ifrågasättas huruvida det är ett hållbart 

argument, och om problemet ska ignoreras bara för att det endast handlar om ett fåtal 

individer. Det tycks uppenbart att missbruket drabbar mer än bara kvinnan i fråga. Det 

framstår som naturlig utgångspunkt att varje individ bör beaktas och få den hjälp och 

stöd som krävs för att upphöra med missbruket. Det måste kunna antas finnas fall där 

kvinnan riskerar att skada sitt ofödda barn, men inte uppfyller förutsättningarna för vård 

enligt 4 § LVM, även om de må vara få. 
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5. Har det ofödda barnet någon rättslig ställning? 

 

5.1 Inledning 
 

En av de frågor som kräver närmare utredning vid granskningen av lagförslaget, är hur 

man idag ser på det ofödda barnets rättsliga ställning. Tillgodoses fosters intressen på 

något sätt idag? Följande avsnitt berör därför fostrets intressen och samhället samt 

lagstiftarens syn på dessa intressen. Generellt sett avgör den gravida kvinnan själv vad 

hon utsätter sitt ofödda barn för, exempelvis om det handlar om intag av 

narkotikaklassade substanser. Detta gör således att fostrets intressen generellt sett 

knuffas åt sidan. Frågan har dock tagits upp av bl.a. Europadomstolen där rättsfall visat 

att det råder viss oenighet om huruvida ett ofött barn ska anses ha rätt till liv och därmed 

vara skyddsvärt. 

 

5.2 Nationell lagstiftning 

 

5.2.1 Folkbokföringslagen 

 

Ett barn som föds levande ska enligt 2 § folkbokföringslagen (1991:481), 

FolkbokföringsL, folkbokföras i landet om modern eller fadern är folkbokförd där. 

Enligt 24 § st. 4 folkbokföringsL, ska folkbokföring ske för en nyfödd som efter födseln 

andats eller visat något annat livstecken, samt dödfödd som avlidit efter utgången av 

22:a havandeskapsveckan. Fostret är således juridiskt sett ett barn från och med 

utgången av 22:a veckan, men endast om det framfötts. Det här är den juridiska 

verkligheten även om barnet inte är moget för ett liv utanför livmodern.  Däremot kan 

ett ofött barn som skulle klara sig utanför livmodern, inte åtnjuta den rättsliga ställning 

som följer av FolkbokföringsL, som exempelvis ett dödfött barn gör. Enligt den tidigare 

bestämmelsen i 24 § st. 4 FolkbokföringsL skulle folkbokföring ske efter utgången av 

28:e havandeskapsveckan. Lagstiftaren har således sänkt gränsen från utgången av 28:e 

veckan till utgången av 22:a veckan. Sådan förändring speglar i viss mån den 

medicinska utvecklingen. 
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Statens medicinsk-etiska råd, SMER, diskuterade i sitt yttrande från 2006 angående 

ändrad definition av barn i folkbokföringslagen, att foster kan räddas till livet från 

utgången av 22:a havandeskapsveckan. De ansåg att sådana medicinska framsteg också 

bör speglas i lagstiftningen.137 En graviditet som passerat denna havandeskapsvecka, 

innebär således att kvinnan i många fall bär på ett livsdugligt barn och ett självständigt 

liv. Den rättsliga ställning som fostret idag saknar, torde därmed i framtiden kunna 

förändras till gagn för fostret, exempelvis i folkbokföringslagen, och därigenom stärka 

skyddet för det ofödda barnets intressen. Givetvis finns vissa betänkligheter kring detta, 

exempelvis är det ytterst svårt att veta graden av variation mellan ett fosters 

livsduglighet gentemot ett annat fosters icke-livsduglighet. SMER diskuterade dock 

vidare i sitt yttrande att en sänkning av tidsgränsen till 22 graviditetsveckor skulle 

kunna leda till en konflikt med gällande abortlagstiftning och även påverka praxis 

rörande sena aborter.138 

 

5.2.2 Abortlagen 

 

En annan lagstiftning som indirekt rör fostret och det mänskliga livet är 

abortlagstiftningen.139 I och med att en gravid kvinna enligt 1 § abortlagen (1974:595), 

AbortL, kan få en abort utförd fram till utgången av den 18:e havandeskapsveckan, 

innebär det att fostret inte kan sägas inneha någon rättslig ställning i den kontexten. 

Enligt 3 § AbortL får en graviditet avbrytas även upp till den 22:a graviditetsveckan om 

synnerliga skäl föreligger och om Socialstyrelsen ger tillstånd. Enligt förarbetena till 

abortlagen har man ansett att man från slutet av 28:e graviditetsveckan kan räkna med 

att fosterutvecklingen nått ett sådant stadium som kan medge ett självständigt liv. Dock 

påpekades att förbättrade vårdmöjligheter under senare år har medfört att tidsgränsen 

för möjligheten för fostret att överleva skulle kunna komma att förskjutas nedåt 24:e 

graviditetsveckan.140 Gränsen för detta har förskjutits ner till utgången av 22:a veckan, 

vilket likt folkbokföringslagen speglar den medicinska utvecklingen.  Generellt sett har 

Socialstyrelsen varit mycket restriktiv med aborter efter 18:e havandeskapsveckan. Har 

sådana emellertid tillåtits, har Socialstyrelsen inte varit benägen att gå utöver 22:a 

graviditetsveckan. Det bör dock nämnas att en graviditet enligt 6 § AbortL får avbrytas 
																																																								
137 SMER:s yttrande, Framställan om ändrad definition av barn enligt folkbokföringslagen s. 5. 
138 A.a. s. 6. 
139 Abortlagstiftningen diskuteras även under avsnitt 6.2 gällande den gravida kvinnans rättigheter. 
140 Prop. 1974:70 s. 14. 
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oavsett hur långt havandeskapet framskridit, om det kan antas att graviditeten kan 

medföra allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa. Det bör finnas en pågående 

diskussion och utveckling av lagstiftningen utifrån hur pass tidigt man kan rädda ett 

barn till livet. Sett från fostrets synvinkel innebär en abort att fostret förvägras 

möjligheten till liv och ett åsidosättande av människovärdet.141  

 

Gällande abortlagstiftningen finns generellt sett två olika ståndpunkter bland 

Europarådets medlemsländer. Den ena sidan förespråkar att livet börjar vid 

befruktningen och den andra sidan anser att människovärdet utvecklas successivt allt 

eftersom graviditeten fortgår. Enligt sistnämnda uppfattning har embryot rätt till skydd, 

dock innebär skyddsvärdet inte en absolut rätt till liv när det kolliderar med andra 

intressen. Olika intressekonflikter kan uppmärksammas, men det är ytterst kvinnans 

självbestämmanderätt som berörs.142 De länder som inte tillåter abort hävdar således 

generellt sett att man ser fostret som en levande varelse och att alla har rätt till liv.143 

Vissa jämställer också abort med att mörda en annan person. Dessa länder har således 

ansett att fostret har en rättslig ställning och en rätt till liv. En abortlagstiftning torde 

dock inte i sig innebära att man bortser från fostrets skyddsvärde helt. Där handlar det 

snarare om vilket intresse som samhället anser bör väga tyngst. 

