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Abstrakt 
Syftet med denna uppsats var att analysera och redovisa hur klienters könstillhörighet 

framställs i LVM-domar. Syftet uppnåddes genom en kvalitativ textanalys ur ett 

genusperspektiv av 17 LVM-domar från Stockholms kammarrätt som avgjorts år 2014-2015. 

Det som framkommit av studiens resultat visar att männen generellt nekar till sitt missbruk 

eller att de inte anser sig ha ett allvarligt missbruk medan kvinnorna medger sitt missbruk. 

Samtliga män har i sina rättsfall läkarutlåtanden och uppges oftare än kvinnorna redan ha 

drabbats av ett somatiskt nedsatt hälsotillstånd till följd av missbruket. Hälften av kvinnorna 

har läkarutlåtanden i rättsfallen och uppges enbart riskera att drabbas av somatiskt nedsatt 

hälsotillstånd. Kriminalitet behandlas i högre utsträckning i männens rättsfall än i kvinnornas, 

medan sociala relationer och relationer till barn i högre utsträckning behandlas i kvinnornas 

rättsfall. I slutsatsen framkommer det att mäns och kvinnors könstillhörighet har inverkan på 

hur de beskrivs och därefter bedöms i LVM-domar, och att detta kan tolkas utifrån de 

könsnormer som finns i samhället. 
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Abstract 
The aim of this essay is to analyze and show how the gender of clients is depicted in verdicts 

concerning compulsory drug treatment. The aim was achieved through a qualitative text 

analysis with a gender perspective on seventeen verdicts that were decided 2014-2015 in 

Stockholm’s administrative court of appeal. Our results show that men often deny their abuse 

or deny that their abuse is particularly serious while woman often admit to having a problem 

with abuse. Half of the women have a medical opinion in the court cases and are reported 

only being in risk of being affected by a somatic reduced state of health. Crime is treated to a 

higher degree in court cases with men than woman while social relations and relation to 

children to a higher degree is treated in court cases with woman. Our conclusion show that the 

gender of an individual has an impact on how the individual is described and thereafter 

treated in verdicts, and that this can be interpreted through gender norms in our society.  
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras först studiens bakgrund, studiens syfte och frågeställning. Därefter 

ges en presentation av relevansen för det sociala arbetet, Lagen [1988:870] om Vård av 

Missbrukare i vissa fall (LVM) och rättsfallens uppbyggnad. Avsnittet avslutas med en kort 

genomgång av uppsatsens följande upplägg. 

 

1.1. Bakgrund 
Bruk av alkohol är ett vanligt fenomen i vårt samhälle och de flesta har någon gång druckit 

alkohol (Ramstedt et al. 2014:1). Alkoholkonsumtionen bland Sveriges befolkning - 15 år och 

äldre - uppskattades år 2013 ligga på cirka 9.9 liter ren alkohol per person (Nilsson et al. 

2014:39-40). Andelen riskkonsumenter av dessa uppskattas ligga runt 31 %, varav 19 % av 

Sveriges män och 12 % av Sveriges kvinnor (Nilsson et al. 2014:47). Narkotikabruk 

förekommer också men i mindre omfattning, cirka 3 % av Sveriges befolkning har någon 

gång provat narkotika. Beroende på graden av missbruket kan behandling och vård av 

Socialtjänsten vara nödvändig för att personer ska kunna klara av att komma ifrån missbruket. 

Antalet alkoholmissbrukare uppskattades år 2013 vara cirka 318 000 personer, vilket utgör 

4,2 % av Sveriges befolkning. Antalet narkotikamissbrukare uppskattades samma år vara 55 

000 personer, vilket utgör 0,8 % av Sveriges befolkning. Både alkohol- och 

narkotikamissbruk är ett vanligare fenomen hos män (Ramstedt et al. 2014:1-2). I vissa fall 

kan missbruket även uppfattas av missbrukarens omgivning, närstående och Socialtjänsten 

vara så allvarligt att klienten anses behöva vård enligt tvångslagstiftning – Lagen [1988:870] 

om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Under 2014 anmälde socialtjänsten 1143 fall till 

förvaltningsrätterna om tvångsvård med stöd av LVM - varav 69 % män och 31 % kvinnor 

(Engdahl & Svensson 2015:7-8).  

 

Enligt grundlagen Regeringsformen (SFS 1974:152) och Diskrimineringslagen (SFS 

2008:567) finns mål och skrivelser som motverkar diskriminering genom att främja 

människors lika värde, rättigheter och möjligheter. Oavsett könstillhörighet, etnicitet, 

funktionsvariation, ålder, ekonomiska förutsättningar med flera ska hen bemötas utan risk för 

att utsättas för diskriminering. Socialtjänsten är likaså ansvarig genom användning av bland 

annat Socialtjänstlagen [2001:453] och LVM att utföra bedömningar på jämlika villkor 

oberoende vem hen är och som ska främja människors trygghet (SFS 2001:453).  
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Genus- och rättsväsenforskaren Astrid Schlytter (1999) har bedrivit forskning gällande 

bedömningar av tvångsvård enligt Lag [1990:52] med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU) för unga killar och tjejer. Hon kommer fram till att det finns en könsrelaterad 

skillnad gällande argumentationen kring varför de behöver tvångsvårdas enligt LVU. 

Tjejernas argument kopplas till könstillhörighet och inte till deras egentliga missbruk, medan 

killarnas argument behandlar själva missbruket. Hon uppger även att killarnas missbruk inte 

problematiseras på samma sätt som tjejernas på grund av ett större handlingsutrymme hos 

killarna (Schlytter 1999:121-124).   

 

Även forskaren Jessica Storbjörk (2010) har bedrivit forskning gällande bedömningar av 

tvångsvård enligt LVM, för män och kvinnor mellan 19 och 78 år. Likt Schlytter (1999) 

kommer Storbjörk (2010) fram till att det finns könsrelaterade skillnader gällande 

argumentationen kring varför de behöver tvångsvårdas enligt LVM. Resultatet visar att 

kvinnors hem- och familjesituation spelar större roll för sannolikheten att tvångsvårdas än för 

männen. Sannolikheten för att vårdas med LVM är högre för kvinnor med barn eller som har 

en missbrukande partner. Samtidigt minskar sannolikheten för att tvångsvårdas för männen 

om de har barn eller en missbrukande partner (Storbjörk 2010:41).  

 

Föreställningar kring kön är en av de mest grundläggande och internaliserade normerna som 

finns i samhället (Connell 2009:17-18). Föreställningar kring kön innebär att män och kvinnor 

tilldelas olika egenskaper och positioner grundat enbart på människans könstillhörighet 

(Hirdman 2003:16). Trots att socialarbetare har ansvar att utföra bedömningar på jämlika 

villkor oberoende könstillhörighet är föreställningarna kring kön som ovan nämnt en av 

samhällets mest internaliserade normer vilket innebär att även socialarbetarnas föreställningar 

kring kön inte kan garanteras vara könsneutrala. De besitter en maktposition i förhållande till 

klienten med ett handlingsutrymme som innebär ett stort inflytande i bedömningen. Detta kan 

leda till att felaktiga och orättvisa bedömningar görs. 

 

Trots Sveriges likhetsideologi som framhävs i Sveriges lagar visar det sig enligt ovanstående 

forskning att det ändå finns skillnader i hur kvinnor och män bedöms i rättsskipning gällande 

bedömningen av behovet av vård enligt LVM. Trots 11 års skillnad visar ovanstående 

forskning samma resultat. Detta uppfattar vi som att utvecklingen inom ämnet går långsamt, 

vilket stärker vikten av att belysa detta. Vi har därför valt att genom ett genusperspektiv 

undersöka hur socialarbetare har tillämpat LVM genom att utföra en kvalitativ textanalys av 
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LVM-domar. Genom att utföra en textanalys vill vi analysera företeelser, förhållanden och 

processer i samhället. Genusperspektivet beaktar hur könstillhörighet kan påverka hur 

människor tillskrivs kollektivt bestämda könskaraktärer även i synbarligt könsneutrala 

sammanhang (Nationalencyklopedin, 2016).  

 

1.2. Syfte 
Uppsatsens syfte är att analysera och redovisa hur klienters könstillhörighet framställs i 

LVM-domar samt hur dessa framställningar kan förstås utifrån ett genusperspektiv. 

 

I studien analyseras 17 LVM-domar från Stockholms kammarrätt som avgjorts år 2014-2015. 

Tio antal rättsfall har kvinnor som klient och sju antal rättsfall har män som klient.  

 

1.3. Frågeställningar 
- Hur beskrivs kvinnor respektive män i LVM-domarna? 

- Finns skillnader, hur uttrycks dessa i LVM-domarna? 

- Om skillnader finns, hur går de att tolkas och förstås? 

 

1.4. Relevansen för det sociala arbetet 
Kopplingen mellan det sociala arbetet och denna studie innefattar behandling av människor 

som hamnat i socialt utsatta miljöer på grund av ett missbruk. Det innefattar även processen 

från att få in ett fall hos socialtjänsten till att socialnämndens anmälan om omhändertagande 

skickas till och beslutas i domstol. Vid varje fall där socialtjänsten bedömer att en 

missbrukande person behöver vård enligt LVM för att kunna komma ifrån sitt missbruk ska 

socialtjänsten genast anmäla fallet till socialnämnden (SFS 1988:870, 6 § 1 st.). 

Socialnämnden har skyldighet att genast påbörja en utredning av fallet. Om socialnämnden 

beslutar att klienten är i behov av vård enligt LVM ska socialnämnden ansöka om detta hos 

förvaltningsrätten. I ansökan ska socialnämndens beslut och eventuellt läkarintyg bifogas 

(SFS 1988:870, 11 §). Om klienten i fråga inte överklagar ska beslutet påbörjas inom fyra 

veckor (SFS 1988:870, 12 §, 2 st.). Om klienten i fråga överklagar förvaltningsrättens beslut 

skickas denna överklagan till nästa domstolsinstans - kammarrätten (SFS 1988:870, 44 §, 2 

st.).  

