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Abstract 
The purpose of the essay is to investigate how legal certainty is for abusive women and men. 

This is done by analyzing how the Administrative Court in Stockholm describes women and 

men in the appealing court decision regarding the preparation of care according to Care of 

Abusers Act (LVM). The empirical material consists of 20 judicial decisions from the 

Administrative Court. In order to reach a deeper understanding of the role of gender norms in 

the judiciary, the survey has been conducted with a gender perspective based on the purpose 

of the paper, we have considered questions about how women and men are described and 

whether there are any gender differences in the appealing court decision. To answer the 

questions, a text analysis based on a hermeneutic approach has been made, then linking the 

analyzed text in relation to previous research and the chosen theoretical concepts: social 

construction, stigma and gender. The general conclusions we have reached are that the gender 

differences described in the court coincide with the general gender norms in the society by 

describing the gender in various ways in the law application of LVM. This means that the 

Administrative Court does not fully consider everyone's resemblance to the law according to 

the principle of equality and objectivity in Instrument of Government (RF). The conclusions 

are explained by describing how gender is made in a construction process. 
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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur rättssäkerheten ser ut för missbrukande kvinnor och 

män. Det görs genom att analysera hur Förvaltningsrätten i Stockholm beskriver kvinnor och 

män i bifallande domstolsbeslut gällande beredandet av vård enligt Lag (1988:870) om vård 

av missbrukare i vissa fall (LVM). Uppsatsens empiri består av 20 stycken domstolsbeslut. 

För att få en fördjupad förståelse för könsnormers roll inom rättsväsendet har undersökningen 

gjorts ur ett genusperspektiv och utifrån uppsatsens syfte har vi behandlat frågor om hur 

kvinnor respektive män beskrivs och om det finns könsskillnader i bifallande domstolsbeslut. 

För att kunna svara på frågeställningarna har en textanalys utifrån en hermeneutisk 

metodansats gjorts, för att sedan knyta an den analyserade empirin i relation till tidigare 

forskning och de valda teoretiska begreppen: konstruktionism, stigma och genus. De slutsatser 

vi har kommit fram till handlar om att de könsskillnader som beskrivs i domstolsbesluten 

sammanfaller med de allmänna könsnormerna i samhället genom att könen beskrivs på olika 

sätt i rättstillämpningen av LVM. Det innebär att Förvaltningsrätten inte fullt ut beaktar allas 

likhet inför lagen enligt likhet- och objektivitetsprincipen i Regeringsformen (RF). 

Slutsatserna förklaras genom att vi redogör för görandet av kön i en konstruktionsprocess. 
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1.0 Inledning 
Att kvinnor blir utsatta i en könsneutral missbruksbehandling (Trulsson, 2003), är något som 

vi i läsning av tidigare forskning återkommande stött på inom ämnet missbruk och genus. 

Detta har väckt frågor angående könets framställning i rättstillämpningen av Lag (1988:870) 

om vård av missbrukare i vissa fall (vidare LVM). Vårt intresse för ämnet kommer också från 

de faktum att kön införlivas i det sociala arbetets praktik, vars syfte är att återskapa och göra 

det normala. Det är en praktik som styrs av samhällets normer vilka återspeglas i hur vi 

bemöter och behandlar de som anses vara avvikare, i detta fall de missbrukare som 

tvångsvårdas enligt LVM (Mattsson, 2005, s. 12). För att kunna bemöta och behandla dessa 

på ett jämlikt sätt krävs kunskap om könets betydelse för såväl kvinnor och mäns missbruk för 

att kunna nå en fördjupad förståelse av missbruk, vilket i förlängningen förhoppningsvis kan 

bidra till utveckling av missbruksvården (Trulsson, 2003, s. 5) 

 

Antalet missbrukare som vårdats enligt LVM den första november år 2016 var totalt 384 

personer och knappt en tredjedel av dessa var kvinnor. Idag är alltså majoriteten av de som är 

intagna och vårdas på LVM institutioner män, vilket gör kvinnorna till minoritet. De senaste 

tio åren har tvångsvården ökat men sedan 2015 är det oförändrat, däremot har antalet som 

vårdats inom den frivilliga institutionsvården minskat (Socialstyrelsen, 2017, s. 1). Den 

senaste tillgängliga statistiken om LVM finns hos Förvaltningsrätten i Stockholm och den 

visar att det under år 2017 totalt fattades 100 beslut som innebar helt eller delvist bifall till 

beredandet av vård enligt LVM (Förvaltningsrätten, 2018).  

 

1.1 Alkohol och narkotika i en juridisk kontext 
Det finns flera definitioner för att beskriva hur ett problematiskt förhållande till alkohol och 

narkotika ser ut, begreppen har även olika betydelser inom olika verksamheter och 

yrkesgrupper. Inom det medicinska är definitionerna kring missbruk i huvudsak kopplade till 

diagnossystem (Socialstyrelsen, 2017, s. 15). I den här uppsatsen kommer vi att använda 

begreppet missbruk avseende de bruk som innebär ett problematiskt förhållande till alkohol, 

narkotika eller andra flyktiga lösningsmedel. Begreppen missbruk och missbrukare återfinns i 

Socialtjänstlagen (2001:453) (vidare SoL) 5 kapitel, 9 § där följande framgår: 

“Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård 

som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med 

den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs”, men en 

definition av begreppen i lagstiftningen saknas.   

 

Vidare är missbrukare en av de grupper som omfattas av särskilda bestämmelser i SoL 5 

kapitel, 9 §. Det framgår även i SoL 2 kapitel, 1 §, att socialtjänsterna inom varje kommun har 

det yttersta ansvaret för att den enskilde får det stöd och hjälp som den behöver. Enligt SoL 1 

kapitel, 1 § skall denna verksamhet bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt 

och integritet. Men för att vård och hjälp skall ges på frivillig väg, förutsätts att det finns 

samtycke från den enskilde, saknas samtycke tillämpas bestämmelserna i LVM, som framgår 

av SoL 1 kapitel, 3 §.  
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Den lag som idag gäller för tvångsomhändertaganden av missbrukare är LVM. I 

propositionen som innebar en förändring i LVM har regeringen redogjort för syftet med 

förändringen som var “... att motivera missbrukaren så att han kan antas vara i stånd att 

frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt 

missbruk.”. Motivet med förändringen i lagen var även att tvångsvården ska ske i ett tidigare 

stadium av missbruket och mer sällan i det akuta skedet så som det tidigare varit. För att 

uppfylla motivet ska behovet av vård inte endast vara avgörande utan även de så kallade 

sociala skadeverkningarna ska vara av större vikt för de missbrukare som betraktas som unga 

vuxna. En annan förändring i lagen som anges i propositionen är att tvångsvården ska bli 

obligatorisk att tillämpa om rekvisiten och förutsättningarna i lagen är uppfyllda 

(G.Sigurdsen, 1987/88, s. 1). Anser socialnämnden efter utredning att det finns skäl att bereda 

någon tvångsvård, ska nämnden ansöka om sådan vård hos Förvaltningsrätten, enligt LVM 11 

§.  

 

Förutsättningarna för att Förvaltningsrätten ska besluta att tvångsvård ska beredas anges i 

LVM 4 §:  

 

”Tvångsvård skall 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 

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.” 

 

För att tvångsvård ska bli obligatorisk att tillämpa krävs det att rekvisiten i punkt 1 och 2 är 

uppfyllda, vilket innebär att missbrukaren anses vara i behov av vård för att komma ifrån sitt 

missbruk samt att vården inte kan tillgodoses på frivilligt sätt enligt SoL eller på något annat 

sätt. Det krävs att minst ett av rekvisiten i punkt 3 a) - c) är uppfyllda. De tre punkterna kallas 

även för specialindikationer och har de specifika benämningarna a) hälsoindikationerna, b) 

skadeindikationen och c) de sociala indikationerna. 

 

Likhets- och objektivitetsprincipen ställer krav på all den offentliga verksamheten och 

återfinns i Regeringsformen (vidare RF) 1 kapitel, 9 § som anger följande: “Domstolar samt 

förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin 

verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.”. De svenska 

offentliga förvaltningsuppgifterna ska även vara könsneutral och det är tydligt skrivet i 

Diskrimineringslagen 1 kapitel, 1 § “Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering 

och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 

identitet...”.  

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm
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1.2 Bakgrund  
Konsumtion av alkohol innebär inte nödvändigtvis att det är tal om missbruk, då begreppet 

måttlighetsdrickande avser den alkoholkonsumtion som inte klassas som ett missbruk. 

Däremot kan konsumtion av narkotikaklassade preparat ses som ett missbruk, eftersom den 

svenska narkotikapolitiken innebär en nolltolerans mot narkotika, vilket betyder att allt bruk 

av narkotika är straffbart i Sverige (Börjesson, 2015, s. 225). En könsskillnad gällande 

alkoholkonsumtionen i Sverige är att mäns alkoholkonsumtion är högre än kvinnors, 

könsskillnaden har dock minskat över tid (CAN, 2017, s. 5), då kvinnorna står för en markant 

ökning, men de är fortfarande minoritet bland konsumenter och storkonsumenter. De kvinnor 

som utvecklar alkoholmissbruk anses vara färre än männen, dock visar det sig att kvinnor idag 

har mer omfattande alkoholrelaterade problem än tidigare (Hydén, 2013, s. 308). I uppgifter 

och statistik om alkohol- och narkotikautveckling är det viktigt att komma ihåg att resultaten 

påverkas av andra omständigheter som till exempel förändringar i lagstiftning, resurser inom 

alkohol- och narkotikabekämpning och nya definitioner och statistikföringsrutiner. 

Utvecklingen bedöms ofta med hjälp av olika indikationer med koppling till den faktiska 

konsumtionen (CAN, 2017, s. 18). 

 

Den könsidentitet som vi alla besitter skapas genom en socialisationsprocess. Denna process 

innebär att vi från barndomen får lära oss normer för vad som är ett kvinnligt respektive 

manligt uppträdande. Könsidentiteterna kan ses som primärt skapande av patriarkala 

strukturer som särskiljer könen till dominans och underordning i samhället (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013, s. 272), där mannen utgör dominansen (Beauvoir, 1949). Denna 

konstruktionen sker genom en socialisationsprocess som innebär att vi skolas in i vissa 

mönster av vad som är kvinnligt och manligt, detta kan betraktas som en konsekvens av 

samhällsstrukturer i stort (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 272), och är något som genomsyrar 

både diskurser och praktiker inom vilka vi människor ständigt interagerar med varandra och 

skapar olika definitioner (Hacking, 1999, s. 23). 

 

Det har funnits en föreställning om att de som jobbar inom det praktiska sociala arbetet är fast 

i en oföränderlig uppdelning av kvinnligt och manligt, och att det därför finns en risk att 

forskare och socialarbetare blir instängda i en upprepning av uppdelningen i beskrivningen av 

kvinnor och män (Meeuwisse & Swärd, 2013, s. 306). Därför är det av vikt när 

socialnämnderna utreder huruvida en missbrukare uppfyller behovet av tvångsvård eller inte, 

att de endast ser till de omständigheter som har relevans och att det inte förekommer 

värderingar, omotiverade antaganden eller påståenden. Dokumentationen ska bestå av 

åtgärder och beslut som är av betydelse utifrån de faktiska omständigheterna. Det är även 

viktigt att utredningen präglas av att vara objektiv, opartisk och har respekt för den enskilde 

(Gustafsson, 2001, ss. 236-237), i enlighet med likhets- och objektivitetsprincipen i RF samt 

SoL 1 kapitel, 1§. 

 

Alkoholmissbruket i Sverige ansågs under 1900-talet vara allvarligt och orsaka samhället 

stora kostnader och familjeproblematik i form av bland annat otrygghet, misshandel, 

skilsmässor och fattigdom. Missbruket sågs även leda till en försämring för hela samhället i 
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termer av bland annat ökad brottslighet och en uppluckring av moralen som ledde till 

prostitution och en ökad spridning av könssjukdomar. Problemet med alkoholmissbruk 

överskuggades under 1960-talet av den då uppmärksammade narkotikaproblematiken 

(Meeuwisse & Swärd, 2013, s. 32). Det är bland annat detta synsätt på alkohol- och 

narkotikamissbruk som problematiskt och skadligt som gör att missbruk anses vara ett socialt 

problem (ibid, s. 81), och att missbrukande kvinnor och män idag ofta ses som en 

stigmatiserad grupp (Franzén, 2010, s. 108). Dock är det viktigt att poängtera att en och 

samma företeelse kan för vissa ses som problematiskt medan det av andra kan ses som något 

positivt (Goldberg, 2010, s. 16). 

