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Abstract 

Gender in Administrative Court of Appeal 

 A discourse analysis of verdicts concerning compulsory drug treatment 

 

The purpose of this study was to examine gender discourses that could be identified in 

verdicts concerning compulsory drug treatment. A discourse analysis was conducted of 46 

verdicts from an administrative court of appeal, located in central Sweden. The main findings 

of the study was that the descriptions of women, more often than men, are based on factors 

other than their addiction, such as appearance and social environment. Men are in all cases 

described by their addiction and on their own behavior. Women are presented as they risk 

vulnerability, while men are presented already suffer from vulnerability. Socioeconomic 

status and age have had importance for the description of women and men in the verdicts. 

Verbal ability has proved to be important of whether the administrative court decides on 

compulsory treatment or not. 
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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka genusdiskurser som kunde identifieras 

i LVM-domar. En diskursanalys har genomförts av 46 LVM-domar från en förvaltningsrätt i 

mellersta Sverige. Studiens viktigaste resultat var att kvinnor oftare än män beskrivs utifrån 

andra faktorer än sitt missbruk, såsom utseende och umgängeskrets. Män beskrevs i samtliga 

fall utifrån sitt missbruk och sitt eget beteende. Kvinnor beskrivs riskera att hamna i utsatthet 

till följd av sitt missbruk, medan män beskrivs redan befinna sig i utsatthet. Socioekonomisk 

status och ålder har haft betydelse för hur både kvinnor och män beskrivs i domarna. Verbal 

förmåga har visat sig ha betydelse för huruvida förvaltningsrätten beslutar om tvångsvård 

eller inte. 
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1. Inledning 

1.1  Bakgrund 

Det finns situationer där många anser att samhället ”måste” tvinga individer till vård 

(Tännsjö, 2001). Den första lagen om omhändertagande av missbrukare i Sverige tillkom 

1913 och trädde i kraft 1916 (Edman, 2004). För att dömas enligt lagen skulle personen ha en 

”hemfallenhet åt dryckenskap”, och göra sig skyldig till ett av följande rekvisit: ”1) vara farlig 

för andra människor eller sitt eget liv (farlighet); 2) brista i försörjningsplikten mot hustru 

eller barn (pliktförsummelse); 3) belasta fattigvården eller familj ekonomiskt (parasitism)” 

(referat i Edman, 2004, s. 55f). 1916 fanns ingen statsanstalt för kvinnor. Några år senare 

möjliggjordes tvångsvård även för kvinnor, det var dock betydligt färre kvinnor som 

behandlades (ibid.). Kvinnorna förväntades inte ha osedliga dryckesvanor. Kvinnor 

betraktades som familjens sammanhängande kraft. Hon skulle sköta hushållet och se till 

barnen. Förväntningarna var också att hålla hemmet trivsamt så att maken avstod från allt för 

många krogbesök. Även myndighetsrepresentanter krävde att de alkoholiserade männens 

fruar skulle ta ansvar att förändra sina makars dryckesvanor (Heimdahl & Abrahamson, 

2012). 

De könsspecifika föreställningarna kring kvinnor och mäns alkoholvanor fortsatte in på 1950-

talet. Män som omhändertogs ansågs vara farliga gentemot sina hustrur (hustruplågare), 

oförmögna att ta vara på sig själv eller brast i försörjningsplikter. Kvinnor som var föremål 

för institutionsvård, ansågs brista i sina omsorgsförpliktelser gentemot sin man och sina barn. 

Mannen kunde vittna i rätten om hustruns alkoholdrickande. Orsaker som ostädat hem och att 

hustrun ”var hafsigt klädd och pratade väldigt” betraktades som orsaker till att hustrun skulle 

tvångsvårdas för sitt ”missbruk”. Andra orsaker till tvångsvård för kvinnor var ”lösaktighet”. 

Alkoholiserade kvinnor som prostituerade sig eller levde sexuellt på ett sätt som står 

prostitutionen nära, dömdes till tvångsvård. Under vårdtiden betonades fostran till trevlighet, 

sedlighet och moderlighet för kvinnor, medan vikten av arbete underströks för män. I viss 

mån kunde alkohol tillåtas på institutionerna för män, medan de helt förbjöds för kvinnor 

(Edman, 2004). 

Under 1960-talets senare del skulle kvinnor och män vårdas tillsammans på samma 

institution. Under decenniet blev det också allt vanligare att kvinnor arbetade istället för att 

vara hemmafru. Dock kom tvångsvården att fortsätta innehålla könsspecifika föreställningar 
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om kvinnligt och manligt under 1960-talet. Kvinnor undervisades i städning, tvättning, 

matlagning etc., medan männen fick arbetsträning och undervisades i ekonomi. Vissa 

vårdinstanser som inte var statliga betonade arbetsträning för både kvinnor och män. De 

skulle skolas till moderna industriarbetare. Dock återspeglades även industrimarknadens 

förutbestämda könsideal där kvinnor skulle arbeta inom textilindustri och män inom 

betongindustri. Under 1970-talet ansågs kvinnor inte räknas som familjeförsörjare men ändå 

kom vårdverksamheten för kvinnor att utvecklas mot att likna männens. Det vill säga mot 

yrkesträning och ekonomisk självförsörjning (Edman, 2004). 

År 1982 avskaffades 1916-års tvångslag och ersattes med en ny lagstiftning – 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) (Edman, 2004). I denna betonas respekt för individens 

autonomi. Där stadgas att socialtjänsten ska ”bygga på respekt för människornas 

självbestämmande och integritet” (1 kap. 1 § 3 stycket SoL). I socialtjänstlagen finns dock 

samtidigt möjlighet till tvångsvård. Till Socialtjänstlagen hör två tvångslagar LVU och LVM 

(Tännsjö, 2001). LVU (SFS 1990:52) är Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. 

Enligt denna lag ska vård beslutas om det på ”grund av fysisk eller psykisk misshandel, 

otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller på något annat förhållande i hemmet finns en 

påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas” (2 § LVU) eller om ”den unge 

utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att genom missbruk av 

beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande 

beteende” (3 § LVU). LVM (SFS 1988:870), Lag om vård av missbrukare i vissa fall handlar 

om tvångsvård av vuxna så kallade ”missbrukare”. Beslut om vård utreddes sedan hos 

socialnämnden och om behovet av tvångsvård ansågs föreligga tas ärendet upp i dåvarande 

länsrätten. Den 15 februari 2010 skedde en omorganisation i Sverige vilket innebar att de 

dåvarande 23 länsrätterna ersattes med 12 förvaltningsrätter (Sveriges Domstolar, 2014a och 

Nationalencyklopedin, 1993). Numera handläggs LVM-ärendena inom dessa. 

En syn på personen som är föremål för tvångsingripande är att hen (i lagen står ”han eller 

hon”) inte är förmögen att kunna säga nej till drogen (se 4 § LVM, refererad på s. 3). 

Socialnämnden har då makt att pröva frågan om tvångsvård enligt LVM (Johansson & 

Skrinjar, 2001). Betoningen av individens självbestämmande och integritet förändras till 

oförmåga att se sitt eget bästa (Tännsjö, 2001). Socialnämnden handlar här i bästa välmening 

efter Lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Personens självbestämmande och integritet 

åsidosätts. Mill (refererad i Tännsjö, 2001) argumenterar för att människor har rätt till egen 

bedömning och rätt till sin riskbedömning. Även om de som vårdar personen har en annan 
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uppfattning förtjänar personens beslut respekt. Således ska ingen person vårdas med tvång, 

enligt Mill (ibid.). Tännsjö menar att det finns en sannolikhet att vissa personer som tvingas 

till vård inte borde tvingas, och omvänt personer som inte tvingas men borde tvingas, och 

lämnas åt sitt öde (Tännsjö, 2001). Det finns således delade åsikter om tvångsvård. 

1.2 Problemformulering 

Idag bereds tvångsvård för vuxna kvinnor och män enligt lagstiftningen LVM. Om 

socialnämnden genom anmälan eller på annat sätt får kännedom om att det finns skäl att 

bereda tvångsvård ska socialnämnden inleda utredning (7 § LVM). När utredningen har 

inletts ska socialnämnden besluta om läkarundersökning av personen som är föremål för 

LVM om det inte är uppenbart obehövligt. Läkaren ska ange personens aktuella hälsotillstånd 

i sin bedömning (9 § LVM). I utredningen ska även personens livsförhållanden, vilka 

vidtagna och planerade åtgärder som socialtjänsten planerat framgå (10 § LVM). Om det 

sedan visar sig att personen behöver beredas vård enligt LVM ska begäran skickas vidare till 

förvaltningsrätten som beslutar i ärendet (11 § LVM). LVM-mål ska behandlas skyndsamt 

(37 § LVM). Mål som gäller omedelbart omhändertagande ska tas upp för avgörande i 

muntlig förhandling inom en vecka från det att ansökan kommit in (38 § LVM). Omedelbart 

omhändertagande innebär att socialnämnden får besluta om att en person omedelbart ska 

omhändertas om det är sannolikt att personen kan beredas vård enligt LVM och att 

förvaltningsrättens beslut inte kan avvaktas på grund av personen hälsotillstånd antas 

försämras allvarligt om personen inte får omedelbar vård (13 § LVM). Om omedelbart 

omhändertagande inte längre anses nödvändig ska förvaltningsrätten genast upphäva beslutet 

och ärendet avskrivs (17§ 2 stycket LVM). I mål avseende tvångsvård behöver inte 

förvaltningsrätten hålla muntlig förhandling om detta anses uppenbart obehövligt. Om någon 

part begär muntlig förhandling ska förvaltningsrätten dock hålla muntlig förhandling (39 § 

LVM). Vid förhandlingen utgår förvaltningsrätten från socialnämndens grundmaterial kring 

den tilltalade samt den tilltalades åsikter (Sveriges Domstolar, 2014). 

”Tvångsvård ska beslutas om: 

1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga 

lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk, 

2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat 

sätt, och 
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3. han eller hon till följd av missbruket 

a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, 

b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller 

c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.” (4 § LVM). 

Frågan är hur förvaltningsrätten tillämpar dessa rekvisit idag och om genus har någon 

betydelse. Schlytter (1999) har gjort en studie där syftet var att se om flickor i åldern 13-17 år 

diskrimineras i den rättsliga regleringen rörande omhändertagande för vård enligt LVU. 

Resultat visade att flickor och pojkar beskrevs olika och bedömdes olika i LVU-domar i 

mitten av 1990-talet (ibid.). I denna examensuppsats har vi haft för avsikt att se hur 

förvaltningsrätten beskriver kvinnor och män idag, i mitten på 2010-talet. Vi har undersökt 

om det finns skillnader och likheter kring hur kvinnor och män beskrivs i förvaltningsrättens 

LVM-domar genom en diskursanalys av dessa domar. 

1.3 Begreppsförklaringar 

1.3.1 Missbruk 

Goldberg (2010) diskuterar begreppet missbruk och menar att det ofta förknippas med illegala 

preparat. Begreppen, menar Goldberg, är dock inte synonymer eftersom man även kan 

missbruka alkohol legalt. Lander (2003) refererar till Goldbergs definition av illegala droger 

och missbruk. Lander menar att begreppet missbruk är värdeladdat och håller med Goldberg 

om att missbruk står för någonting mer än illegalt bruk. Missbruk används också när 

människor dricker mer än vad den sociala normen tillåter. För att komma från det 

värdeladdade begreppet ”missbruk” använder Lander istället begreppet ”bruk” (ibid.). 

I lagen definieras inte missbruksbegreppet, men förekommer på flera ställen. I lagen om vård 

av missbrukare i vissa fall beskrivs missbruk som någon som missbrukar ”alkohol, narkotika 

eller flyktiga lösningsmedel” (4 § LVM). Denna beskrivning utgör en social norm av vad som 

är otillåtet och vad som gör att personen döms till LVM. I detta examensarbete kommer vi 

inte lägga någon värdering i begreppen bruk eller missbruk. Vi kommer dock att använda 

begreppet missbruk, eftersom det är ett begrepp som författarna vi refererar till använder och 

det begrepp som rättsväsendet använder. När vi använder begreppet missbruk är det dock inte 

vi som avgör att personen är i ett missbruk utan vi refererar till tidigare forskning och 

domarna där personen beskrivs. 
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1.3.2 Genus 

Butler (2007), Hammarén (2008) och Lander (2003) talar om hur genus skapas utifrån 

diskurser, det vill säga de talar om genusdiskurser. Butler (2007) menar att kön och genus inte 

handlar om ett inre jag eller en kropp utan om diskursiva regleringar som anger hur en kvinna 

eller man bör agera. Butler menar att verkligheten skapas diskursivt, dvs. genom att kulturer 

under historien tillskrivit könen olika betydelser. Könet är alltså språkligt och kulturellt 

konstruerat. Butler menar att genusegenskaperna inte är uttryck för något utan är en 

framställning av något. Handlingar och tal är således väsentliga för det som uppfattas som 

könsidentitet (ibid.). Hammarén (2008) menar att det inte räcker med att veta hur en man ska 

agera för att känna sig som man, han måste ständigt agera på ett sätt i det specifika 

sammanhanget för att definieras som manlig. Det räcker alltså inte med att man ”är” man 

(eller kvinna), utan man måste ständigt agera som en ”man” (eller ”kvinna”). Hammarén 

använder begreppet kön, i bemärkelsen ett konstruerat kön, till skillnad från Butler som 

använder begreppet ”gender”. Hammarén menar att ”i svensk kontext riskerar genusbegreppet 

(på grund av dess koppling till kön) att implicera en relation till, och därmed existensen av ett 

fördiskursivt och naturligt biologiskt kön.” (ibid., s. 57). 

Lander (2003) använder begreppet genus. Begreppet genus betonar att det inte finns något 

naturligt i hur kvinnor och män, kvinnligt och manligt, definieras i samhället. Enligt Lander 

används genus som ett analytiskt verktyg som belyser och beskriver hur relationer mellan 

könen konstruerar feminiteter och maskuliniteter i olika sammanhang (se avsnitt teoretiska 

perspektiv: genusperspektiv). Lander argumenterar för att begreppet kön kan användas som 

en variabel för att exempelvis jämföra hur många kvinnor respektive män som dricker alkohol 

i syfte att bli berusade. Könsbegreppet används alltså som ett mätinstrument till skillnad från 

genus som är ett analysinstrument (ibid.). I denna examensuppsats kommer vi använda 

begreppet genus i bemärkelsen kön som ständigt görs och att det inte finns något naturligt i 

hur kvinnor och män bör agera och vara. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka genusdiskurser som kan identifieras i 

LVM-domar. Frågeställningarna är: 

 Hur beskrivs kvinnor och män i LVM-domar? 