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

 

I och med förslaget om en ny bestämmelse om tvångsvård av gravida missbrukare 

diskuterades det ofödda barnets rättsliga ställning. Dagens bestämmelser enligt LVU 

och LVM tar sikte på det födda barnet, och dess rätt till liv och hälsa, men inte så länge 

barnet är ofött. Idag finns således ingen möjlighet att skydda ett foster från en förälders 

missbruk förrän det är fött. Ett barn kan däremot skyddas från t.ex. en förälders 

missbruk genom att barnet tvångsomhändertas eller att föräldern tvångsomhändertas, 

och det kan ske i princip direkt från det att barnet fötts. Enligt 1 § lagen (1990:53) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, ska insatser för barn och ungdomar 

göras i samförstånd med den unga och hans eller hennes vårdnadshavare enligt 

bestämmelserna i SoL. LVU blir tillämplig först när sådant samförstånd inte kan 

																																																								
141 Prop. 1994/95:142 s.13. 
142 A.prop. s. 15. 
143 Abort är förbjudet i bl.a. Polen och på Malta.  
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uppnås. Till skillnad från LVM och SoL, där det framhålls att vården ska bygga på 

respekt för integriteten och självbestämmanderätten, innehåller LVU ingen bestämmelse 

som värnar om barnets rätt till integritet och respekt för sitt människovärde.144 Den 

rättsliga ställning som vuxna besitter tycks inte vara lika djupt förankrat i lag när det 

gäller unga. 

 

För att vård enligt LVU ska kunna beslutas krävs dels att vården inte kan ges på frivillig 

väg, dels att det föreligger ett visst kvalificerat vårdbehov enligt 2 eller 3 §§ LVU. Med 

kvalificerat vårdbehov menas att det ska föreligga ”en påtaglig risk för att den unges 

hälsa eller utveckling skadas”.145 Samma rekvisit ville man använda i det förslag som 

lades fram i Ds 2009:19. 2 § LVU anger förutsättningarna för tvångsvård vid de så 

kallade miljöfallen. Det måste således finnas konkreta omständigheter som talar för en 

risk för skada på barnets hälsa eller utveckling, och en faktisk skada behöver således 

inte ha skett, på samma sätt som man enligt Ds 2009:19 ansåg att risk för skada var 

tillräckligt. Med uttrycket ”hälsa eller utveckling” avses ett barns fysiska eller psykiska 

hälsa eller sociala utveckling. Här kan det alltså vara fråga om att den unge riskerar att 

få sin fysiska hälsa skadad p.g.a. brister i hemmiljön. Begreppet innefattar också 

psykiska lidanden som barnet kan utsättas för genom föräldrarnas beteende, exempelvis 

genom missbruk av alkohol eller narkotika.146 Det innebär i praktiken att barnet kan 

omhändertas på grund av mammans missbruk direkt efter födseln, vilket utgör ett 

exempel på hur barnet enligt dagens lagstiftning kan skyddas från mammans missbruk 

men först efter att barnet fötts. Som visats kan dock skador uppkomma innan barnet 

fötts. 3 § LVU omfattar situationer rörande den unges eget beteende, och innefattar 

liksom 2 § ett krav på påtaglig risk för skada. Av lagtexten framgår att sådan risk kan 

utgöras av missbruk av exempelvis alkohol eller narkotika. Som visades under avsnitt 

3.2.1 kan missbruk hos barn vara en konsekvens av sekundära skador som uppkom 

under moderns graviditet. 

 

																																																								
144 Prop. 2002/03:53 s. 78. 
145 Se 2 och 3 §§ LVU. 
146 Se Lundgren, Sunesson, Thunved: Nya sociallagarna s. 343. 
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5.3 Internationella bestämmelser om mänskliga rättigheter  
 

5.3.1 Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter 

 
Enligt artikel 2 i EKMR, ska envars rätt till liv skyddas. Gällande fostrets rättsliga 

ställning är den mest intressanta frågan vem som egentligen omfattas av ”envar”, och 

om det kan tänkas att artikeln även innefattar foster.147 Frågan har aktualiserats flera 

gånger inför Europadomstolen, men någon större klarhet angående frågan tycks inte ha 

uppnåtts. Även om fokus ligger på den nationella lagstiftningen i denna uppsats, 

föreligger ett visst behov av att nämna ett par av dessa avgöranden för en bättre 

helhetsbild.   

 

I fallet Paton v. United Kingdom ansåg kommissionen att fostret är ”intimately 

connected with, and can not be regarded in isolation from, the life of the pregnant 

woman”.148 Sådant uttalande tyder således på att fostrets intresse inte kan särskiljas från 

kvinnan och därmed inte innehar en rättslig ställning. Ett fosters intresse tycks sålunda 

inte, enligt detta uttalande från Europadomstolen, kunna ingå i en bedömning av 

huruvida en gravid missbrukare är i behov av vård eller inte. Det går emot vad som 

framkom i SOU 1989:51 där man i stället ansåg att kvinnan och fostret faktiskt utgjorde 

två individer. I fallet X v. the United Kingdom behandlades också frågan om hur artikel 

2 ska tolkas gällande foster, i relation till abortfrågan.149 Kommissionen anförde tre 

plausibla tolkningar: 

 

1. Artikeln erkänner inte fostret några rättigheter alls 

2. Artikeln erkänner en rätt till liv för fostret med vissa underförstådda 

begränsningar 

3. Artikeln ger en absolut rätt till liv för fostret 

 

Det tredje alternativet uteslöt kommissionen, eftersom det skulle innebära att det ofödda 

livet av fostret skulle anses ha ett högre värde än den gravida kvinnans liv, och det 

ansågs att en sådan rätt inte skulle vara en korrekt tolkning av bestämmelsen. Denna 

																																																								
147 I artikeln benämns ”envar” som ”everyone”. 
148 Paton v. United Kingdom [1980] 3 ECHR 408, punkt 19.  
149 X v. the United Kingdom, Appl. No. 8416/79, 13 May 1980. 
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tolkning faller väl i linje med SMER:s remissyttranden över SOU 1989:51, där det 

anges att fostrets skyddsvärde inte innebär en absolut rätt till liv.150 Kommissionen 

valde dock att tolka artikeln enligt första tolkningen, d.v.s. att ett foster inte innehar 

någon rätt till liv.  