 

Det finns en tydlig distinktion mellan kvinnors och mäns roller gällande deras alkoholvanor, 

där attityder och normer kring alkoholbruk är olika för kvinnor och män. I vår nordiska kultur 

har alkoholvanorna en stark symbolisk laddning på våra olika arenor för socialt liv. Därför 

blir det intressant att studera alkoholvanor för att kunna nå ökad kunskap om könsrelaterade 

förhållanden och ojämlikheter i samhället (Bergmark, 2010, s. 379).  

 

1.3 Problemformulering 
En konsekvens av samhällsstrukturerna är att vi gör kön hela tiden genom att vi ständigt 

interagerar med varandra i en konstruktionsprocess. Därför kan det bli problematisk inom det 

sociala arbetets praktik då det styrs av samhälleliga normer och föreställningar som riskerar 

att rättssäkerhet och likabehandling kan åsidosättas. 

  

Det är lagstadgat att domstolar och förvaltningsmyndigheter som fullgör offentliga 

förvaltningsuppgifter ska förhålla sig till likhets- och objektivitetsprincipen, enligt RF, som 

innebär att all bedömning alltid ska vara objektiv och de ska i sin verksamhet beakta allas 

likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Det är även tydligt skrivet i 

Diskrimineringslagen att de ska motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön eller könsöverskridande identitet. Trots detta har 

tidigare forskning funnit att det finns skillnader i hur kvinnor respektive män beskrivs och 

bedöms i rättsfallsmaterial och domstolsbeslut gällande LVM (Gustafsson, 2001, ss. 410, 420, 

432). Alla domstolsbeslut bör innebära att likhet inför lagen beaktas oavsett kön. Detta gäller 

även rättstillämpningen av LVM. Vilka skillnader görs mellan kvinnor och män här? Hur blir 

kvinnliga respektive manliga missbrukare bemötta, omnämnda och identifierade? Vilka 

egenskaper tillskrivs de olika könen? Vilken typ av problem formuleras som typiskt kvinnliga 

respektive typiskt manliga i dessa texter? Vilka konsekvenser för likabehandling och 

rättssäkerhet får dessa skillnader? 
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1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att analysera domstolsbeslut utifrån ett genusperspektiv och 

undersöka huruvida rättssäkerheten är tillförsäkrad missbrukande kvinnor och män genom att 

se om likhets- och objektivitetsprincipen enligt RF gäller. Detta görs genom att undersöka hur 

Förvaltningsrätten beskriver missbrukande kvinnor och män i bifallande domstolsbeslut 

gällande beredandet av vård enligt LVM. Målsättningen är att beskriva hur könsnormer 

vidmakthålls och att visa vilken betydelse de har i rättsväsendet.  

 

1.5 Frågeställningar 

• Hur beskrivs kvinnor respektive män i bifallande domstolsbeslut enligt LVM? 

• Finns det könsskillnader i bifallande domstolsbesluten enligt LVM? 

 

1.6 Relevans för socialt arbete 
Det är av vikt att studera rättstillämpningen av de lagar som rör det sociala arbetets praktik, 

med tanke på att alla förvaltningsmyndigheter och alla som är yrkesverksamma inom socialt 

arbete behöver på ett eller annat sätt förhålla sig till de lagar och regler som finns. Det blir 

därför relevant att studera rättstillämpningen av LVM då missbrukare är en grupp som 

omfattas av de särskilda bestämmelserna enligt SoL 5 kapitel, 9 §. Vi vill även 

uppmärksamma rättstillämpningen av LVM ur ett genusperspektiv för att bidra till 

utvecklingen av ett mer könsneutralt bemötande och en högre rättssäkerhet inom 

socialtjänstens arbete med missbrukare. Genom att analysera domstolsbeslut kan vi undersöka 

hur kvinnor och män beskrivs och om det finns en könsskillnad i bifallande domstolsbeslut 

enligt LVM.  

 

1.7 Disposition och arbetsfördelning 
Uppsatsen följer en vetenskaplig disposition som består av sex avsnitt. I följande avsnitt 

återfinns den valda tidigare forskningen som presenteras i form av fem teman och därefter 

kommer ett avsnitt om uppsatsens tre teoretiska begrepp. I det fjärde avsnitt presenteras och 

diskuteras uppsatsens metod och material, vidare följer det femte avsnittet med en redogörelse 

för uppsatsen resultat- och analysdel. Slutligen följer en diskussion i det avslutande sjätte 

avsnittet. 

 

Det har inte gjorts någon arbetsfördelning utan vi har valt att skriva hela uppsatsen 

gemensamt, då vi anser att det blir bättre kvalité och en mer sammanhängande text när det är 

två personer som ständigt för ett resonemang med varandra, samt att uppsatsen språk blir mer 

enhetligt. Vi har även valt att läsa domstolsbesluten tillsammans för att kunna genomföra den 

kvalitativa textanalysen på det sätt som vi båda anser är relevant i relation till uppsatsen syfte 

och frågeställningar. 
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2.0 Tidigare forskning 
I följande avsnitt redogör vi för en del av den tidigare forskning som finns inom uppsatsens 

ämne. Ambitionen är att ge en bild av hur kunskapsområdet ser ut kring hur vi gör kön i den 

vardagliga interaktionen och i det sociala arbetet samt hur vi ser på missbrukande kvinnor och 

män. Vi har valt att samla forskningen under fem teman “Görandet av kön”, “Könsnormer 

och missbruk”, ”Normer i rättstillämpningen”, “Missbruk och socialt arbete” och “LVM”. Att 

använda internationell och nationell forskning gör att vi får en bild av hur forskningsområdet 

ser ut både empiriskt, teoretiskt och metodologiskt. Den internationella forskningen handlar 

om hur vi gör kön på en samhällelig nivå, dock har vi mestadels nationell forskning med 

tanke på att uppsatsen handlar om den svenska rättstillämpningen av LVM. Forskningen är av 

tillförlitliga vetenskapliga källor som är publicerade, granskade och återfinns via 

SöderScholars databas. För att finna relevant tidigare forskning har vi bland annat sökt på 

nyckelorden för denna uppsats. Vi har även funnit tidigare forskning via referenser i 

antologier som handlar om missbruk och genus i socialt arbete.  

 

Vi har valt att ha med både äldre och nyare forskning. Urvalet är gjort mot bakgrund av att vi 

vill förstå hur könsnormer har konstruerats och fortfarande konstrueras samt vad det är som 

gjort och gör att synen på missbrukande kvinnor och män ser ut som den gör idag. Vi är 

medvetna om att det idag exempelvis finns media som speglar missbruk och kön på mer 

nyanserat sätt, vi har dock inte funnit någon sådan forskning under vår sökningsprocess. 

 

2.1 Görandet av kön 
Det vi människor betraktar som kvinnligt och manligt kan förstås utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt som innebär att vi skapar kvinnligt och manligt i vår sociala 

interaktion mellan människor genom språk, handlingar och vardagliga rutiner. Enligt detta 

synsätt sker det genom olika interaktionsprocesser inom ramen för en genusordning (West & 

Zimmerman, 1987). Inom genusordningen finns det en över- och underordning i form av olika 

nivåer i samhället som är förankrade i de sociala, kulturella och materiella förhållandena. 

Över- och underordningen kan förstås som ett patriarkat som upprätthålls inom både den 

offentliga och ekonomiska sfären men även genom arbetsfördelning mellan kvinnor och män, 

arbetsmarknadens struktur samt genom socialisationen inom familjer (Butler, 1999). Det 

patriarkala samhället kan förstås som “mäns makt över tänkandet” och syftar då på en 

mansdominerad elit i västvärlden som har företrädarskapet när det handlar om utövandet av 

makt. Därför kan det könsneutrala inom rättsväsendet uppfattas som neutralt och självklart, 

men att det i själva verket är en produkt av ett mansperspektiv (Smith, 1990). 

 

Kvinnors underordning kan förklaras genom att man inte föds till kvinna utan att man blir det 

(Beauvoir, 1949) och att blivandet sker utifrån socialt och kulturellt bestämda ordningar, som 

innebär förväntningar på att kvinnor ska inta olika roller genom handlingar, kläder, uttryck, 

egenskaper och yrken som betecknas som kvinnligt. Alla människor behöver förhålla sig till 

moraliska omdömen som handlar om rätt och fel sätt att vara på, men det ser olika ut för 
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kvinnor och män, då det innebär ett skapande av en normalitet som kvinnor särskilt behöver 

förhålla sig till oavsett vilken social position de har (Lander, 2003, s. 292).  

 

Kulturella könsdiskurser upprätthålls genom vår dagliga interaktion med varandra när vi 

handlar och pratar “som vanligt”. Därför finns ett behov av att vi har genusvetenskapliga 

reflexioner och pratar om hur vi ser, samtalar om och lever kön (Fahlgren & Edvall, 2006, s. 

63). Det vill säga att det finns behov av en fortsatt reflektion om hur vi genom den vardagliga 

interaktionen med varandra konstruerar och rekonstruerar vad som är rätt eller fel sätt att vara 

kvinna respektive man på, vilket är en utgångspunkt för hur vi ska leva och vara. Vi gör kön 

hela tiden och oftast gör vi det på ett sätt som innebär att vi aldrig behöver ifrågasätta vår 

upplevelse av kön som naturligt och biologiskt. Vi har lärt oss och lär oss hela tiden hur vi 

som kvinnor och män ska vara och vi agerar utifrån de föreställningar som finns om hur kön 

ska vara och vad kön är (Mattsson, 2005, s. 26). 

 

På 1970-talet framhävde feministisk forskning kvinnors problem och även en rad problem för 

männen i genusordningen och efter det har en växande minoritet av män försökt att ta tag i 

dessa problem och förstå dem (Connell, 2009, s. 3). Maskulinitetsproblemen har nämnts på 

offentliga arenor, som gör att det finns det en pågående debatt som ställer frågor om hur vi 

kan förstå män och pojkar utifrån ett genusperspektiv, vad vi tror om maskuliniteter och vad 

vi tror oss veta om utvecklingen av pojkar. Debatten kan komma att ha stor effekt som kan 

leda till både positiva och negativa konsekvenser inom utbildning, sjukvård, 

våldspreventioner och socialt arbete (ibid, s. 4–5). 

 

2.2 Könsnormer och missbruk 
Under de senaste decennierna har medvetenheten om vikten av kön i analyser ökat och flera 

resultat om missbruksproblematik i Sverige har visat på både likheter och skillnader gällande 

kvinnliga och manliga missbrukare. En likhet mellan könen är att ekonomisk och social 

utsatthet under uppväxten är starkt kopplat till utvecklandet av ett narkotikamissbruk, denna 

likhet finns trots att det är färre kvinnor än män som har ett narkotikamissbruk. En studie har 

kommit fram till att kvinnor med narkotikamissbruk har en kortare introduktionsperiod till 

missbruket än vad männen har och att detta förlopp generellt är mer destruktivt (Alm, 2015, s. 

113). Vad det gäller dödlighet bland missbrukande kvinnor och män har forskning funnit 

olika resultat, vissa har kommit fram till att männen står för en högre dödlighet bland 

missbrukare och andra finner inte någon könsskillnad eller att kvinnorna står för den högre 

dödligheten (ibid, s. 114). 

 

Forskning pekar på att det har skett en större stigmatisering av kvinnliga missbrukare än av 

manliga (Lander, 2003). Det vill säga att det finns och har funnits fler föreställningar om “den 

missbrukande kvinnan” än mannen då normer finns för hur kvinnor ska och bör vara. Den 

gemensamma föreställningen om “den missbrukande kvinnan” är något som kan införlivas i 

den narkotikabrukande kvinnornas självbild och det i sin tur är ett upprätthållande av den 

normativa femininiteten (ibid, s. 297). Forskning har visat att män däremot kan förstärka sin 

könsidentitet genom att dricka alkohol eller använda droger och att män på bland annat LVM 
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behandlingshem, inte bryter mot några könsnormer genom sitt missbruk och deras 

maskulinitet sätts inte på prov på samma sätt som hos missbrukande kvinnor (Mattsson, 2005, 

s. 142).   