 



4	
	

1.5. Lagen (1988:870) om Vård av Missbrukare i vissa fall (LVM) 
Då denna studie granskar och analyserar domar enligt LVM ser vi det vara viktigt att förstå 

vad 4 § i LVM innebär. Därför kommer en genomgång av dess innehåll att granskas och 

presenteras nedan. LVM är en tvångsvårdslag och styrs genom dess generalindikatorer och 

specialindikatorer som uppges i 4 § i LVM. Generalindikatorerna anges i LVM 4 § punkt 1 

och 2. Specialindikatorerna anges i LVM 4 § punkt 3 - a, b och c. För att en klient ska kunna 

ges behandling genom LVM måste båda generalindikatorer samt minst en av 

specialindikatorerna överensstämma med klientens missbruk och situation (Prop. 1981/82:8, 

s.39).  

 

”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.” 

        (SFS 1988:870, 4 §, 1 st.) 

 

1.5.1. Generalindikatorer - Punkt 1 och 2 

• Generalindikator 1 

I den första generalindikatorn anges att ”tvångsvård ska beslutas om en person till följd av ett 

fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för 

att kunna komma ifrån sitt missbruk”. Ett fortgående missbruk beskrivs i förarbetena till 

LVM (Prop 1981/82:8 s.74-75) på olika sätt beroende på vilken produkt som missbrukas.  

 

Ett fortgående missbruk av alkohol innebär att missbruket innefattar en viss konsumtionsnivå 

som haft en viss varaktighet och inte en tillfällig överkonsumtion. Men vid återkommande 

perioder av alkoholmissbruk klassas även detta som ett fortgående alkoholmissbruk (ibid). 

Med alkohol menas sprit och all alkoholhaltiga drycker som innefattar minst 1,8 % alkohol 

och finns tillgängliga i Lagen [1977:292] om tillverkning av drycker (Prop 1981/82:8, s.75).  
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Ett fortgående narkotikamissbruk avser alla typer av injektioner av narkotika som inte är av 

medicinskt bruk (1981/82:8, s. 75). Ett bruk av narkotika klassas alltid som ett missbruk. Med 

narkotika menas alla de ämnen och droger som uppges i Socialstyrelsens 

narkotikaförteckning [1974:712]. Exempel på dessa är heroin, cannabis, amfetamin, kokain 

med flera (ibid).  

 

Ett fortgående missbruk av flyktiga lösningsmedel innefattar en viss konsumtionsnivå som 

haft en viss varaktighet eller återkommande perioder (Prop 1987/88:147, s. 41). Med flyktiga 

lösningsmedel innefattar medel som inandas i berusningssyfte (Prop 1987/88:147, s. 39).  

 

• Generalindikator 2  

I den andra generalindikatorn anges att ”tvångsvård ska beslutas om vårdbehovet inte kan 

tillgodoses enligt socialtjänstlagen [2001:453] eller på något annat sätt”. Med detta innebär att 

den missbrukande antingen vägrar ta emot vård eller underlåter sig att söka vård inom 

socialtjänsten eller sjukvården. Det innebär även att andra lagar så som Lagen [1990:52] med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen [1991:1128] om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT) och Socialtjänstlagen [2001:453] (SoL) och andra lagar ska användas före 

ett ingripande med stöd av LVM (Prop 1981/82:8, s. 40).  

 

1.5.2. Specialindikatorer - Punkt 3 - a, b och c 

• Specialindikator 3 a 

I den första specialindikatorn uppges att ”han eller hon till följd av missbruket utsätter sin 

fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara”. Att utsätta sin fysiska eller psykiska hälsa för 

allvarlig fara innebär att det föreligger en medicinskt påvisad hälsorisk för den som 

missbrukar. Detta kan ske exempelvis genom att den missbrukande inte äter, löper risk för att 

en olycka eller nödsituation ska inträffa. Hälsotillstånd måste vara i sådant skick att om den 

missbrukande inte får vård eller avstår från missbruket kommer denne att allvarligt försämra 

sitt hälsotillstånd (Prop 1987/88:147, s. 45).  

 

• Specialindikator 3 b 

I den andra specialindikatorn uppges att ”han eller hon till följd av missbruket löper en 

uppenbar risk att förstöra sitt liv”. Denna indikator innebär hur missbruket negativt påverkar 

de sociala faktorer i den missbrukandes liv. Dessa sociala faktorer innefattar anknytningen till 
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arbetsmarknaden, bostad, sociala relationer, utbildning. Innebörden med detta är om den 

missbrukande exempelvis om sociala relationer inte kan upprätthållas, om den missbrukande 

slås ut från utbildnings- eller arbetsmarknaden eller om den missbrukande vräks från sitt 

boende. (Prop 1987/88:147, s. 46-47) 

 

• Specialindikator 3 c 

I den tredje specialindikatorn uppges att ”han eller hon till följd av missbruket kan befaras 

komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående”. Att utsätta sig själv för fara 

innefattar risken för självmord och självmordsförsök. Att skada någon närstående innefattar 

att skada någon av den missbrukandes familjemedlemmar (Prop 1981/82:8, s. 40). En skada 

innefattas av bland annat misshandel som uppges i Brottsbalken [1962:700] (Prop 

1987/88:147, s. 50).  

 

I vissa fall kan ett omedelbart omhändertagande enligt 13 § i LVM behövas innan ansökan 

om vård enligt 4 § görs. Detta sker ifall socialnämnden anser att vård inte kan avvaktas på 

grund av att det finns en risk att missbrukarens hälsotillstånd kan komma att allvarligt 

försämras, eller risk att missbrukaren allvarligt ska komma att skada sig själv eller andra 

närstående.  

 

1.6. Rättsfallens uppbyggnad 
Ett rättsfall innefattar domstolens avgörande gällande ett visst fall och hela dess process. 

Rättsfallen innehåller enbart ett återberättande av parternas yrkanden samt domstolarnas 

diskussioner kring avgörandet. Det innebär att texterna inte innehåller några direktcitat från 

någon part. De rättsfall som används i denna studie innefattar domar och rättsprocesser där 

socialnämnd ansökt om LVM gällande en klient i förvaltningsrätten där klienten sedan 

överklagat förvaltningsrättens beslut vilket då lett till att fallet hamnat hos kammarrätten. 

Samtliga rättsfall från kammarrätten består utav både kammarrättens dom och 

förvaltningsrättens dom. Med andra ord använder sig kammarrätten av underlaget från 

förvaltningsrättens dom för att göra en bedömning. Nedan visas en tabell som ger en 

översiktlig beskrivning av hur ett rättsfall är uppbyggt, med reservation för att alla rättsfall 

inte ser exakt likadana ut. Därefter anges en kort förklaring av uppbyggnadens olika delar.  
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Tabell 1 - Rättsfallens uppbyggnad 

Förvaltningsrätten Kammarrätten 

Namn på den sökande parten (socialnämnd) 

och motparten (klient) samt klientens ombud 

Namn på den klagande parten (klient), 

dennes ombud och motparten 

(socialnämnd)  

Uppgivande av vad saken gäller Uppgivande av vad saken gäller och det 

överklagade domslutet 

Domslut Kammarrättens avgörande/domslut 

Yrkanden (av både klient och socialnämnd) Yrkanden (av både klient och 

socialnämnd) 

Domskäl Skäl för avgörande/domskäl 

 

1.6.1. Förvaltningsrättens delar 

Under Sökande och motpart uppges Socialnämnden, klientens namn och namn på klientens 

ombud. Under Vad saken gäller uppges ”Beredande av vård enligt lagen om vård av 

missbrukare i vissa fall”.  

 

Under Domslut redovisas förvaltningsrättens beslut gällande den aktuella ansökan, om 

förvaltningsrätten bifaller eller avslår. Ett fastställande av ersättning till ombud och offentliga 

biträden redovisas med en hänvisning till Lagen [1996:1620] om offentligt biträde. Därefter 

uppges en bestämmelse om sekretess för den enskildes personliga förhållanden ifall den 

enskilde eller andra närstående kan lida men av dessa uppgifter, med hänvisning till 

offentlighets- och sekretesslagen [2009:400]. 

 

Under Yrkanden redovisas först Socialnämndens argument för varför klienten uppfattas 

behöva stöd av LVM. Sedan redovisas klientens motargument till detta.  
 

Under Domskäl gör förvaltningsrätten en koppling till passade lagrum för det aktuella fallet. 

Här genomgås eventuella utredningar, läkarintyg och andra uttalanden från parterna som kan 

vara av vikt i beslutet. Slutligen redogörs förvaltningsrättens bedömning där de framför skäl 

till om ansökan ska bifallas eller avslås. 
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1.6.2. Kammarrättens delar 

Under Klagande och motpart uppges klientens namn, dennes ombud och Socialnämnden.  

Under Vad saken gäller uppges ”Beredande av vård enligt lagen om vård av missbrukare i 

vissa fall”.  

 

Under rubriken Kammarrättens avgörande redovisas kammarrättens beslut och även 

fastställande av ersättning till ombud och offentliga biträden redovisas med en hänvisning till 

Lagen [1996:1620] om offentligt biträde . Därefter uppges en bestämmelse om sekretess för 

den enskildes personliga förhållanden ifall den enskilde eller andra närstående kan lida men 

av dessa uppgifter, med hänvisning till offentlighets- och sekretesslagen [2009:400]. 

 

Under Yrkanden redovisas först klientens skäl till överklagandet och sedan redogörs skälen 

till varför Socialnämnden bestrider bifall till överklagandet. 

 

Under skälen för Kammarrättens avgörande hänvisar kammarrätten till vad parterna anfört i 

förvaltningsrätten och överklagandets yrkanden med en referering till passande lagrum. Till 

sist uppges kammarrättens domskäl med en hänvisning till förvaltningsrättens skäl till 

avgörande.  

 

1.7. Disposition 
Nedan presenteras uppsatsens följande sex avsnitt. Det andra avsnittet behandlar studiens 

metod, tillvägagångssätt, studiens kvalitet, etiska hänsynstaganden och metoddiskussion. 

Vidare i tredje avsnittet presenteras den tidigare forskning som används för att relatera till 

resultatet. I fjärde avsnittet behandlas teorin som kommer användas för att analysera 

uppsatsens resultat. I femte avsnittet presenteras det resultat vi kommit fram till med 

tillhörande analys. I sjätte avsnittet presenteras en resultatsammanfattning med en 

efterföljande diskussion kring resultatet och en sammanfattande slutsats. I sjunde och sista 

avsnittet presenteras förslag till vidare forskning.  