 

Detta ger dock inte helt svar på frågan om det ofödda barnets rättsliga ställning. I fallet 

H v. Norway valde nämligen kommissionen en annan tolkning när den inte uteslöt att ett 

foster kunde ha rätt till liv i enlighet med artikel 2, men sade även att staterna som 

utgångspunkt bör ha viss självbestämmanderätt, mycket eftersom åsikterna är så delade 

i frågan.151 Även i rättsfallet VO v. France, fastslog Europadomstolen att det får 

ankomma på varje konventionsstat att själva avgöra vid vilken tidpunkt de anser att livet 

tar sin början.152 Detta dels eftersom frågan om fostret omfattas av skyddet inte blivit 

slutligt avgjord i flertalet konventionsstater, dels eftersom man i Europa saknar en 

gemensam syn om den vetenskapliga och legala definitionen av när livet börjar.153 Det 

finns således en något splittrad europeisk uppfattning om hur frågan om när liv börjar 

skyddas av artikeln. Det framkommer exempelvis genom de europeiska ländernas olika 

abortlagstiftningar. Europadomstolen tycks inte helt velat ta ställning till huruvida det 

ofödda barnet ska ses som en person eller inte, men lutar mer åt att ett foster åtminstone 

inte direkt omfattas av artikel 2 i konventionen. 

 

5.3.2 Barnkonventionen 

 

Enligt artikel 1 i FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, avses med 

barn alla människor under 18 år.154 Bestämmelsen tar endast sikte på födda barn. Artikel 

3 stadgar att barnets bästa ska komma i främsta rummet. Det innebär dock inte att 

barnets bästa alltid är det viktigaste i sammanhanget. Genom artikel 6 erkänns barnets 

rätt till liv enligt konventionen och även konventionsstaternas skyldighet att säkerställa 

barnets hälsa och utveckling.  Enligt artikel 19 ska konventionsstaterna vidta alla 

lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder för att skydda barn mot alla 

																																																								
150 Se även Ds 2009:19 s. 13. 
151 H. v. Norway, no. 17004/90 
152 VO v. France, [G.C.], no. 53924/00, 8 July 2004,  paragraf 75. 
153 Se VO v. France. Se även Ehrenkrona, Carl-Henrik, lagkommentar till  lag (1994:1219) om den 
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 
not 3, Karnov Group, besökt 2016-05-30. 
154 Convention on the Rights of the Child. 
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former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig 

behandling, misshandel eller utnyttjande, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena 

förälderns, vårdnadshavarens eller annan persons vård. Moderns missbruk kan 

exempelvis utgöra en grund för skydd, eftersom sådan miljö kan skada barnet på 

flertalet sätt. 

 

5.4 Sammanfattande diskussion 
 

Utifrån den nationella och internationella lagstiftning som idag rör rätten till liv och 

frågan om när ett liv uppstår, synes två ståndpunkter finnas. Antingen har fostret inte 

någon rätt till liv över huvud taget, eller så kan det ha en viss rättslig ställning. Däremot 

har det helt uteslutits att ett foster har en absolut rätt till liv. Frågan har framförallt 

ställts på sin spets gällande abortfrågan. Det råder en splittrad syn såväl inom de 

europeiska ländernas lagstiftning som förespråkare för och emot abort överlag. En 

lagstiftning som tillåter abort har generellt sett ansett att fostret inte utgör ett liv, 

åtminstone inte fram till en viss havandeskapsvecka. De länder som motsätter sig abort 

anser i stället att liv uppkommer långt tidigare och därmed också måste beaktas rättsligt. 

Trots den medicinska utvecklingen har den svenska synen på fostret inte förändrats 

nämnvärt. Detta kan möjligen bero på att man fortfarande anser att kvinnans 

självbestämmanderätt och rätt till sin egen kropp väger tyngre än fostrets rätt till liv. 

 

Det kan diskuteras utifrån abortfrågan om fostrets ställning förändras efter utgången av 

18:e havandeskapsveckan när det inte längre är möjligt att göra abort (utom i speciella 

fall). Skulle en lagstiftning kunna ta sikte på ett sådant förhållningssätt i stället, d.v.s. att 

fostret tilldelas en rättslig ställning exempelvis efter utgången av 22:a graviditetsveckan 

eller åtminstone när ett foster anses livsdugligt? Gränsen mellan sen abort och när ett 

foster blir ett barn blir i sådant fall väldigt smal. Det kan således tänkas att en sänkt 

gräns skulle hota abortlagstiftningen, vilket för majoriteten i Sverige inte är en önskvärd 

utveckling. Den tvångsvårdslagstiftning som idag finns för vård av unga, kan skydda 

barnet från sig själv men också från exempelvis missbrukande föräldrar. Problematiken 

är att barnet idag erhåller rättigheter och skydd först i och med att denne fötts. Skador 

kan dock uppkomma långt tidigare, men sådan missbruksmiljö som fostret upplever i 

moderns mage faller utanför alla bestämmelser. 
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6. Den gravida kvinnans rättigheter 

 

6.1 Inledning 

 

Vilka rättigheter den gravida kvinnan besitter är av värde för att utreda om kvinnans 

eller fostrets intressen bör väga tyngst gällande frågan om tvångsvård, eller om det ens 

är möjligt att fastställa. Följande avsnitt utreder kvinnans rättigheter. Som visats tidigare 

under kapitel 2 har kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp traditionellt sett 

ansetts viktigare än det ofödda barnets intressen. De relevanta fri- och rättigheterna 

utgörs av allt från de mänskliga rättigheterna som står att finna i FN-konventioner och 

EKMR, till de nationella lagstiftningarna i RF, SoL och AbortL. Bestämmelserna tar 

sikte på olika delar av de rättigheter som den gravida kvinnan besitter, såsom rätten till 

kroppslig integritet och självbestämmande.  
 