 

Det etablerade samhället och media är två bidragande orsaker till att en stigmatisering av 

kvinnliga narkotikabrukare har skett (Lalander, 2001, s. 201). Historiskt sett har detta 

symboliserats i exempelvis filmer (ibid, s. 204). Att vara kvinnlig narkotikabrukare har därför 

varit svårare än att vara manlig narkotikabrukare, eftersom de kvinnor som brukar narkotika 

bryter mot de normer som handlar om hur de förväntas bete sig. Kvinnliga narkotikabrukare 

ses även som mindre karaktärsstarka än de manliga och de ses som smutsigare och att de 

bedriver en orenare form av sexualitet än manliga (ibid, s. 211). Synen på kvinnor som 

dricker alkohol har därför sett liknande ut som den om kvinnor som brukar narkotika, då 

kvinnor inte har förväntats föra in element i kroppen som tolkas som farligt och ett tecken på 

bristande självkontroll. Därför har kvinnors alkoholkonsumtion setts som orent och ett tecken 

på förfall, medan det för männen har setts som en symbol för manlighet (ibid, s. 215). 

 

2.3 Normer i rättstillämpning 
De allmänna könsnormerna sammanfaller i stor utsträckning med de könsskillnaderna som 

finns i rättstillämpningen av tvångsomhändertagande enligt Lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (vidare LVU), där det har konstateras att tjejer diskrimineras 

och normen tillåter killar att dricka mer alkohol och oftare än tjejer, det vill säga att när det 

gäller alkoholkonsumtion är det som räknas som ett missbruk för tjejer inte ett missbruk för 

killar, alltså definieras missbruk bland tjejer på ett annat sätt än bland killar. Det innebär att 

tjejers könstillhörighet är avgörande. Vidare har det också visat sig att bedömningen av 

missbruket skiljer sig åt där tjejers sexuella och fysiska sårbarhet tas med i bedömningen, 

vilket det inte gör i killarnas bedömning. Detta kan kallas för ett dubbelt normsystem, där det 

finns ett för tjejer och ett för killar (Schlytter, 1999, s. 135). Vilket betyder att tjejer och killar 

beskrivs på olika sätt i rättstillämpningen, där tjejer definieras utifrån biologiska och 

kroppsliga kriterier, medan killarna beskrivs utifrån sina handlingar (ibid, s. 19). 

 

Kritik har riktats till utformningen av LVU, 3 § där man menar att tvångslagstiftningen bidrar 

till en diskriminering av tjejer, då paragrafen pekar på ett avvikande beteende från de 

grundläggande normer som finns i samhället. Samhällsnormerna bestämmer vad som anses 

vara ett korrekt eller icke korrekt handlande eller beteende i olika situationer, där det icke 

korrekta kan betraktas som ett normbrott. Detta är problematiskt med tanke på den bakgrund 

som föreligger för samhällets förväntningar på tjejers handlingar och beteende. 

Konstruktionen av lagen är inte utformad mot bakgrund av tjejers levda erfarenheter, då tjejer 

exempelvis är fostrade till att anpassa sig till andra, ta hänsyn och behaga. Därför anses tjejer 

ha en mer utsatt position än killar, i både fysiska och sexuella avseenden. Lagens konstruktion 

utgör därför en begränsning i tjejers handlingsutrymme, i form av att tjejers sociala situation 

inte beaktas, det vill säga att den aktiva handling eller beteende som ska uttrycka ett 

normbrott har en uteslutande funktion gentemot tjejer som innebär att de i detta sammanhang 

har ett snävare handlingsutrymme än killar. Kritiken utmynnar i ett omdöme att LVU 
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lagstiftningens 3 § bör ändras till en lagstiftning som bygger på tjejers erfarenheter och 

sociala situation (Schlytter, 1999, ss. 141-143).  

 

2.4 Missbruk och socialt arbete 
Inom socialtjänstens olika verksamheter innefattar arbetet att medborgare ska normaliseras 

och så långt som möjligt vara som andra och ha det som andra. Därför är det av vikt att inte 

särbehandla, stämpla eller utpeka missbrukande kvinnor och män när de blir föremål för LVM 

(Gustafsson, 2001, s. 141). Inom det sociala arbetets praktik och utbildning, finns det litteratur 

om missbruk som innehåller diskurser som gör tydliga åtskillnader om vad som är manligt 

och kvinnligt. Åtskillnaden resulterar i att kvinnor sexualiseras och biologiseras på samma 

sätt som skett genom historien, det vill säga att kvinnor framställs som något annat i 

förhållande till männen (Jmf. Beauvoir, 1949) (Fahlgren & Edvall, 2006, ss. 62, 65). Det kan 

vara ett uttryck för de könsnormer som finns i det svenska kulturarvet, vilken lätt 

rekonstrueras om kön tas för givet (Fahlgren & Edvall, 2006, ss. 62, 65). 

 

Socialsekreterare beskriver missbrukare och framställer dem genom olika typer av egenskaper 

i LVM anmälningar och utredningar, då handläggarna utgår från den vardagliga normen för 

hur kvinnor och män bör vara och därför går det att urskilja beskrivningar av egenskaper som 

är direkt negativa respektive positiva (Ekendahl, 2004, s. 179). Socialsekreterare beskriver i 

intervjuer hur LVM används som en nödlag, som skulle kunna användas i många fler fall än 

enbart när missbrukaren är på väg att avlida. De rekvisit som finns i lagen innebär att det 

krävs att en subjektiv riskbedömning görs, detta blir svårt då det har framkommit att 

socialsekreterarna ibland saknar förmågan att på ett objektivt sätt kunna definiera innebörden 

av vad som är “normalt” vilket gör att det finns en känsla av osäkerhet i beslutsprocessen som 

blir en anledning till att ansökningar om LVM idag reserveras för missbrukare som riskerar 

att avlida eller som befinner sig i en livshotande situation (ibid, s. 210–211).  

 

Det har påpekats ur rättssäkerhetssynpunkt att det finns en allvarlig brist att begreppet 

missbruk inte är definierat eller entydigt avgränsat i LVM. Kritiken menar att det visar en bild 

av att begreppet kan ha olika betydelser för olika vårdområden men även för olika 

socialsekreterare. Det kan ses som särskilt allvarligt i förhållande till att socialtjänsterna inte 

arbetar efter någon gemensam metod för att bedöma missbruk samt att det sällan framgår i 

utredningar hur ett ställningstagande är gjort (Gustafsson, 2001, s. 621). 

 

2.5 LVM 
För att undersöka huruvida missbrukares rättssäkerhet är tillförsäkrad har genomgång av 

rättsfallsmaterial och domstolsbeslut angående LVM gjorts och visar att det finns en 

könsskillnad gällande de tre specialindikationerna i LVM 4 §, 3 punkten, a) -c) (Gustafsson, 

2001, ss. 410, 420, 432). När det gäller hälsoindikationerna finns det skillnad mellan könen 

avseende de psykiatriska diagnoserna som visar att kvinnor beskrivs ha en något högre grad 

av minnesluckor, black-outs och återställarbehov. Kvinnorna beskrivs även i högre grad än 

männen ha paranoida föreställningar och ångest/panikattacker, medan männen beskrivs i 
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större utsträckning än kvinnorna ha hallucinationer, delirium tremens och ett aggressivt 

irritabelt beteende. Vanligt förekommande för båda könen är psykoser (ibid, s. 410). Gällande 

skadeindikationen beskrivs kvinnor som att de ofta försätter sig i utsatta positioner där de 

exempelvis riskerar att bli skadade. Vilket är ett argument när de omhändertas för att visa på 

kvinnornas sociala svårigheter (ibid, s. 432). Skillnader gällande den sociala indikationen 

visar att kriminalitet beskrivs vara mer förekommande bland männen men utslaget från arbete, 

bostad och socialförsäkring förekommer i samma utsträckning för kvinnor och män. Det 

framkommer dock att kvinnor vistas mer i missbrukarkretsar. Argumentet om att missbruket 

dominerar livsföringen, används mer för män än kvinnor. Männen beskrivs ha något högre 

förmåga att klara av sin ekonomi än kvinnorna. Ett vanligt förekommande argument för att 

kvinnor uppfyller den sociala indikationen handlar om deras oförmåga att ta hand om sina 

barn, det kan ha och göra med att det ofta är de som får vårdnaden om barnen efter 

skilsmässor. En annan förklaring kan vara de bakomliggande faktorer som exempelvis synen 

på den missbrukande kvinnan (ibid, s. 420–421). 

 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning  
De centrala frågorna som den tidigare forskningen ställer handlar om hur vi människor skapar 

kvinnligt och manligt i en social konstruktionsprocess samt hur vi genom genusordningen i 

samhället blir tilldelade en könsidentitet. Tidigare forskning har studerat synen på 

missbrukare där frågor om vilka föreställningar det finns om den missbrukande kvinnan och 

hur vi kan förstå stigmatiseringen av missbrukare. Forskningen har även ställt frågor om vad 

som händer när kön införlivas i en praktik som styrs av samhällets normer och värderingar 

och vars syfte är att återskapa och normalisera, samt hur socialsekreterare och rättstillämpare 

beskriver missbrukares livssituation. Även frågan om huruvida missbrukares rättssäkerhet är 

tillförsäkrad tas upp. För att finna svar på nämnda frågor har forskarna främst använt sig av 

olika kvalitativa textanalyser av domstolsmaterial, utredningar och anmälningar rörande LVM 

och LVU. Även intervjuer och deltagande observationer har gjorts beträffande missbruk och 

missbrukare. 

  

För att sammanfatta tidigare forskning kan vi konstatera att skapandet av kvinnligt och 

manligt upprätthålls genom en rad sociala praktiker, där bland annat sätten att beskriva 

kvinnor och män skiljer sig åt, inte minst i rättsutlåtanden, men också i 

missbruksbehandlingar och i hur kvinnor och män bemöts på en rad olika områden. Det är 

även något vi ständigt gör genom att agera utifrån de föreställningar som finns om vad kön är 

och ska vara. Forskningen inom missbruk och socialt arbete har visat att LVM används som 

ett sistahandsalternativ för att normalisera missbrukarna in i vad som anses vara normalt och 

att dessa könsnormer även skapas och rekonstrueras inom det sociala arbetets praktik och 

utbildning. Vidare kommer vi att använda aspekter av den tidigare forskningen i uppsatsen 

resultat- och analysdel. 

  

Fokus för uppsatsen är att förstå hur skillnader i bemötande, bedömningar och beskrivningar 

av kvinnor och män ser ut och därför är det centralt att förstå hur vi konstruerar könsnormer. 

För att förstå detta ställer vi oss frågor om hur kvinnor respektive män beskrivs samt om det 
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finns könsskillnader i bifallande domstolsbesluten enligt LVM, och svarar på dessa frågor 

genom att analysera domstolsbesluten utifrån en kvalitativ textanalys med en hermeneutisk 

ansats. Detta gör att det finns vissa likheter med denna uppsats och den tidigare forskning vi 

presenterat, de skillnader som finns rör främst uppsatsens omfattning och material. Genom att 

vi belyser forskningsområdet ovan, har vi inte presenterat forskning som handlar om hur 

genusordningen också kan innebära stigmatisering av män, och därför faller det sig naturligt 

att vi inte heller tagit upp forskning som belyser hur bruk och missbruk kan ses i relation till 

normalitet. 

 

För att kunna analysera skillnader i beskrivningen av kvinnor och män har vi använt den 

presenterade tidigare forskning som vägledning för hur vi sedan tolkat empirin i kombination 

med de teoretiska begreppen som följer. 

 

3.0 Teoretiska begrepp 
I följande avsnitt presenterar vi tre teoretiska begrepp: konstruktionism, stigma och genus. 

Begreppen är till hjälp för att kunna analysera domstolsbesluten utifrån ett genusperspektiv 

genom att undersöka om det finns en könsskillnad och hur kvinnor respektive män beskrivs 

och bedöms i rättstillämpningen av LVM samt hur synen på missbrukande kvinnor och män 

ser ut och skiljer sig åt, detta för att få en fördjupad förståelse om hur könsnormer kan 

konstrueras. Vi har valt dessa tre teoretiska begrepp eftersom vi anser att de är lämpliga för 

uppsatsen på så sätt att konstruktionism förklarar grunden till hur vi konstruerar kön genom 

våra attityder och språkbruk medan vi ser stigma som en följd av hur en social konstruktion 

kan komma att påverka de individer som möts av dessa attityder. Begreppet genus blir sedan 

ett exempel på hur en social konstruktion kan se ut, då vi kategoriseras som kvinnor och män. 