 Vilka likheter och skillnader finns i beskrivningarna av kvinnor respektive män? 

 Vilken betydelse har klass, ålder och etnicitet i beskrivningarna av kvinnor och män? 



 

 

 6 

  Hur argumenterar LVM-domarna för att besluta om tvångsvård för kvinnor respektive 

män? 

1.5 Relevans för socialt arbete 

Missbruk och genus är en del av forskningen inom socialt arbete. Att analysera LVM-domar 

utifrån ett genusperspektiv tror vi kan bidra till att få ökad förståelse för de diskurser som 

föreligger när socialtjänsten utreder och förvaltningsrätten bedömer om tvångsvård. 

Vi författare tror att genus är något som existerar och ständigt konstrueras överallt, såsom i 

tidningar, reklam, sociala samspel på socialkontor och inom rättsväsendet. Det gäller att ha 

rätt verktyg och förståelse för att kunna analysera detta. Kvinnor och män missgynnas på 

olika och lika sätt inom och mellan könen. Andra maktordningar som exempelvis etnicitet och 

klass kan därför inte uteslutas i analyser av genus. Förvaltningsrätten utgår till stor del från 

socialnämndens utredning och därför speglas även socialtjänstens bedömningar i LVM-

domar. Genom att analysera likheter och skillnader mellan kvinnor och män i domarna, kan vi 

på så sätt se hur socialnämnden och rättsväsendet missgynnar kvinnor och/eller män på grund 

av bestämda genusföreställningar. Vi tror att första steget mot förändring är kunskap. För om 

ingen vet, hur ska vi då veta vad som behöver förändras? 

1.6 Uppsatsens disposition 

Det andra kapitlet består av tidigare forskning som är indelat i tre teman: genus och droger, 

genus och missbruksvård samt skillnader i bedömningar inom rättsväsendet. Kapitel tre 

består av en redogörelse för teoretiska perspektiv. I kapitel fyra redovisar vi metodval, för en 

kritisk diskussion om studiens trovärdighet, etiska ställningstaganden och diskuterar 

metodval. I kapitel fem gör vi en analys av det empiriskt insamlade materialet och redovisar 

vårt resultat. Avslutningsvis i kapitel sex diskuterar och reflekterar vi över studiens analys och 

resultat med ett kritiskt förhållningssätt och ger förslag till vidare forskning. 

 

2. Tidigare forskning 

 

Under vår sökprocess har vi funnit relevant forskning om studier kring hur män och kvinnors 

drogkonsumtion konstrueras. Detta utgör vårt första tema ”2.1 Genus och droger”. Vårt 

andra tema är ”2.2 Genus och missbruksvården”. Studier visar att personal inom 
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missbruksvård och personerna som behandlas inom vården skiljer på kvinnligt och manligt 

missbruk. Det sista temat handlar om ”2.3 Skillnader i bedömningar inom rättsväsendet”. 

Forskningen tar upp skillnader kring kön och etnisk bakgrund i bedömningar av brott. 

2.1 Genus och droger 

Simonen, Törrönen och Tigerstedt (2014) samt Törrönen och Roumeliotis (2014) har genom 

fokusgruppsintervjuer undersökt hur svenska och finska män och kvinnor konstruerar 

femininiteter och maskuliniteter vid alkoholkonsumtion. Författarna redogör för att 

alkoholanvändning länge varit en symbol för maskulinitet, men sedan 1960-talet har kvinnligt 

alkoholdrickande ökat i nordiska länder vilket medfört diskussioner om en kvinnlig 

dryckeskultur. I västvärlden har manligt drickande kopplats till aggressivitet och risktagande 

medan kvinnligt drickande kopplats till ett ”onaturligt” kvinnligt beteende och promiskuitet 

(Simonen, Törrönen & Tigerstedt, 2014; Törronen & Roumeliotis, 2014). Även om det blir 

mer vanligt att kvinnor utmanar traditionella dryckesroller är kvinnlig berusning mer 

kontrollerad än mäns berusning och kvinnor blir ofta stigmatiserade som icke feminina vid 

alkoholberusning (Simonen, Törrönen & Tigerstedt, 2014). 

Bogren (2008) gör en litteraturstudie där empiriskt material är hämtat ur tidskrifter från 

Sverige och andra västerländska länder. Syftet är att beskriva hur kvinnligt drickande och 

annan berusning konstrueras. Bogren kommer fram till att kvinnlig berusning ses som 

”onaturlig”, förknippas med sexuell tillgänglighet och även med prostitution. Bogren menar 

att kvinnors sexualitet associeras till graviditet och omhändertagande av barn och syn på 

kvinnornas roll i fortplantningen. Kvinnor förväntas säga nej till sex medan män förväntas ha 

sex, och vid berusning ses kvinnor som mer sexuellt tillgängliga. Tillsammans bidrar dessa 

kulturella idéer till att kvinnlig berusning anses vara ”onaturlig” (ibid.). 

Månsson och Bogren (2014) gör en diskursanalys av tidningsartiklars dubbelsidiga budskap 

kring kvinnlig konsumtion av alkohol. Artiklar från gratistidningar, morgontidningar och 

kvällstidningar från åren 1968 fram till och med 2008 har analyserats. Studien visar att media 

å ena sidan uppmuntrar kvinnor till berusning att få dricka i lika stor utsträckning som män, å 

andra sidan varnas kvinnor av hälsomässiga skäl eller risker att utnyttjas av män. Dessa två 

diskurser bygger i sin tur på andra grundläggande antaganden om binära kön, biologiska- och 

sociala faktorer. För det första konstrueras biologiska antaganden som handlar om risker kring 

graviditet. För det andra finns antaganden om att kvinnors utseende hotas genom drickandet, 
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exempelvis ger resultat som ”sliten look” och rynkor. För det tredje konstrueras drickande 

som en sexuell risk för kvinnor, bland annat genom sexuellt överförbara sjukdomar och 

sexuell utsatthet (risk att bli våldtagen). För det fjärde associeras drickande med en social risk 

som handlar om hur man uppfattas moraliskt, exempelvis, som ”slampa”, oförmögen att 

kunna utföra sina arbetsuppgifter i hemmet eller på arbetet. Slutligen uppfattas drickande 

allmänt som en hälsorisk i förhållande till utvecklingen av alkoholmissbruk och alkoholism 

(Månsson & Bogren, 2014). 

2.2 Genus och missbruksvård 

Beskrivningar av kvinnliga missbrukare som offer är inte ovanliga i den svenska litteraturen. 

Kvinnors alkoholkonsumtion har porträtterats som problematiskt och komplext (Storbjörk, 

2011). Palm (2007) redogör för beskrivningar av tidigare forskning som visat att personal 

inom missbruksvården har olika syn på kvinnliga och manliga missbrukare. Litteraturen anger 

ofta att missbruksvård varit designad för män. När kvinnor började behandlas för sitt 

missbruk var vården likadan som den för män (ibid.). 

Genom en enkätundersökning av vårdpersonals uppfattningar om skillnader mellan kvinnligt 

och manligt missbruk, samt intervjuer med klienter som påbörjat drogbehandling, visar Palm 

på förekomsten av ett särskiljande mellan ”vi” och ”dem” där skillnader snarare än likheter 

mellan kvinnor och män blivit en diskurs. Resultatet av Palms studie visade att personal 

upplever att missbrukande kvinnor skiljer sig från missbrukande män på många sätt: kvinnor 

anses skämmas i högre utsträckning över sitt missbruk, anses vara i större behov av terapi, ha 

fler barriärer mot att söka hjälp samt ha andra problem än sitt missbruk, såsom en mer utsatt 

boendesituation och anses oftare bli sexuellt utsatta i jämförelse med män. De skillnader som 

kvinnliga och manliga missbrukare själva uttryckte var dock inte särskilt stora och många av 

de skillnader som studien redogör för visade sig vara större inom könen, än mellan könen 

(Palm, 2007). 

Lander (2003) har genom en etnografisk fältstudie av åtta narkotikabrukande kvinnor 

undersökt levnadsförhållanden för kvinnor som dagligen använt narkotika samt genomfört en 

litteraturstudie av drogforskningsfältet mellan åren 1980 - 2000 i syfte att beskriva 

forskningsläget och föreställningar om ”den missbrukande kvinnan”. Resultatet av 

litteraturstudien visade att drogbrukande kvinnor beskrivs annorlunda i den vetenskapliga 

litteraturen än drogbrukande män. Gemensamma nämnare för hur kvinnligt drogbruk 
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framställs är traumatisering till följd av splittrat hem, sexuell utsatthet samt utsatthet för våld. 

Lander sammanfattar forskningen om drogbrukande kvinnor i fyra begrepp: särart, som 

innebär en föreställning om att det finns något specifikt kvinnligt; moderskap, då 

moderskapsforskning ofta kombineras med behandling av drogbrukande kvinnor; skillnad, 

mellan drogbrukande och icke-drogbrukande kvinnor; samt prostitution då föreställningar om 

drogbrukande kvinnor kopplas samman med prostitution och sexuell promiskuitet. Denna 

kunskapsproduktion om kvinnor som drogbrukare har en direkt inverkan på hur kvinnor 

hanterades av socialtjänst, missbruksvård och kriminalvård. Kvinnorna i fältstudien beskrev 

sig själva som avvikare, vilket Lander förklarar som att kvinnorna internaliserat samhällets 

föreställning om dem. Moderskapet beskrevs som en aspekt där kvinnorna riskerade att 

framstå som dåliga kvinnor på grund av sitt narkotikabruk (ibid.). 

Storbjörk (2011) har analyserat likheter och skillnader mellan kvinnor och mäns 

drogbehandling genom strukturerade intervjuer av 1 865 respondenter som påbörjat 

drogbehandling i Stockholmsregionen. Syftet med undersökningen var att analysera och 

diskutera likheter och skillnader i drogbehandlingar för kvinnor och män i förhållande till de 

missbrukande kvinnorna och männens egna erfarenheter av behandling. Resultatet av 

undersökningen visade att kvinnor och mäns upplevelser av behandling skiljer sig åt. Bland 

annat visade studien att kvinnor oftare är föremål för psykiatrisk vård medan män i högre 

utsträckning hade kontakt med socialtjänst och sjukvård. Kvinnor visade sig oftare ha 

problem med psykofarmakaberoende och män visade sig vara mer socialt utsatta. Män 

rapporterade oftare finansiella problem och kriminalitetsproblematik medan kvinnor i högre 

grad rapporterade problem med relationer och hälsa. Däremot visade resultaten ingen skillnad 

i allvarlighet i droganvändandet vid start för behandling (ibid.). 

2.3 Skillnader i bedömningar inom rättsväsendet 

Schlytter (1999) har gjort en studie där syftet var att se om flickor i åldern 13-17 år 

diskriminerades i den rättsliga regleringen rörande omhändertagande för vård LVU. Schlytter 

har gjort detta genom att granska domar från samtliga länsrätter (motsvarande 

förvaltningsrätten) år 1994. Schlytter kommer fram till att det förelåg ett dubbelt normsystem 

när det gäller missbruk. I domar rörande flickor beskrevs faktorer hos flickorna som hade att 

göra med deras kön och inte enbart deras missbruk. Flickorna beskrevs utifrån sin fysiska och 

sexuella utsatthet. Pojkarna tilläts ett större handlingsutrymme än flickorna. Pojkarna tilläts 

konsumera mer alkohol och ha ett mer omfattande drogproblem innan samhället ingrep. 
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Argument utifrån antagna biologiska könsskillnader förekom inte som argumentation i 

domarna beträffande pojkar. Vid bedömningar om ”annat socialt nedbrytande beteende” var 

argumentation knuten till flickors kroppar. Schlytter har vidare beskrivit att de specifika 

normerna beträffande flickor inte framgick i lagtext eller i förarbeten, utan bildade ett dolt 

normsystem (Schlytter, 1999). 

Forskning från USA och Nya Zeeland visar att män i större utsträckning får fängelsestraff och 

även längre fängelsestraff för samma brott jämförelsevis med kvinnor (Rodriguez, Curry & 

Lee, 2006). Rodriguez, Curry & Lee (2006) har gjort en studie kring om kvinnor gynnas av 

sitt kön vid påföljdsval, det vill säga om de får kortare fängelsestraff än män. Studien bygger 

på ett slumpmässigt urval av fängelsedömda i Texas. Studien visar att män i genomsnitt får 

3.22 år längre straff än kvinnor. Avsevärda skillnader går också att urskilja beroende på 

brottets typ. Vid egendomsbrott och narkotikabrott är oddsen att få fängelsestraff två gånger 

högre för män jämfört med kvinnor. Män får också avsevärt högre straff för våldsbrott än 

kvinnor. Författarna hävdar att detta kan bero på att kvinnor sällan förknippas med våld, utan 

våld är något som ofta kopplas till manliga beteenden (ibid.). 

Javdani, Sadeh och Verona (2011) har gjort en litteraturstudie av forskning i USA, Australien 

och Europa. Studien tar bland annat upp att kvinnor som är anställda utanför hemmet fått 

längre fängelsestraff än kvinnor som stannar hemma, medan den motsatta effekten gäller män. 

Detta förklaras genom historiska skillnader som återspeglar könsideal om arbetsfördelning 

och familjeroller. Författarna tar upp studier som visar att kvinnor som visar könskongruenta 

beteenden, så som underkastelse, respekt, etc., i domarna och för polistjänstemän behandlas 

mildare och får lindrigare straff. Kvinnor som tydligt bryter mot förväntade könsnormer, 

exempelvis kvinnor som i domar beskrivs ha övergett sina barn eller begått misshandel, får 

däremot hårdare straff i domstol (ibid.). 

Du Rées (2006) har genom kvalitativa intervjuer av åklagare och advokater undersökt hur det 

svenska rättsystemet behandlar och bedömer personer som är åtalade för brott. Fokus i studien 

var att se om kulturell/etnisk bakgrund, kön och social tillhörighet har betydelse vid rättens 

bedömning. När det gäller personer som står åtalade för brott har den verbala förmågan visat 

sig vara av betydande roll för hur personen döms i rätten. När det gäller kön upplevde de 

flesta intervjupersoner att kvinnor behandlades mildare och med mer förståelse. De flesta 

intervjupersoner upplevde att det är svårt att få kvinnor dömda till fängelse och att kvinnor 

oftare döms till villkorlig dom. Anledningen till detta var enligt intervjupersonerna att kvinnor 
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mer sällan står åtalade för brott och uppfattas som mer trovärdiga och mer verbalt kompetenta 

än män. När det gäller social tillhörighet visade studien att det är av vikt att den åtalades 

signaler bör stämma överens med dennes sociala tillhörighet för ökad trovärdighet. 