6.2 Nationell lagstiftning 
 

6.2.1 Regeringsformen 

 

2 kap. 6 § st. 1 RF stadgar att var och en är gentemot det allmänna skyddade mot 

påtvingat kroppsligt ingrepp. Andra stycket föreskriver att var och en är gentemot det 

allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten. 2 kap. 8 § RF 

stadgar att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Alla 

dessa stadganden tar sikte på allmänna mänskliga rättigheter, d.v.s. rättigheter som 

gäller alla individer och inte enbart gravida mödrar. Att tvångsomhänderta en person 

innebär alltså ett avsteg från de vedertagna och grundlagsstadgade bestämmelserna om 

frihet, självbestämmanderätt och personlig integritet, och fungerar således som nämnts 

tidigare, som en undantagslagstiftning. Bestämmelsen om intrång i den personliga 

integriteten infördes år 2010 och Grundlagsutredningen framförde att det var angeläget 

att grundlagsskyddet för den personliga integriteten stärktes. Utredningen ansåg vidare 

att en sådan bestämmelse låg i linje med Integritetsskyddskommitténs förslag.155 SMER 

																																																								
155 SOU 2008:125 s. 473. 
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har framfört att den personliga integriteten innebär en rätt att inte bli kränkt. De 

framförde vidare att denna integritet inte upphör bara för att kvinnan inte förmår hävda 

den längre. Sådant resonemang faller väl i linje med dagens förutsättningarna för 

tvångsvård. De individer som uppfyller kriterierna för sådan vård förmår sällan att 

tillvarata sina egna intressen på ett sätt som gagnar dem i längden, exempelvis för att de 

riskerar sina liv genom sitt missbruk. Det innebär dock inte att deras rätt är förbrukad 

för att de själva inte kan försvara sin rätt. Samma resonemang torde därmed framstå 

som rimliga när det handlar om gravida missbrukare, och deras oförmåga att hävda sin 

och även sitt ofödda barns rätt. 

 

6.2.2 Hälso- och sjukvårdslagen 

 

I 1 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, stadgas att målen för hälso- och 

sjukvården är att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Vården ska 

enligt 2 § HSL ske på lika villkor och ske ges med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda människans värdighet. 2a § p. 3 HSL föreskriver vidare att 

hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet. Sistnämnda bestämmelse knyter an till bestämmelsen i 1 kap. 1 § st. 3 SoL 

där motsvarande krav ska ställas på samhället och socialtjänsten. Utifrån dessa 

bestämmelser är det också av vikt att vården, så långt det är möjligt, sker i samförstånd 

med patienten. 156  Dessa rättigheter genomsyrar således hela den nationella 

lagstiftningen och bör inte tas med lätthet. Detta implikerar att det är av vikt att den 

gravida kvinnans integritet och självbestämmande ska respekteras.  

 

6.2.3 Abortlagen 

 

Utöver de rättigheter som stadgas gällande kvinnans rätt till frihet, personlig integritet 

m.m., finns också hennes rätt till sin egen kropp och självbestämmande i AbortL. Enligt 

1 § AbortL får en kvinna avsluta graviditeten genom abort fram till utgången av 18:e 

havandeskapsveckan. Rätten att få göra abort utgör en särdeles viktig fråga gällande 

kvinnans rätt till självbestämmande och rätten till sin egen kropp. En av de risker med 

lagförslaget som regeringen anförde, var att en tvångsvårdslagstiftning för gravida 
																																																								
156 Johansson & Sahlin, Hälso- och sjukvårdslagen med kommentarer, kommentar till 2a §, 
http://zeteo.wolterskluwer.se.ezproxy.its.uu.se, besökt 2016-05-25. 
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missbrukare skulle kunna öka risken för att dessa kvinnor väljer att avbryta sin 

graviditet genom abort hellre än att avbryta sitt missbruk genom tvångsvård. 

Självbestämmanderätten begränsas dock i viss mån av att rätten till abort är en 

tidsbestämd rättighet, baserad på i vilken graviditetsvecka kvinnan är i. 

 

6.3 Internationella bestämmelser 
 

6.3.1 Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter 

 

Den folkrättsliga skyldigheten att säkerställa skyddet av fri- och rättigheter följer av 

flera internationella överenskommelser som Sverige har anslutit sig till. Av dessa 

överenskommelser torde EKMR vara den som haft störst betydelse för Sveriges 

utvecklande av fri- och rättigheter.157 Artikel 2 tar, som konstaterades under avsnitt 

5.3.1 endast direkt sikte på födda personer, och innebär en absolut rätt till liv för 

kvinnan och inte fostret. Artikel 8.1 behandlar rätten till skydd för privat- och 

familjeliv, och stadgar att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv. 

Artikel 8.2 stadgar att offentliga myndigheter inte får inskränka denna rättighet annat än 

med stöd av lag och om det är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den 

allmänna säkerheten, landet skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och 

rättigheter. Detta visar på hur Sveriges lagstiftning följer Europakonventionens 

bestämmelser och dess syn på fri-och rättigheter och demokratins utgångspunkter. Det 

tycks därmed angeläget att dessa rättigheter ges stort utrymme. 

 

Artikel 5 stadgar att var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet och att denna 

inte får inskränkas utom i de fall lagen föreskriver så. Tvångsvård innebär ett sådant 

inskränkande, och det är därmed av stor vikt att sådan begränsning av friheten sker 

under rätt förutsättningar och så som den kommer till uttryck i lagen. Sådan frihet 

förutsätter valfrihet, exempelvis rätten att välja att bli förälder och omständigheterna 

kring förlossningen. Detta utgör också en del av privatlivet, och således en del av artikel 

8.158  

																																																								
157 Prop. 2009/10:80 s. 174. 
158 Se vidare om mänskliga rättigheter och barnafödande i fallet Ternovszky v. Hungary från 
Europadomstolen. Domstolen fastslog i målet att kvinnan enligt artikel 8 väljer omständigheterna kring 
hur man vill bli förälder och var man föder sitt barn. 
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6.3.2 FN:s allmänna förklaring 

 

Artikel 3 i FN:s allmänna förklaring stadgar, likt Europakonventionens bestämmelser, 

att alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.159 Till skillnad från fostret, har den 

gravida kvinnan en absolut rätt till liv, och därmed också rätt till frihet. Artikel 12 

stadgar vidare att ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, 

familj, hem eller korrespondens. Tvångsvård i sig är en svår balansgång mellan de 

objektiva och de subjektiva bedömningsgrunderna. En lagstiftning som utmynnar i en 

möjlighet till vård av gravida missbrukare, gör denna balansgång än svårare och det är 

därmed viktigt att ha bestämmelser likt dessa i bakhuvudet vid bedömningen. Det finns 

annars risk för att godtyckliga ingripanden sker, i synnerhet gällande tvångsvård. 