 

3.1 Konstruktionism  
Sociala konstruktioner sker alltid i en historiskt situerad social och kulturell kontext, där 

människor genom och i språket formulerar idéer om saker i världen och om sina praktiker. De 

benämner, kategoriserar och värderar ting: materiella och immateriella, icke-sociala och 

sociala. För att förstå hur dessa konstruktioner går till måste vi analysera det samhälle och de 

sociala strukturer inom vilka dessa skapas och centrala frågor blir då vilken makt olika 

individer har i dessa konstruktionsprocesser. Det som man skulle kunna kalla ett slags socialt 

konstruktionsarbete utgår inte från något tomrum utan är delar av processer som försiggår 

över tid. Därför kan man kanske hellre tala om en slags rekonstruktion av tidigare 

konstruktioner, där olika aktörer träder in i redan symboliskt mättade sociala rum, rum som 

också präglas av sociala, ekonomiska och politiska maktstrukturer. Därför blir det centralt att 

ställa frågan om makt, om vem det är som har tolkningsföreträde och makten att konstruera. 

För att finna svar på den frågan behöver vi sätta konstruktionen i sitt sammanhang (Hacking, 

1999, s. 23). 

  

Bakom varje social konstruktion finns idéer som är olika typer av uppfattningar, begrepp, 

trosföreställningar, attityder och teorier, som kan diskuteras, accepteras, formuleras, klargöras 
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och utmana. Idéerna kan även vara luddiga, enfaldiga, användbara och tydliga. Men idéer 

existerar alltid i en social kontext som Hacking beskriver som en matris. Denna utgörs bland 

annat av alla de personer, institutioner, sociala strukturer, för vilka konstruktionsprocessen är 

central. Det är inom denna matris som idéer formas och det finns där olika forum inom vilka 

begreppen definieras, dessa kan till exempel vara media, frågor i riksdagen och hur vi 

människor talar med varandra. Vidare konstrueras definitionerna av individer som är 

verksamma och ges makt av olika institutioner som till exempel socialstyrelsen, socialtjänsten 

och domstolar i form av till exempel domstolsbeslut och utredningar, som sedan ligger till 

grund för praktiker där människor handläggs, behandlas, uppfostras och bildas, som till 

exempel i behandlingshem, skolor och fängelser. Inom dessa verksamheter har professionella 

grupper som socialarbetare, kriminalvårdare, lärare och domare getts makt att både definiera 

saker och ting, och också handla på grundval av dessa kategoriseringar (Hacking, 1999, s. 38). 

  

Denna konstruktionsprocess som definierar och kategoriserar människor (Hacking, 1999, ss. 

24-25) kan göra att en kategori av människor (omgivna av en matris) kan komma att förändra 

hur somliga upplever sig själva, sina erfarenheter och sina handlingar vilket på ett indirekt sätt 

betyder att människor själva blir påverkade av kategoriseringar, eller att de blir socialt 

konstruerade som en särskild sorts person (ibid, s. 26). Detta kan kallas för spegeljaget 

(looking-glass self) alltså hur vi själva bygger upp en bild av hur andra människor ser på oss 

och agerar utifrån den (Cooley, 1922, s. 184). Men denna process inbegriper också hur 

institutioner, på grundval av hur grupper av människor kategoriseras, inrättar praktiker för 

handläggning och bemötande.  

 

3.2 Stigma  
Beträffande kategorisering och konstruktionsprocessen av människor kan begreppet stigma 

användas för att beteckna vissa människor som är avvikande, ovanliga och som bär på något 

som anses nedsättande angående en persons moraliska status, till exempel kan detta ske för 

utsatta personer så som missbrukare. I samhället idag finns det bestämda medel (vilket kan 

förstås som matriser enligt ovan), som kommer till användning för att dela in människor i 

kategorier samt vilka egenskaper som ska anses vara normala inom varje kategori. Det är den 

sociala strukturen som avgör vilka kategorier av människor som finns och det är de sociala 

spelreglerna som gör det enklare för oss att möta andra människor. Vid första anblick kan vi 

se på en annan människa, vilken kategori den tillhör och vilka sociala spelregler som finns 

därtill. Det finns dock undantag för oönskade egenskaper som inte innebär en stämpling och 

stigma, det är endast om egenskapen är oförenlig med hur vi anser att en viss typ av individ 

bör vara som den innebär stämpling och stigma (Goffman, 1963, ss. 9-10).  

 

Det finns olika typer av stigma där en av typerna handlar om fläckar på den personliga 

karaktären, detta kan till exempel vara alkoholister, självmordsbenägna, kriminella och de 

med psykiska rubbningar. Den attityd som “de normala” bemöter de personer med stigma, är 

ofta välmenande i form av olika sociala insatser som syftar till att lindra eller vända dem till 

det goda, då vi inte ser personen med stigma som en helt mänsklig varelse. Därför blir de 

välmenande insatserna ändå diskriminerande åtgärder som gör att vi på ett effektivt sätt 
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reducerar den stigmatiserades möjligheter, när vi gör detta byggs en stigmateori upp som 

befäster att den personen med stigma är underlägsen och representerar en fara (Goffman, 

1963, ss. 12-13).  

 

3.3 Genus  
Kvinnan kan ses som det andra könet i förhållande till männen som utgör “det normala”. Att 

kategorisera människor som den andre är inte något nytt i sig, då olika grupperingar av 

människor kan utgöra de andra om de är i minoritet, men kvinnor är inte en minoritet, kvinnor 

utgör lika stor andel av människorna på jorden som männen (Beauvoir, 1949, ss. 26-27). 

Uppdelningen innebär att kvinnor är underordnade män vilket resulterar i att kvinnor kan 

komma att få mindre möjligheter (ibid, s. 33), då männen representerar det positiva och 

neutrala medans kvinnorna framställs som det negativa, det kan exemplifieras genom att 

beskriva hur kvinnor kan få kommentarer av män som syftar till att de har fel och att männen 

är de som står för vad som är rätt (ibid, s. 24–45). 

 

Att kvinnor är det andra könet kan förstås utifrån det kända citatet “man föds inte till kvinna 

man blir det”. Detta blivande av en kvinna sker genom en aktiv konstruktion som innebär att 

kvinnor behöver ta olika vägar, möta svårigheter och motstridigheter på ett sätt som inte 

männen behöver göra. Dock behöver både kvinnor och män konstruera sig själva till att bli 

maskulina eller feminina och inta en plats i genusordningen i samhället eller förhålla sig till 

den identitet som de blivit tilldelad, detta görs genom hur vi uppträder i det dagliga livet 

(Connell, 2009, ss. 18-19). Det vardagliga språket och grammatiken är en viktig aspekt av 

genus, då begreppet genus oftast definieras som de kulturella skillnaderna mellan män och 

kvinnor som bottnar i den biologiska uppdelningen av hanar och honor. Genus kan betraktas 

som en social struktur där vi agerar utifrån varaktiga och vidsträckta mönster, denna sociala 

struktur är av ett speciellt slag då den har ett särskilt förhållande till våra kroppar (ibid, s. 22–

25). 

 

3.4 Sammanfattning av teoretiska begrepp 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att konstruktionsprocessen innebär att kön skapas i 

diskursiva och praktiska termer och att denna konstruktionsprocess innebär ett 

meningsskapande, hierarkiserande och normaliserande. Denna process innebär att vi skapar 

idealtyper och förväntningar om vad som anses vara rätt eller fel sätt att vara kvinna 

respektive man på. När man inte uppnår dessa förväntningar kan det resultera i bland annat 

stigma, där beteenden och grupper kan märkas som avvikare. Stigma kan hjälpa oss att förstå 

hur samhället förhåller sig till kvinnor och män som är missbrukare och de konsekvenser det 

för med sig, exempelvis hur socialnämnderna och Förvaltningsrätten beskriver kvinnor och 

män i domstolsbeslut enligt LVM. Genus hjälper oss att förstå hur synen på kön kan påverka 

hur vi bemöter, bedömer och beskriver kvinnor och män. Vi är dock medvetna om att det 

finns fler aspekter av begreppet genus men vi har valt att använda begreppet som ett exempel 

på hur vi konstruerar och kategoriserar kvinnor och män. 
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4.0 Metod och material  
I kommande avsnitt redogör vi och för ett resonemang om vår förförståelse och uppsatsens 

avgränsning, urval, empiri, metod, tillvägagångssätt, analysmetod, uppsatsens kvalité och 

trovärdighet samt etiska överväganden.  

 

4.1 Förförståelse 
Inom kvalitativa studier finns det en risk att forskarens egna förförståelse får en påverkan 

under studiens datainsamling och analys, därav är det av vikt att förklara och tydliggöra för 

egna utgångspunkter (Creswell, 2013, ss. 15-23). Inför uppsatsen har vi haft utgångspunkt 

från tidigare erfarenhet av att analysera domstolsbeslut samt från läsning av tidigare forskning 

som också granskat domstolsbeslut utifrån ett genusperspektiv. Utgångspunkterna har lett till 

en förförståelse om att det finns könsskillnader i domstolsbeslut. Därför kan resultat från 

tidigare forskning och egna mindre studier haft en viss påverkan på uppsatsens resultat- och 

analysdel, då vi använt oss av liknande kvalitativa metoder vilket kan ha bidragit till att vi fått 

fram ett liknande resultat och det är något som vi varit medvetna om och har därför strävat 

efter att tolka texterna så objektivt som möjligt. Dock har vi ingen förkunskap om vilka 

riktlinjer och verktyg som domare använder sig av när de gör bedömningar av LVM 

ansökningar i Förvaltningsrätten, och därför kan vi inte veta hur ett juridiskt omdöme går till. 

De kanske använder sig av standardiserade riktlinjer som vi inte kan ta del av. Därför utgår vi 

endast från den text som återfinns i domstolsbesluten och relaterar till tidigare forskning och 

teoretiska begrepp. 

 

4.2 Avgränsning och urval 
Med tanke på uppsatsens syfte och frågeställningar skulle den idealiska urvalsramen för 

uppsatsen bestå av alla de 100 helt eller delvis bifallande domstolsbeslut fattade enligt LVM 

under år 2017 i Förvaltningsrätten i Stockholm, dessa domstolsbeslut innebär att 

socialnämndens ansökan om LVM för den enskilde blir fastställd av Förvaltningsrätten. 

Genom att analysera alla bifallande domstolsbeslut från år 2017 i Stockholm, skulle vi kunna 

fånga hela gruppen som vi vill kunna uttala oss om (Esaiasson, et. al., 2017, s. 156). Det hade 

dock inte varit arbetsmässigt görbart med tanke på uppsatsens omfattning och tidsram, därför 

valde vi att göra ett strategiskt urval av ett mindre antal domstolsbeslut omfattande tjugo 

personer. Det strategiska urvalet är inte representativt för hela gruppen men eftersom detta är 

en kvalitativ studie strävar vi efter en analytisk generalisering av resultatet i förhållande till 

teori och tidigare forskning för att få fram allmängiltiga aspekter som kan förväntas peka på 

något väsentligt (ibid, 158–159), som tillexempel sätt att konstruera kön. De 20 

domstolsbeslut som vi har analyserat utgör en femtedel av alla domstolsbeslut enligt LVM år 

2017 vid förvaltningsrätten i Stockholm som hade utgången helt eller delvis bifall 

(Förvaltningsrätten, 2018).  