Intervjupersonerna tyckte även att ju mer lik den åtalade är rättens ledamöter, desto större 

trovärdighet anses personen ha. Även när det gäller etnisk tillhörighet upplevde flera av 

intervjupersonerna att särbehandling ägde rum i rätten och den verbala förmågan visade sig ha 

stor betydelse, exempelvis genom upplevelser av vissa etniska gruppers beteenden. Vissa 

etniska grupper upplevdes vara ”skrikiga”, ”prata för mycket” samt ”vara mer aggressiva”. 

Språksvårigheter och användning av tolk upplevdes ge en negativ bild av den åtalade. Detta 

dels genom att rättens ledamöter inte kan prata direkt till personen och dels genom att den 

åtalade upplevs ”slingra sig” fast personen egentligen inte förstår vad som sägs. Att prata för 

mycket och för länge på ett främmande språk upplevdes vara till nackdel för den tilltalade 

(Du Rées, 2006). 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning och relevans för detta examensarbete 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att kvinnor och mäns användande av droger ses 

och beskrivs på olika sätt. Manligt drickande har i västvärlden kopplats till aggressivitet och 

risktagande (Simonen, Törrönen & Tigerstedt, 2014; Törronen & Roumeliotis, 2014). Män 

som varit aktuella för drogbehandling rapporterade oftare finansiella problem och 

kriminalitetsproblematik än kvinnor i samma behandling (Storbjörk, 2011). 

 

Kvinnliga missbrukare porträtteras oftare som offer och deras alkoholanvändande som 

problematiskt och komplext (Storbjörk, 2011). Kvinnlig berusning anses vara onaturlig och 

förknippas med sexuell tillgänglighet (Bogren, 2008; Månsson och Bogren, 2014; Simonen, 

Törrönen & Tigerstedt, 2014; Törronen & Roumeliotis, 2014). Det finns även antaganden att 

kvinnors utseende hotas av alkoholanvändning, att kvinnor som använder droger är mer 

sexuellt och våldsutsatta samt har en mer utsatt boendesituation än män som använder droger 

(Bogren, 2008; Lander, 2003; Palm, 2007; Storbjörk, 2011). 

 

Tidigare forskning har visat skillnader mellan kvinnor och män gällande handläggning av 

brott inom rättsväsendet såväl i Sverige som utomlands. Forskning från USA och Nya 

Zeeland visar att män missgynnas genom att de får längre fängelsestraff än kvinnor vid 

våldsbrott. En möjlig orsak till detta hävdas vara att kvinnor sällan förknippas med våld 

(Rodriguez, Curry & Lee, 2006). Fängelsestraffens längd har i forskningen visat sig vara 
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förknippad med könsideal och familjeroller. Kvinnor som visar typiskt ”kvinnliga beteenden” 

har fått mildare straff än exempelvis kvinnor som övergivit sina barn (Javdani, Sadeh och 

Verona, 2011). Forskning från Sverige har visat att åklagare och advokater upplever att 

kvinnor oftare än män får villkorlig dom och att det är svårare att döma kvinnor till 

fängelsestraff. Social tillhörighet och etnicitet har i Sverige visat sig ha betydelse för 

bedömning av brott. Verbal förmåga har visat sig ha betydelse för hur rätten bedömer den 

tilltalade. Kvinnor upplevs av vissa åklagare och advokater vara mer verbala än män (Du 

Rées, 2006). 

Vi anser att den forskning som beskrivits ovan har relevans för vårt arbete eftersom 

forskningen dels visat att kvinnor och mäns användande av droger beskrivs på olika sätt och 

dels visat att det förekommer skillnader i rättsliga bedömningar vad gäller kvinnor och män. 

Forskning visar även att kvinnor och män missgynnas på olika sätt inom missbruksvården och 

rättsväsendet. Det är därför högst troligt att vi finner liknande tendenser i LVM-domar. 

3. Teoretiska perspektiv 

 

Genomgående i vårt arbete har vi en diskursanalytisk och socialkonstruktionistiskt 

utgångspunkt. Vi redogör därför för diskursanalys, och då diskursanalys har ett 

socialkonstruktionistiskt angreppssätt har vi valt att redogöra för diskurs och 

socialkonstruktionism under samma rubrik. Eftersom vi gör en jämförande studie om hur 

kvinnor och män beskrivs i domar så kommer vi också att använda genusperspektiv som 

beskrivs under egen rubrik. 

3.1 Diskurs och socialkonstruktionism 

Diskursanalys har en konstruktionistisk utgångspunkt vilket innebär att sättet att tala om 

företeelser skapar föreställningarna om dem. I vår metod har vi använt en diskursanalys som 

är inspirerad av Michel Foucault.  Två viktiga utgångspunkter för denna diskursanalys är att 

perceptioner, hur man uppfattar omvärlden varierar mellan tidsepoker samt att med språkets 

hjälp indelas och tolkas verkligheten vilket får konsekvenser för människor (Boréus 2011). 

Språk och språkanvändning är således kärnan för en diskursanalys och studieobjektet i 

analysen är diskurser. Med diskurser avses språkliga praktiker, det vill säga regler för hur 

kategoriseringar görs (Boréus, 2011). Språket är även centralt inom socialkonstruktionism. 

Burr (2003) argumenterar för att människors användning av språket är nödvändigt för 
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konstruerandet av verkligheten. Språket gör det möjligt att systematisera kategorier och ge 

dem mening. Diskurser gör det möjligt att uppfatta verkligheten på specifika sätt och således 

producera kunskap om världen. Burr ger exempel på att femininitet ofta konstrueras med att 

kvinnor är nära naturen, emotionella, empatiska och sårbara. Därför finns uppfattningen att 

kvinnor bör undvika farliga aktiviteter (ibid.).  

Litteraturen skildrar olika sätt att se på socialkonstruktionism. Burr (2003) redogör för fyra 

generella antaganden som beskriver socialkonstruktionismen: 

1) Socialkonstruktionismen har ett kritiskt förhållningssätt till att observationer av 

verkligheten skulle vara det enda som avslöjar verklighetens sanna natur för observatören. 

Exempelvis använder människan kategoriseringar, exempelvis ”kvinna” och ”man” för att 

hantera världen. Socialkonstruktionismen innebär att det inte finns någon objektiv sanning 

och uppmanar till vaksamhet över antaganden som kan anses som allmänt vedertagna. 

2) De kategoriseringar som används för att förstå världen är historiskt och kulturellt bundna. 

Vilka kategoriseringar som används för att förstå världen beror på var och när man lever. Alla 

sätt att förstå världen är kulturellt och historiskt relativa. 

3) Socialkonstruktionismen argumenterar för att kunskap konstrueras och upprätthålls i den 

sociala interaktionen människor emellan. På detta sätt får människor ett gemensamt sätt att se 

på världen. 

4) Det finns flera sociala konstruktioner av verkligheten. Varje konstruktion ger människor ett 

visst handlingsalternativ och exkluderar andra. Burr tar upp ett exempel att synen på 

alkoholister förändrats från att ha setts som totalt ansvariga för sina handlingar till att ses som 

offer för sitt beroende. Konstruktionerna är därmed bundna till maktrelationer då de ger 

implikationer för vad som är acceptabelt för olika personer att göra, och hur det är acceptabelt 

att behandla andra (Burr, 2003). 

3.2 Genusperspektiv 

Underordning av kvinnor har i stort sätt skurit genom alla former av social organisering i alla 

tider, oavsett sociala- eller etniska grupptillhörigheter. Andra skillnader i termer av klass och 

etniska grupptillhörigheter kan öka eller ibland minska kvinnors underordning, samt under- 

och överordna kvinnor och män sinsemellan (Lenz Taguchi, 2004). Kön (eller kropp som 
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Lander använder), ras, etnicitet, sexualitet och andra former av maktordningar kan därför inte 

uteslutas när genus ska förstås (Lander, 2003; Lenz Taguchi, 2004). 

 

Lander (2003) utgår från socialkonstruktionism och fokuserar på hur feminiteter konstrueras. 

Lander använder nedanstående modell för att förklara hur benämningar av ”kvinnligt” och 

”manligt” har sin grund i föreställningar om den biologiska kroppen. 

 

Figur 3.1 Konstruktionsprocesser om hur femininiteter och maskuliniteter skapas (Lander, 2003, s. 14). Vi har 

lagt till normativ maskulinitet i Landers modell. 

Lander (2003) använder begreppen kropp, genus och sexualitet. Kropp, i vilken det inskrivits 

en biologisk skillnad mellan kvinnor och män. Föreställningar om ”kvinnligt” och ”manligt” 

återskapas i vardagen genom ständigt agerande efter olika tanke- och handlingsmönster. 

Därmed konstrueras och reproduceras genus i det dagliga livet, genom exempelvis språkliga 

uttryck och handlingar (även genom lagstiftning och domar). I den specifika positionen 

grundas flera femininiteter och maskuliniteter och det finns historiska och kulturella 

förväntningar på hur en kvinna och man bör vara, en så kallad normativ femininitet och 

maskulinitet. Dessa normativa förväntningar på kvinnor och män påverkar samtliga 

femininiteter och maskuliniteter och reproducerar de genusföreställningar som råder. De 

normativa förväntningarna som utövas dagligen blir till en kontroll över kvinnor och män som 

internaliseras till en självkontroll och en kontroll inom könen (ibid.). 
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Avvikelse skapar normalitet. Genom verbal och icke verbal kommunikation skapas och 

återskapas den ”goda” respektive den ”dåliga” kvinnan. Det sker genom kroppslig kontroll av 

kvinnan bland annat genom kontroll av hennes sexualitet. Lander ger ett exempel på att 

flickor inte bör vara ”ute och ränna”. Kvinnors kroppar har setts som en behållare för 

fortplantning med föreställningar om att kvinnor styrs av naturen och har en mindre pockande 

sexualitet. Det finns således kulturella föreställningar som utgår från biologiska förtecken att 

det finns en ”naturlig” kvinnlig och manlig heterosexualitet. Kvinnors sexualitet kontrolleras 

bland annat genom klädsel (Lander, 2003). Lander exemplifierar ett våldtäktsoffer som i 

rätten ifrågasätts då hon hade ”utmanande klädsel” och var berusad. Genom att visa hud antas 

kvinnan signalera sexuell aktivitet och åtrå, vilket är knutet till föreställningarna om ”horan”. 

Dessa föreställningar bidrar till en syn om att kvinnor bär ansvaret för den sociala stabiliteten 

vilken är styrd av en stark moral. I detta existerar även en så kallad kvinnokontroll, vilket 

innebär kontroll över vad som ska förknippas med den ”goda” kvinnan och ”dåliga” kvinnan. 

Ingen vill förknippas med ”slampan”, ”horan” eller den ”lösaktiga” kvinnan. Ständigt 

kontrolleras kvinnans sexualitet, utifrån föreställningen om att hon ska vara den rena 

obefläckade madonnan (ibid.). ”Den missbrukande kvinnan” beskrivs ofta som ett passivt 

offer i en drogvärld styrd av män. Samtidigt som det understryker att drogmarknaden har ett 

bestämt genussystem där kvinnor generellt är underordnade (Maher & Daly; Morgan & Joe 

refererad i Lander, 2003). Nedan finns exempel på vad som anses vara ”kvinnligt” och 

”manligt”. Tabellen är enkel men speglar nyanser av ”kvinnligt” och ”manligt” som 

fortfarande lever kvar i det patriarkala samhället: 
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Figur 3.2 speglar asymmetriska maktförhållanden mellan manligt och kvinnligt (Lenz Taguchi, 2004, s. 31). 

Hammarén (2008) beskriver maskuliniteter som språkliga uttryck och sociala praktiker som i 

ett specifikt sammanhang erbjuder möjligheter till igenkännande för män, vilket vanligtvis 

associeras med mäns kroppar och därför kulturellt ses som icke kvinnliga. Män anvisas/väljer 

olika identitetspositioner, bland annat med avseende på etnicitet, klass och sexualitet. Således 

konstrueras olika maskuliniteter och därför finns det inte endast en hegemonisk 

manlighetstyp. Hammarén menar att etnicitet, klass och kön är något som ständigt görs. 

Etnicitet, kön, och klass knyts in i berättelsen om vem man är. Det är således inte en fråga om 

etnicitet, utan en fråga om hur etnicitet görs och används som etnicitet. I detta identitetsarbete 

tematiseras etnicitet som markör till social status. Det finns olika maskuliniteter som är över- 

och underordnade i sina sociala sammanhang (ibid.). Precis som Lander (2003) talar om att 

det finns maktordningar inom gruppen kvinnor, existerar det såväl underordnade och 
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marginaliserade maskuliniteter inom gruppen män. Den vita heterosexuella 

medelklassmannen utgör normativ maskulinitet. Männen förväntas vara ”villiga” att ha sex 

och kvinnan är den ansvarige till att säga ja eller nej. Både män och kvinnor kan anses vara 

maskulina (precis som både män och kvinnor kan anses feminina) (Hammarén, 2008). 

Maskuliniteter är därför inte nödvändigtvis helt avhängiga specifika kroppar eller biologiska 

kön. Den biologiska manskroppen framstår dock ofta som den enda kulturellt legitima bäraren 

av maskulinitet (ibid.). 

Lander (2003) redogör för habitus och kapital. Habitus innebär att människan är medveten om 

och handlar mot bakgrund av de förhållanden hon kommer ifrån och befinner sig i (Moe 

refererad i Lander, 2003). Habitus kan beskrivas som resultat av sociala erfarenheter och 

minnen, sätt att röra sig, tala och tänka ristas in i människors kroppar och sinnen. 

Kapitalbegreppet innebär att sociala maktförhållanden och sociala erfarenheter ristas in i 

kroppen, vilket innebär begränsningar för vilka handlingar som är accepterade för kvinnor 

och män (Broady refererad i Lander, 2003). Ägande av mark, bostäder, företag etc., 

utbildning, titlar, och prestigefyllda yrken utgör kapital. Slutligen utgör även sociala kontakter 

och släktskap en form av kapital (Lander, 2003). 

 

I detta examensarbete kommer vi att analysera hur kvinnor och män görs i domarna. 

Samtidigt kommer vi analysera om etnicitet går att urskilja och hur etnicitet görs i domarna. I 

domarna kommer vi även att analysera hur kvinnorna och/eller männen beskrivs utifrån 

habitus och kapital. Samtidigt kommer vi också att analysera om ålder har någon betydelse i 

domarna. 

3.3 Teoriernas relevans för detta examensarbete 

Diskursbegreppet och socialkonstruktionism innebär att språket är medskapare till hur 

verkligheten betraktas. Språket är nödvändigt för att kategorisera världen och diskurser gör 

det möjligt att uppfatta och producera kunskap om världen (Burr, 2003). 