  



9	
	

2. Metod 

I detta avsnitt presenteras först vår metod. Sedan hur vi gått tillväga gällande arbetsdelning, 

avgränsning och analysprocessen. Vidare presenteras en reflektion kring etiska 

hänsynstaganden, vår förförståelse som författare till studiens ämne samt studiens kvalitet. 

Avsnittet avslutas med en metoddiskussion. 

 

2.1. Kvalitativ textanalys 
I denna uppsats används en kvalitativ textanalys som metod där kodningen av materialet görs 

utifrån ett genusperspektiv. Utgångspunkten i en kvalitativ textanalys är att analysera 

samhällsfenomen och kartlägga politiska och samhälleliga debatter (Widén, 2015:176). Fokus 

när en kvalitativ textanalys görs ligger på att tolka innehållet, förstå texten i förhållande till 

exempelvis samhälleliga fenomen och analysera diskursen i den aktuella texten (ibid). 

Texter som kan analyseras utifrån denna metod är bland annat politiska texter, däribland hör 

statliga utredningstexter till, vilket denna analys av LVM-domar kan kategoriseras som 

(ibid:180). 

 

Esaiasson (2012) kategoriserar den kvalitativa textanalysen i två huvuddelar; den som 

systematiserar och den som kritiskt granskar (ibid:211). Materialet systematiserades genom 

kodning och tematisering. Kodning innebär att hitta mönster i sitt datamaterial. Hitta centrala 

begrepp i materialet och tillskriva dem koder som bildar kategorier. Saker i materialet som 

tros vara betydelsefulla eller uttrycker samma sak ska tilldelas samma kod. Detta kräver flera 

genomgångar av materialet, där nya koder kan tillkomma, mer innehåll till redan befintliga 

koder men även upptäckt av att vissa koder kan komma innefatta mycket lite innehåll och 

iakttagelser. Koder är preliminära och föränderliga. Det krävs en öppenhet gällande att 

koderna kan komma att förändras på vägen ju längre en kommer i analysprocessen (Lindgren, 

2014:37). Tematisering innebär att kategorierna som skapats genom kodningen nu ska ordnas 

i relation till varandra. Kopplingar och mönster i förhållande till teoretiska utgångspunkter 

kombineras med forskarens nyfunna och utvecklade kunskaper kring materialet och 

kodningen. Målet med tematiseringen är att kunna förklara materialet med en fördjupad 

förståelse med koppling till det som studerats (ibid:40). Efter systematiseringen genomfördes 

en kritisk granskning av materialet genom summering. Summering innebär att det forskaren 

kommit fram till med hjälp av kodning och tematisering summeras och att slutsatser dras. All 

kodning och tematisering som gjorts ska nu kunna ge en förklaring gällande det som 
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studerats. Syftet är att kunna se enskildheter men även belysa mer generella problem och 

mönster (ibid 41). 

 

2.2. Tillvägagångssätt 
2.2.1. Arbetsdelning 

Arbetsdelningen oss författare emellan har sammanfattningsvis genomförts enligt följande. 

Vad gäller inlednings- och metodavsnittet har vi självständigt skrivit på olika delar. Efter en 

någorlunda färdigställd text har vi tillsammans läst igenom texten, gjort kompletteringar och 

förändringar. Grunden för Bakgrund, LVM, Urval av tidigare forskning, Analysprocess, 

Etiska hänsynstaganden och Förförståelse är skriven av Moa. Grunden för Rättsfallens 

uppbyggnad, Metodologi, Urval av datamaterialet, Validitet och reliabilitet är skriven av 

Angeline. Tidigare forskning kring kvinnors missbruk har Moa skrivit och den kring mäns 

missbruk har Angeline skrivit. Teoriavsnittet är skrivet av Moa. Resultat och analys samt 

Diskussion har vi skrivit tillsammans.  

 

2.2.2. Avgränsning 

• Urval av datamaterial  

Vi har valt att avgränsa oss till rättsfall inom de senaste två åren - 2014 och 2015. Dessa 

rättsfall har vi valt på grund av att de är det senaste tillgängliga materialet. Diskursen i 

rättsfall ändras och utvecklas med tiden, vi vill säkerställa att rättsfallen är aktuella då vi i 

denna uppsats utgår från den i skrivande stund rådande genusdiskursen. Därmed är rättsfall 

från de två senaste åren de mest aktuella. Vi valde även att avgränsa oss till endast de rättsfall 

där socialnämnden är motpart då socialnämnden är det organ som ordagrant nämns i LVM 

gällande bestämmelserna kring anmälningsprocessen. Andra nämnder som kan vara motpart 

är stadsdelsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden med flera. Dessa nämnder innefattas 

också av LVM men valdes bort för att socialnämnden är det organ som socialtjänsten skickar 

sin anmälan till. Vi ser socialtjänsten som den förvaltning med starkast koppling till det 

sociala arbete då de utgår från socialtjänstlagen och diverse tvångsvårdslagar för att hjälpa 

socialt utsatta personer. Samtliga domar är genomförda i Stockholms kammarrätt. Från början 

fanns en fundering att jämföra rättsfall mellan Stockholm och Göteborg, vilket skulle ge en 

ökad generaliserbarhet för Sveriges storstäder. Men på grund av begränsad tid valde vi bort 

detta. Därmed valdes enbart Stockholm och detta val grundar sig enbart på att det är Sveriges 

största stad. 
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Vid sökandet efter rättsfall användes Karnovs databas och sökorden ”beredande av vård LVM 

socialnämnd” skrevs i sökrutan. Även årtal, domstol, stad och rättsområde (socialrätt) fylldes 

i under färdiga alternativa val. 22 stycken rättsfall omfattades av vår avgränsning. Fem 

rättsfall valdes bort då innehåll och rubrik var felaktiga och ej gällde LVM. Kvar blev totalt 

17 stycken rättsfall, varav tio stycken gällande kvinnor och sju rättsfall gällande män. Då vår 

textanalys består av att jämföra hur kvinnor och män beskrivs i dessa LVM-domar ansåg vi 

att det var viktigt med relativt lika antal domar gällande respektive kön. 

 

2.2.3. Analysprocess  

Analysprocessen påbörjades i enlighet med Lindgren (2014:37) att systematisera innehållet 

genom en kodning av materialet. Kodningen genomförde vi först enskilt och genomarbetades 

därefter tillsammans genom att jämföra och diskutera våra kodningsresultat för att sedan 

komma fram till de slutgiltiga koderna. Detta utfördes genom en induktiv ansats där vi läste 

igenom samtliga rättsfall för att hitta gemensamma mönster och centrala begrepp i rättsfallens 

texter. Dessa mönster och centrala begrepp kategoriserades därefter för att sedan skapa våra 

koder. För att förtydliga hur kodningsprocessen gått till exemplifierar vi detta genom att 

förklara hur koden hälsa framkom. Följande citat är exempel på meningar som vi har valt ska 

innefattas av koden hälsa: ”Han har under lång tid varit underviktig”, ”genom sitt missbruk 

utsätter hon sig för somatiska risker såsom en ny infektion”, ”Av utredningen framgår att han 

uttalat självmordstankar vid flera tillfällen”, ”strax därefter hittades hon medvetslös i sitt 

hem”, ”ett mångårigt alkoholmissbruk som grundar sig i psykiska problem”, ”hon har 

ätstörningar som resulterar i viktnedgång och hennes psykiska hälsa är inte bra”, ”under 

drogpåverkan uppträder även han aggressivt och hotfullt mot sin omgivning och sina 

närmaste anhöriga”, ”då han under påverkan av narkotika har gjort självmordsförsök”.  

 

Våra koder blev följande:  

1. Kön och ålder 

2. Missbruket - vilket typ av missbruk, hur länge missbruket pågått samt missbrukarens 

inställning och medvetenhet enligt både missbrukaren själv och socialnämnden 

3. Hälsa - eventuella självmordsförsök, graviditeter, överdoser, läkarintyg och annat 

hälsorelaterat 

4. Paragrafer - vilka paragrafer domarna baserar sig på och vilka paragrafer socialnämnd 

samt domstol anser att klienten ska vårdas enligt 
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5. Tidigare kontakt - med socialtjänst, sjukvård och andra myndigheter samt 

organisationer 

6. Socialt liv - vad som nämns gällande familj, vänner, studier, arbete och andra 

aktiviteter 

 

För att komma fram till olika teman sammanställdes koderna genom att hitta mönster och 

kopplingar till vår teoretiska utgångspunkt. Detta gjordes genom ett genusperspektiv där vi 

letade efter skillnader mellan könen inom varje kod. För att förtydliga hur tematiseringen 

genomfördes exemplifierar vi detta genom att förklara hur temat Social livssituation tillkom. 

Social livssituation grundar sig till största delen av koden Socialt liv men även koppling till 

frivården som innefattas i koden Tidigare kontakt. Vi vill i temat se hur klientens personliga 

livssituation ser ut och hur detta beskrivs i LVM-domarna. Följande citat är exempel på hur vi 

har jämfört meningar som vi har valt ska innefattas av temat Social livssituation: Citat från 

männen ur koden Tidigare kontakt – ”I november 2014 dömdes han till skyddstillsyn med 

särskild föreskrift att genomgå drogavvänjning genom frivården.” och ”Han har sedan i 

somras haft kontakt med frivården men det har varit svårt att få till stånd någon behandling 

genom den då han inte har tillhört något socialdistrikt och han har också haft en väntande 

rättegång”. Citat från kvinnorna ur koden Socialt liv – ”Hon vill ta emot den hjälp hon 

behöver för sin egen skull och för sin sons skull” och ”Det framgår även i utredningen att 

missbruket har en dominerande roll i hennes liv och att hon på grund av missbruket inte kan 

ta hand om sin dotter”. Citaten granskades sedan för att identifiera eventuella genusmönster. 