 

6.3.3 Kvinnokonventionen 

 

FN:s kvinnokonvention stadgar i artikel 12 att konventionsstaterna skall vidta alla 

lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor inom hälso- och sjukvården 

för att säkerställa tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive de som är 

relaterade till familjeplanering.160 Konventionsstaterna ska också tillförsäkra kvinnor 

lämplig vård i samband med graviditet, förlossning och postnatal period. Tillgång till 

hälsovård, inklusive reproduktiv hälsa är enligt konventionen en grundläggande 

rättighet. Vikten av att få vård och stöd även under graviditeten är således av vikt 

utifrån både kvinnans och fostrets intressen. 

 

6.4 Sammanfattande diskussion 
 

I detta kapitel har beskrivits vilka rättigheter som kvinnor, i synnerhet gravida kvinnor, 

besitter i dagens Sverige. Gemensamt för alla de bestämmelser som nämnts är vikten av 

den personliga integriteten och självbestämmanderätten. Eftersom kvinnan har en 

absolut rätt till liv, medan ett foster inte har det, måste denna rätt anses väga tungt i 

förhållande till fostrets intressen. Kvinnans rätt till sin egen kropp utgör ytterligare ett 

intresse som bör tillgodoses i hög utsträckning. Rätten till sin egen kropp kan däremot 

inte utsträckas hur långt som helst. Sådan rätt måste relateras till och begränsas genom 
																																																								
159	Den svenska förklaringen kallas FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.	
160 Convention on the Elimination on all Forms of Discrimination against Women. 
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andra människor och deras rätt till sina kroppar. Denna rätt kompliceras av att fostrets 

kropp befinner sig inuti kvinnans kropp. 

 

Det faktum att Sverige har en lagstiftning som möjliggör abort markerar att kvinnans 

självbestämmanderätt och rätt till sin egen kropp bör väga mycket tungt. Däremot pekar 

de abortgränser som finns på att denna självbestämmanderätt nästintill upphör efter 

utgången av 18:e havandeskapsveckan om inte synnerliga skäl finns. Vid denna 

tidpunkt tycks ett slags ingenmansland uppstå gällande rättigheter, där kvinnan förlorar 

sin rätt till självbestämmande, men där fostret fortfarande inte erhåller någon sådan rätt. 

Lagstiftningen vill ta hänsyn till kvinnans frihet och självbestämmande, men samtidigt 

måna om det ofödda barnet när det kommit till ett visst stadie i utvecklingen, även om 

sådant hänsynstagande inte kommer direkt till uttryck i någon bestämmelse. 

 

De internationella bestämmelserna tar fasta på både de allmänna rättigheterna som rätt 

till liv och frihet, skydd mot godtyckliga ingripanden och de hälsomässiga rättigheter 

som kvinnor besitter. Följs inte de nationella och internationella bestämmelserna 

gällande frihet finns en inte obetydlig risk för att godtycklighet skulle kunna förekomma 

i en eller annan utsträckning, trots ett demokratiskt och i allmänhet rättssäkert samhälle. 

Det kan dock vara svårt att hitta en tillfredställande balans gällande rättssäkerheten trots 

dess viktiga roll. Medan rätten till liv främst tar sikte på kvinnan själv, utgör de 

hälsorelaterade rättigheterna en fråga om kvinnan i relation till hennes graviditet. 

Tvångsvårdens utformning berövar personer på både personlig integritet, frihet och 

självbestämmanderätt, men ska i gengäld öka möjligheterna för dessa individer att leva 

ett hälsosamt liv. 
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7. Avslutande diskussion 

 

7.1 Hur ser det ofödda barnets rättsliga ställning ut idag? 
 

Huruvida det ofödda barnet har, eller bör ha, en rättslig ställning eller inte, är aktuell 

inom många lagstiftningsområden. Frågan behöver också besvaras för att avgöra om ett 

lagförslag likt det som lades fram år 2009 kan vara en lämplig lösning. Av den 

anledningen kommer frågan om fostrets rättsliga ställning avhandlas innan frågan om 

behovet av ny lagstiftning i detta kapitel. Den rättsliga ställningen bör baseras på både 

den fysiska och psykiska utvecklingen av fostret och även på den moraliska 

skyldigheten att ta hand om fostret. Den moraliska aspekten bör, trots att det visserligen 

kan diskuteras huruvida moral bör påverka lagen eller tvärtom, vägas in vid den 

bedömningen av fostrets eventuella rättigheter. I första hand tycks man dock främst har 

utgått från den vetenskapliga aspekten när det gäller exempelvis abort. Det kan 

konstateras att den svenska lagstiftningen som den ser ut idag inte ger det ofödda barnet 

någon uttalad rättslig ställning, åtminstone inte gällande en absolut rätt till liv. Artikel 2 

i EKMR har däremot inte ett lika enkelt svar på frågan. Europadomstolen har närmat sig 

dessa frågor med stor försiktighet, och frågan om ett foster skyddas av artikeln är inte 

slutligt besvarad.161 Det finns således ett utrymme för Sverige att avgöra när man anser 

att ett liv börjar, i stort sätt oberoende av resten av Europa. Därmed bör resonemang 

föras om vilken betydelse som ska tillräknas faktumet att fostret vid ett visst stadium 

faktiskt anses livsdugligt. Det ter sig rimligt att detta spelar en roll vid diskussionen om 

fostrets rättsliga ställning och att det ofödda barnets intressen skulle väga tyngre ju 

längre graviditeten fortgår. Skulle exempelvis ett livsdugligt foster kunna erhålla en 

annan, mer officiell, rättslig ställning än ett icke livsdugligt foster, även om det 

fortfarande är ofött?   

 

Redan på 1970-talet när förarbetena till abortlagen skrevs diskuterades huruvida man 

skulle sänka gränsen gällande när ett foster anses livsdugligt från 28 veckor till 24 

																																																								
161 Ehrenkrona, Carl Henrik, lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, lagkommentar not 3, Karnov Group 2016-05-
30. 



	 55	

veckor. Den medicinska utvecklingen har sedan dess gått framåt, men synen på fostret 

tycks i viss mån ha stått stilla. De bestämmelser som finns gällande abort (se 1 och 2 §§ 

AbortL)  och folkbokföring (se 24 § st. 4 FolkbokföringsL), gäller numera visserligen 

utgången av 22:a graviditetsveckan, men gäller endast om synnerliga skäl finns, om 

fostret kan antas vara livsdugligt, eller om fostret är dödfött. Den officiella ställningen 

är således obefintlig, trots att det inofficiellt kan sägas finnas ett visst hänsynstagande 

av det ofödda barnets intressen. Att det över huvud taget finns en gräns för när abort 

inte längre får göras tyder givetvis på att man anser att fostrets rättsliga betydelse 

åtminstone övergår från ingenting till någonting, om än inte helt definierat. Skulle sådan 

tidsgräns inte finnas skulle svaret på frågan om det ofödda barnets rättsliga ställning 

varit att sådan ställning är helt obefintlig. Frågan om det ofödda barnet tar sikte på mer 

än det strikt juridiska frågeställningarna, och samhällets moraliska syn på liv synes få 

viss inverkan på lagstiftningens utformning. Skulle abort istället vara olagligt skulle det 

ofödda barnets rätt till liv i princip vara absolut från graviditetens början. 