 

Den geografiska avgränsningen till Förvaltningsrätten i Stockholm är gjord mot bakgrund att 

vi uppsatsförfattare befinner oss i den delen av Sverige och för att kunna se hur en eventuell 
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könsskillnad kan se ut i en storstad, vilket vi tror skiljer sig från hur det kan se ut i en mindre 

ort på landsbygden. Det är intressant för oss att studera LVM i en storstad då vår utbildning 

har storstadsprofil och att de sociala problem som finns här är av en annan karaktär än i 

mindre städer. Vi har även varit konsekventa i avgränsningen av domstolsbeslut och endast 

valt ut bifallande LVM domstolsbeslut utifrån 4 §, för att vi vill kunna uttala oss om de 

personer som uppfyllt rekvisiten i LVM och blivit tvångsomhändertagna. Vi har valt att 

analysera domstolsbeslut som är fattade från juni till oktober 2017 då vi vill kunna uttala oss 

om hur det ser ut idag då insamlingen av domstolsbesluten skedde den 9 november. En annan 

avgränsning är att vi endast granskat den text i domstolsbesluten som återfinns under 

rubrikerna: yrkande, utredning i målet och Förvaltningsrättens bedömning, det vill säga att vi 

analyserat den text som innebär beskrivning av missbrukaren, eftersom det är relevant i 

förhållande till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

4.3 Empiri 
Val av empiri är gjord mot bakgrund av att alla som jobbar inom socialt arbetet behöver på ett 

eller annat sätt förhålla sig till lagar, förordningar och bestämmelser av olika slag (Hollander 

& Alexius Borgström, 2005, s. 129). Genom att ha domstolsbeslut som empiri kan vi 

undersöka huruvida rättssäkerheten är tillförsäkrad för missbrukande kvinnor och män och om 

likhets- och objektivitetsprincipen enligt RF gäller. Vidare har vi valt de domstolsbeslut som 

återfinns närmast i tiden för att få en bild hur det ser ut i dagsläget inom rättstillämpningen av 

LVM, domstolsbesluten är fattade från juni till oktober 2017. Val av antal domstolsbeslut 

gjordes mot bakgrund av uppsatsens omfattning. 

 

4.4 Metod  
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ textanalys som metod, då den är anpassad för att 

analysera texter eller ord och det föll sig därför naturligt eftersom vi har analyserat 

domstolsbeslut som består av sammanställda texter (Hjerm & Lindgren, 2014, s. 14). 

Metoden har använts för att nå en fördjupad förståelse genom att studera meningar och 

meningsskapande processer, med utgångspunkt att meningar är socialt eller intersubjektivt 

skapade i interaktioner och delade mellan aktörer (Esaiasson et. al., 2017, ss. 211–212). Vi 

har utgått från en förenklad och renodlad variant av kvalitativ textanalys som innebär tre 

grundprinciper: kodning, tematisering och summering (Lindgren, 2015, ss. 32-35), vilka vi 

redogör för under kommande rubrik.  

 

4.5 Tillvägagångssätt  
Insamlingen av empirin gick smidigt och utan problem eftersom vi har haft en grundlig 

planering och design om hur vi skulle gå tillväga (Hjerm & Lindgren, 2014, s. 20). Vi vet av 

tidigare erfarenhet att det är möjligt att begära ut domstolsbeslut från Förvaltningsrätten i 

Stockholm och begav oss därför dit. Hos Förvaltningsrätten blev vi väl bemötta och 

förklarade för den administrativa personalen avsikten med vårt besök, vi fick därefter hjälp att 
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samla in de domstolsbesluten fattade närmast i tid gällande beredande av vård enligt LVM. 

Personalen markerade de domstolsbeslut som gällde LVM i dompärmarna, dessa dompärmar 

innehåller alla domstolsbeslut fattade hos Förvaltningsrätten och är sorterade efter 

målnummer. Vi läste översiktligt de markerade domarna tills dess vi funnit 10 stycken helt 

eller delvis bifallande avseende kvinnor och 10 stycken helt eller delvis bifallande avseende 

män, som vi sedan begärde ut mot en administrativ avgift. Det hade varit intressant för oss att 

veta hur könsfördelningen av alla de 100 domstolsbesluten ser ut fattade under år 2017 i 

Förvaltningsrätten i Stockholm gällande helt eller delvis bifall till beredandet av vård enligt 

LVM, men den informationen återfinns inte i målförteckningen (Förvaltningsrätten, 2018). 

 

För att kunna sortera de insamlade domstolsbesluten reducerade vi texterna genom att 

identifiera de centrala drag som vi valt att studera, det gjordes genom att stryka under relevant 

text i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar. Därefter bearbetade vi texten och tog 

ut nyckelord i form av centrala begrepp för att sedan tillskriva dem koder, alltså reducerades 

texten ytterligare. Koderna som gav uttryck för samma innebörd delade vi upp i fem teman 

(Lindgren, 2015, ss. 37-38). De fem teman bestod av vilka paragrafer som tillämpats, typ av 

missbruk, tidigare insatser och sjukvård, egenskaper och beteende samt övriga 

omständigheter. Efter att vi kodat och tematiserat domstolsbesluten till den grad vi bedömt 

tillräcklig fortsatte vi genom att göra en summering (ibid, s. 41), för att kunna komma fram 

till allmängiltiga slutsatser. Denna process kan beskrivas i tre grundläggande steg som är 

reduktion av data (kodning), presentation av data (tematisering) och slutsatser och verifiering 

(summering) (ibid, s. 34). 

 

4.6 Analysmetod  
Uppsatsen bygger på en kvalitativ textanalys utifrån en hermeneutisk metodansats som är 

passande då vi undersökt hur kvinnor och män beskrivs i bifallande domstolsbeslut enligt 

LVM. Den hermeneutiska ansatsen syftar till att låta tolkningar växa fram i en växelvis 

process mellan det vi redan vet och nya observationer och erfarenheter, vilket innebär att 

analysen är iterativ och att vi har gått igenom texterna flera gånger (Lindgren, 2015, ss. 32-

35). Inom den hermeneutiska ansatsen finns den moderna hermeneutiken som syftar till att 

texten ska tolkas så objektivt som möjligt utan påverkan av våra egna intentioner, vilket är 

något som vi eftersträvat för att nå en ökad transparens (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 65). 

För att ställa oss kritiska till valet av den moderna hermeneutiken som innebär en objektiv 

tolkning, kan det påpekas att den inte är särskilt avgränsade, men för att försöka avgränsa och 

undvika att vara partiska har vi använt den första och tredje dimensionen av hermeneutisk 

tolkning. Den första dimensionen syftar till att analysera upphovspersonernas beskrivningar, i 

detta fall är det socialnämnderna genom deras utredningar som framkommer i 

domstolsbesluten och Förvaltningsrättens bedömning. Detta har gjorts för att skapa kunskap 

om aktörerna som är med och producerat texterna och för att finna vilka föreställningar och 

innebörder som de uttryckt. Vi har även strävat efter att kunna förstå vad texterna säger om 

det omgivande samhället och den kultur där texterna producerats, vilket gjorts genom att 

applicera den tredje dimensionen inom hermeneutiken som syftar till att skapa förståelse för 

vilka samhällsföreträdare som framför vissa idéer. Detta kan bidra till en förståelse för 
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samhällsstrukturer i form av dominerande idéer, värderingar och samhällsnormer som kan 

tolkas utifrån texter (Fejes & Thornberg, 2015, ss. 178-180).  

 

4.7 Uppsatsens kvalité och trovärdighet 
Trovärdigheten och validiteten i kvalitativa studier måste diskuteras och de behöver bedömas 

annorlunda än vad som gäller inom den kvantitativa forskningen. I denna kvalitativa uppsats 

som innebär ett litet urval eftersträvas en hög intern validitet genom att vi på ett detaljerat och 

intensivt sätt undersöka ett mindre antal domstolsbeslut. Validiteten handlar här om att finna 

meningsfulla insikter genom att skapa en tydlig bild av det fenomen som vi undersökt och om 

att presentera analysen på ett tydligt och informationsrikt sätt. Validiteten kan även kopplas 

till vår egna förmåga att analysera empirin och vår förmåga av att kontrollera, ifrågasätta och 

teoretiskt tolka upptäckter som är av betydelse (Larsson, 2005, ss. 116-117). Validitet innebär 

även hur väl man har analyserat och identifierat det man avsett att undersöka (Fejes & 

Thornberg, 2015, ss. 257-258), och därför har vi i genomförandet av denna uppsats analyserat 

och identifierat det som vi avsett att undersöka med hjälp av en kvalitativ textanalys utifrån en 

hermeneutisk metodansats för att kunna svara på uppsatsen syfte och frågeställningar samt för 

att kunna nå en fördjupad förståelse om hur könsnormer konstrueras. 

 

Vi har eftersträvat att nå en analytisk generalisering som innebär att vi kan uttala oss om 

några allmängiltiga aspekter som kan tänkas gälla för alla kvinnor och män som bereds vård 

enligt LVM i Stockholm år 2017 (Esaiasson et. al., 2017, ss. 158–159), eller andra liknande 

kvalitativa studier. Vi vill uppnå en analytisk generalisering som grundar sig på en teoretisk 

analys där vi har en påståendelogik och argumentation som i sin tur har sin grund i de för 

uppsatsens valda teoretiska begrepp. Vi vill även klargöra vilka belägg vi har för vissa 

påståenden för att möjliggöra för läsaren att i sin tur bedöma möjligheten för generalisering 

(Larsson, 2005, s. 118) och därigenom uppnå en överförbarhet till allmängiltiga aspekter och 

andra liknande studier. 

 

Vad det gäller uppsatsens trovärdighet har vi försökt att vara så transparenta som möjligt 

genom att på ett fullständigt och tydligt sätt redogöra för hur vi har gått tillväga genom alla 

faser i uppsatsprocessen. Slutligen för att försöka stärka och bekräfta uppsatsens tillförlitlighet 

har vi eftersträvat att inte låta personliga värderingar påverka utförandet och slutsatserna 

(Bryman, 2011, ss. 354-355). Det har gjorts genom att vi tolkat så objektivt som möjligt 

utifrån den hermeneutiska metodansatsen samt utgått från uppsatsens teoretiska begrepp och 

tidigare forskning i analysen av domstolsbesluten. Vi har även haft i åtanke att använda oss av 

teoretiska originalkällor av de teoretiska begreppen, men för att kunna relatera teorierna till 

nutid har vi kompletterat med aktuell tidigare forskning. 

 

4.8 Etiska överväganden  
Inom ramen för uppsatsen handlar de etiska övervägandet om att de personer som 

domstolsbesluten avser inte själva har valt att delta i denna uppsats. Därför har vi valt att 

behandla deras uppgifter med största möjliga konfidentialitet, genom att inte namnge 
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personerna i uppsatsen utan istället har vi namngett dem till kön och nummer, det vill säga att 

vi värnat om personernas egna fysiska och psykiska integritet (Vetenskapsrådet, 2017, ss. 41, 

75) Vi har även bytt ut namn på platser i de citat vi valt att ha med till X, eftersom texterna 

innehåller mycket känslig information. För att vara så transparenta som möjligt har vi valt att 

bifoga målnummer på de domstolsbeslut som vi analyserat, eftersom det gäller offentliga 

handlingar. Vissa domstolsbeslut föreligger det dock sekretess för enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) (vidare OSL) (ibid, s. 74). Med tanke på uppsatsens omfattning och 

etiska ställningstagande har vi valt att inte begära ut domstolsbeslut som det föreligger 

sekretess för, eftersom det skulle kräva att vi genomgick en sekretessprövning vilket framgår 

av OSL 1 kapitel, 1 §. 

 

Vi har även gjort ett etisk övervägande om att vi inte bifoga målförteckningen över LVM i 

Förvaltningsrätten i Stockholm för år 2017 som bilaga, då den innehåller känslig information 

så om namn på den enskilde i varje domstolsbeslut samt vilken stadsdel det gäller. Vi har 

endast angett målförteckningen som en referens. 

  

Frågor som vi ställt oss inför granskning av domstolsbesluten handlar om vilka konsekvenser 

en publicering av uppsatsen får för de personer och för den grupp som de representerar (Kvale 

& Brinkman, 2014, s. 105), det vill säga de personer som domstolsbesluten handlar om samt 

gruppen missbrukande kvinnor och män som tvångsvårdas enligt LVM i Stockholm. Därför 

har vi behövt väga konsekvenserna av den skada som deltagarna kan lida av och de 

vetenskapliga fördelar som deras deltagande i uppsatsen ger. Den etiska principen handlar om 

att minimera risken för att en undersökningsperson lider skada (s.110). Vilket är av särskild 

vikt för denna uppsats då vi inte har möjlighet att fråga personerna om deras samtycke. Vi har 

även haft i åtanke att minimera eventuellt lidande för personerna i domstolsbesluten genom att 

inte ta med fler citat än vad som är nödvändigt för att kunna skriva en tydlig och innehållsrik 

resultat- och analysdel. Därför innebär vår roll som uppsatsförfattare att vi eftersträvat ett 

moraliskt och ansvarsfullt undersökningsbeteende genom att vara transparenta och följa de 

etiska riktlinjer som återfinns i Vetenskapsrådets publikation om god forskningssed. 