 

Våra teman blev följande:  

1. Insikt och medvetenhet 

2. Psykisk och fysisk ohälsa 

3. Social livssituation 

 

Efter tematisering påbörjades resultat- och analysdelen där våra tre teman presenteras och 

analyseras i olika delavsnitt med hjälp av den tidigare forskning och den teori vi presenterar i 

följande avsnitt. Detta görs genom att kritiskt granska rättsfallens textinnehåll för att upptäcka 

och belysa rådande normer. I temat Social livssituation används tabeller för att på ett 

övergripande sätt förtydliga det mönster som upptäckts. Detta då temat behandlar ett flertal 

begrepp som beskriver klienternas sociala livssituation.  
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2.3. Etiska hänsynstaganden  
Etiska hänsynstaganden innefattar hur forskare bör förhålla sig till och använda sig av sitt 

datamaterial för att skydda den enskilda människan (Hermerén et al 2011: 20). I denna studie 

används offentligt tillgängliga rättsfall vilken innebär att både klienters och juristers namn 

exponeras för offentligheten. Enligt offentlighet- och sekretesslagen (SFS 2009:400) innebär 

detta att vi inte behöver skydda dessa klienters och juristers namn. Men av respekt för den 

enskilda människan har vi ändå valt att fingera samtliga namn som uppkommer i rättsfallen. 

Detta innebär en fingering av namnen på både klienter, läkare, socialnämnd, klientens 

hemkommun, boende, behandlingshem samt land. 

 

Samtliga rättsfall i uppsatsen sammanfattas för att presenteras som bilagor. Rättsfallens 

nummer och årtal uppges i referenslistan. Kvinnorna uppges som K1, K2, K3, K4, K5, K6, 

K7, K8, K9 och K10. Männen uppges som M1, M2, M3, M4, M5, M6 och M7. K står för 

kvinna och M står för man. Samtliga klienters hemkommuner eller regioner uppges som 

”Kommun X” och ”Region X”. Läkarna benämns som ”Läkare X” eller ”ST-läkare X”. 

Boenden och behandlingshem benämns som ”behandlingshem X”, ”behandlingshem Y”, 

”behandlingshem Z” och ”korttidsboende X”. Även länder som uppges i citaten fingeras till 

”Land X” och ”Land Y”. 

 

2.4. Förförståelse 
Denna uppsats baserar sig på en av våra tidigare B-uppsatser (Moa Nylander 2015, icke 

publicerad källa) vilket innebär att det finns en viss förförståelse kring ämnet. Angeline har 

studerat genusvetenskap 30 hp på högskola. Utöver den tidigare B-uppsatsen och 

genusvetenskapen har vi båda studerat genus under socionomutbildningen. Vi har med andra 

ord tidigare använt oss av genusteorin vilket ger oss en medvetenhet kring genus, 

könsmaktsordningen och de könsstrukturer som finns i samhället.  

 

En förförståelse formar vår syn på verkligheten och kan utgöra både en fördel och nackdel vid 

skrivandet av en uppsats (Thurén 2007:58-62). Det finns två typer av förförståelse; felaktig 

förförståelse och riktig förförståelse. Den felaktiga förförståelsen baseras på fördomar som är 

omedvetna tankar om hur verkligheten ser ut. Fördomar präglar vardagslivet och redan från 

barnsben socialiseras vi in i ett sätt att uppfatta vår omvärld. Den riktiga förförståelsen 

baseras på förkunskap som är medvetna tankar om hur verkligheten ser ut. Förkunskapen 
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uppkommer när vi studerar ett fenomen och därmed skaffar oss vetenskapligt grundad 

kunskap (ibid). Datamaterialet bearbetades enskilt till en början för att därefter gemensamt 

föra en diskussion kring våra respektive funna resultat. Detta gjorde vi för att se 

datamaterialet ur två olika synvinklar, då vi båda besitter olika förförståelse, vilket kan bidra 

till ett bredare resultat.  

 

2.5. Studiens kvalitet 
I kvalitativa studier används trovärdighet och tillförlitlighet för att diskutera uppsatsens 

kvalitet. Begreppet kvalitet är ett överordnat begrepp för att beteckna hur noggrann, 

systematisk och väl genomförd en kvalitativ studie är (Thornberg & Fejes, 2015:59). 

Begreppet innebär även att studiens resultat och slutsatser ska vara väl förankrade i empirin. I 

kvalitativ forskning ställs särskilda krav på forskaren då hen är det primära instrumentet för 

att samla in och analysera data. Det är av vikt att forskaren bearbetar sitt material noggrant då 

det kräver både tid och tålamod för att kunna finna mönster. Forskaren behöver även vara 

sensitiv, där hen är medveten om sina personliga värderingar och förkunskaper och hur dessa 

kan påverka tolkningar. Till sist behöver även forskaren vara en god kommunikatör som 

innebär att hen ska kunna reflektera över sin egen studie och formulera sitt resultat på ett 

begripligt, intresseväckande, välstrukturerat och överskådligt sätt med tydliga slutsatser 

(ibid:260-261).  

 

Studiens kvalitet kan påverkas om författarens förförståelse eller fördomar har för stor 

inverkan på resultatet. Här ser vi det vara viktigt med en relevant teori som behandlar det 

ämnet som studeras. Därför har vi valt att använda oss av genusteorin för att kunna analysera 

ur ett genusperspektiv. Genusteorin hjälper oss som författare att hålla oss inom ramen av vad 

ett genusperspektiv innebär. Detta gör att risken för att omedvetna förförståelser ska påverka 

utfallet av resultatet minskar. Båda författarna har tidigare studerat olika fenomen ur ett 

genusperspektiv. En av oss har även studerat det aktuella ämnet i en B-uppsats. Med denna 

förförståelse går vi in med en medvetenhet om vikten av att vara sensitiv, och vi är medvetna 

om att vår förförståelse kan påverka resultatet. Men vi ser även vår förförståelse som något 

fördelaktigt. Vi anser det vara viktigt att ha förkunskaper kring ämnet för att kunna studera 

detta.  
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Något som kan minska studiens kvalitet handlar om att vårt datamaterial inte speglar 

fördelningen mellan män och kvinnor som existerar i verkligheten. Vi har sju rättsfall 

gällande män och tio rättsfall gällande kvinnor, medan statistik visar att fler män missbrukar. 

De rättsfall som var tillgängliga inom vårt urval var dessa 17 rättsfall.  

 

2.6. Metoddiskussion 
Som ovan nämnt kan vår förförståelse kring ämnet ha påverkat vårt resultat. Detta eftersom 

föreställningar kring kön är internaliserat och även vi som har kunskap kring ämnet påverkas 

av samhällets normer. Vi ser det som en fördel att ha varit två författare till studien då vi 

besitter olika förförståelser. Detta gör att vi kompletterar varandra och ger ett bredare 

perspektiv kring ämnet. För att inte förförståelsen ska påverka resultatet har vi varit 

konsekventa i vår användning av teorin. Genusteorin har varit grunden för hela studien och 

genomsyrar tolkningar av resultatet och resultatdiskussionen.  
 

Något annat som kan ha påverkat resultatet är att antalet rättsfall inte speglar verkligheten då 

vårt datamaterial består av tio kvinnor och sju män. Statistik visar att fler män än kvinnor i 

Sverige missbrukar (Ramstedt et al. 2014:1-2) och tvångsvårdas enligt LVM (Engdahl & 

Svensson 2015:7-8). Trots att datamaterialet inte speglar den fördelning mellan män och 

kvinnor som existerar i verkligheten tänker vi att denna ojämna fördelning inte utgjorde något 

problem då resultatet stämmer bra med tidigare forskning. Därför tror vi att en 

verklighetsbaserad fördelning inte skulle förändra vårt resultat i större omfattning.  

 

En svårighet som vi har upplevt gällande datamaterialet är ovissheten kring vad innehållet i 

rättsfallen baseras på. Vi vet inte hur mycket av den mänskliga faktorn som spelar in i 

rättsfallens innehåll. Det vi vet är att rättsfall utgörs av yrkande från klienten, socialnämndens 

utredning och domstolens avgörande. Alla dessa är människor med unika förförståelser och 

som besitter olika maktpositioner, vilket kan påverka utfallet av rättsfallets innehåll. Vi vet 

heller inte hur mycket av socialnämndens utredning som används i rättsfallen, om något 

betonats eller valts bort. Svårigheten med detta är att vi inte vet hur mycket av 

socialnämndens utredning eller klientens livssituation som vi faktiskt undersökt, vilket kan 

leda till ett annat resultat. 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring mäns missbruk respektive kvinnors 

missbruk. Avsnittet börjar med att presentera urvalet av tidigare forskning. Vidare redovisas 

några inledande kommentarer kring tidigare forskning för att sedan presentera två 

sammanfattande texter kring den tidigare forskning som används i uppsatsen. Avsnittet 

avslutas med en sammanfattning.  

 

3.1. Urval av tidigare forskning  
Vid sökandet av tidigare forskning användes databaserna Google Scholar, SöderScholar och 

DIVA. Den tidigare forskningen delades upp i två delar - mäns missbruk och kvinnors 

missbruk. Vid sökning av både mäns och kvinnors missbruk användes sökord som ”Genus 

LVM missbruk”, ”kvinnors missbruk”, ”LVM genus”. Vi har tagit hjälp av tidigare 

kandidatuppsatser för att hitta relevant tidigare forskning. Genom att ha genomgått 

referenslistorna på tidigare kandidatuppsatser har vi funnit relevanta författare. Därefter har 

en sökning av författarnas namn och specifika sökord gjorts på databaserna Google Scholar 

och DIVA. Exempel på sökord som använts är ”Tina Mattsson missbruk”, ”Storbjörk LVM”, 

”Trulsson missbruk”.  

 

3.2. Inledande kommentarer kring tidigare forskning 
Enbart svensk forskning används i vår studie då vi är intresserade av att se hur svensk lag 

tillämpas i LVM-domar. Alla länder har olika lagar och definitioner av missbruk vilket kan 

utgöra en svårighet i att tillämpa internationell forskning på vår studie.  