Bestämmelserna i LVM tar inte heller upp frågan om fostrets intressen, vilket utgör en 

av luckorna med lagen. Trots detta har man emellanåt tagit viss hänsyn till fostret vid 

bedömningen av om en gravid kvinna är i behov av tvångsvård eller inte. Även sådant 

visar på att det tycks finnas ett visst behov av, och en vilja att förändra synen på fosters 

juridiska och moraliska ställning. 

 

Den regelmässiga ambivalensen ligger således i att man inte tycks ha velat reglera 

tydligt åt endera hållen. Fostrets rätt till liv erkännes således inte i lagstiftning, men 

förnekas inte heller genom exempelvis abortlagens tidsgränser och Europadomstolens 

uttalanden om konventionsstatens självbestämmanderätt. Det finns olikheter i 

bestämmelserna, bl.a. tidsgränser hos abortlagen, folkbokföringslagen och EKMR, 

vilket skapar en ovisshet i exakt hur det ofödda barnets rättsliga ställning egentligen ser 

ut eller bör se ut. Den problematik som uppstår innebär således att fostrets ställning 

tycks variera beroende på vilken lagstiftning man använder sig av. Det finns idag ingen 

lagstiftning som direkt definierar när ett liv uppstår, vilket leder till svårigheter att också 

definiera fostrets rättsliga ställning i andra sammanhang. 

 

Det ofödda barnet tycks sammanfattningsvis inte officiellt ha någon vidare utvecklad 

rättslig ställning. Däremot ignoreras inte fostrets rätt till liv helt, utan ett visst 

hänsynstagande tycks ändå tas till fostrets intressen, särskilt efter den 18 
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graviditetsveckan. Lagstiftningen visar en viss respekt för det ofödda livet, även om viss 

ambivalens gällande frågan om rätten till liv finns. Denna bristande ställning utgör 

givetvis ytterligare ett hinder för ett utformande av en lagstiftning gällande tvångsvård 

av gravida missbrukare. 
 

7.2 Behovet av en lagstiftning för tvångsvård av gravida kvinnor 
 

Bakgrunden till förslaget om införandet av en kompletterande lagstiftning för gravida 

missbrukare i 4 § LVM var en oro hos lagstiftaren. Oron grundade sig bl.a. i de skador 

som missbruket kan förorsaka fostret, men även frågan om avsaknaden av en rättslig 

ställning hos fostret. Mot detta ställs kvinnans fri- och rättigheter. Både nationell 

lagstiftning och EKMR innehåller uttömmande regler för när frihetsberövanden får ske, 

bl.a. vid missbruk. Sådan vård får endast ske när vissa krav är uppfyllda. Ett 

tvångsvårdande måste uppfylla lagbestämmelsernas kriterier, vara proportionerligt i 

förhållande till syftet och rimliga rättssäkerhetskrav måste också tillgodoses. Ett 

oberättigat frihetsberövande av en individ får inte förekomma. Lagstiftningen måste 

därmed vara av sådan karaktär att misstag och rättsosäkerheter minimeras. Även andra 

internationella överenskommelser som Sverige tagit del av lägger fokus på kvinnans 

rättigheter. Bestämmelserna tar inte specifikt fasta på fostret, utan skyddar istället den 

gravida kvinnan genom exempelvis vård under graviditet och förlossning, vilket 

indirekt inkluderar fostret.  

 

Genom lagförslaget aktualiseras både kvinnan och fostrets rättigheter. En 

tvångsvårdslagstiftning som tar sikte på specifikt gravida kvinnor med missbruk har ett 

flertal fördelar, men också flertalet nackdelar. Genom en möjlighet att ingripa genom 

tvångsåtgärder, kan samhället rädda livet på exempelvis en missbrukare, som själv inte 

förmår ta de beslut som behövs eller göra de förändringar som krävs för att överleva. Ett 

sådant argument tar således sikte på både den gravida kvinnan och det ofödda barnet, 

som konstaterats inte själv kan föra sin talan eller ta några beslut, och inte heller har 

någon som representerar dess intressen. Vidare skulle en lagstiftning medföra en 

potentiell möjlighet att minska antalet barn som föds med skador orsakade av kvinnans 

missbruk. Det finns chanser att skydda ett barn från diverse ogynnsamma miljöer och 

skadliga levnadssätt. Sådan skadekontroll kan ske under 18 års tid. Tidsfönstret för 
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skadekontroll av ett ofött barn är endast nio månader, och kan utan ingripande orsaka 

missfall och livslånga skador och svårigheter för barnet när det väl fötts. Risken för att 

fostret dör kort efter födseln bör även räknas in i denna kalkyl. En lagbestämmelse som 

möjliggör ett ingripande innebär inte enbart minskade risker för skador. En gravid 

kvinnas besegrande av ett missbruk gynnar även uppväxtmiljön för barnet när det väl 

har fötts. En lagstiftning likt förslaget skulle kunna tänkas innebära en potentiell 

minskning av de miljöfall (se bestämmelserna i LVU och LVM) där moderns missbruk 

är anledningen till omhändertagandet.  

 

Det är givetvis att föredra att en person går med på frivillig vård ur ett humanistiskt 

perspektiv, att få känna sig delaktig i de beslut som fattas och att inte känna sig 

överkörd av samhället. Människans självbestämmande och rätt att styra över sitt eget liv 

är, och bör vara mycket långtgående, i synnerhet i ett demokratiskt samhälle. 

Självbestämmanderätten måste för kvinnan, sett till fostrets brist på rättslig ställning, 

väga extra tungt i frågan. Till skillnad från det ofödda barnet innehar den gravida 

kvinnan en absolut rätt till liv, och besitter därmed även de medborgerliga fri- och 

rättigheterna som följer därav. Liksom föräldrar själva väljer hur de vill ta hand om och 

uppfostra sina barn, bör den gravida kvinnan rimligen ha samma möjlighet att välja hur 

det ofödda barnet ska tas om hand under graviditeten. Den frihet kvinnan har rätt till 

måste även den ses som mycket stark i denna kontext. Ett ingripande genom tvångsvård 

innebär, till skillnad från exempelvis brottsliga handlingar där någon form av uppsåt får 

sägas finnas, att tvånget är en del av att skydda kvinnan från sig själv. 