Socialkonstruktionism innebär att sättet att se på världen ständigt förändras och att det inte 

finns någon objektiv sanning. Vi anser att diskursbegreppet och socialkonstruktionism har 

relevans för vår examensuppsats då språket har en betydande roll vid analyserandet av texten i 

LVM-domar.  



 

 

 18 

Genusperspektiv är av betydelse i vår uppsats eftersom vi ska analysera LVM-domar för att 

identifiera genusdiskurser. Vi har valt Landers modell då den utgår från 

socialkonstruktionismen och beskriver hur genus konstrueras och reproduceras i det dagliga 

livet genom språkliga uttryck. Lander (2003) och Hammarén (2008) beskriver att olika 

femininiteter och maskuliniteter skapas genom normativa förväntningar på hur kvinnor (i 

Lander) och män (i Hammarén) bör vara. Då vi har för avsikt att identifiera genusdiskurser i 

skrivna texter (LVM-domar) anser vi att det är viktigt med ett perspektiv som förklarar 

förekommandet av flera femininiteter och maskuliniteter samt betydelsen av hur genus 

konstrueras i språket.  

De framställningar som görs om kvinnor och män i LVM-domar återfinns också i andra 

sammanhang och i andra instanser i samhället. Tidigare forskning har visat att kvinnor och 

män som använder droger framställs på olika sätt inom exempelvis missbruksvård och 

socialtjänst. De LVM-domar som vi analyserat är medskapare till och reproducerar de 

föreställningar som finns om kvinnor och män som ”missbrukar”. Detta får också betydelse 

för kvinnor och män som inte använder droger, eftersom avvikelse skapar normalitet. 

4. Forskningsmetod 

 

Under detta avsnitt beskriver vi vår metod som är diskursanalys. Sedan redogör vi för hur vi 

samlat in vår empiri samt tillvägagångssätt som förklarar hur vi samlat in, gjort urval och 

avgränsningar. Därefter diskuterar vi studiens trovärdighet och generaliserbarhet och sedan 

för forskningsetiska överväganden. Slutligen diskuterar vi vårt tillvägagångssätt och metod. 

4.1 Diskursanalys 

Första steget i att göra en diskursanalys är att formulera forskningsfrågor (Boréus, 2011). 

Frågorna ska kunna besvaras genom att analysera texter i deras samhälleliga sammanhang. 

Detta innebär att frågorna måste handla om talade eller skrivna praktiker i relation till andra 

praktiker. Innan arbetet med forskningsfrågorna påbörjas ska diskursen som ska studeras 

ringas in och avgränsas. Ett bredare diskursbegrepp innefattar också icke-språklig praktik och 

handlar således inte bara om text. Ett snävare diskursbegrepp syftar enbart på språkliga 

praktiker. En grundläggande idé i diskursanalys, såväl i det snäva som i det breda 

diskursbegreppet, är att det skrivna kopplas till en annan samhällelig praktik. Enligt Boréus 

(2011) kan följande frågor användas för att avgränsa en diskurs: 
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 Sättet att skriva om vad? 

 Inom vilket sammanhang eller vilken institution? 

 När? 

Vi har undersökt hur kvinnor och män beskrivs i sammanhang som berör tvångsvård i skrivna 

LVM-domar under perioden september 2014 - februari 2015. Vår studie fokuserar därmed på 

språkliga praktiker. När diskursen avgränsats ska texter väljas ut och analyseras för att 

besvara de forskningsfrågor som ställts upp. Texterna kan användas för att exempelvis 

undersöka hur personerna kategoriseras på bestämda sätt, ta reda på vilka praktiker som 

förstås eller som framställs som berättigade gentemot dessa personer samt undersöka 

relationer till andra grupper (Boréus, 2011). Genom att analysera LVM-domar har vi för 

avsikt att göra just detta: undersöka hur kvinnor och män beskrivs i LVM-domar, hur 

domarna argumenterar för tvångsvård för kvinnor och män samt undersöka relationer till 

andra grupper utifrån klass, ålder och etnicitet. 

En diskursanalys handlar inte bara om texten, utan även att placera texternas innehåll i deras 

samhälleliga sammanhang. Detta kan göras genom att exempelvis använda sig av befintlig 

forskning inom området (Boréus, 2011). För att placera LVM-domarna i ett samhälleligt 

sammanhang har vi relaterat analysen till den tidigare forskning som vi redogjort för i 

avsnittet ”tidigare forskning”. 

4.2 Urval av litteratur 

I vår sökprocess har vi använt databaser som Högskolan i Gävle erbjuder: SocIndex, Web of 

Science, Libris och SwePub. De sökord som använts är: genus, missbruk, tvångslag, domar, 

domstol, kriminell, juridisk paternalism, rättvisa, diskurs och socialkonstruktionism. Vi sökte 

på nyckelorden var för sig och tillsammans, vilket gav oss många träffar. Vi använde 

trunkeringstecken (*) och citationstecken. Vi avgränsade oss genom att enbart använda peer-

review granskade artiklar. Vi har under läsning och bearbetning av texten även hittat annan 

relevant litteratur som inte alltid varit peer-review granskad. 

4.3 Tillvägagångssätt 

Vi har valt att analysera LVM-domar då vi vill undersöka hur domarna argumenterar för 

tvångsvård för män och kvinnor. Innan ett LVM-ärende tas upp i domstol ska socialnämnden 

göra en utredning. Vi har valt att inte analysera socialnämndens utredningar på grund av 
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tidsbrist och på grund av att socialnämnden inte beslutar vilka som blir föremål för tvångsvård 

enligt LVM. 

Insamling av empiri har skett genom att vi tagit kontakt med en förvaltningsrätt i mellersta 

Sverige för att begära ut domar från september 2014 - februari 2015. Förvaltningsrätten 

skickade sedan valda domar elektroniskt till vår mail. Det visade sig vara 71 stycken domar 

varav 28 berör kvinnor och 43 berör män. Domarna består av 1-4 sidor text. Av domar som 

berör kvinnor biföll förvaltningsrätten 18 och avslog 2, det vill säga 18 stycken kvinnor 

bereddes tvångsvård enligt 4 § LVM. Av domar som berör män biföll förvaltningsrätten 26 

och avslog ingen. Av samtliga domar avskrev förvaltningsrätten 8 stycken domar som rör 

kvinnor och 17 stycken som berör män. Vi har valt att inte analysera avskrivningar då dessa 

är kortfattade och endast avskriver tidigare beslut om LVM. I domarna som ger bifall eller 

avslag redogör förvaltningsrätten för nämndens utredning och den tilltalades yttranden, 

därefter tar förvaltningsrätten ställning om tvångsvård ska beviljas eller avslås. Det material 

som förvaltningsrätten använder vid bedömning är således från socialnämndens utredning och 

från den tilltalades anföranden. 

 

Figur 4.1 visar antalet kvinnor och män som har fått bifall, avslag eller och där målet avskrivits. 

Förutom avskrivningarna har vi valt att analysera samtliga domar. Under analyserandet har vi 

behövt gå igenom domarna gång på gång för att kunna dra slutsatser. Vi har dock valt att 
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enbart ha med citat från 11 domar. I dessa 11 domar återfinns nämligen ämnen som tas upp i 

de resterande 46 domarna. Vi menar att dessa 11 domar kan representera samtliga 46 domar. 

4.4 Studiens trovärdighet 

Det finns flera sätt att göra en kvalitativ uppsats trovärdig för läsaren. Vi har försökt göra vår 

examensuppsats ”genomskinlig” genom att tydligt redogöra för vår forskningsprocess så att 

läsaren kan ta del av hur vi tänkt och resonerat (Svensson & Ahrne, 2011). 

För att generalisera vårt resultat använder vi oss av analytisk generalisering som innebär en 

tydlig redogörelse för hur teoretiska utgångspunkter och resultat kan generaliseras till 

liknande situationer och undersökningar (Kvale & Brinkman, 2009). För att uppnå en 

analytisk generaliseringsbarhet i vår studie har vi därför använt socialkontruktionistiska och 

genusteoretiska ”glasögon” när vi tolkat vårt material. Tidigare forskning har visat att kvinnor 

och män beskrivs och betraktas på olika sätt inom missbruksvården, rätten och i 

nyhetsartiklar. Vi har funnit liknande diskurser i våra LVM-domar. Detta tyder på att de 

diskurser vi funnit kommer att återfinnas om liknande studier skulle utföras.  

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Eftersom det inte ingår några respondenter i vår studie, uppkommer inte etiska dilemman i 

samma utsträckning som vid andra typer av studier. Vi har beaktat konfidentialitetskravet, 

vilket innebär att personer som ingår i en studie ska ges största möjliga konfidentialitet och 

utomstående ska inte få tillgång till uppgifter om personerna (Vetenskapsrådet, 2002). Namn 

och personnummer på personer i domarna återges inte i studien och vi har förvarat materialet 

så att inte utomstående kunnat få tillgång till det. Vi kommer inte att använda materialet till 

något annat än vår studies ändamål. Vi har avidentifierat den förvaltningsrätt vi hämtat 

domarna från genom att endast skriva ut att förvaltningsrätten ligger i mellersta Sverige. Vi 

har även avidentifierat domarna genom att namnge dem nr (1-71) samt avidentifierat namn på 

personer i domarna. Namnen i citaten är fingerade. 

4.6 Metoddiskussion 

Under vår litteratursökning har vi varit noga med att försöka ”uttömma” forskning, det vill 

säga finna det som går att finna. Detta är dock en omöjlig uppgift så vi har blivit tvungna att 

göra vissa avgränsningar. Vi har övervägande skandinavisk forskning, och valt västerländsk 

forskning i fall där kunskapsområdet inte kunde täckas med enbart skandinavisk forskning. 



 

 

 22 

Litteraturgenomgången har gjort att vi kunnat relatera vår analys till ett samhälleligt 

sammanhang. En brist i vårt avsnitt tidigare forskning är att vi övervägande skildrar hur 

kvinnor framställs. Det är för att den forskning vi funnit i första hand beskriver kvinnor. Det 

är sannolikt att vi missat faktorer när det gäller hur män framställs i domar på grund av brist 

på tidigare forskning när det gäller män. 

I början av vår studie var vi osäkra på vilken metod vi skulle använda för att kunna undersöka 

det vi ville. Eftersom vi ville undersöka texter i LVM-domar för att urskilja genusdiskurser 

valde vi mellan diskursanalys och textanalys. Valet föll på diskursanalys eftersom den 

metoden inte bara handlar om texten, utan även om textens samhälleliga sammanhang. En 

nackdel med diskursanalys är att det är utifrån författarnas synvinkel tolkningen görs. Det är 

viktigt att analysera det metoden tillåter att analysera och inte överanalysera materialet. Vi har 

varit noga med att tydliggöra vårt resonemang när vi analyserat LVM-domarna. Det har även 

varit av stor vikt att stödja vår analys med väl utvecklad teori och tidigare forskning.  

När vi gjorde urvalet till vår studie begärde vi ut 71 domar från en förvaltningsrätt under 

tidsperioden september 2014 - februari 2015. Det kan tänkas att analyserandet av domar från 

en annan tidsperiod skulle gett ett annorlunda resultat. En annan möjlighet hade kunna vara 

att begära ut domar från två olika tidsperioder eller från två olika förvaltningsrätter för att 

jämföra domarna. På grund av tidsbrist valde vi att inte göra detta samt på grund av att vi ville 

ha domar så nära i tiden som möjligt för att studien skulle bli dagsaktuell. Under vår 

sökprocess och analys har vi upptäckt faktorer i samtliga domar som kan kopplas till likheter, 

men framförallt skillnader mellan kvinnor och män. Vi tror att fler aspekter som tyder på 

skillnader mellan kvinnor och män kan återfinnas i andra LVM-domar. 

Det hade varit tänkbart att även studera socialnämndens utredningar, då förvaltningsrätten 

grundar sig på dessa i sina beslut. Även här valde vi på grund av tidsbrist att inte studera både 

socialnämndens utredningar och förvaltningsrättens domar. En annan fråga är om vi kunnat 

undersöka socialnämndens utredningar istället för LVM-domar. Vi tror det vara fullt möjligt 

att liknande resultat skulle uppnås om vi undersökt socialnämndens utredningar istället för 

LVM-domar. Vi hade dock inte kunnat ta reda på vilka som blir föremål för LVM genom att 

endast studera utredningarna eftersom beslut om LVM tas i förvaltningsrätten. Då syftet med 

vår studie var att undersöka vilka genusdiskurser som går att finna i LVM-domar hade en 

studie av endast socialnämndens utredningar medfört att studien frångått sitt syfte. 
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En annan fråga som dyker upp efter studiens genomförande är om en likadan studie 

genomförd av andra författare skulle fått liknande resultat. Vi är medvetna om att en annan 

författare kanske hade tolkat texterna på ett annat sätt och på så sätt fått ett annat resultat. Vi 

har ämnat vara noga med att redogöra för vårt tillvägagångssätt så att läsaren kan få en inblick 

i hur vi genomfört studien. Samtidigt har vi redogjort för citat från domarna så att läsaren kan 

få en uppfattning om hur vi tolkat texterna. 

5. Resultat och analys 

 

I detta avsnitt gör vi en diskursanalys av LVM-domarna. Vi har först kortfattat redogjort för 

domarna vi valt att analysera citat från. Till sist har vi analyserat domarna. Vi har delat upp 

analysen efter följande avsnitt: ”5.2 Hur beskrivs män?”, ”5.3 Hur beskrivs kvinnor?” och 

”5.4 Likheter och skillnader i beskrivningarna”. I sista avsnittet kopplar vi vår analys till 

valda teorier: socialkonstruktionism och genusperspektiv samt till tidigare forskning för att 

placera LVM-domarna i dess samhälleliga sammanhang. Vi har valt att inte ha med citat i 

sista avsnittet dels på grund av utrymmesskäl och dels för att undvika upprepningar då citaten 

redogörs för i rubrikerna 5.2 och 5.3. 

5.1 Sammanfattning av 11 domar 

Dom 1 

Eric är en 35 årig man. Han är bostadslös med långvarigt blandmissbruk av alkohol, 

bensodiazepiner och andra droger. Han har flera gånger blivit omhändertagen av polis på 

grund av sitt missbruk och han har psykisk problematik i form av ångest och flera 

självmordsförsök. Han har uppträtt våldsamt vid gripande för fylleri. Han har legat inne på en 

psykiatrisk avdelning för avgiftning ett antal gånger till följd av sitt missbruk. Vård på 

frivillig väg har påbörjats men Eric har på eget bevåg avslutat vården. Eric bereds vård enligt 

4 § LVM. 