 

5.0 Resultat och analys 
I följande resultat- och analysdel presenteras det resultat vi funnit i form av fem olika teman: 

”Tidigare insatser”, ”Hur kvinnor och mäns missbruk beskrivs”, ”Fysiska konsekvenser av 

missbruket”, “Psykiska konsekvenser av missbruket” och “Sociala konsekvenser av 

missbruket”. Utifrån de analyserade texterna i domstolsbesluten har vi valt ut relevanta 

resultat i förhållande till uppsatsens syfte och frågeställningar. Vi har analyserat resultatet i 

relation till uppsatsens tre valda teoretiska begrepp och tidigare forskning. I slutet av detta 

avsnitt summerar vi de resultat som vi anser kan peka på några allmängiltiga aspekter och det 

gör vi genom att redogöra för hur bilden av den idealtypiska missbrukande kvinnan respektive 

mannen beskrivs. Vi valt att endast analysera den text i domstolsbesluten som återfinns under 

rubrikerna: yrkande, utredning i målet och Förvaltningsrättens bedömning, som handlar om 

missbrukarnas livssituation och hälsotillstånd där uppgifter från läkarintyg, bakgrund inom 

missbruksvården och även eventuell tidigare kontakt med socialtjänsten behandlas. 



19 

 

Uppgifterna beskrivs genom att Förvaltningsrätten redogör för specialindikationerna som 

gäller för den enskilde missbrukaren. 

 

Resultatet nedan visar på likheter och skillnader i hur de missbrukande kvinnorna och männen 

beskrivs i domstolsbesluten. Vi har valt att lyfta fram centrala citat från empirin och vi har 

eftersträvat att citaten ska vara av samma antal från kvinnorna som männen, i de fall som de 

finns, då vi vill ge en bild av hur båda könen beskrivs i domstolsbesluten. 

 

5.1 Tidigare insatser 
Vi vill först redogöra för en övergripande skillnad gällande kvinnor och mäns bakgrund av 

tidigare insatser. Vi har valt ut fyra citat som representerar denna könsskillnad. 

 

 Kvinna nr. 6 “...har vårdats enligt LVM vid två tidigare tillfällen…”  

 Kvinna nr. 4 “...tidigare har varit föremål för både LVM och för flera frivilliga 

insatser...” 

 Man nr. 13 “...omhändertagits enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av 

berusade personer m.m. (LOB) cirka fyrtio gånger, varav mer än tjugo gånger sedan 

juni 2017.”  

 Man nr. 18 “Han har haft LVM-vård ett flertal gånger de senaste åren…” 

 

I domstolsbesluten framgår det att både kvinnor och män har varit föremål för frivilliga 

insatser och tvångsåtgärder som exempelvis omhändertagande av berusad person (Lag 

1976:511) och tvångsvård enligt LVM. En könsskillnad som vi har funnit är att männen 

beskrivs ha en längre och mer omfattande bakgrund av tidigare insatser än kvinnorna. Detta 

gör att vårt resultat sammanfaller med den aktuella statistiken över intagna på institutioner för 

LVM (Socialstyrelsen, 2017, s. 1) som visar att männen är i majoritet. Statistik över 

alkoholkonsumtionen i Sverige visar även att män dricker mer alkohol än kvinnor (CAN, 

2017, s. 5). 

 

Att det är fler män än kvinnor som varit och är föremål för LVM och andra tidigare insatser 

tror vi kan ha att göra med den könsnorm som har funnits och fortfarande finns kvar i 

samhället, denna norm kan ha bidragit till ett förhållningssätt som accepterar att män brukar 

mer och oftare alkohol och narkotika än kvinnor. Viss forskning har även kommit fram till att 

mäns maskulinitet inte sätts på prov på samma sätt som de missbrukande kvinnornas 

femininitet (Jmf. Mattsson, 2005 & Schlytter, 1999). Denna könsnorm kan leda till att vi ser 

olika på missbrukande kvinnor och män, vilket kan innebära att det anses vara mer accepterat 

för män att bruka alkohol och narkotika. Detta skulle kunna vara en anledning till att männen 

blir föremål för fler insatser än kvinnorna. Resultatet kan även bero på andra bakomliggande 

faktorer som till exempel att det kanske inte skrivs ut i alla domstolsbeslut att personen i fråga 

har varit föremål för tidigare insatser och redan är känd av både socialnämnden och 

Förvaltningsrätten sedan innan. 
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Att mäns maskulinitet inte sätts på prov när det brukar alkohol och narkotika, har att göra med 

att det genom historien ansetts varit mer accepterat och tillåtande, eftersom det setts som 

manligt och tufft att bruka alkohol och narkotika i större omfattning än kvinnorna (Jmf. 

Mattsson, 2005 & Lander, 2003). Men det anses inte vara tufft och manligt om ett missbruk 

av alkohol och narkotika leder till att den enskilde blir omhändertagen enligt LOB flertalet 

gånger. Vi tolkar därför att detta kan vara missgynnande för både missbrukande kvinnor och 

män, då kvinnor får ett snävare handlingsutrymme och sina livsmöjligheter mer begränsat när 

de tvångsomhändertas i ett tidigare stadium medans männens missbruk hinner gå längre. 

 

Missbrukande kvinnor och män som är föremål för LVM utgör en stigmatiserad grupp i 

samhället. Denna stigmatisering sker genom att det i samhället finns bestämda medel för att 

dela in personer i kategorier och vilka egenskaper som anses vara normala inom varje 

kategori, där vissa egenskaper anses vara accepterade och andra inte. Det är endast om 

egenskaperna är oförenliga med hur vi anser att personen bör vara som det innebär stämpling 

och stigma. De som befästs med stigma av “de normala” blir bemötta med en viss attityd, 

denna attityd kan leda till sociala insatser som syftar till att vända den stigmatiserade personen 

till det bättre, i detta fall handlar det om att hjälpa den enskilde ifrån sitt missbruk. Dessa 

välmenande insatser kan dock bidra till en ytterligare diskriminering och begränsa den 

stigmatiserade personens möjligheter då “de normala” inte ser personer med stigma som helt 

mänskliga. Det kan innebära att de välmenande insatserna kan få motsatt effekt och att vi på 

ett effektivt sätt reducerar den stigmatiserade personens (missbrukarens) möjligheter (Jmf. 

Goffman, 1963). Vi tolkar att LVM är en av dessa välmenade insatser som kan få motsatt 

effekt. 

 

5.2 Hur kvinnor och mäns missbruk beskrivs 
Utifrån de analyserade texterna i domstolsbesluten har vi funnit en skillnad gällande hur 

kvinnor och mäns missbruk beskrivs. 

 

 Kvinna nr. 4 “...hon trots detta har fortsatt sitt allvarliga och destruktiva missbruk.” 

 Kvinna nr. 2 “...bedöms det finnas en oerhörd risk att hon dör på gatan till följd av det 

destruktiva missbruket.” 

 Man nr. 11 “...riskerat att avlida inom ett par veckor om han fortsätter sitt missbruk.” 

 Man nr. 12 “...hans missbruk lett till följd sjukdomar som kan leda till att han avlider 

om han inte tar emot behandling för dem.” 

 

Resultatet visar att både kvinnor och män beskrivs ha ett destruktivt leverne men att det inte 

beskrivs på samma sätt utan kvinnorna beskrivs ha ett destruktivt missbruk och beteende 

medan männen beskrivs få så omfattande fysiska konsekvenser av missbruket att de riskerar 

att avlida. Männen destruktiva levernet beskrivs alltså inte nödvändigtvis med ordet 

destruktivt. Detta resultat har vi funnit när vi har tittat på vissa detaljer i hur omdömen 

uttrycks i domstolsbesluten. 
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Vi menar att detta är ett missvisande sätt att beskriva männen på då de också har ett 

destruktivt leverne eftersom de utsätter sin hälsa för allvarlig fara genom sitt missbruk. Att vi 

tillskriver könen olika egenskaper på detta sätt kan förstås utifrån att det finns idéer som är 

olika typer av uppfattningar, begrepp och attityder som vi bemöter kvinnor och män med 

(Jmf. Hacking, 1999). Idéerna formas inom den sociala kontexten som vi alla befinner oss i 

och kommer till uttryck i bland annat domstolsbesluten genom beskrivningar av missbruket, 

där kvinnor och män inte beskrivs på samma sätt utan kvinnorna beskrivs ha ett destruktivt 

missbruk och beteende medan männen beskrivs få så omfattande fysiska konsekvenser av 

missbruket att de riskerar att avlida. Vi tolkar att denna skillnad i detaljer i omdömen kan bero 

på vilka personer som skriver utredningarna och vilka domare som bedömer i 

Förvaltningsrätten, då det kan vara en skillnad i hur man bemöter, bedömer och beskriver 

missbrukande kvinnor och män beroende på man är en ung kvinna eller en äldre man. 

 

Att männen destruktiva levernet inte nödvändigtvis beskrivs med ordet destruktivt tror vi 

handlar om synen och förväntningarna på mäns egenskaper i samhällets sociala kontext, då 

män har ansetts vara det överordnade könet och kvinnan har ansetts vara det underordnade. 

Kvinnan kan i och med denna syn anses vara i behov av skydd från samhället då 

förväntningarna på hur en kvinna ska vara inte uppfylls när hon begår ett normbrott genom 

sitt missbruk (Jmf. Beauvoir, 1949). Det kan även ha att göra med att kvinnor med 

narkotikamissbruk har en kortare introduktionsperiod till missbruket än vad männen har och 

att detta förlopp generellt är mer destruktivt (Alm, 2015, s. 113). 

 

Utifrån de analyserade domstolsbesluten kan vi konstatera att LVM används som en nödlag 

då missbrukare beskrivs riskera att avlida till följd av missbruket och detta gäller särskilt för 

männen. Att LVM används som en nödlag innebär att tvångsvården inte sker i ett tidigt 

stadium av missbruket. Därför anser vi att motivet med lagen inte återspeglas i 

domstolsbesluten då missbrukarna inte är i ett tidigt stadium av missbruket utan det handlar 

ofta om akuta skeden (Ekendahl, 2004 & G.Sigurdsen, 1987/88). 

 

5.3 Fysiska konsekvenser av missbruket 
Enligt hälsoindikationen i LVM 4 §, 3 punkten a), framgår det att lagen ska skydda den 

enskilde när denne utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara. Nedan 

presenterar vi några citat angående missbrukarnas fysiska hälsa. 

 

 Kvinna nr. 2 “...har vidare smittats av två allvarliga sjukdomar och sköter i nuläget 

inte medicineringen.” 

 Kvinna nr. 8 “...testades positivt för viss narkotika men att hennes blodprover, 

inklusive levervärden, var normala. Det bedömdes dock som sannolikt att hennes 

funktionsnivå påverkas mycket negativt av missbruket.” 

 Man nr. 20 “...med komplikationer i form av bl.a. lever-sjukdom, åderbråck i 

matstrupen samt allvarliga abstinensreaktioner. 

 Man nr. 13 “...har delirium tremens och epileptiska kramper i abstinensfas...” 
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I dessa citat beskrivs männen ha mer omfattande fysiska konsekvenser till följd av missbruket 

än kvinnorna. Till exempel beskrivs ingen av kvinnorna ha delirium tremens som är en 

alkoholabstinens komplikation. Resultatet kan jämföras med tidigare forskning som också 

funnit att det är männen som i större utsträckning lider av delirium tremens (Jmf. Gustafsson, 

2001). Utifrån de analyserade domstolsbesluten har vi även funnit att männen missbrukar 

alkohol i större omfattning än kvinnor vilket kan vara en förklaring till att denna fysiska 

konsekvens är mer vanlig för männen då delirium tremens är en alkoholabstinens 

komplikation.  