 

De åtgärder och insatser som idag kan sättas in i förebyggande eller hindrande syfte är 

på många vis tillräckliga. Dessa arbeten med att minimera fosterskador och förhindra 

alkohol- och narkotikakonsumtion bland gravida kvinnor tar emellertid ofta sikte på 

långsiktiga och förebyggande åtgärder. Insatserna riktar sig dessutom oftast till de 

kvinnor som ännu inte nått ett stadium av alkohol- eller narkotikakonsumtion som enligt 

lagstiftaren räknas som missbruk. På lång sikt torde man kunna reducera antalet gravida 

kvinnor som konsumerar alkohol eller narkotika genom upplysning, förbättrade 

organisatoriska strukturer hos exempelvis MHV och uppföljningsarbeten. Den allmänt 

ökade medvetenheten om framförallt alkoholens negativa verkningar utgör i sig en 

åtgärd som kan minska antalet barn som föds med fosterskador relaterade till alkohol- 

eller narkotikakonsumtion.  
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För en missbrukande gravid kvinna har situationen emellertid ofta stegrat till en sådan 

nivå att exempelvis allmänna rekommendationer och upplysning om riskerna med 

alkohol och narkotika under graviditet inte är tillräckliga för att få kvinnan att upphöra 

med missbruket. På denna nivå är det ofta svårt att på frivillig väg lyckas motivera 

dessa kvinnor att upphöra med missbruket. Det kan bero på att de inte vill, men den 

vanligaste anledningen är troligtvis att de helt enkelt inte förmår att sluta med 

missbruket på egen hand. De frivilliga vårdinsatser som finns räcker i dessa fall inte 

hela vägen. I dessa fall kanske det inte handlar om att de riskerar sin egen hälsa eller sitt 

liv i tillräckligt stor utsträckning för att tvångsvård ska bli aktuellt, men fostrets hälsa 

riskeras i tillräckligt stor utsträckning för att tvångsvård skulle hjälpa. Den s.k. 

skadeindikationen i 4 § st. 1 p. 3 c) LVM saknar idag täckning för att involvera även 

fostrets intressen, och varken preventiva åtgärder eller dagens lagstiftning räcker således 

till i alla lägen. 

 

En bakomliggande orsak till att debatten om tvångsvård av gravida kvinnor är ett 

återkommande inslag i den juridiska debatten, torde vara att den medicinska 

utvecklingen gått framåt och att allt mindre och för tidigt födda barn kan räddas till 

livet. Således kan även mycket små foster betraktas som individer. Fostret torde därmed 

kunna ha samma rätt till vård och omsorg som kvinnan, men utan en förmåga att själv 

kunna försvara dessa rättigheter. Det kan ifrågasättas om inte ett livsdugligt foster (dock 

fortfarande just ett foster) bör ha någon form av rättslig ställning, till skillnad från ett 

icke livsdugligt foster. Det bör kunna finnas en rättslig, medicinsk och moralisk skillnad 

mellan exempelvis ett sex veckor gammalt foster och ett 26 veckor gammalt foster. En 

förändrad definition av begreppet barn i folkbokföringslagen, alternativt en ny 

lagstiftning som definierar när ett liv uppstår, skulle kunna tänkas öka benägenheten att 

se en ny tvångsvårdslagstiftning som ett alternativ. Sådan lagstiftning torde då kanske 

främst kunna utformas efter när fostrets anses livsdugligt, såvida inte nya studier kan 

bevisa exakt när skador uppstår till följd av alkohol- eller narkotikamissbruk. 

 

Kvinnan har vidare, liksom alla människor, rätt till sin egen kropp. Det innebär däremot 

inte att man har rätt att göra vad som helst med sin egen kropp. Exempelvis kan jag inte 

svinga min näve hur som helst, t.ex. där en annan persons ansikte befinner sig. Rätten 

till sin egen kropp begränsas således av andras rättigheter till sina kroppar. Problemet 
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vid graviditeter (kanske framförallt oönskade graviditeter eller graviditeter som 

involverar missbruk), är att fostrets kropp befinner sig inuti kvinnans kropp. Frågan blir 

då hur stark fostrets rätt till sin kropp är - och bör vara - i relation till kvinnans kropp. 

Fostret kan inte enbart ses som en del av kvinnans kropp. Däremot är det beroende av 

kvinnans kropp långt fram i graviditeten. De skador som ett foster kan drabbas av till 

följd av moderns alkohol- eller narkotikamissbruk är konsekvenser som oftast varar 

livet ut när barnet sedermera är framfött. I relation till modern får missbruket i många 

fall värre verkningar för fostret än för kvinnan, en konsekvens av att kvinnan själv 

bestämmer över sin egen kropp utan beaktande av fostret som hon bär på. Ibland måste 

man dock låta den enes intresse gå före den andras. Enligt förarbetena sägs att fostrets 

intresse emellertid bör kunna väga tyngre ju längre fostrets utveckling fortskrider.162 Ett 

sådant uttalande faller väl i linje med den medicinska utvecklingen, fosterdiagnostik och 

möjligheterna att rädda livet på mycket små foster. 

 

En graviditet innebär även en diskussion om en viss moralisk skyldighet för kvinnan att 

skydda barnet från exempelvis skador från sitt missbruk. Att hävda att kvinnan har rätt 

till sin egen kropp utgör därför för många ett orimligt och absurt argument för kvinnans 

rätt till självbestämmande. Denna rättighet måste balanseras med föräldraskyldigheten. 

Denna skyldighet kan relateras till det faktum att de som försummar sina barn, genom 

exempelvis missbruk, kan fråntas sitt föräldraansvar. Man bör visserligen tala om att 

balansera intresset mellan kvinnans och fostrets rättigheter, men det är också rimligt att 

visst fokus hamnar på föräldrarollen. Föräldrar har ett biologiskt grundat ansvar att ta 

hand om sin avkomma, och det ansvaret kan inte övertrumfas av kvinnans rätt till sin 

kropp. Sådant argument talar för att viss tyngd måste läggas på kvinnans skyldighet att 

ta hand om inte bara det framfödda barnet, utan också fostret. Kan kvinnan inte ge ett 

sådant skydd, bör samhället ha möjlighet att agera till förmån för fostrets intresse. 