Dom 10 

Kristoffer är en 43 årig man. Han har ekonomiska skulder. Han har vårdats för sitt missbruk 

på frivillig väg genom substitutionsbehandling, men vården har avslutats på grund av 

sidomissbruk. Han tar olika narkotikapreparat dagligen och injicerar regelbundet. Han har 
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överdoserat narkotika vid flera tillfällen, är deprimerad och har självmordstankar. Kristoffer 

bereds vård enligt 4 § LVM. 

Dom 11 

Karl är en 21 årig man. Han har ett blandmissbruk av narkotika, tabletter och alkohol. Han har 

blivit omhändertagen berusad vid flera tillfällen av polis. Han är dömd till skyddstillsyn på 

grund av narkotikabrott, stöld och snatteri. Har nyligen gripits av polis misstänkt för ny 

brottslighet. Karl har varit placerad tre gånger för avgiftning de senaste månaderna. Karl 

bereds vård enligt 4 § LVM. 

Dom 26 

Pernilla är en 62 årig kvinna. Hon bor på ett omvårdnadsboende. Hon beskrivs inte kunna 

sköta sin hygien eller sitt boende till följd av missbruk av alkohol och narkotika. Hon har vid 

ett tillfälle rökt i sin lägenhet och orsakat en brand. Hon beskrivs ha obehandlad ADHD och 

bristande impulskontroll. Hon har flera gånger uppträtt hotfullt.  Pernilla bereds vård enligt 4 

§ LVM. 

Dom 29 

Sofia är en 29 årig kvinna. Hon har missbrukat sedan hon var 11 år och har ett fortgående 

missbruk av alkohol och narkotika. Hon har svårt att ta sig in på arbets- och 

bostadsmarknaden samt har hamnat i ett socialt utanförskap på grund av kriminalitet, 

missbruk och bostadslöshet. Hon har inte slutfört grundskolan. Sofia beskrivs i 

förvaltningsrättens bedömning att hon till följd av missbruket kan komma att allvarligt skada 

sig själv på grund av att hon umgås med våldsamma personer. Sofia bereds vård enligt 4 § 

LVM. 

Dom 30 

Emma är en 21 årig kvinna. Hon har missbrukat sedan hon var 13 år och har ett missbruk av 

narkotika. Hon har vid ett tillfälle hittats i en sönderslagen lägenhet. Vid ett annat tillfälle har 

hon påträffats medvetslös i en lägenhet. Hon har inte slutfört grundskolan, är bostadslös och 

har aldrig arbetat. Hon bor tillfälligt hos sina föräldrar. Hon är deprimerad och uppvisar 

självskadebeteende. Emma bereds vård enligt 4 § LVM. 
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Dom 33 

Patrik är en 29 årig man. Han har ett långvarigt blandmissbruk av opiater, bensodiazepiner 

och alkohol. Han har blivit beviljad flera behandlingsinsatser men har inte tillgodogjort sig 

vården. Han har diabetes vilket i kombination med missbruket inneburit livsfara för honom. 

Han bor hos sin mamma som försörjer honom. Han är inte aktuell på arbetsmarknaden. Han 

har vid flera tillfällen uppträtt aggressivt mot sin mamma och utsatt henne för fysiskt våld. 

Patrik bereds vård enligt 4 § LVM. 

Dom 36 

Johan är en 23 årig man. Han har ett fortgående blandmissbruk av bl.a. opiater, subutex, 

metadon, bensodiazepiner, ecstacy, amfetamin och alkohol. Frivilliga insatser har varit 

verkningslösa på grund av att Johan avvikit från behandlingen. Han har varit dömd till 

skyddstillsyn och har varit inlagd för avgiftning flera gånger. Han saknar sysselsättning och 

har vid flera tillfällen blivit dömd för snatteri, olovlig körning, rattfylleri och narkotikabrott. 

Johan bereds vård enligt 4 § LVM. 

Dom 53 

Erika är en 22 årig kvinna. Hon har missbrukat narkotika sedan tonåren och befinner sig i ett 

aktivt missbruk då hon missbrukar narkotika dagligen. Hon är arbetslös och har inte avslutat 

gymnasieutbildning. Hennes missbruk beskrivs som destruktivt då hon som ung kvinna lever i 

utsatthet med ökad risk för kriminalitet och våld. Hon har levt under hot och har behövt 

komma bort från sin hemort. Hon besväras av psykisk ohälsa. Erika bereds vård enligt 4 § 

LVM. 

Dom 65 

Kristina är en 62 årig kvinna. Kristina beskrivs missbruka alkohol och till följd av detta fått 

alkoholrelaterade skador. Hennes dotter har nyligen avlidit. Hon uppger sig vara medveten 

om att hon druckit för mycket i vissa perioder och att det påverkat hennes hälsa negativt. Hon 

uppger att hon ska kontakta en diakon och gå i kristerapi då hon måste bearbeta kriser som 

hon upplevt. Hon beskrivs leva under välordnade förhållanden och ha en ordnad ekonomi. 

Kristina bereds inte vård enligt 4 § LVM. Förvaltningsrättens motivering är att Kristina inte 

utsätter sin hälsa för så allvarlig fara att det är aktuellt med tvångsvård. 
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Dom 71 

Mia är en 22 årig kvinna. Hon har ett narkotikamissbruk. Hon är bostadslös och saknar 

sysselsättning. Hon beskrivs till följd av missbruket vara avmagrad och tärd. Hon har psykisk 

problematik i form av ångest och självskadebeteende. Vård på frivillig väg har genomförts ett 

antal gånger men Mia har antingen avböjt eller avbrutit behandlingen i förtid. Mia bereds vård 

enligt 4 § LVM. 

5.2 Hur beskrivs kvinnor? 

5.2.1 Vårdbehovet kan inte tillgodoses på annat sätt 

Att vårdbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt innebär att behovet inte kan tillgodoses 

genom socialtjänstlagen på frivillig väg eller genom annan lagstiftning. Kvinnor som bestrider 

bifall i ansökan vitsordar att behovet kan tillgodoses genom frivillig behandling. 

Förvaltningsrätten betvivlar dock kvinnornas förmåga att bli av med missbruket på frivillig 

väg, då kvinnorna tidigare frångått planering. I dom 30 bestrider Emma vård enligt LVM och 

motsätter sig vård på frivillig väg: 

”Hon har erbjudits ett flertal frivilliga insatser med boende, vård och 

behandling, men tackat nej till de insatserna. [---] Även om Emma har en vilja 

att komma ifrån sitt missbruk, så har hon visat i handling att hon inte har 

förmåga att klara av behandling på frivillig väg.” (Dom 30). 

Av vad som kan utläsas i dom 30 har vård på frivillig väg inte genomförts på grund av att 

Emma tackat nej till frivilliga insatser, men att hon har en vilja att komma ifrån sitt missbruk. 

Dom 30 argumenterar för att ”även om” Emma vill komma ifrån sitt missbruk har hon ”inte 

förmåga” att klara av frivillig behandling. I domen kan vi inte utläsa att vård på frivillig väg 

prövats och vi tolkar det som att Emmas ”oförmåga” att klara av behandling på frivillig väg 

grundas på att hon tackat nej till frivilliga insatser. 

I dom 26 beskrivs Pernilla tidigare motsatt sig frivilliga insatser, vilket beskrivs som att hon 

har en bristande insikt i sitt behov av vård: 

”Hon har även tidigare motsatt sig frivilliga insatser. Detta tyder på att hon har 

en bristande insikt om sitt eget vårdbehov. Hennes bristande insikt och den 

historia av missbruk och misslyckade avgiftningsförsök som hon har innebär 
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att hennes vårdbehov inte kan tillgodoses på annat sätt än genom vård enligt 

LVM.” (Dom 26). 

Dom 71 beskriver att Mia ”avböjt” eller ”avbrutit” frivilliga insatser: 

”Vård på frivillig väg har erbjudits och genomförts ett flertal gånger det 

senaste året men Mia har antingen avböjt eller avbrutit behandlingen och har 

inte lyckats bli drogfri genom frivillig vård. [---] Mot bakgrund av karaktären 

av hennes missbruk samt hennes egen inställning och oförmåga att fullfölja 

vård bedömer förvaltningsrätten att hon inte har förmåga att fullfölja den 

nödvändiga behandlingen på frivillig väg.” (Dom 71). 

I domarna som rör kvinnor har förvaltningsrätten argumenterat för att vården inte kan 

tillgodoses på frivillig väg genom att kvinnorna tackat nej till behandling eller avbrutit 

behandlingen i förtid. I de fall då kvinnorna tackat nej till behandling beskrivs kvinnorna ”inte 

ha förmåga” att klara frivillig behandling eller ha ”bristande insikt” i sitt vårdbehov. När 

vården avbrutits har det beskrivits som att kvinnan ”inte lyckats” bli drogfri. 

5.2.2 Utsätter sin fysiska och psykiska hälsa för allvarlig fara 

Enligt samtliga domar som rör kvinnor har rekvisitet 3 a. utsätter sin fysiska och psykiska 

hälsa för allvarlig fara uppfyllts. I flera av domarna argumenteras dock för att rekvisiten 3 b 

och 3 c också är uppfyllda. I dom 26 argumenterar förvaltningsrätten endast för att rekvisitet 3 

a är uppfyllt: 

”Med hänsyn till hennes nuvarande fysiska och psykiska hälsa är det sannolikt 

att hon till följd av missbruket utsätter sin fysiska och psykiska hälsa för 

allvarlig fara [...]” (Dom 26). 

I citatet ovan beskrivs att Pernilla sannolikt till följd av missbruket utsätter sin fysiska och 

psykiska hälsa för allvarlig fara. Vidare i dom 26 kan följande citat utläsas: 

”Personalen har vid flera tillfällen avvisat henne från allmänna utrymmen när 

hon har varit påverkad. Hon har även vid flera tillfällen hotat personal. Då hon 

besväras av obehandlad ADHD, där ett av symptomen är bristande 

impulskontroll, finns en risk att hoten blir till verklighet.” (Dom 26). 
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Pernilla beskrivs förorsakat händelser så allvarliga att personal ”avvisat henne från allmänna 

utrymmen”. Vidare beskrivs hon ha hotat personal. Underförstått har Pernilla alltså inte 

kunnat vistas på allmänna utrymmen på grund av bristande impulskontroll. Pernilla har dock 

inte utövat våld, utan det finns en risk för detta. Här används ord som ”obehandlad ADHD” 

och ”bristande impulskontroll” som uttryck för att hennes aggressioner behöver kontrolleras. 

Kvinnor som i domarna beskrivs som aggressiva, hotfulla och våldsamma bedöms utsätta sin 

egen fysiska hälsa för allvarlig fara. Nedan finner vi ett ytterligare citat där en kvinnas 

aggressivitet beskrivs: 

”Hon har haft en drogutlöst psykos och fortsatt bruk av narkotika leder till 

ytterligare risker för psykotiska tillstånd och aggressiva beteendestörningar. 

Hon har också skadats fysiskt med en fraktur i benet.” (Dom 30). 

I domar som rör kvinnor räcker det med att kvinnorna riskerar att utöva våldshandlingar för 

att det ska uppfattas som att de utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara. I dom 

30 utläses att Emma också skadats fysiskt, men det går inte att utläsa om skadan beror på 

hennes missbruk. 

Vidare i dom 30 kan följande citat utläsas: 

”Hennes oförmåga att avsluta missbruket leder till negativ självbild med 

sannolika påföljder som depression och självskadebeteende.” (Dom 30). 

I citatet ovan beskrivs Emmas oförmåga att avsluta missbruket leda till en negativ självbild 

och sannolika påföljder som depression och självskadebeteende. Det tolkas därmed som inte 

säkert att Emma faktiskt utsätter sin fysiska och psykiska hälsa för allvarlig fara, utan endast 

som en sannolik följd av missbruket. 

I följande citat kan utläsas att Erika lever i utsatthet och ökad risk för kriminalitet och våld: 

”Hennes missbruk beskrivs som destruktivt då hon som ung kvinna lever i 

utsatthet med ökad risk för kriminalitet och våld.” (Dom 53). 

Utifrån begreppen ”destruktivt” och ”ökad risk” utläser vi att Erika inte begått kriminella 

handlingar, men att hon löper risk att bli utsatt för kriminella handlingar. Ordet ”risk” visar ett 

antagande att Erikas missbruk är destruktivt för att hon som ung kvinna löper risk för att 
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drabbas av kriminalitet och våld. Erika är inte bara ”ung”, utan också ”kvinna”. Det uttrycks 

att en ”ung kvinna” har risk att hamna i utanförskap med kriminalitet och våld som följd. I 

dom 30 beskrivs Emma blivit utsatt för våld till följd av sitt missbruk: 

”Under hösten 2014 har hennes missbruk eskalerat och det har inkommit sju 

orosanmälningar från bl.a. anhöriga. I november 2014 hittades hon i en 

sönderslagen lägenhet och hon var fysisk skadad med fraktur i benet.” (Dom 

30). 

I dom 26 kan följande utläsas om Pernilla: 

”Av en sammanfattning av hennes läkaranteckningar daterad den 23 december 

2014 framgår att hon de senaste 28 dagarna varit nykter/inte påverkad och tagit 

sin medicin som hon ska under totalt fyra dagar. Hon har inte kunnat sköta sin 

hygien eller sin lägenhet.” (Dom 26). 

Pernilla beskrivs i domen inte kunna sköta sin hygien eller sin lägenhet till följd av sitt 

missbruk. Hennes hygien och hur hon sköter sin lägenhet kopplas i domen till hennes fysiska 

och psykiska hälsa. 

Ett annat exempel på hur en kvinnas utseende beskrivs till följd av missbruk: 

”Genom missbruket utsätter hon sin fysiska och psykiska hälsa för allvarlig 

fara. Hon är till följd av missbruket avmagrad och tärd [...]” (Dom 71). 

Meningen säger att Mia till följd av missbruket är avmagrad och tärd. Därför görs 

bedömningen att hon utsätter sin psykiska och fysiska hälsa för allvarlig fara. 

5.2.3 Löper uppenbar risk att förstöra sitt liv 

Att löpa uppenbar risk att förstöra sitt liv argumenteras i domarna genom att kvinnorna 

hamnat i eller löper risk att hamna i socialt utanförskap, kriminalitet, bostadslöshet och/eller 

arbetslöshet. 