 

Vi fann det svårare att hitta forskning gällande mäns missbruk än kvinnors missbruk. Om 

forskning kring kvinnors missbruk fanns det fler valmöjligheter på både forskare och 

avhandlingar samt publikationer. Vi fann forskning som både behandlar enbart kvinnors 

missbruk och forskning som jämför kvinnors och mäns missbruk. Vi har inte hittat några 

studier som enbart behandlar mäns missbruk, deras missbruk ställs alltid i jämförelse med 

kvinnors missbruk. Detta fenomen diskuterar även Mattsson (2005) i sin forskning kring 

missbruksvården. Hon menar att missbruksvården skiljer på missbruk och kvinnors missbruk 

vilket i sin tur utgör problem genom att den missbrukande kvinnan utpekas som den 

avvikande i en avvikande grupp och att den missbrukande mannen osynliggörs. 
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3.3. Kvinnors missbruk 
3.3.1. Den avvikande 

Det finns en föreställning om att den missbrukande kvinnan speglar de föreställningar som 

finns om den allmänna kvinnan i samhället (Lander 2003:26-27). Detta grundar sig i 

historiskt och kulturellt bundna föreställningar om hur män och kvinnor bör bete sig. Dessa 

föreställningar isärhåller begreppen ”man” och ”kvinna” då de tillskrivs olika egenskaper som 

bildar ”manligt” och ”kvinnligt” beteende. Detta isärhållande innebär även olika socialt 

tilldelade positioner beroende på könstillhörighet, vilket kan sammanfattas som manlig 

dominans och kvinnlig underordning (ibid). Den missbrukande kvinnan har ett avvikande 

beteende både gällande samhällsnormen (Lander 2003:35) och gällande könsnormen 

(ibid:39). Enligt samhällsnormen har en missbrukare ett avvikande beteende då missbruk inte 

stämmer överens med ett normativt accepterat beteende (ibid:39 & Mattsson 2005:79). Enligt 

könsnormen blir den missbrukande kvinnan en avvikande kvinna då hon enligt könsnormen 

inte lever upp till de femininitetsideal som tillskrivs henne (Mattsson 2005:79 & 242). 

Kvinnan blir därmed en avvikande person inom en avvikande grupp (Lander 2003:36 & 

Mattsson 2005:39). Detta innebär i sin tur ett skapande av en stereotypisering och en ny 

underordning som bidrar till att missbrukande kvinnor betraktas som mer utsatta och 

traumatiserade än missbrukande män (Mattsson 2005:40-42). 

 

3.3.2. Kvinnoidealet och den missbrukande modern 

Kvinnligheten är kopplad till dygd, moral och moderskap (Lander 2003:39). Detta 

kvinnoideal styr vilka behandlingsmetoder som till stor del ges åt den missbrukande kvinnan 

(Mattsson 2005:41 & Trulsson 2003:5). Missbrukande kvinnor beskrivs av personal på LVM-

hem som traumatiserade av sina tidigare livserfarenheter och att de har tappat förmågan att 

leva ett vanligt liv med vanliga relationer. Det finns en bild av att missbruket är ett resultat av 

kvinnans traumatiserade tidigare livserfarenheter och inte att missbruket i sig har påverkat 

deras nuvarande livssituation. Behandling för missbrukande kvinnor fokuserar därför till stor 

del på relationer till andra, inte minst till barn och män (Mattsson 2005:41-42 & Trulsson 

2003:12). Mödrarskapet är en drivkraft för att få kvinnan att sluta missbruka (Trulsson 

2003:13). Detta medför att kvinnornas missbruksproblematik hamnar i andra hand och inte 

prioriteras (Mattsson 2005:41-42). Även den centrala hotbilden för missbrukande kvinnor och 

missbrukande män är olika centrerade, där kvinnors största hot är att förlora vårdnaden av 

barnen medan männens största hotbild är fängelset (ibid:13). Moderskapet innebär ett visst 
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socialt värde (Trulsson 2003:11). Att separeras från sitt barn innebär en upplevelse av skam, 

skuld och en känsla av värdelöshet. Detta då det enligt kvinnoidealet är kvinnan som har det 

största ansvaret för barnen i familjen (ibid). 

 

3.3.3. Ett allvarligare missbruk 

Missbrukande kvinnors utredningar präglas av en moralisering kring sociala förhållanden så 

som moderskap, partners, boende och finansiering av missbruket (Storbjörk 2010:23). Även 

värdeomdömen, icke-diagnostiserade problem används oftare i kvinnors utredningar än i 

mäns. Kvinnors missbruk framställs som allvarligare än mäns missbruk och LVM tillgrips 

oftare för att ge vård åt kvinnor (ibid). Mäns missbruk traumatiseras och särskiljs inte på 

samma sätt som kvinnors missbruk (Mattsson 2005:253). Bedömningar grundar sig i 

stereotypa könsroller och inte missbruksproblematiken i sig vilket bidrar till en ojämlik 

fördelning av behandlingar för män och kvinnor (Samuelsson 2015:80-84). Kvinnor som 

missbrukar har en mer utsatt situation än män då de enligt samhällsnormen är sårbarare än 

män, vilket bidrar till en överdriven uppfattning av kvinnors missbruk (ibid). 

 

3.4. Mäns missbruk 
3.4.1. Mannen som norm 

Trots att män står för majoriteten av Sveriges alkohol- och narkotikabruk handlar forskning 

om missbruk främst om kvinnors missbruk. Detta förklarar Mattsson (2015:137) beror på att 

mannen utgör norm. Han är inte man utan människa och det gör honom osynlig (ibid). Medan 

kvinnan återskapas som kön blir mannen könsneutral. Detta leder till en större acceptans i 

samhället när det kommer till mäns missbrukande. Män som dricker alkohol eller testar 

droger är ett mer socialt accepterat beteende än om kvinnor gör det (Samuelsson 2015:80-84). 

Mäns missbruksproblematik rättfärdigas ofta genom maskulinitetsnormer som innebär att en 

man inte är en riktig man om han inte tål mycket alkohol. Mäns missbruk hotar inte deras 

maskulinitet utan snarare förstärker den (Mattsson 2005:246-247). Detta kan även förklara 

varför det finns fler behandlingsformer inom missbruksvården utformade för just kvinnor med 

missbruksproblematik där det fokuseras på kvinnors femininitet medan männens behandling 

endast fokuserar på deras missbruk och inte deras kön (ibid:187). I och med att mannens 

missbrukande är mer accepterat i samhället leder det till en underskattning av männens 

missbruksproblematik och tas inte på lika stort allvar som kvinnans. Detta grundar sig i de 
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stereotypa könsrollerna där mannen förväntas besitta motsatta egenskaper till sårbar och svag 

- som är egenskaper tillskrivna kvinnan (Samuelsson, 2015:80). 

 

3.4.2. Mansideal 

Att ha missbruksproblematik leder till en viss stigmatisering (Trulsson, 2003:9). I relation till 

den icke missbrukande mannen blir den missbrukande mannen den avvikande. I hopp om att 

minska stigmatiseringen eftersträvar den missbrukande mannen att uppnå samhällets 

könsbundna ideal (ibid:15). De stereotypa egenskaperna som förknippas med mannen såsom 

självständighet, fysisk och psykisk kontroll, pålitlighet med flera försöker den missbrukande 

mannen anta för att leva upp till samhällets krav (Hensing, 2008:130). Den missbrukande 

mannen anses dock av samhället i jämförelse med den icke missbrukande mannen som någon 

med lägre respekt för kvinnor, mer aggressiv, mer burdus och vårdslös med mera. I 

mansdominerande och stigmatiserade grupper kan dessa stereotypa egenskaper förstärkas. 

Detta behov av att hävda sin maskulinitet kan vara en strategi för att kompensera för den 

sociala underordningen gruppen tillhör (ibid:133).  

 

Något som reflekterar den traditionella bilden av typiska könsroller är missbrukande mäns 

anledning till att upphöra sitt missbruk (Trulsson, 2003:13). De faktorer som får män att vilja 

avbryta sitt missbruk handlar främst om risken för fängelsestraff och att de då föredrar att ta 

hjälp av socialtjänsten för att behandla sitt missbruk. Män ser socialtjänsten som en utväg och 

något att dra nytta av (ibid:13). 

 

3.5. Sammanfattning 
Sammanfattningsvis framkommer det av forskningen att mäns missbrukande är mer 

accepterat i samhället än kvinnornas, detta för att mannen utgör norm och kvinnan då blir den 

avvikande. Kvinnor görs därmed till kön medan män fortsätter att ses som könsneutrala. Detta 

leder även till att kvinnornas missbruk tas på större allvar medan männens missbruk 

förminskas. Det kan också grunda sig i att män och kvinnor har tillskrivna egenskaper där 

kvinnan anses vara mer sårbar och skör och då i behov av hjälp medan mannen anses vara 

självständig och handlingskraftig och då kan ta hand om sitt eget missbruk. 
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4. Teori  
I detta avsnitt presenteras teorin som kommer användas för att analysera uppsatsens resultat. 

Teorin är genusforskaren Yvonne Hirdmans (2003) genusteori. I den efterföljande 

teoridiskussionen problematiseras Hirdmans genusteori med hjälp av kritik från historie- och 

genusforskaren Christina Carlsson Wetterberg (1992) och socialantropologen och professorn i 

genusvetenskap Britt-Marie Thurén (1996). Avslutningsvis jämförs deras kritik med det 

intersektionella perspektivet (De los Reyes 2005). 

 

4.1. Hirdmans Genusteori 
Ordet genus används för att beskriva hur män och kvinnor tilldelas olika egenskaper och 

positioner grundat enbart på en människas könstillhörighet (Hirdman 2003:16). När Hirdman 

talar om genus - tänkandet kring kön - beskriver hon detta som något som fortgått under all 

historia och som idag är inpräntat i människans tänkande. Hirdman menar att genus uttrycks 

och fortgår i kontexten. Alltså hur människan talar, tänker och agerar beroende på 

könstillhörigheter (ibid:19-24). När människan upprätthåller genuskontexten bildas, enligt 

Hirdman, ett genuskontrakt. Genuskontraktet är en omedveten överenskommelse mellan 

könen om hur de bör/ska tala, tänka och agera beroende på deras könstillhörighet (ibid:77-

80). Genuskontraktet kan sägas som att det är uppbyggt av två grundpelare – Hierarki och 

dikotomi. 