 

Vårt resultat visar även att männens fysiska konsekvenser av missbruket hinner gå längre än 

för kvinnorna. Det kan bero på att normen tillåter män att bruka alkohol och narkotika i större 

omfattning, vilket kan leda till att männen utsätter sin fysiska hälsa för större risk. Detta kan 

också ha att göra med den bakomliggande faktorn om synen på den missbrukande kvinnan 

som har inneburit att kvinnor inte anses föra in element i kroppen som kan vara farligt och ett 

tecken på bristande självkontroll och förfall, medans männens bruk av alkohol i vissa fall kan 

vara en symbol för manlighet (Jmf. Lalander, 2001). 

 

5.4 Psykiska konsekvenser av missbruket 
Beträffande de psykiska konsekvenserna av missbruket med vad som avses i 

hälsoindikationen, har vi sett att både kvinnor och män beskrivs utsätta sin psykiska hälsa för 

allvarlig fara men att det läggs mer vikt vid att beskriva kvinnornas psykiska hälsa. 

 

 Kvinna nr. 8 “har flera psykiatriska diagnoser bland annat psykiska störningar 

orsakade av droger...” 

 Kvinna nr. 6 “...psykoser i samband med amfetamintoxikation. Hon har även en 

psykiatrisk sjukdom som inte är under behandling på grund av missbruket. Det 

framkommer också att hon utsätts för återkommande trauman i sin livssituation.” 

 Man nr. 17 “Hans psykiska hälsa är starkt påverkad av missbruket; han har depressiva 

symtom och starka ångestpåslag…” 

 Man nr. 16 “Vid fortsatt missbruks risk för allvarliga somatiska komplikationer och 

även konsekvenser för han psykiska hälsa.” 

 

Vi har funnit att kvinnor och män beskrivs utsätta sin psykiska hälsa för allvarlig fara på 

liknande sätt, men vi har också sett en skillnad gällande de psykiatriska diagnoserna som 

beskrivs på ett mer formaliserat och omfattande sätt för kvinnorna. En förklaring till att 

missbrukare beskrivs utsätta sin psykiska hälsa för allvarlig fara tror vi kan ha att göra med 

bilden av missbrukare som misslyckade när de avviker från kulturella normer och värderingar 

om hur de ska och bör vara. Genom att de blir kategoriserade som misslyckade och avvikande 

befästs de därför med stigma (Jmf. Goffman, 1963). Detta kan även ha att göra med hur vi 

bemöter och beskriver missbrukande kvinnor och män, vilket gör att de blir konstruerade som 

en särskild sorts person och kan komma att förändra hur de upplever sig själva, sina 
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erfarenheter och sina handlingar (Jmf. Hacking, 1999). Denna kategorisering och 

konstruktionsprocess kan komma att bidra till att missbrukare mår psykiskt sämre på grund av 

hur de själva bygger upp en bild av hur andra människor ser på dem och agerar sedan utifrån 

det (Cooley, 1922).  

 

Att det läggs mer vikt på kvinnornas psykiska hälsa och att den beskrivs på ett mer 

formaliserat och omfattande sätt kan bero på att det finns fler föreställningar om “den 

missbrukande kvinnan” än mannen och därför är det något som kan komma att införlivas i 

kvinnornas självbild då hon är utsatt för en större stigmatisering (Lander, 2003). Vilket kan 

resultera i att spegeljaget (Cooley, 1922) blir starkare hos de missbrukade kvinnorna än 

männen. 

 

Skadeindikationen i LVM 4 §, punkt 3, c) tillämpas om den enskilde kan befaras komma att 

allvarligt skada sig själv eller någon närstående. I indikationen ryms även risken för 

suicidalitet, som kan vara en psykisk konsekvens av missbruket. 

 

 Kvinna nr. 7 “Hon har riskfaktorer för suicid i form av missbruk, pressad psykosocial 

situation, självskadebeteende och depressiva besvär.” 

 Kvinna nr. 10 “Hon har i samtal med anhöriga samt med socialsekreterare vid 

Vuxenenheten suicidhotat.” 

 Man nr. 11“...det finns en risk för att han utför suicidala impulshandlingar under 

berusning…” 

 Man nr. 17 “...med förhöjd suicidalitet och självskadebeteende som följd.” 

  

Vi har funnit att både kvinnor och män beskrivs vara suicidala men att kvinnorna beskrivs 

som suicidala i en större omfattning än männen. Att missbrukarna beskrivs som suicidala kan 

bero på att de är stigmatiserade och betraktas ha brister på den personliga karaktären, vilket 

till exempel alkoholister, suicidala och de med psykiska rubbningar anses ha av de som utgör 

“de normala” (Goffman, 1963). Att kvinnorna beskrivs vara mer suicidala än männen tolkar 

vi kan bero på att kvinnliga missbrukare utsätts för ett dubbelt förtryck, då kvinnor både 

tillhör den stigmatiserade gruppen missbrukare och utgör det underordnade och andra könet. 

Detta synsätt kan medföra att den missbrukande kvinnan ses som mindre karaktärsstark och 

smutsigare än den missbrukande mannen (Jmf. Schlytter, 1999 & Lander, 2003). Vidare kan 

könsskillnader avseende suicidalitet förstås på samma sätt som könsskillnaderna angående 

risk att utsätta sin psykiska hälsa för allvarligt fara till följd av missbruket, i likhet med 

resonemanget ovan om varför kvinnorna beskrivs på ett mer omfattande sätt avseende den 

psykiska hälsan (Jmf. Lander, 2003 & Cooley, 1922). 
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5.5 Sociala konsekvenser av missbruket 
Den sociala indikationen i LVM 4 §, punkt 3, b) tillämpas när den enskilde löper en uppenbar 

risk att förstöra sitt liv. Resultatet visar att både kvinnorna och männen beskrivs löpa en 

uppenbar risk att förstöra sitt liv och de sociala konsekvenserna har redan inträffat. 

 

 Kvinna nr. 1 “...saknar egen bostad. Flera av de sociala skadeverkningarna... 

konstateras redan ha inträffat.” 

 Kvinna nr. 2 “...är bostadslös sedan flera år tillbaka.” 

 Man nr. 13 “...har saknat telefon och stadigvarande bostad och har sovit utomhus.” 

 Man nr. 16 “...och att han avhyst från bostad.” 

 

De sociala skadeverkningarna beskrivs redan ha inträffat för både kvinnor och män. Det 

innebär att de befinner sig i ett socialt utanförskap som kan betyda att de är långt ifrån 

arbetsmarknaden, saknar sysselsättning, nätverk och anses ha försämrade chanser till ett 

normalt liv. Denna likhet mellan könen handlar bland annat om social och ekonomisk 

utsatthet, vilket är något som sammanfaller med tidigare forskning som kommit fram till 

liknande resultat (Jmf. Gustafsson, 2001 & Alm, 2015). Trots att resultatet visar en likhet 

gällande de sociala skadeverkningarna för missbrukande kvinnor och män, har vi funnit en 

skillnad som visar att det beskrivs vara fler kvinnor än män som saknar bostad. Detta tror vi 

kan ha att göra med att kvinnan genom historien har ansetts vara det andra och underordnade 

könet (Jmf. Beauvoir, 1949) och därför kan det ses som mer problematiskt och farligt för en 

kvinna att vara bostadslös då hon hamnar i en mer utsatt position än mannen (Jmf. Connell, 

2009). Detta kan medföra att de som bedömer och beskriver kvinnor och män i 

domstolsbesluten ser det som mer problematisk när missbrukande kvinnor är bostadslösa.  

 

Avseende de sociala konsekvenserna av skadeindikationen i LVM 4 §, c) som tillämpas om 

den enskilde kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående, har vi 

funnit att det endast är kvinnorna som beskrivs vara eller ha varit utsatta i någon form. 

 

 Kvinna nr. 2 “Hennes missbruk och livsföring medför att hon vistas i miljöer där hon 

riskerar att utsättas för skada.” 

 Kvinna nr. 6 “Hon har utsatts för våldsbrott…” 

 Kvinna nr. 7 “...att hon utsatt sig för riskfyllda situationer och blivit omhändertagen av 

polis.” 

 

Av citaten att utläsa beskrivs ingen av männen i domstolsbesluten som utsatta eller att de har 

varit utsatta i någon form, det innebär att de till exempel inte beskrivs försätta sig i någon 

situation där de riskerar att utsätta sig själv för skada. Vi tolkar detta som en missvisande 

beskrivning av männen eftersom vi anser att de också är utsatta då de uppfyllt rekvisiten i 

LVM 4 §. Samt att de sociala skadeverkningarna beskrivs redan ha inträffat för såväl 

kvinnorna som männen. 
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Detta resultat kan jämföras med tidigare forskning som funnit att missbrukande kvinnor ofta 

beskrivs försätta sig i utsatta positioner (Gustafsson, 2001). Vilket kan förklaras med att 

görandet av kön sker genom en aktiv konstruktion som innebär att kvinnor behöver ta olika 

vägar, möta svårigheter och motstridigheter på ett sätt som männen inte behöver göra. Detta 

kan komma till uttryck genom hur vi talar i det vardagliga språket och genom grammatiken 

(Jmf. Connell, 2009), vilket blir tydligt då kvinnorna i domstolsbesluten beskrivs som utsatta 

och inte männen. 

 

Vidare visar de sociala konsekvenserna av skadeindikationen att det är fler kvinnor än män 

som beskrivs utsätta sina närstående för skada. Det är endast en man som beskrivs utsätta en 

närstående för skada. 

 

 Kvinna nr. 1 “...dottern har beretts vård enligt LVU” 

 Kvinna nr. 8 “...hon har varit hotfull mot sin mamma…” 

 Kvinna nr. 10 “...hon ska ha uttryckt suicidhot till både hennes syster och sambo.” 

 Man nr. 19 “...riskerar att utsätta sin dotter för fara genom att missbruka…” 

 

Detta resultat tror vi kan ha att göra med de normer som finns i samhället inom vilka flickor 

och pojkar uppfostras och för vad som anses vara ett kvinnligt respektive manligt socialt 

accepterat beteende, där kvinnor och män behöver konstruera sig själva till maskulina eller 

feminina och förhålla sig till den identitet de blivit tilldelade, detta sker genom hur vi 

uppträder i det dagliga livet (Connell, 2009, ss. 18–19). Detta medför att vi har olika 

förväntningar på kvinnor och män där vi till exempel kan förvänta oss att kvinnor ska anpassa 

sig till andra, ta hänsyn och behaga (Schlytter, 1999, ss. 141–143). Vi tänker att detta kan vara 

en faktor till den skillnad vi funnit i domstolsbesluten om att kvinnorna beskrivs utsätta sina 

närstående för skada. Vi har även funnit att en kvinnas barn beskrivs tvångsomhändertas 

enligt LVU, vilket är ett resultat som är i likhet med tidigare forskning som funnit att 

oförmåga att ta hand om sina barn är ett vanligt förekommande argument för att kvinnor 

uppfyller rekvisiten i lagen. Detta kan ha att göra med att kvinnor ofta är de som ansvarar för 

barnen då de oftast får vårdnaden av barnen i skilsmässor (Gustafsson, 2001). Med bakgrund 

av detta tror vi att männens risk att utsätta sina närstående för skada inte beskrivs i lika stor 

omfattning i domstolsbesluten. 

 

Slutligen har vi valt att ta med ett fall där vi funnit att det sexuella umgänget tas med i 

beskrivningen av en kvinnas missbruk. Vi anser att det är relevant att ha med i förhållande till 

tidigare forskning som kommit fram till att kvinnors sexuella sårbarhet tas med i 

bedömningen av missbruket. 

 

 Kvinna nr. 8 “...tagit emot äldre män i sin lägenhet...hon också uppgett under 

utredningen att hon säljer sexuella tjänster för att finansiera sin drogkonsumtion.” 

 

Beskrivningen av denna kvinnliga missbrukaren är i likhet med tidigare forskning om 

tvångsvård enligt LVU, som visat att samhällsnormerna bestämmer vad som anses vara ett 
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korrekt eller icke korrekt handlande eller beteende i olika situationer, där det icke korrekta 

kan betraktas som ett normbrott. Citatet ovan är ett exempel på detta då bedömningen av 

missbruket mellan könen skiljer sig åt, då denna kvinnas sexuella umgänge tas med i 

bedömningen, vilket det inte gör i någon av männens fall (Jmf. Schlytter, 1999). Detta tror vi 

kan bero på samhällets förväntningar på tjejer och kvinnors handlingar och beteende och att 

dessa förväntningar konstrueras i en process av personer, institutioner och sociala strukturer 

(Jmf. Hacking, 1999). Att detta beskrivs och tas med indikerar på att synen på den 

missbrukande kvinnan gör att det kan anses var accepterat att beskriva en kvinnas personliga 

sexuella umgänge. Vilket vi tokar som ett intrång på den personliga integriteten och är 

oförenligt med SoL kap 1, 1§ om att socialtjänstens verksamhet skall bygga på respekt för 

människans integritet. 