Dom 29 beskriver att Sofia löper en ”uppenbar risk att förstöra sitt liv” genom att hon till 

följd av missbruket hamnat i socialt utanförskap: 

”Hon bedöms löpa en uppenbar risk att förstöra sitt liv till följd av sitt 

missbruk, detta genom att hon exempelvis har svårt att ta sig in på arbets- och 
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bostadsmarknaden och hamnat i ett socialt utanförskap av bostadslöshet, 

kriminalitet och missbruk.” (Dom 29). 

Det är oklart om Sofia själv begått kriminella handlingar, eller om hon umgås med personer 

som är kriminella. ”Socialt utanförskap” används som ett samlingsbegrepp för bostadslöshet, 

kriminalitet och missbruk. I dom 29 beskrivs inte själva missbruket utgöra en risk, utan risken 

beskrivs utgöras av att Sofia har ”hamnat” i ett socialt utanförskap till följd av sitt missbruk. 

I nedanstående citat kan utläsas att Emma löper uppenbar risk att förstöra sitt liv: 

”Förvaltningsrätten finner att det är utrett i målet att Emma har ett allvarligt 

och omfattande fortgående missbruk av olika narkotiska preparat. [---] Vidare 

har hon inte fullföljt grundskolan, aldrig arbetat och är bostadslös. Dock bor 

hon hos sina föräldrar. Emma löper där med [sic!] också en uppenbar risk att 

förstöra sitt liv.” (Dom 30). 

Anledningen till att Emma i ovanstående citat löper uppenbar risk att förstöra sitt liv beskrivs 

vara på grund av att hon är arbetslös, bostadslös och inte fullföljt grundskolan. 

Förvaltningsrätten konstaterar i dom 30 att det är utrett att Emma har ett allvarligt missbruk. 

När det sedan kommer till risk att förstöra sitt liv, nämns inte missbruket. Det som beskrivs 

som risk att förstöra sitt liv är avsaknad av bostad, utbildning och arbete. 

Ytterligare ett citat där arbete och skolgång beskrivs som en risk: 

”Enligt förvaltningsrättens mening finns det en uppenbar risk, om den 

destruktiva utvecklingen inte bryts, att Erika helt slås ut från eller aldrig 

kommer att komma in på arbetsmarknaden eller någon vidareutbildning.” 

(Dom 53). 

5.2.4 Kan befaras komma att skada sig själv eller någon närstående 

Endast i en av domarna som rör kvinnor argumenteras för att rekvisitet ”befaras allvarligt 

skada sig själv eller någon närstående” är uppfyllt. I dom 29 beskrivs Sofia till följd av 

missbruket komma att skada sig själv då hon umgås med våldsamma personer: 

”Genom att hon umgås med våldsamma personer kan hon även till följd av 

missbruket komma att allvarligt skada sig själv.” (Dom 29). 
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I dom 29 utläses att det inte är Sofia själv som löper risk att skada sig själv, utan risken finns i 

hennes umgängeskrets av våldsamma personer. Att Sofia umgås med våldsamma personer 

används som motiv till att rekvisitet ”befaras att allvarligt skada sig själv” är uppfyllt. Vi 

tolkar det som att det förutsätts att hon kommer att fortsätta umgås med våldsamma personer 

om missbruket fortgår och det är missbruket som avgör om hon fortsätter att umgås med 

dessa våldsamma personer. 

5.2.5 Vilken betydelse har klass, ålder och etnicitet i domar som rör kvinnor? 

Kvinnorna i domarna har ”svenska” namn, vilket möjligtvis kan tolkas som att kvinnorna är 

”svenskfödda”. Förmåga att uttrycka sig har visat sig ha betydelse i domarna, vidare om detta 

i ”5.4 Likheter och skillnader i beskrivningarna”. Vi har funnit olika faktorer i domarna som 

kan kopplas till klass och socioekonomisk status då det i många av domarna beskrivs att 

kvinnor till följd av sitt missbruk blivit av med/saknar arbete/sysselsättning och bostad: 

”Sofia är bostadslös, saknar arbete och har inte slutfört grundskolan.” (Dom 

29). 

”Vidare har hon inte fullföljt grundskolan, aldrig arbetat och är bostadslös.” 

(Dom 30). 

Bostadslöshet och arbetslöshet har genomgående i domarna använts som argument för att 

rekvisitet ”löper uppenbar risk att förstöra sitt liv” är uppfyllt. I en dom där förvaltningsrätten 

avslår socialnämndens ansökan om vård enligt LVM ser ett av motiven ut som följande: 

”Hon lever under välordnade förhållanden och har en ordnad ekonomi. [---] 

Förvaltningsrätten anser inte heller att det har framkommit omständigheter 

som visar att Kristina till följd av sitt missbruk löper en uppenbar risk att 

förstöra sitt liv.” (Dom 65). 

Kristina löper inte ”uppenbar risk att förstöra sitt liv” i och med att hon har en väletablerad 

ekonomi. Vi tolkar det därmed som att rekvisitet är förknippat med förhållanden kring 

ekonomi och bostad. 

I samma dom kan följande citat utläsas som beskriver Kristinas bestridande till tvångsvård:  
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”Hon är medveten om att hon har druckit för mycket och för ofta i perioder. 

Det har främst skett efter att hennes dotter avled under hösten 2013. Hon är 

medveten om att hon inte kan fortsätta med det då det påverkat hennes hälsa på 

ett negativt sätt. Hon vill åka hem och har då planer på att ha kontakt med en 

diakon, gå i kristerapi och ha kontakt med väntjänsten.” 

Detta tolkas som att Kristina har en verbal förmåga och kan tala för sin sak. Hon beskriver att 

hon är medveten om sitt missbruk och att hon har en anledning till varför hon missbrukar 

(hennes dotter har gått bort). Kristina berättar om vad hon ska göra för att på egen hand ta tag 

i sitt missbruk genom kontakt med diakon och väntjänsten.  

I dom 53 beskrivs Erika vara aktuell för försörjningsstöd: 

”Hon saknar sysselsättning och är aktuell för försörjningsstöd.” (Dom 53). 

Att vara aktuell för försörjningsstöd innebär att man inte har egna ekonomiska möjligheter att 

tillgodose sin egen försörjning, vilket kan kopplas till klass. 

I samma dom kan koppling till ålder göras: 

”I perioder är hennes missbruk väldigt destruktivt och som ung kvinna lever 

hon då i utsatthet med en ökad risk att hamna i utanförskap med kriminalitet 

och våld som följd.” (Dom 53). 

Att vara ung och kvinna beskrivs utgöra ökad risk för utanförskap, kriminalitet och våld. 

I nedanstående citat beskrivs Mia vara endast 22 år gammal: 

”Hon löper även en uppenbar risk att förstöra sitt liv då hon har ett allvarligt 

missbruk trots att hon endast är 22 år, hon är bostadslös och hon saknar 

sysselsättning.” (Dom 71). 

Vi tolkar att ordet ”endast” används för att understryka Mias ringa ålder. Av dom 53 och 71 

kan förstås att kvinnornas ålder har betydelse för förvaltningsrättens bedömning om risk och 

utsatthet till följd av missbruket. 
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5.3 Hur beskrivs män? 

5.3.1 Vårdbehovet kan inte tillgodoses på annat sätt 

Behovet ska inte kunna tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på annat sätt, det vill säga 

behandling genom frivillig vård ska vara uttömt för att en person ska dömas enligt LVM. 

Männen som bestrider bifall till ansökan vitsordar att vårdbehovet kan tillgodoses genom 

frivillig väg. I domarna beskrivs männens ord inte vara trovärdiga på grund av att de frångått 

planering på olika sätt. I dom 1 beskrivs Eric vara ambivalent till vård: 

”Han är ambivalent till vård och behandling och upplever inte att tidigare 

åtgärder har fungerat.” (Dom 1). 

I dom 36 beskrivs Johan inte ha förmåga till att fullfölja vård för en långsiktig behandling: 

”Mot denna bakgrund finner förvaltningsrätten att Johan inte har förmåga att 

på frivillig väg genomföra en sådan mer långsiktig behandling som är 

nödvändig för att han ska komma ifrån sitt missbruk.” (Dom 36). 

Männen i domarna beskrivs på olika sätt frångått olika planeringar om frivilligvård, bland 

annat genom att inte ha deltagit i avsatta möten, avbrutit behandlingar, eller har börjat 

missbruka efter behandling. När männen motsätter sig vård beskriver förvaltningsrätten att 

männen ”inte klarar”/ ”inte förmår” eller är ”ambivalent” till att ta emot vård på frivillig väg. 

I vissa fall beskrivs männen ”sakna förmåga” att vårdas på frivillig väg: 

”Förvaltningsrätten ifrågasätter inte att Kristoffer vill komma till rätta med sitt 

missbruk men bedömer att han i dagsläget saknar förmågan att på frivillig väg 

genomföra vården. Det faktum att han uteblivit från inbokade möten med 

socialtjänsten och senast den 4 februari 2015 intensivvårdats för en överdos 

samt avvikit från sjukhuset den 11 februari 2015 gör att hans samtycke inte 

kan anses vara tillförlitligt.” (Dom 10). 

Av vad som kan utläsas i dom 10 har Kristoffer en vilja till att komma från sitt missbruk, men 

kan inte tas på allvar då Kristoffer tagit en överdos och sedan avvikit från sjukhuset. 

Kristoffer beskrivs ”sakna förmåga” att genomföra vård på frivillig väg. 
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Andra män som går med på tvångsvård accepterar socialnämndens omdöme och medger att 

de behöver behandlas enligt LVM. Eric medger bifall till nämndens ansökan: 

”Han är tacksam för tvångsingripandet eftersom han själv inte hade kunnat ta 

sig ur missbruket.” (Dom 1). 

5.3.2 Utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara 

I vissa domar är det oklart vad förvaltningsrätten menar med rekvisitet ”utsätter sin fysiska 

och psykiska hälsa för allvarlig fara”. Ibland hänvisar förvaltningsrätten till socialnämndens 

utredning och beskriver rekvisitet vara uppfyllt tillsammans med de två andra rekvisiten 3b 

och 3c. I andra fall hänvisar förvaltningsrätten till läkarintyg och/eller medicinsk utredning 

när det gäller män: 

”Förvaltningsrätten anser det utrett att Johan har ett fortgående missbruk av 

narkotika. Mot bakgrund av utredningen i målet, däribland läkarintyg utfärdat 

den 12 december 2014, framgår att  ohan utsätter sin fysiska och psykiska 

hälsa för allvarlig fara.” (Dom 36). 

När förvaltningsrätten hänvisar till läkarintyg i domarna beskrivs bland annat existerande 

leverskador och infektionssjukdomar, samt skador som kan komma att inträffa, exempel 

”medvetandeförlust”, ”fysiska åkommor” eller ”döden”. 

I en dom hänvisar förvaltningsrätten till socialnämndens uttalande om Patriks psykiska och 

fysiska tillstånd: 

”Samtidigt har hans missbruk i kombination med hans diabetes vid flertalet 

tillfällen inneburit direkt livsfara för honom. Han har också riskerat amputation 

av höger underarm.” (Dom 33). 

Sammanfattningsvis kopplas rekvisitet till mannens psykiska och/eller fysiska tillstånd i form 

av läkarutlåtanden eller andra källor som handlar om fysiska skador som leverskador, 

och/eller psykisk ohälsa i form av självmordstankar eller självskadebeteende. 
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5.3.3 Löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv 

När domarna argumenterar för rekvisitet ”löper uppenbar risk att förstöra sitt liv” beskrivs 

männen ha hamnat i ett utanförskap, med bostadslöshet, kriminalitet och arbetslöshet som 

följd: 

”Hans sociala situation har påverkats negativt av missbruket och han har 

förlorat sin bostad och saknar sysselsättning. Han har även ett kriminellt 

beteende. Därmed löper han en uppenbar risk att förstöra sitt liv.” (Dom 11). 

Ur citatet utläser vi att missbruket lett till att Karl förstör sitt liv då han blivit av med sin 

sysselsättning, bostad och att han har ett kriminellt beteende. 

I LVM-domar där kriminalitet och polisomhändertagande beskrivs till följd av missbruk, 

bedömer förvaltningsrätten i samtliga fall att männen löper risk att förstöra sitt liv: 

” ohan har vid flera tillfällen blivit dömd för bl.a. snatteri, olovlig körning, 

rattfylleri och narkotikabrott bedömer förvaltningsrätten att han till följd av 

missbruket även löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv.” (Dom 36). 

Här kan vi utläsa att kriminalitet används som orsak till att Johan bedöms löpa uppenbar risk 

att förstöra sitt liv. I ett annat citat kan vi utläsa att  ohan beskrivs som ”endast” 23 år och 

saknar sysselsättning och har en kriminell bakgrund: 

”Mot bakgrund av att  ohan endast är 23 år gammal, saknar sysselsättning 

samt har vid flera tillfällen blivit dömd för bl.a. snatteri, olovlig körning, 

rattfylleri och narkotikabrott bedömer förvaltningsrätten att han till följd av 

missbruket även löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv.” (Dom 36). 

5.3.4 Kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående 

Män befaras att allvarligt skada sig själv dels genom missbruket, destruktivt beteende psykisk 

ohälsa och självmordsförsök, eller kriminellt beteende: 

”Hans sociala situation har påverkats negativt av missbruket och han har 

förlorat sin bostad och saknar sysselsättning. Han har även ett kriminellt 

beteende. Därmed löper han en uppenbar risk att förstöra sitt liv. Det kan 
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dessutom befaras att Karl kan komma att allvarligt skada sig själv eller någon 

närstående.” (Dom 11). 

Karls ”kriminella beteende” ger här uttryck för att falla under både rekvisitet om att han 

förstör sitt liv och rekvisitet om att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Karl har 

inte bara, utan ”även” ett kriminellt beteende. I sammanhanget kan ordet ”även” tolkas 

understryka att egenskaperna ”bostadslöshet”, ”arbetslöshet” och ”kriminellt beteende” inte är 

önskvärda beteenden, utan leder till att Karl allvarligt kan skada sig själv eller närstående. 

I dom 10 är självmordstankar och psykisk ohälsa anledning till att Kristoffer befaras att 

allvarligt skada sig själv: 

”Av samtalet med chefsöverläkaren på psykiatrin framgår det även att 

Kristoffer till följd av missbruket utsätter sin fysiska och psykiska hälsa för 

allvarlig fara. Han har vårdats på sjukhus för intoxikation vid ett flertal 

tillfällen sedan november 2014. Han har haft allvarligt menade suicidtankar 

och sagt att han inte bryr sig om han lever eller dör. Detta tillsammans med det 

faktum att han lider av psykisk ohälsa gör att han även kan befaras komma att 

allvarligt skada sig själv.” (Dom 10). 