 

Vidare kan den norska lagstiftningen ur ett komparativt perspektiv ge viss vägledning 

för en svensk lagstiftning av samma slag. Den bristande medicinska utvecklingen 

gällande gränsvärden gäller såklart även Norge. De tycks därmed anse att det ofödda 

barnet har en viss rättslig ställning, som är så pass stark att den kan vägas in i 

bedömningen av om tvångsvård är nödvändigt. De tar åtminstone viss hänsyn till det 

																																																								
162 Prop. 1994/95:142 s. 14. Se vidare i SOU 1989:51. 
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ofödda barnets intresse. Att den norska tvångsvårdslagstiftningen inte heller utnyttjats i 

särskilt stor utsträckning tyder på att en sådan lagstiftning kan fungera ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv och inte överanvändas. Rättssäkerheten bör väga tungt, av 

naturliga skäl, eftersom det är en av grundbultarna i en demokrati. Den norska 

lagstiftningen innehåller däremot ett annat rekvisit än det svenska lagförslaget. Det 

torde vara av värde att utreda vilket av dessa rekvisit som kan ge störst rättssäkerhet, en 

självbestämmanderätt och samtidigt en rättslig ställning för det ofödda barnet. I den 

kontext som det handlar om bör ett högt ställt krav gällande när tvångsvård bör sättas in 

vara av vikt. Detta dels eftersom forskningen kring alkohol- och narkotikarelaterade 

fosterskador är undermålig, dels eftersom tvångsvård handlar om en mycket ingripande 

åtgärd för den gravida kvinnan. Däremot utgör Norges lagstiftning något av en modell 

för andra, kanske främst skandinaviska länder, när det gäller denna typ av lagstiftning. 

 

Diskussionen om en ny tvångsvårdslagstiftning för gravida missbrukare måste som 

visats ses utifrån flera olika perspektiv. Det är inte enbart tvångsvården i sig som måste 

tas i beaktande. Skadorna som kan tillföras det ofödda barnet genom missbruk, och 

vilken syn man har på fostrets rättsliga ställning spelar också en roll för diskussionen. 

Exempelvis skulle en ändring av synen på ett livsdugligt foster leda till samtal om 

huruvida fostrets rättsliga ställning bör korrigeras till att passa in i den medicinska 

utvecklingen och den moraliska utvecklingen. Det utgör i sin tur en anledning att 

diskutera huruvida en sådan eventuell tillkommen rättslig ställning för fostret skulle 

innebär ett annat utfall gällande tvångsvårdslagstiftningen. Skulle en stärkt rättslig 

ställning för det ofödda barnet exempelvis leda till att övervägande skäl då talar för att 

skydda genom tvångsvård trots bristen på gränsvärden? Det kan tänkas att en 

behovsbedömning av sådan lagstiftning som det här är fråga om skulle se annorlunda ut 

med en stärkt rättsställning för fostret. En tanke skulle således kunna vara en 

tvångsvårdslagstiftning som möjliggör ingripande efter att fostret enligt lag och 

medicinska fakta anses livsdugligt, d.v.s. efter utgången av 22:a graviditetsveckan. 

Liksom svårigheterna med alkohol- och narkotikarelaterade skador och tidsgränser, kan 

givetvis tidsgränsen för fostrets livsduglighet skilja sig från foster till foster. Ett 23 

veckor gammalt foster skulle kunna överleva utanför livmodern, medan ett annat 23 

veckor gammalt foster inte skulle överleva. Trots att det handlar om förhållandevis få 

fall varje år där tvångsvård av detta slag skulle vara en nödvändighet, kan det finnas ett 

behov av att korrigera lagstiftningen för att aktivt jobba för att undvika fosterskador. 
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Utifrån dessa argument skulle en lagstiftning enligt min åsikt vara av värde, även om 

vissa parametrar måste undersökas närmare. Man måste ha i beaktande att det trots allt 

ansetts finnas en anledning till varför man valt att inte gå vidare med utredningen och 

lagförslaget. Trots den bristande kunskapen om tröskelvärden gällande alkohol- och 

narkotikakonsumtion, skulle en stärkt rättslig ställning för ett livsdugligt foster kunna 

utgöra en tillräckligt stark grund för att kunna tvångsvårda en gravid missbrukare, om 

missbruket är av tillräckligt allvarlig art. Visserligen kan alkohol- och 

narkotikarelaterade skador uppkomma under hela graviditeten, d.v.s. även innan fostret 

anses livsdugligt. Det innebär dock inte att skador inte kan uppkomma även efter fostret 

anses som livsdugligt. Sett till den norska lagstiftningen skulle sådan lagstiftning 

emellertid ändå ge ett positivt utslag i samhället. Lagstiftningen skulle då åtminstone 

kunna minska risken för skador som uppkommer under den senare delen av 

graviditeten, när det ofödda barnet uppnått ett livsdugligt stadium. Enligt min mening 

kan det således finnas ett behov en lagstiftning, men inte nödvändigtvis samma som det 

lagförslag som lades fram år 2009. En sådan lag skulle dessutom behöva utformas så att 

det tydligt framgår att det endast är i verkliga undantagsfall som denna typ av 

tvångsvård ska initieras. 
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8. Slutsatser 

 

I och med att det saknas vetenskapliga gränsvärden för när en alkohol- eller 

narkotikakonsumtion blir riskfylld, skulle en eventuell lagstiftning kunna riskera 

rättssäkerheten och kvinnans rätt till personlig integritet och självbestämmande. Det 

måste finnas en tydlig utformning för att lagen ska bli så rättssäker och förutsebar som 

möjligt. Barnets avsaknad av rättslig status försvåras av att nationella och 

internationella lagstiftningar som berör foster i viss mån är olika, men fortfarande tar 

viss hänsyn till fostrets intressen. Lagförslag av detta slag skulle visserligen försvaga 

kvinnans rättsliga ställning i relation till fostrets intressen, men skulle samtidigt minska 

risken för att barn föds med livslånga skador orsakade av missbruk. Eftersom de 

preventiva åtgärder som finns idag i många fall är otillräckliga så skulle mycket 

ingripande åtgärder såsom tvångsvård ändå kunna vara av värde i mycket allvarliga fall 

av missbruk hos en gravid kvinna. Detta förutsätter dock att åtminstone fostrets rättsliga 

ställning förändras, eftersom det i nuläget inte finns tröskelvärden för fosterskador som 

kan säkerställa en lämplig och tillförlitlig lagstiftning. En sådan lagstiftning skulle ge 

uttryck för en medicinsk, moralisk och framförallt juridisk utveckling gällande skyddet 

för det ofödda barnets intressen. 
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