 

5.6 Slutsatser 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser vi funnit utifrån resultatet och analysen som vi anser 

kan peka på några allmängiltiga aspekter i form av diskursiva konstruktioner om hur 

idealtypen av missbrukande kvinnor och män kan se ut. Vi har kommit fram till att 

Förvaltningsrätten ger uttryck för både likheter och skillnader i beskrivningen av 

missbrukande kvinnor och män. De skillnader vi funnit sammanfaller till stor del med de 

allmänna könsnormerna i samhället vilka återspeglas i domstolsbesluten genom att det görs 

åtskillnader mellan vad som är kvinnligt och manligt, det innebär att det finns olika sätt för att 

beskriva missbrukande kvinnor och män på.  

 

Idealtypen av den missbrukande kvinnan blir till då hon konstrueras genom sättet vi bemöter, 

beskriver och bedömer henne. Detta är något som kan leda till att hon blir stigmatiserad både 

som missbrukare och som kvinna, då hon är det underordnade könet, vilket i sin tur kan 

innebära att hon utsätts för ett dubbelt förtryck. Den missbrukande kvinnan missbrukar inte 

heller i samma omfattning som männen då det innebär att hon bryter mot normen om vad som 

anses vara korrekt beteende för en kvinna, och därför har hon inte heller varit föremål för 

tidigare insatser i samma utsträckning som mannen. Den missbrukande kvinnans destruktiva 

leverne beskrivs som att hennes missbruk och beteende är destruktivt och det läggs även mer 

vikt på hennes psykiska hälsa än mannen, då den beskrivs på ett mer formaliserat och 

omfattande sätt. Den missbrukande kvinnan beskrivs utsätta sina närstående för skada och hon 

beskrivs även vara mer suicidal än den missbrukande mannen. Synen på den missbrukande 

kvinnan och att hon ses som det svagare könet gör att hon beskrivs vara utsatt och att hon 

därför riskerar att utsätta sig själv för fara genom att försätta sig i farliga situationer. Ett 

exempel på den missbrukande kvinnans underordning är att hennes sexuella umgänge tas med 

i beskrivningen av missbruket. 

 

Eftersom den missbrukande mannen är föremål för LVM tillhör han den stigmatiserade 

gruppen missbrukare. Vilket innebär att han befinner sig i en utsatt position men synen på den 

missbrukande mannen gör att han inte beskrivs vara utsatt i lika stor omfattning som den 

missbrukande kvinnan, detta eftersom han utgör det starkare och överordnade könet. Den 

missbrukande mannen brukar även alkohol och narkotika i större omfattning än kvinnan då 
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det anses vara mer accepterat. Idealtypen av den missbrukande mannen har därför en längre 

bakgrund av tidigare insatser än den missbrukande kvinnan. Han beskrivs även ha mer 

omfattande fysiska konsekvenser till följd av missbruket som ofta leder till livsfara och akuta 

situationer och hans destruktiva leverne beskrivs inte nödvändigtvis med ordet destruktivt. 

Den missbrukande mannen beskrivs ha en högre omfattning av delirium tremens. Han 

beskrivs inte riskera att utsätta sina närstående för allvarlig skada i samma omfattning som 

kvinnan, vilket kan förklaras genom att män inte har samma förväntningar på sig. Han 

behöver därför inte ha samma ansvar för barnen som kvinnan. Slutligen beaktas inte hans 

sexuella umgänge i domstolsbesluten. 

 

För att besvara uppsatsen syfte har vi kommit fram till att rättssäkerheten inte helt och hållet 

är tillförsäkrad missbrukande kvinnor och män, då Förvaltningsrätten delvis inte beaktar allas 

likhet inför lagen. Vi har funnit likheter och skillnader i hur missbrukarna och deras missbruk 

beskrivs och bedöms. Det skillnader vi funnit sammanfaller till stor del med de allmänna 

normerna i samhället som innebär att vi stigmatiserar missbrukare och att vi gör skillnad på 

kvinnor och män. Detta kan vara missgynnande för båda könen då kvinnorna får sitt 

handlingsutrymme begränsat eftersom de tvångsvårdas i ett tidigare stadium av missbruket 

och då männens missbruk hinner gå längre och leda till mer omfattande fysiska konsekvenser. 

En annan konsekvens av de resultat vi funnit är att skapandet av kvinnligt och manligt 

upprätthålls genom en rad sociala praktiker, bland annat i rättsutlåtanden genom sätten att 

beskriva kvinnor och män. Det innebär att kön rekonstrueras genom domstolsbesluten vilket 

gör att könsnormerna vidmakthålls. 

 

6.0 Diskussion 
Att missbruket delvis beskrivs olika beroende på kön anser vi är missgynnande för båda 

könen då kvinnornas handlingsutrymme blir begränsat medans männens missbruk hinner gå 

så långt att de riskerar livsfara. Att vi talar om och beskriver kvinnor och män på det här sättet 

betyder att det är viktigt att fortsätta lyfta genusvetenskapliga reflektioner över hur vi ser, 

samtalar och lever kön, då det är något som är svårt att undgå eftersom vi gör kön hela tiden 

och oftast gör vi det på ett sätt som innebär att vi aldrig behöver ifrågasätta vår upplevelse av 

kön som något naturligt och biologiskt. Vi har lärt oss och lär oss hela tiden hur vi som 

kvinnor och män ska vara och vi agerar utifrån de föreställningar som finns om hur kön ska 

vara och vad kön är (Jmf. Mattsson, 2001), det är därför vi kan se att de allmänna 

könsnormerna återspeglas i domstolsbesluten. Förvaltningsrätten är ett exempel på detta då 

det är ett symboliskt mättat rum som är präglat av sociala, ekonomiska och politiska 

maktstrukturer där domare och socialnämnder är aktörer som kliver in (Jmf. Hacking, 1999) 

och genomför bedömningar om huruvida den enskilde missbrukaren uppfyller behovet av 

tvångsvård eller inte. Å andra sidan förstår vi att det kan vara svårt för de aktörer som kliver 

in att förändra det som redan är en del av de sociala, ekonomiska och politiska 

maktstrukturerna. Det är därför av vikt att undersökningar och forskning inom området görs, 

för att kunna uppnå en förändring mot en mer jämlik och mer rättssäker rättstillämpning av 

LVM. 
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Vi har funnit brister i rättssäkerheten för missbrukande kvinnor och män då likhets- och 

objektivitetsprincipen enligt RF inte beaktas fullt ut eftersom resultatet visar att missbrukande 

kvinnor och män delvis beskrivs på olika sätt. Denna skillnad i beskrivning tror vi kan ha att 

göra med att de könsnormer som finns i samhället rekonstrueras när kön tas för givet (Jmf. 

Fahlgren & Edvall, 2006), vilket är något som bland annat sker när socialsekreterare har 

svårigheter att på ett objektivt sätt kunna definiera innebörden av vad som är “normalt”, vilket 

resulterar i en känsla av osäkerhet som är en av de bidragande orsakerna till varför 

socialnämndernas ansökan om LVM reserveras för missbrukare som riskerar att avlida till 

följd av sitt missbruk (Jmf. Ekendahl, 2004). Därför anser vi att förvaltningsrätten och 

socialnämnderna inte lyckats uppnå motivet med LVM som syftar till att vården ska ske i ett 

tidigt stadium av missbruket och mer sällan i det akuta skedet. Att det ser ut på det här sättet 

kan vi dock förstå då lagarna SoL och LVM innebär att socialarbetare och socialnämnder får 

ett stort handlingsutrymme och ansvar när de ska bedöma huruvida det finns ett behov av 

tvångsvård eller inte. Detta tror vi kan vara på grund av att missbruk inte är definierat i lagen 

och att det därför blir svårt för socialarbetare att utreda missbruket. Vi har även förstått att det 

sällan framkommer i utredningar hur ett ställningstagande är gjort eftersom socialtjänsterna 

inte arbetar utifrån någon gemensam metod (Jmf. Gustafsson, 2001). Å andra sidan behöver 

detta inte leda till någonting negativt utan det kan vara positivt att han ett stort 

handlingsutrymme, eftersom alla metoder inte är anpassade för alla. Däremot förstår vi att en 

kategorisering och definiering av missbruk och missbrukare som är föremål för LVM måste 

ske för att kunna göra arbetet mer effektivt. 

 

Idealtyperna av den missbrukande kvinnan och mannen innebär att de kategoriseras, vilket vi 

ovan menar måste kunna ske då kvinnor till exempel kan ha en annan problematik till följd av 

sitt missbruk än männen. Att kategorisera missbrukare utefter kön kan dock medföra negativa 

konsekvenser då man bortser från den enskilde individen. Vi menar därför att alla bör 

behandlas som enskilda individer och inte utefter kön i enlighet med RF. 

 

Vi har genom uppsatsen sett att kön är en social konstruktion bestämd utifrån en matris där 

domstolsbeslut verkar inom och som återspeglar bilden av den idealtypiska missbrukande 

kvinnan respektive mannen. För att undvika att missbrukande kvinnor och män konstrueras på 

detta sätt, behöver vi förändra hur vi i samhället ser på, bemöter och behandlar dessa 

avvikande individer utan att bidra till stigmatisering. Genom att bemöta, behandla och 

beskriva dem som individer istället för att göra skillnad på dem och inte se på dem som några 

som inte anses vara mänskliga (Goffman, 1963, ss. 12-13), kan vi komma ifrån denna 

rekonstruktion av idealtyper och könsnormer. För att uppnå detta krävs det ett förebyggande 

arbete då denna problematiska konsumtion av alkohol och narkotika har sin grund i samhället 

och för att komma till rätta med det på lång sikt måste diskussionen gälla hur vi kan förhindra 

att människor från första början blir utsatta för ett övermäktigt tryck (Goldberg, 2010, s. 332). 

Ett förslag är att införa mer vård istället för tvångsvård, vad skulle hända om staten avsatte de 

pengar som idag finansierar tvångsvård på att istället erbjuda fler kvalitetssäkrade och 

frivilliga behandlingsprogram för missbrukare? 
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Men för att en förändring ska kunna ske tror vi först och främst att det krävs att de 

professionella möter klienterna där de befinner sig för att underlätta deras livssituation, till 

exempel genom att arbeta mer uppsökande i syfte att etablera en kontakt med missbrukare så 

att de ska kunna få ett förtroende för socialtjänsten, vilket skulle kunna bidra till att underlätta 

att ge vård på frivillig väg. Vi menar att detta skulle kunna öka kvalitén på 

missbruksbehandlingen och att varje enskild individ skulle få den vård och hjälp som den 

behöver, utan att tvångsvård blir nödvändigt. Ett annat förslag, som vi redan vet är i 

utveckling, är att införa mer genusutbildningar inom till exempel socialnämnder eller 

förvaltningsmyndigheter, detta för att försöka undvika att vi fortsätter göra skillnad på kön 

genom hur vi bemöter, beskriver eller bedömer kvinnor och män. 

 

För vidare studier inom området skulle det vara intressant att ta reda på vad det är som faller 

bort och inte tas med i bedömningen av missbruket, eftersom det sällan framgår från 

socialnämndens utredningar hur ett ställningstagande är gjort. Vad är det egentligen som 

Förvaltningsrätten tar med i domstolsbesluten och på vilka grunder? Det skulle även vara 

intressant att undersöka med tanke på den variation som finns i domstolsbeslut avseende 

utredningar i målet, textens omfattning och på de olika sätten att beskriva missbruket och 

missbrukaren. Detta skulle kunna göras genom en intervjustudie av de domare som sitter i 

Förvaltningsrätten och bedömer missbrukare. För att ta reda på hur de arbetar med 

genusfrågor och hur stor insyn de har om den enskilde missbrukare och för att ta reda på vilka 

riktlinjer och verktyg de använder i bedömningen av LVM.  
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