Kristoffer befaras av förvaltningsrätten komma att allvarligt skada sig själv. Detta på grund av 

att han har självmordstankar och har vårdats på sjukhus för intoxikation. En chefsöverläkare 

har även gjort bedömningen att Kristoffer utsätter sin hälsa för allvarlig fara. 

”Att befaras skada någon närstående” beskrivs i samband med att personen utövat våld mot 

någon nära anhörig: 

”Han har uppträtt aggressivt och våldsamt gentemot sin mamma. Vid olika 

tillfällen har han utsatt henne för fysiskt våld.” (Dom 33). 

5.3.5 Vilken betydelse har klass, ålder och etnicitet i domar som rör män? 

I domarna kan vi utläsa faktorer som kan kopplas till klass och socioekonomisk status, samt 

etnicitet. Männen i domarna har så kallade ”svenska” namn. I domarna kan vi tolka att 

förmågan att uttrycka sig har betydelse i domarna. Som vi tidigare nämnt under rubriken 

”5.3.1 Vårdbehovet kan inte tillgodoses på annat sätt” beskrivs män inte ha förmåga eller 

vara ambivalent till vård fastän männen yttrar att de vill ha vård på frivillig väg. Vidare om 
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detta i ”5.4 Likheter och skillnader i beskrivningarna”. I domarna beskrivs män sakna eller att 

det finns risk för att bli av med sin bostad och/eller arbete/sysselsättning till följd av 

missbruket. I en dom kan även utbildning kopplas till att han på grund av missbruket förlorat 

möjligheter till utbildning. 

I en dom beskrivs en Patrik vara bosatt hos och försörjd av sin mor: 

”Han lever i ett utsatt läge i samhället och har sedan september 2014 bott hos 

och försörjts av sin mamma. Han har inte kunnat slutföra sina studier och han 

är inte aktuell på arbetsmarknaden.” (Dom 33). 

Patrik beskrivs leva i ett utsatt läge då han bor och försörjs av sin mor. Detta ger uttryck för 

förväntningar om att Patrik borde bo och försörja sig själv, dock antas hans missbruk gjort att 

detta inte är möjligt. I domen står det att Patrik inte kunnat slutföra studier och inte är aktuell 

på arbetsmarknaden. I dom 11 beskrivs Karl ha blivit av med arbete/sysselsättning och bostad 

till följd av missbruket: 

”Hans sociala situation har påverkats negativt av missbruket och han har 

förlorat sin bostad och saknar sysselsättning.” (Dom 11). 

I citaten beskrivs bostadslöshet och sysselsättning/arbete som en följd av männens missbruk. 

Utifrån nedanstående citat utläses att Karl vid flertal tillfällen omhändertagits av polis då han 

varit påverkad och att Karl är dömd till skyddstillsyn på grund av begångna brott: 

”Under 2014 har missbruket eskalerat och han har uppenbart påverkad 

omhändertagits av polisen ett flertal gånger. Karl är dömd till skyddstillsyn 

med anledning av att han gjort sig skyldig till narkotikabrott, stöld och snatteri. 

Helt nyligen greps han av polisen misstänkt för ny brottslighet.” (Dom 11). 

Hur Karls missbruk eskalerat beskrivs inte i citatet utan det konstateras bara att hans missbruk 

har eskalerat. I samma mening konstateras att Karl omhändertagits påverkad, av polis. Nästa 

mening säger att han är dömd till skyddstillsyn på grund av begångna brott. Detta kan tolkas 

som  att det är vedertaget att missbruket lett till att Karl begått dessa brott. 

I ett annat citat kan vi utläsa att ålder har att göra med om personen löper uppenbar risk att 

förstöra sitt liv: 



 

 

 38 

”Mot bakgrund av att  ohan endast är 23 år gammal bedömer 

förvaltningsrätten att han till följd av missbruket även löper en uppenbar risk 

att förstöra sitt liv.” (Dom 36). 

Här används ordet ”endast” som uttryck för att  ohan är ung. Ordet gör att vi tolkar att på 

grund av att personen är ung har Johan större chans att förstöra sitt liv. Det är i domarna givet 

att yngre löper större risk att förstöra sitt liv än en person som är äldre. 

5.4 Likheter och skillnader i beskrivningarna 

5.4.1 Trovärdighet 

Kvinnors och mäns ”fortgående missbruk” beskrivs utifrån vad personerna missbrukar och 

hur länge personerna har missbrukat. Kvinnor som bestrider bifall till vård beskrivs som att de 

”inte har förmåga” att klara frivillig behandling eller ha ”bristande insikt”, medan män i större 

utsträckning beskrivs som att de ”inte klarar” att behandlas genom frivillig vård. I få fall 

beskrivs män ”sakna förmåga” att klara frivillig behandling. När vårdbehovet inte anses 

kunna tillgodoses på annat sätt än genom LVM argumenterar förvaltningsrätten för att både 

kvinnor och män frångått planering, inte deltagit i möten, avbrutit behandlingar och istället 

fortsatt att missbruka. Det som förvaltningsrätten hävdar är det som blir giltigt, vilket speglar 

maktförhållanden. Du Rées (2006) har kommit fram till att ju mer lik den åtalade är 

rättens ledamöter, desto större trovärdighet inger personen. Förmåga att uttrycka sig verbalt 

har även visat sig ha stor betydelse (ibid.). I domarna kan vi tolka att socialnämnden har ett 

övertag då nämndemännen (eller kvinnorna) har förmåga att uttrycka sig och antagligen är 

”mer lik” ledamöterna än de ”missbrukande” kvinnorna och männen, vilket kan tolkas spegla 

kvinnornas och männens habitus. Sociala erfarenheter ristas in i kroppen och innebär en 

begränsning i hur kvinnor och män handlar (Broady refererad i Lander, 2003). Socialnämnden 

har studerat lagtext och förmodligen varit med under ett antal LVM-förhandlingar. Många av 

kvinnorna och männen som tvångsomhändertas vet antagligen inte hur en rättsprocess går till 

och vad de har för chanser gentemot socialnämnden och vad de ska säga för att orden ska låta 

trovärdiga.  

I dom 65 beskrivs Kristina ha välordnade förhållanden och en ordnad ekonomi. Samtidigt kan 

hon tala för sig och beskriver att hon är medveten om sitt missbruk. Kristina bereds inte vård 

enligt LVM. Du Rées (2006) beskriver att advokater och åklagare upplever kvinnor som mer 

verbala. Vi kan i vår studie se samma mönster när det gäller LVM-domar. Kristina i dom 65 
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som inte bereds vård kan tala för sig och hon beskrivs ha välordnade förhållanden. Enligt Du 

Rées (2006) har socioekonomisk status en betydande roll för bedömningar i rätten vad gäller 

våldsbrott. När rättens ledamöter kan känna igen sig i den åtalade personen kan rätten komma 

att bedöma till lindrigare påföljd (ibid.). Att Kristina beskriver att hon ska söka upp en diakon 

och att hon har ett missbruk på grund specifika omständigheter (hennes dotter har gått bort) 

samt att hon redogör för en medvetenhet om sin problematik, kan tolkas medföra att 

förvaltningsrätten tar till sig hennes ord. 

5.4.2 Män gör - kvinnor riskerar 

Vid domar då rekvisitet om hon eller han ”utsätter sin psykiska eller fysiska hälsa för allvarlig 

fara” beskrivs kvinnor ofta som att de sannolikt utsätter sin fysiska och psykiska hälsa för 

allvarlig fara. Kvinnorna som bedöms uppfylla detta rekvisit beskrivs riskera utsatthet som 

kriminalitet och våld eller sannolikt leda till depression och självskadebeteende. Texterna i 

domarna kan användas för att undersöka hur personer kategoriseras på bestämda sätt och ta 

reda på vilka praktiker som framställs som berättigade för dessa personer (Boréus, 2011). 

Kvinnor kategoriseras i LVM-domarna på ett sätt som gör att det räcker med att det finns risk, 

och att det räcker med att beskriva denna risk för att kvinnorna ska tvångsomhändertas. 

I domarna som rör män beskrivs inte utsättandet av den egna hälsan som sannolik eller att det 

finns risk för, utan domarna uttrycker en säkerhet att så är fallet. I domar som rör män 

beskrivs endast deras fysiska och psykiska hälsa och bedömningarna kopplas i de flesta fall 

till läkarutlåtanden. Vi har i vår analys av domar sett att när det gäller kvinnor som uppfyller 

rekvisitet 3 a så tar domarna upp andra saker än vad som direkt kan kopplas till hälsa. 

Exempelvis beskrivs i dom 30 Emmas aggressiva beteende utgöra en risk, men missbruket 

benämns inte vara orsak till beteendet. Det går inte att utläsa om det är missbruket som utgör 

risken. I samma dom beskrivs missbruket leda till negativ självbild med risk för 

självskadebeteende, kriminalitet och våld. Detta kan jämföras med dom 10 där Kristoffer 

beskrivs vara självmordsbenägen och har vårdats på sjukhus för intoxikation. I dom 10 finns 

dessutom ett läkarutlåtande som ligger till grund för bedömningen. Schlytter (1999) kom fram 

till att vid bedömning av LVU tillåts pojkar missbruka mer narkotika än flickor innan 

samhället ingriper. Schlytter beskriver att de specifika normerna beträffande flickor inte 

framgår i lagtext eller i förarbeten, utan kan sägas bilda ett dolt normsystem (ibid.).  Vi ser här 

samma mönster: I kvinnors fall beskrivs andra faktorer utöver vad rekvisiten tillåter, 

exempelvis utseende och aggressivitet. 
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I dom 71 beskrivs Mia vara avmagrad och tärd, vilket kan kopplas till hot mot hälsa, men 

också utseende. Tidigare forskning har visat att det finns antaganden om att kvinnors utseende 

hotas genom användande av droger, exempelvis genom ”sliten look” och ”rynkor” (Bogren, 

2008). Enligt Bourdieu kodas och tolkas kroppen ständigt utifrån klasstillhörighet. Kvinnor 

investerar i sina kroppar som symboliskt kapital och uppfyller därigenom kraven för den 

normativa femininiteten (Bourdieu refererad i Lander, 2003). Får kvinnan därmed status 

genom sitt utseende? I en dom 26 beskrivs Pernilla inte kunna sköta sin hygien. Att kvinnorna 

i dom 26 samt 71 beskrivs utifrån utseende reproducerar föreställningar om att utseende är 

viktigt för kvinnor. Verkligheten har fler sociala konstruktioner som är bundna till 

maktrelationer om vad som anses vara acceptabelt beteende (Burr, 2003). Detta ger uttryck 

för normativ femininet: kvinnor ska vara renliga och måna om sina utseenden. Om de inte är 

detta tycks det kunna bidra till att de blir tvångsomhändertagna. 

När våld och aggressivitet beskrivs skildras männen i samband med att de utövar våld medan 

kvinnorna beskrivs hotfulla och aggressiva. Uppfattningen av omvärlden varierar mellan 

kulturer och tidsepoker (Boréus, 2011). I västvärlden har manligt drickande kopplats till 

aggressivitet och risktagande (Simonen, Törrönen & Tigerstedt, 2014; Törronen & 

Roumeliotis, 2014). Våld är något som ofta förknippas med manliga beteenden (Rodriguez, 

Curry & Lee, 2006). Kvinnors aggressivitet beskrivs i domarna utan att de utövat våld, medan 

männens aggressivitet beskrivs i samband med att de utövar våld. Detta ger uttryck för att det 

inte är acceptabelt för kvinnor att vara aggressiva. I samband med drogintag ses ”den 

missbrukande kvinnan” ha införlivat maskulina värden vilket uppfattas göra henne aggressiv 

(Simonen, Törrönen & Tigerstedt, 2014). Burr (2003) ger exempel på att kvinnor förknippas 

med sårbarhet och emotion, alltså kulturella förväntningar på hur en kvinna och man bör vara 

(ibid). Det maskulina mannen ska stå för det hårda och aggressiva, medan den feminina 

kvinnan ska vara mjuk och ansvarsfull (Lander, 2003). 

I dom 29 beskrivs Sofia har ”hamnat” i socialt utanförskap till följd av sitt missbruk. Det kan 

tolkas som att hon inte aktivt valt detta, utan att hon är offer för det som missbruket orsakat. 

Lander (2003) menar att ”den missbrukande kvinnan” ofta beskrivs som ett passivt offer i en 

drogvärld styrd av män (ibid.). Kvinnor framställs även utifrån utbildningsaspekter. Män 

skildras också utifrån utbildning dock inte utifrån rekvisitet ”löper uppenbar risk att förstöra 

sitt liv”. Män som uppfyller detta rekvisit beskrivs i domarna göra det på grund av att de 

saknar sysselsättning, bostad eller att de är kriminella. I några av domarna används ord som 

”endast” och ”ung” för att understryka den ringa åldern. I och med detta skildras kvinnor och 
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män som är ”unga” ha större risk kring missbruket. I dom 53 benämns Erika ”som ung 

kvinna”. Hon är inte bara ”ung” utan också ”kvinna”. Vi tolkar det som att vara ung innebär 

extra utsatthet, och att också vara kvinna innebär ytterligare utsatthet. Att vara ung och kvinna 

innebär således en dubbel utsatthet. 

5.4.3 Lagen - lika för alla? 

Kvinnorna och männens namn kan beskrivas vara så kallade ”svenska” namn, vilket kan 

tolkas som att de är ”svenskfödda”. Vad gäller klass kan detta kopplas till domarna utifrån 

kapital och som vi tidigare nämnt habitus (se 5.4.1 Trovärdighet). Kvinnor och män framställs 

utifrån att de saknar bostad, saknar arbete/sysselsättning och utifrån kriminalitet. 

Rekvisitet om ”att befaras skada sig själv eller någon närstående” skiljer sig åt i 

bedömningarna om tvångsvård. Kvinnor beskrivs utifrån sitt umgänge och att kvinnor 

försätter sig i situationer där hon kan skadas. Skulden läggs därmed på kvinnan. Lander 

(2003) skriver att det finns kulturella föreställningar om ”naturlig” kvinnlig och manlig 

heterosexualitet. Föreställningarna bidrar till kvinnor bär ansvaret för den sociala stabiliteten 

som är styrd av en stark moral. Detta utgör en kvinnokontroll över vad som förknippas med 

den ”dåliga” och ”goda” kvinnan (Lander 2003). I dom 29 befaras Sofia komma att allvarligt 

skada sig själv och argumentet för detta är hennes umgänge. Månsson och Bogrens (2014) 

studie visar att kvinnor uppmuntras av media att dricka alkohol samtidigt som de varnas av 

bland annat risker att utnyttjas av män (ibid.). Lander (2003) beskriver i sin avhandling om en 

drogbrukande kvinna som blivit misshandlad av sin man och bett en släkting hämta hennes 

barn för att skydda dem. Socialtjänsten omhändertog sedan barnen, sa upp kvinnans 

hyreskontrakt och reglerade umgänget med hennes barn. Socialtjänsten sades handla mot 

bakgrund av ”barnets bästa” och därmed framträder synen på den ”missbrukande kvinnan” 

som icke fungerande mor (Lander, 2003). Anmärkningsvärt är att barnen omhändertogs efter 

att kvinnan misshandlats, som om skulden för misshandeln lades på henne och att kvinnor får 

skylla sig själva om de ”avviker” från det ”normala”. I Sofias fall (dom 29) ser vi liknande 

tendenser. Sofia ”beskylls” för att allvarligt skada sig själv för att hon umgås med farliga 

personer och på så vis har sig själv att skylla om hon utsätts för våld. 