 

Begreppet hierarki betyder social rangordning där auktoriteter och status är systematiskt 

fördelade i över- och underordningsförhållanden (Nationalencyklopedin, 2016). Hierarkin 

enligt Hirdmans genuskontrakt innebär att över- och underordningsförhållandet handlar om 

att män i större mån har större utrymme i det offentliga rummet - både verbalt och fysiskt - 

och att männen generellt sitter på högre positioner i arbetslivet och har högre löner än kvinnan 

(Hirdman, 2003:64-65). Hierarkin innebär enligt Hirdmans genuskontrakt även att mannen är 

norm och att kvinnan då blir den avvikande (ibid:59). Det är av honom och för honom 

samhället är uppbyggt, inte av eller för henne (ibid:63). Detta ser vi genom bland annat att 

språket är utformat efter honom genom ord som exempelvis tvåmanstält, ombudsman, 

brandman, grön gubbe, ordet ”man” som används i generell mening, med flera (ibid:60-61). 

Vi kan även se detta genom att mannen fortfarande idag är överlägsen kvinnan och att han är 

en ”bättre variant” av människan. Kvinnan blir i jämförelse med mannen då underlägsen och 

en ”sämre variant” av människan (ibid:62-63). Vad gäller hur mannen är en bättre variant av 
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en människa och kvinnan en sämre variant, innebär att mannen är en allmänt mer uppskattad 

och privilegierad människa än kvinnan (ibid:62-63). Detta beror som sagt på att han är norm 

och även hans överlägsenhet i arbetslivet och i det offentliga rummet.  

 

Begreppet dikotomi betyder att egenskaper ömsesidigt och uteslutande tudelas i kategorier. 

Dessa blir varandras motsatser (Nationalencyklopedin 2016). Dikotomin innebär enligt 

Hirdmans genuskontrakt en jämförelse och isärhållning av könen. Hon uppger att de inte får 

beblandas med varandra, speciellt illa är det om en man blir ”kvinnlig” eller ”feminin” 

eftersom det allmänt sett anses vara sämre att vara kvinna (Hirdman 2003:48, 53). Normativt 

sett innebär kvinnlighet/feminint/kvinna bland annat moderlig, omhändertagande, mjuk, 

känslosam, svag, passiv, lögnaktig, ointelligent, hustru, maka, objekt, med mera (ibid:48 & 

88). Manlighet/manlig/man innebär det motsatta, eftersom manlighetens största hot kan 

beskrivas som att tillskrivas som kvinnlig/feminin/kvinna. Detta eftersom de normativt då blir 

en ”sämre variant” av en människa (ibid:53). Manlighet/manlig/man innebär därför 

normbärare, försörjaren/arbetaren, inte kvinna - utan man. Han ska även besitta egenskaper 

som hård, förstånd, kontroll, styrka, aktiv, moralisk, pålitlig, intelligent, kraftfull, subjekt, 

med mera (ibid:48 & 88). 

 

Hirdman (2003:93-98) förklarar att upprätthållandet av dessa två grundpelare – hierarkin och 

dikotomin – bidrar till ett förstärkt genuskontrakt. I och med ett upprätthållande av hierarkin 

och dikotomin normaliseras genuskontraktet och det blir svårt för människan att upptäcka 

könsstrukturer, vilket även gör människan omedveten för existensen av genus (ibid). 

 

4.2. Teoridiskussion 
Christina Carlsson Wetterberg (1992) har riktat kritik mot Hirdmans teori. Hon skriver i sin 

artikel om att genussystemet är en viktig men generaliserande teori. Hon menar att under- och 

överordningen är flerdimensionell och verkar på olika nivåer. För att förstå under- och 

överordningen måste flera perspektiv antas, så som etnicitet, klass, sexualitet med flera 

(ibid:38). Hon uppger även att kvinnoförtryck inte är entydigt och universellt (ibid:39). Med 

detta menas alltså att Hirdmans genusteori inte är tillräcklig för att förstå vissa situationer. 

Detta då alla människor lever under skilda villkor och har olika intressen (ibid:34). Trots 

hennes kritik till att Hirdmans genusteori är generaliserande uppger hon den ändå som en 
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viktig del av kvinnoforskningen. Hon anser att genusteorin bevisar kvinnoförtryckets existens 

och att om genusteorin försummas kommer detta existensberättigandet försvinna (ibid:39). 

 

Britt-Marie Thurén (1996) är även hon en kritiker till Hirdmans genussystem. Likt Carlsson 

Wetterberg (1992) menar hon att genus existerar i hela samhället men att det existerar och 

uttrycks på olika sätt och i olika styrkor. Thurén menar helt enkelt att saker och ting kan vara 

mer eller mindre genusbestämda. Hon använder sig av tre begrepp - styrka, räckvidd och 

hierarki – för att beskriva detta (Thurén 1996:10). Med styrka menar hon att genus har olika 

styrka i olika generationer och att denna styrka kontinuerligt förändras från generation till 

generation (ibid:11). Räckvidd innebär att vissa områden och aktiviteter är mer och mindre 

genusbestämda, exempelvis omvårdande yrken - där kvinnor är överrepresenterade (ibid:12). 

Hierarkier beskriver hur genushierarkin hänger ihop med andra hierarkier, exempelvis klass, 

etnicitet, utbildning med flera (ibid:12-13). Dessa tre dimensioner - styrka, räckvidd och 

hierarki - kan kombineras och ha olika utsträckning beroende på geografisk plats (ibid:13).  

 

Med detta sagt kan vi generellt sett koppla Carlsson Wetterbergs (1992) och Thuréns (1996) 

kritik till ett och samma perspektiv som används i dagens genusvetenskapliga forskning; Det 

intersektionella perspektivet. Det intersektionella perspektivet menar att andra sociala 

kategorier än enbart kön så som hudfärg, etnicitet, ålder, klasstillhörighet, sexualitet, med 

flera också bör beaktas i sociala situationer (De los Reyes 2005:9-10). Exempelvis en vit 

kvinna och en mörkhyad man, de tillhör båda en varsin privilegierad och överordnad grupp 

(vit respektive man) samt en varsin underordnad grupp (kvinna respektive mörkhyad). Båda 

sociala kategorierna kan vara viktiga att beakta då de kan innebära förtryck och en förändring 

av maktpositioner. För att kunna se dessa maktförändringar och förtryck är det viktigt att 

involvera andra sociala kategorier i sociala situationer – att problematisera ur ett 

intersektionellt perspektiv (ibid). 

 

Men även om det intersektionella perspektivet är viktigt i sociala situationer vill vi ändå 

problematisera detta. Vi ser detta som likt Carlsson Wetterberg (1992) och Thurén (1996) att 

underordning kan ske i olika styrkor beroende på hur många underordnade sociala kategorier 

en människa kan tillskrivas. Men vi tror ändå att genus kan genomsyra alla situationer. Enligt 

Hirdmans genusteori är mannen trots allt norm och enbart genom att exempelvis uttrycka sig 

sexistiskt och objektifiera kvinnan återtar han makten och överordningen. På grund av detta 

ser vi genusteorin som användbar för att upptäcka och belysa just könsstrukturer och 
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könsmaktsordning. Hirdman (2003) förklarar genom sin genusteori varför genus finns i 

dagens samhälle och varför människan har svårt för att acceptera och upptäcka 

genusstrukturerna som faktiskt existerar och genomsyras i vårt samhälle. Hirdman (2003) 

menar att genus är djupt inrotat i människan och i och med att genuskontrakt alltid funnits så 

försvaras och accepteras detta. På grund av detta ser vi Hirdmans (2003) genusteori som en 

användbar och viktig utgångspunkt för att kunna belysa och problematisera eventuella 

könsstrukturer och makt som existerar däremellan i studien av LVM-domar. 
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5. Resultat och Analys 

I detta avsnitt presenteras vårt resultat och analys. Avsnittet börjar med en presentation av 

datamaterialet och sedan en redovisning av uppsatsens tre teman - Insikt och medvetenhet, 

Hälsotillstånd och Social livssituation. Varje tema innehåller resultatbeskrivning, tolkningar 

av resultatet med koppling till tidigare forskning och därefter en analys med hjälp av teori.  

 

5.1. Presentation av datamaterialet 
Vårt datamaterial utgörs av tio kvinnors rättsfall och sju mäns rättsfall. Nedan presenteras 

samtliga rättsfall i två tabeller - en som redovisar kvinnornas LVM-paragrafer och en som 

presenterar männens. Under kolumnen Kvinnor/män benämns klientens fingerade namn samt 

dennes födelseår. Under kolumnen Omedelbart omhändertagande - 13 § uppges om klienten i 

fråga omedelbart omhändertogs enligt 13 § LVM innan ansökan om 4 § LVM gjordes. I de 

celler som är tomma har klienten inte omedelbart omhändertagits enligt LVM 13 §. Under 

kolumnen Socialnämndens ansökan om vård enligt LVM- 4 § punkt a, b, c uppges enligt vilka 

specialindikatorer socialnämnden ansökte om vård för klienten. Under kolumnen Beredande 

av vård enligt LVM - 4 § punkt a, b, c uppges enligt vilka specialindikatorer i LVM som 

domstolen beslutade att klienten skulle vårdas. I de celler som saknar specialindikatorer där 

antingen socialnämnden ansökt eller domstolen beslutat finns inget uppgivet i LVM-domen. 

 

Tabell 2 - Kvinnors LVM-paragrafer 

																																																								
1	3 a - utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara. 

3 b - löper en uppenbar risk för att förstöra sitt liv – sociala faktorer. 

3 c - kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. 

Kvinnor Omedelbart 

omhändertagande 

13 § 

Socialnämndens ansökan 

om vård enligt LVM 4 §  

3 - a, b, c1 

Beredande av vård 

enligt LVM 4 §  

3 - a, b, c 

K1 - 1957 
 

a a 

K2 - 1963 13 § a, b, c a 

K3 - 1965 
 

a a 

K4 - 1976 13 § a a 

K5 - 1985 13 §  a, b, c a, b 

K6 - 1987 13 § a, b, c a, b 
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Tabell 3 - Mäns LVM-paragrafer 

Män Omedelbart 

omhändertagande 

13 § 

Socialnämndens ansökan 

om vård enligt LVM 4 §  

3 - a, b, c 

Beredande av vård 

enligt LVM 4 §  

3 - a, b, c 

M1 - 1947 13 § a a 

M2 - 1954 
 

a a 

M3 - 1957 13 § a, b, c a, c 

M4 - 1982 13 § a, c a, c 

M5 - 1987 
 

a, b, c a, b 

M6 - 1991 13 § a, b, c a, b, c 

M7 - 1994 
 

a, b, c a, b, c 

 

I resultatets andra tema, Hälsotillstånd, delas klienterna delvis upp i en äldre och en yngre 

grupp. De som är födda mellan år 1957-1976 (kvinnor) och 1947-1957 (män) benämns som 

den äldre gruppen. De som är födda mellan år 1985-1993 (kvinnor) och 1982-1994 (män) 

benämns som den yngre gruppen.  

 

5.2. Insikt och medvetenhet 
Temat insikt och medvetenhet behandlar klientens uppfattning av sin insikt och medvetenhet 

kring dennes missbruk. Även socialnämndens och domstolens uppfattning av klientens insikt 

och medvetenhet kring missbruket behandlas. En jämförelse görs mellan klientens och 

socialnämndens/domstolarnas uppfattningar. Det görs därefter en jämförelse mellan de 

kvinnliga missbrukarna och de manliga missbrukarna.  

 

5.2.1. Uppfattningen av kvinnors insikt och medvetenhet 

Nio av tio kvinnor medger att de har ett visst missbruk och att de är i behov av vård. Hälften 

av samtliga kvinnor anser sig därutöver inte ha fått ”rätt” typ av vård eller inte ha fått 

tillräckligt med chanser till frivillig vård. I sex av samtliga fall ifrågasätter inte 

K7 - 1989 13 § (ej angivet) (ej angivet) 

K8 -1990 13 § a, b a, b 

K9 - 1991 
 

a, b a, b  

K10 - 1993 13 § (ej angivet) (ej angivet) 
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förvaltningsrätten eller kammarrätten kvinnornas vilja att bli fri från sitt missbruk. 

Socialnämnd och domstol uppger i sju av tio fall minst ett argument till varför kvinnorna ska 

beredas vård med stöd av LVM gällande insikt och medvetenhet. De uppger argument så som 

att de saknar insikt gällande sitt missbruk, deras samtycke inte är tillförlitligt, har en 

ambivalent inställning kring vård, bagatelliserar sitt missbruk, de saknar förmåga att komma 

ifrån sitt missbruk och behöver skyddas. Nedan ges tre citat av kvinnornas yrkanden och vad 

socialnämnden och domstol anser om respektive klients insikt och medvetenhet. 

 

Citat från K2s yrkande: 

K2 motsätter sig att hon ska beredas vård med stöd av LVM. Hon vitsordar att 

hon har ett missbruk och att det finns ett vårdbehov men hon anser att 

behövlig vård kan tillgodoses på frivillig väg. --//-- Hon är väl medveten om 

sitt hälsotillstånd och har även stor insikt i sitt vårdbehov. 

 

Det socialnämnden och domstolen anser om K2s insikt och medvetenhet uppger de som 

följande: 

Hon saknar sjukdomsinsikt och insikt i de risker som hon utsätter sig för 

genom sitt missbruk. --//-- Hon har ett förnekande och bagatelliserande 

förhållningssätt till sitt missbruk och önskar ingen hjälp från beroendevården -

-//-- Förvaltningsrätten anser mot bakgrund av K2s vårdhistorik att det kan 

antas att hon för närvarande inte har förmåga att på frivillig väg fullfölja den 

behandling som är nödvändig för att hon ska kunna komma ifrån sitt 

missbruk. --//-- K2 har en ambivalent inställning till vård. Hennes samtycke är 

inte tillförlitligt. Det vore förödande för henne om vården avbryts.  

 

Citat från K5s yrkande:        

Hon medger att hon har ett fortgående missbruk av alkohol… --//-- Hon 

samtycker till vård på frivillig väg. Hon är motiverad att förändra sin 

situation och det finns ingen anledning att tvivla på hennes samtycke. Hon 

har inte fått någon reell möjlighet att påbörja och genomföra en frivillig 

behandling. Hon har inte heller avvikit från någon behandling. --//-- Hennes 

inställning till vård är inte ambivalent. Att hon kan ha uppfattats som 

ambivalent beror på att hon inte har vetat vilken vård hon kan få och vad 

valet av vård innebär. --//-- Hon har bl.a. sjukskrivit sig och informerat sina 



27	
	

närstående och sin arbetsgivare om sina alkoholproblem. Det framgår därför 

tydligt att hon har sjukdomsinsikt och att hon vill ta emot de insatser som 

kan anses nödvändiga. 

 

Det socialnämnden och domstolen anser om K5s insikt och medvetenhet uppger de som 

följande:  

Förvaltningsrätten ifrågasätter inte att K5 har en genuin vilja att komma till 

rätta med sitt missbruk. --//-- Kammarrätten anser att K5 visar bristande 

insikt i omfattningen av sitt missbruk och vilka insatser som behövs för att 

komma till rätta med detta. Enligt kammarrätten försvårar bristen på insikt 

hennes möjligheter att kunna tillgodogöra sig den vård hon behöver. --//-- 

Hennes samtycke kan därför i nuläget inte anses vara tillförlitligt.  

 

Citat från K8s yrkande: 

Hon har en stark vilja att bryta sitt missbruk och hon har tidigare visat att hon 

har förmågan att avhålla sig från missbruk med rätt stöd och behandling. Hon 

anser att vården på behandlingshem X endast skjuter upp hennes problem. 

Hon är motiverad att fullfölja behandling på behandlingshem och har själv 

föreslagit Behandlingshem Y eller Behandlingshem Z som båda kan erbjuda 

behövlig vård. 

 

Det socialnämnden och domstolen anser om K8s insikt och medvetenhet uppger de som 

följande: 

Förvaltningsrätten tror på K8 när hon säger att hon vill vara drogfri och 

medverka till behandling. --//-- Förvaltningsrätten ifrågasätter inte denna vilja 

men bedömer ändå att risken är överhängande för att behövlig vård inte ska 

kunna ges på frivillig väg. Med tanke på K8s relativt svåra missbruk och 

många återfall framstår det som att redan små motgångar eller problem 

äventyrar frivillig vård. 

  

5.2.2. Uppfattningen av mäns insikt och medvetenhet 

Vi har sett att fem av sju män uppger att deras missbruk inte är allvarligt eller att de inte har 

ett missbruk. Dessa fem män vill inte heller ha vård gällande missbruk. De två männen som 
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medger missbruk och vill ha vård anser sig inte tidigare ha fått den vård de behöver och att 

detta kan ske på frivillig väg. Socialnämnd och domstol uppger i tre av sju fall enbart ett 

argument till varför männen ska beredas vård med stöd av LVM gällande insikt och 

medvetenhet. De uppger argument såsom att de saknar insikt, saknar förmåga eller återtar 

samtycke. För tre av männen uppges fler än ett argument – ”ingen vilja, förmåga eller avsikt 

att sluta”, ”inte haft förmåga” och ”samtycke till frivillig vård inte är realistiskt” respektive 

”saknar insikt” och ”för närvarande inte har förmåga”. För en man anges inget argument 

gällande insikt och medvetenhet. Nedan redovisas tre citat av männens yrkanden och vad 

socialnämnden och domstol anser om respektive klients insikt och medvetenhet. 

 

Citat från M2s yrkande: 

… eftersom han inte anser sig ha något problem med missbruk. --//-- Han brukar 
alkohol ibland men inte av den omfattning som det görs gällande. Han utsätter sig 
inte för någon risk. --//-- Han har inte ett fortgående missbruk av alkohol och kan 
låta bli att dricka. 

Det socialnämnden och domstolen anser om M2s insikt och medvetenhet uppger de som 

följande:  

Han saknar insikt i sitt missbruk och de konsekvenser som detta medför. 

Det framgår också att han inte anser sig ha något hjälpbehov och att han 

tackat nej till erbjudanden om vård på frivillig väg. Mot den här bakgrunden 

bedömer förvaltningsrätten att M2 för närvarande inte har förmåga att 

tillgodogöra sig vård på frivillig väg. 

     

Citat från M3s yrkande: 

Han har inte ett alkoholmissbruk i lagens mening. Han medger att han tidvis 

dricker alkohol, men konsumtionen är långt ifrån daglig och det finns inget 

alkoholberoende hos honom. 

 

Det socialnämnden och domstolen anser om M3s insikt och medvetenhet uppger de som 

följande: 

Mot bakgrund av att tidigare frivilliga insatser inte har varit tillräckliga för att 

bryta M3s missbruk och med beaktande av att M3 i samband med det 

omedelbara omhändertagandet har återfallit i missbruk och återtagit sitt 

samtycke till erbjuden insats finner förvaltningsrätten att M3s vårdbehov inte 
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kan säkerställas på något annat sätt än genom vård enligt LVM.  

 

Citat från M5s yrkande: 

Han har ett fortgående missbruk av cannabis, men det är inte ett allvarligt 

missbruk. --//-- Han missbrukar cannabis men missbruket är inte av sådan art 

och omfattning att han är i behov av vård enligt LVM för att komma ifrån det. 

 

Det socialnämnden och domstolen anser om M5s insikt och medvetenhet uppger de som 

följande:  

Han uppfattas inte ha förmåga eller vilja att sluta använda narkotika utan har 

frekvent tackat nej till olika insatser och har avsagt sig kontakten med 

beroendeenheten inom Region X. 

 

5.2.3. Koppling till tidigare forskning 

Det som utmärker männens resultat från kvinnornas gällande insikt och medvetenhet 

handlar om att männen generellt inte anser sig ha ett missbruk eller ett allvarligt 

missbruk, medan de flesta kvinnorna medger sitt missbruk och uppger att de är i behov 

av vård. Det resultatet kan kopplas till Samuelssons (2015) forskning som behandlar hur 

mäns brukande av alkohol och narkotika är ett mer socialt accepterat beteende än 

kvinnors brukande. Kvinnor som brukar dessa preparat anses däremot ha ett felaktigt 

och avvikande beteende enligt samhällsnormer (ibid). Trots att de flesta kvinnorna 

medger i jämförelse med männen att de har ett missbruk och att de är i behov av vård 

anger socialnämnden och domstolarna fler argument och längre uttalanden vid beslut 

gällande kvinnors behov av stöd enligt LVM. Både Mattsson (2005) och Lander (2003) 

tar upp om hur en kvinna som missbrukar avviker från normen då hon bryter mot 

könsföreställningar. Detta bidrar till att kvinnorna betraktas som mer utsatta än 

missbrukande män (ibid). Vidare uppger Storbjörk (2010) att kvinnors missbruk 

framställs som allvarligare än mäns missbruk och att LVM tillgrips oftare för att ge vård 

åt kvinnor. Hon uppger även att värdeomdömen och icke diagnostiserade problem 

används oftare i kvinnors utredningar än män (ibid).  