I dom 29 kan vi läsa att förvaltningsrätten grundar sin bedömning på Sofias umgänge, risk att 

utnyttjas/bli utsatt för våld. När kvinnor riskerar att bli eller har blivit utsatta för våld innebär 

det ett ytterligare element av utsatthet. Detta kan kopplas till Burr’s (2003) exempel att 
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kvinnor konstrueras vara nära naturen, emotionella, empatiska och sårbara. Därför bör 

kvinnor undvika farliga aktiviteter. Sofia beskrivs till följd av missbruket (farlig aktivitet) 

umgås med våldsamma personer, vilket får till följd att hon kan komma att allvarligt skada sig 

själv (sårbarhet). Sofia kategoriseras i domen som att hon skadar sig själv. Den ”goda” 

kvinnans handlingsalternativ begränsas av den skuld som läggs på henne om hon inte 

uppfyller de normativa förväntningar som konstruerats och reproducerats. Är det alltså 

kvinnans ansvar att inte bli utsatt för våldshandlingar? Som Bogren (2008) och Hammarén 

(2008) beskriver är kvinnan den som ska vara återhållsam gällande sex, medan män förväntas 

ha sex (ibid.). Det ligger alltså på kvinnans ansvar att inte bli utnyttjad. Vi kan här utläsa 

samma mönster - det är kvinnans ansvar att inte bli utsatt för våld. Dessa föreställningar om 

kvinnan som oansvarsfull utgör en normativ feminitet där man försöker upprätthålla bilden av 

kvinnan som en vårdande och ansvarsfull till sin karaktär. 

Som vi tidigare beskrivit finns det faktorer i domarna som tyder på att mäns missbruk tillåts 

gå längre än vad det gör för kvinnor. Förvaltningsrättens beskrivning av läkarutlåtanden om 

kvinnor och mäns hälsa speglar detta. Även om samtliga LVM-ärenden kräver ett 

läkarutlåtande, så härleds i många fall inte förvaltningsrättens beskrivningar av kvinnornas 

hälsa till de läkarutlåtanden som gjorts. Detta tolkar vi som att kvinnors missbruk inte gått så 

långt så det påverkar hälsan i lika stor utsträckning som för män. I dom 33 och 36 som båda 

berör män grundas bedömningar om hälsa på läkarutlåtanden. I domar som rör kvinnor är 

beskrivningarna mer vaga, och det är oklart vad som är till följd av missbruk och vad som är 

av andra orsaker. Genus konstrueras och reproduceras i det dagliga livet genom språkliga 

uttryck (Lander, 2003). I och med att förvaltningsrättens argumentation för tvångsvård skiljer 

sig åt beroende på om det rör en man eller kvinna, konstrueras och reproduceras 

genusdiskurser. Mäns missbruk tillåts gå längre än kvinnors då tvångsvård för kvinnor räcker 

med att kvinnan riskerar hot, våld, utsatthet, ohälsa osv, medan mäns utsatthet och ohälsa 

uttrycks med säkerhet. Avslutningsvis återfinns rådande föreställningar om män och kvinnor 

som brukar droger i domarna. Detta får konsekvenser för den konkreta människan, i detta fall 

de människor som återfinns i LVM-domarna (se Boréus, 2011). 

6. Diskussion 

Under detta avsnitt har vi sammanfattat resultatet och besvarat våra frågeställningar. Därefter 

har vi diskuterat resultatet. Till sist har vi givit förslag på vidare forskning. 



 

 

 43 

6.1 Resultatsammanfattning 

Tidigare forskning visar att kvinnor och män porträtteras på olika sätt inom socialtjänsten och 

missbruksvården. Forskning visar skillnader gällande hur kvinnor och män ses i samband med 

att de brukar droger. Tidigare forskning visar också på skillnader i hur domstolen behandlar 

kvinnor och män.  I denna studie har LVM-domar undersökts genom en diskursanalys med 

syfte att se vilka genusdiskurser som går att finna i domarna. Det viktiga i denna typ av 

diskursanalys som vi använt är hur uppfattningen av omvärlden varierar mellan tidsepoker 

samt hur omvärlden tolkas med språkets hjälp. Med diskurser avses språkliga praktiker som 

innebär regler för hur världen kategoriseras (Boréus, 2011). Schlytter (1999) har gjort en 

liknande studie av LVU-domar med rekvisit om missbruk som huvudpunkt. Resultatet visar 

avsevärda skillnader mellan flickor och pojkar. I vår studie har vi funnit skillnader och 

likheter mellan hur kvinnor och män beskrivs i LVM-domar. Vid analysen av vår empiri 

utgick vi från följande frågeställningar: 

 Hur beskrivs kvinnor och män i LVM-domar? 

 Vilka likheter och skillnader finns i beskrivningarna av kvinnor respektive män? 

 Vilken betydelse har klass, ålder och etnicitet i beskrivningarna av kvinnor och män? 

 Hur argumenterar LVM-domarna för att besluta om tvångsvård för kvinnor respektive 

män? 

Vi har sett att i de LVM-domar vi undersökt finns diskurser om hur kvinnor och män som 

använder droger beskrivs samt att det finns både likheter och skillnader kring hur domarna 

argumenterar för tvångsvård för män och kvinnor. Det som lagen menar med fortgående 

missbruk beskrivs på liknande sätt för män och kvinnor. Förvaltningsrätten tar hänsyn till 

socialnämndens uttalande om vad personen missbrukar, hur lång tid personen missbrukat, om 

personen fått återfall efter behandling på frivillig väg samt om missbruket eskalerat vid 

bedömning om huruvida missbruket är fortgående. 

När det gäller etnicitet har vi kunnat utläsa att samtliga personer som är föremål för LVM har 

”svenska” namn och därmed kan tolkas vara ”svenskfödda”. Vi har inte kunnat analysera fler 

faktorer utifrån etnicitet. Vi har också funnit mönster av habitus och kapital. Personerna som 

är föremål för LVM beskrivs utifrån kapital: social tillhörighet, utbildning, bostad och arbete. 

Personerna som bestrider bifall i ansökan om LVM hävdar att de kan vårdas på frivillig väg. 

Förvaltningsrätten beskriver dock att personerna inte kapabla att ta sig från missbruket, även 
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om viljan finns. I dom 65 läser vi om Kristina där socialnämnden fick avslag i sin ansökan om 

tvångsomhändertagande. Kristina beskrevs ha välordnad ekonomi och hävdade andra saker än 

personerna som förvaltningsrätten bifallit tvångsvård för. Människors habitus - tidigare 

erfarenheter och minnen, sätt att tala kan därmed ha inverkan på om personens trovärdighet 

för bedömning att bli tvångsomhändertagen. 

Kvinnors drogintag till skillnad från männens, beskrivs sällan efter läkarutlåtande trots att 

lagen kräver detta. Detta kan tolkas som att männens drogintag går längre än vad det gör för 

kvinnor. Kvinnor beskrivs även ofta utifrån att hon försätter sig i risk eller att det finns en 

sannolikhet att hon hamnar i utanförskap i form av kriminalitet, bostadslöshet och saknar 

sysselsättning/arbete i och med missbruket. I domar som rör män skildras han inte utifrån en 

”risk” utan här uttrycks en säkerhet om att män är utsatta på grund av kriminalitet, 

bostadslöshet och saknar sysselsättning/arbete. Kvinnor beskrivs riskera att hamna i socialt 

utanförskap medan män beskrivs redan vara där. När det gäller risk att skada sig själv eller 

någon närstående beskrivs kvinnor på grund av sitt umgänge försätta sig själv i situationer där 

hon kan skadas. Vilket ger uttryck för att det är hennes ansvar att inte bli utsatt för 

våldshandlingar. Till skillnad från kvinnor beskrivs män i samband med att de utövar våld. 

Kvinnor porträtteras som ”offer” för att bli utsatt för våld. Män däremot beskrivs vara 

skyldiga till våldsutövande och får skadorna av drogerna på grund av sig själva. Aggressivitet 

och våld kopplas till kvinnor i samband med att hon ”beter sig”/upplevs hotfull och aggressiv. 

I några av domarna beskrivs kvinnors utseende och hygien vilket kan kopplas till antaganden 

att missbruk hotar kvinnors utseende. I domarna framställs kvinnor utöver vad rekvisiten 

tillåter och bildar ett dolt normsystem, exempelvis i beskrivningarna kring utseende och 

aggressivitet. Ålder har även betydelse i beskrivningarna. Ord som ”endast” och ”ung” 

används för att understryka den ringa åldern på både män och kvinnor. I dom 53 används 

uttrycket ”som ung kvinna” vilket ger uttryck för att dubbel utsatthet, eftersom Erika inte 

enbart är ”ung”, utan också ”kvinna”. När förvaltningsrätten argumenterar för tvångsvård av 

kvinnor och män framställs de vara inkapabla till att behandlas på frivillig väg. Om 

personerna hävdar att de kan klara av frivillig vård, anses detta inte tillräckligt mot bakgrund 

av att personerna beskrivs ha frångått planering genom att inte ha deltagit i möten, avbrutit 

behandlingar och istället fortsatt att missbruka. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Resultat från denna studie visar skillnader och likheter i hur kvinnor och män beskrivs i 

LVM-domar. Vi har visat att domarna skildrar fler faktorer utöver drogen när det gäller 

kvinnor än män. Vi menar att LVM-domarnas beskrivningar handlar om mer än hur drogen 

ter sig beroende på om personen är kvinna eller man. Domarna speglar bestämda 

genusdiskurser. 

Förvaltningsrätten är mer specifik om rekvisiten är uppfyllda eller inte när det gäller män. I 

kvinnors fall beskrivs andra faktorer som inte direkt kan kopplas till rekvisiten, så som 

aggressivitet och utseende. Resultatet av denna studie tyder på att missbruket går längre för 

män än för kvinnor. På detta sätt missgynnas alltså män. Har detta att göra med att män ses 

som tåliga och starka? Riskerar denna föreställning bidra till att män inte får den hjälp som de 

kanske behöver? 

Som vi refererat till i vårt teoriavsnitt har underordning av kvinnor skurit igenom i stort sett 

alla former av social organisering i alla tider (Lenz Taguchi, 2004). Vi har i detta arbete visat 

att genusdiskurser tränger sig igenom rättsväsendets organisering. Faktum är att detta speglar 

mer än bara de domar vi har analyserat. Som Lander (2003) skriver skapar avvikelse 

normalitet (ibid.). Utifrån dessa domar ser vi inte bara genusdiskurser i domarna, utan även 

vad som utgör normalitet i samhället, föreställningar om hur kvinnor och män ska vara. 

Kvinnor ska vara måna om sitt utseende, eftersom utseende ger kvinnor status/kapital. 

I vår analys/resultat har vi visat att det finns en uppfattning att det är kvinnan som ska 

undvika platser där hon kan utsätta sig för fara. Män tillrättavisas inte i domarna genom att 

undvika platser där han utgör fara. Ofta är det just så, att kvinnor ska undvika att bli utsatta 

för våld, undvika att bli våldtagna eller undvika att hamna i situationer som hon inte klarar av. 

Vi upplever att det ofta uppfattas vara kvinnans ansvar och även hennes fel om hon blir 

skadad på grund av att hon blir för full på en fest, går ensam hem, har för utmanande kläder 

på sig eller beter sig provocerande. På liknande sätt tillrättavisas kvinnorna i LVM-domarna. 

De ska undvika farliga platser för att slippa utsättas för våld. 

Vi har i vår analys tolkat att personerna som är föremål för LVM inte har samma möjligheter 

att uttrycka sig som socialnämnden. Personer handlar utifrån sina erfarenheter, och personer 

som inte har sociala erfarenheter av en viss situation får därmed ett underläge vid situationer 

där andra har mer erfarenhet. Detta visas tydligt i vår analys och resultat, eftersom det kan 
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leda till tvångsvård. Vad gäller ålder används det som orsak till att personerna som är föremål 

för LVM löper större risk att förstöra sina liv. Den sociala indikationen (risk att förstöra sitt 

liv) används främst på unga personer för att förhindra allvarliga medicinska skadeverkningar. 

Rekvisitet kan också användas på äldre personer, dock för att förebygga ett riskutsatt liv 

(SOU 2004:3). Ett bekant uttryck ”det går inte att lära gamla hundar att sitta” speglar en syn 

som man ofta har på äldre personer. Personer som är unga har mer att leva för och har mer att 

uppleva, medan en äldre person antas redan ha upplevt detta och levt sitt liv. 

Slutligen vill vi diskutera det faktum att förvaltningsrätten använder socialnämndens material 

vid domslut. Detta gör att både socialnämndens och förvaltningsrättens genusföreställningar 

speglas i domarna. En kritisk person kanske hade sagt att LVM-domar inte speglar 

genusdiskurser i förvaltningsrätten med tanke på att nästan allt material kommer från 

socialnämnden. Vi anser dock att det fortfarande är förvaltningsrätten som bearbetar och 

skriver domsluten. Därmed speglar LVM-domar genusdiskurser i förvaltningsrätten. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Förvaltningsrätten använder socialnämndens utredningar och den tilltalades åsikter när beslut 

om tvångsvård fattas. Det är därför högst troligt att de genusdiskurser vi funnit i LVM-domar 

kan återfinnas i socialnämndens utredningar. Förslag på vidare forskning är att studera 

socialnämndens utredningar. Andra förslag handlar om anledningen till att vissa mål avskrivs. 

Kan detta ha att göra med att personen går med på frivillig vård? Sitter socialnämnden 

därmed på en maktposition där de kan hota med tvångsvård om personen inte går med på 

frivillig vård? 

Mot bakgrund av Du Rées forskning är ett förslag till vidare forskning att analysera 

förfarandet i rättssalen genom att analysera advokatens, förvaltningsrättens och 

socialnämndens förfarande vid LVM-förhandling.  
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