 

5.2.4. Analys 

Resultatet visar att män anser sig inte ha ett missbruk eller ett allvarligt sådant. Enligt 

Hirdmans (2003) genusteori är mannen norm och har tillskrivna egenskaper som innebär ett 
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större handlingsutrymme för honom. Mannen är en allmänt mer uppskattad och privilegierad 

människa än kvinnan och hans egenskaper och handlingar accepteras därmed i större 

utsträckning. Detta kan vara en orsak till att män förnekar sitt missbruk medan kvinnorna 

medger sitt missbruk. Resultatet visar även att socialnämnden och domstolen anser att 

kvinnorna saknar insikt trots att de själva uppger sig ha insikt och vilja att bryta sitt missbruk. 

Då kvinnan enligt genusteorin är en ”sämre variant” av människa är hon inte lika betrodd som 

mannen då hon tillskrivs egenskaper som lögnaktig och ointelligent (Hirdman 2003) vilket 

kan vara en förklaring på socialnämnden och domstolens inställning. En annan förklaring kan 

vara att då kvinnan enligt genusteorin även tillskrivs egenskaper som känslosam, svag, passiv, 

objekt kan hon uppfattas vara i större behov av hjälp än mannen. Detta då hon avviker från 

könsnormerna på grund av missbruket och behöver hjälp för att återskapa sin femininitet.  

 

5.3. Hälsotillstånd 
Temat Hälsotillstånd innefattar hur socialnämnden och domstolen behandlar klienternas 

fysiska och psykiska hälsa. För att en klient ska beredas vård med stöd av LVM måste minst 

en av specialindikatorerna överensstämma med klientens situation. Detta tema behandlar 

specialindikator a och c då dessa två innefattar klientens fysiska och psykiska hälsa. 

Specialindikator a innebär att utsätta sin fysiska och/eller psykiska hälsa för allvarlig fara 

exempelvis genom att inte äta, löpa risk för olycka eller nödsituationer. Specialindikator c 

innebär en risk för självmord eller självmordsförsök. Temat baseras på dessa två 

specialindikatorer och en jämförelse görs mellan de kvinnliga och manliga missbrukarnas 

hälsa. Det fysiska hälsotillståndet delas upp i tre områden: fysiskt bestående komplikationer, 

fysiskt tillfälliga komplikationer och fysiskt relaterade risker. Det psykiska hälsotillståndet 

behandlar enbart psykiskt relaterade besvär. Detta tema behandlar även hur läkarutlåtanden 

används och i vilken utsträckning de används i kvinnornas respektive männens rättsfall.  

 

5.3.1. Kvinnors hälsotillstånd 

• Fysiskt hälsotillstånd 

Enbart en kvinna uppges vara drabbad av ett bestående hälsotillstånd till följd av missbruket, i 

form av njursvikt samt hjärtsvikt. Tre kvinnor har andra fysiskt relaterade besvär så som 

medfött hjärtfel, syn- och ryggproblem och ätstörningar. Fyra av tio kvinnor uppges ha 

drabbats av ett eller flera tillfälliga fysiskt relaterade biverkningar till följd av missbruket, så 

som att ha påträffats medvetslös, förhöjda leverprover, abstinensbesvär och krampanfall. 
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Hälften av kvinnorna riskerar enligt socialnämnd och domstol att drabbas av olika typer av 

hälsorelaterade problem. Exempel på risker som anges är att drabbas av drogutlösta psykoser, 

leverskador eller allvarliga komplikationer. Här finns även en åldersrelaterad skillnad där tre 

av de fyra äldre kvinnorna, K1- K4, uppges riskera att drabbas av försämrat fysiskt 

hälsotillstånd.  

 

• Psykiskt hälsotillstånd 

Sex av tio kvinnor har någon typ av psykisk ohälsa. Deras psykiska ohälsa benämns dels 

genom att enbart uppge att de har psykisk ohälsa eller psykiska problem. Utöver det uppges 

vid tre av fallen en specifik beskrivning av deras psykiskt relaterade besvär. Dessa tre är stress 

och aggressivitet, vanföreställningar samt ADHD-utredningar. Den vanligaste beskrivningen 

som förekommer hos de sex yngre kvinnorna, K5-K10, innefattas av psykiska problem då 

fem av dem sex anges ha psykiska problem.   

 

• Läkarutlåtanden 

Hälften av kvinnorna har läkarutlåtanden i sina rättsfall, varav två av de fyra äldre 

kvinnorna och tre av de sex yngre kvinnorna. Majoriteten av dessa läkarutlåtanden 

innefattar uppgivande om en allvarlig missbruksproblematik och bedömningar om att 

det föreligger olika typer av hälsorelaterade risker. Nedan ges citat gällande klienternas 

fysiska och psykiska hälsotillstånd. 

 

Citat gällande K1: 

Även om dessa framsteg är positiva så framgår det av socialnämndens 

utredning att hon varit kraftigt påverkad av alkohol vid ett flertal tillfällen 

under den senaste tiden och att hennes missbruk riskerar att få allvarliga 

konsekvenser för hennes hälsa i form av leverskador. 

 

Citat gällande K7: 

Med hänsyn till vad som framkommit om hennes hälsotillstånd, såväl 

psykiskt som fysiskt, framgår det klart att K7 till följd av missbruket utsätter 

sin hälsa för allvarlig fara. Denna bedömning påverkas inte av vad K7 har 

uppgett angående sin ätstörning och sina psykiska besvär i övrigt. --//-- Hon 

har vanföreställningar och äter inte ordentligt. Enligt läkarintyget har hennes 
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hälsotillstånd allvarligt försämrats och drogerna har lett till ett psykotiskt 

tillstånd. Läkaren bedömer att det finns en stor risk att hon skadar sig själv. 

 

Citat gällande K9:  

K9 har ett medfött hjärtfel som medför att hon har en ökad känslighet för 

infektioner. Genom sitt missbruk utsätter hon sig för somatiska risker såsom 

en ny infektion. Nämnden bedömer att K9 under flera år har lidit av psykisk 

ohälsa i kombination med aktivt missbruk. 

 

5.3.2. Mäns hälsotillstånd 

• Fysiskt hälsotillstånd 

Majoriteten av männen uppges vara drabbade av ett fysiskt bestående nedsatt hälsotillstånd 

till följd av sitt missbruk. Exempel är PEG-slang till magen efter fallolycka, leversjukdom, 

diabetes, hjärtflimmer med flera. Fyra av sju män uppges ha drabbats av ett eller flera 

tillfälligt fysiskt relaterade biverkningar till följd av missbruket, så som smärtor i buken, 

svårigheter att tala, alkoholförgiftning, överdoser och självmordsförsök. Tre av sju män 

riskeras enligt socialnämnd och domstol att avlida i förväg. Beskrivningar av det fysiska 

hälsotillståndet domineras i de tre äldre männens, M1-M3, rättsfall.  

 

• Psykiskt hälsotillstånd 

Enbart de fyra yngre männen, M4-M7, uppges av socialnämnd och domstol ha någon typ av 

psykisk ohälsa. Dessa i form av självmordsförsök, självskadetankar, aggressivitet och 

drogutlösta psykoser.   

 

• Läkarutlåtanden 

Samtliga av männens rättsfall innehåller någon typ av läkarutlåtande. I tre av männens 

läkarutlåtanden beskrivs att de till följd av missbruket redan har någon typ av somatiska 

besvär. I de resterande fyra rättsfallen uppges ”han har sökt vård vid ett stort antal tillfällen 

men avvikit mot läkares inrådan”, ”Läkare gör bedömningen att M4 utsätter sig för livsfara 

genom sitt aktuella missbruk”, ”Av läkarintyget i målet framgår att M5 har haft psykoser som 

är drogutlösta” och ”Läkare har dock bedömt att M6 i första hand behöver vård med stöd av 

LVM”.  Nedan ges citat gällande klienternas fysiska och psykiska hälsotillstånd.  
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Citat gällande M3:   

Av nämndens utredning framgår vidare att ST-läkaren X vid en 

avidentifierad bedömning av LVM-anmälan har uppgett att M3s situation är 

mycket allvarlig och att han riskerar att avlida till följd av sitt missbruk. --//-

- I läkarintyg utfärdat den 6 juli 2015 av ST-läkaren Y anges att M3 har 

välkända alkoholproblem och lider av alkoholberoende samt att han har 

utvecklat ett antal allvarliga somatiska sjukdomar till följd av sitt 

alkoholmissbruk. Vidare framgår att M3 har lagts in otaliga gånger vid 

akutmottagningen till följd av alkoholförgiftning och nedsatt allmäntillstånd. 

 

Citat gällande M4: 

M4 har ett mångårigt blandmissbruk bakom sig med ett flertal överdoser, 

senast den 26 oktober 2014. Enligt egna uppgifter har han haft ett dagligt 

injektionsmissbruk av heroin de senaste sju månaderna. Han har uppgett att 

han har självskadetankar. Läkare gör bedömningen att M4 utsätter sig för 

livsfara genom sitt aktuella missbruk. 

 

Citat gällande M7: 

Då han under påverkan av narkotika har gjort självmordsförsök och uppträtt 

aggressivt och hotfullt mot sin omgivning föreligger risk för att han 

allvarligt kan skada sig själv eller någon nära anhörig. --//-- Av underläkare 

X läkarintyg från den l april 2015 framgår bl.a. följande. Sedan ett år tillbaka 

lider M7 av somatiska besvär till följd av sitt intravenösa missbruk som han 

inte har någon pågående behandling eller uppföljning mot. Han lider även av 

psykisk ohälsa som till viss del är obehandlad. 

 

5.3.3. Koppling till tidigare forskning 

Det som utmärker sig i detta tema är dels hur läkarutlåtanden skiljer sig i männens och 

kvinnornas rättsfall. Samtliga av männen har läkarutlåtanden medan enbart hälften av 

kvinnorna har det. Männen har i större utsträckning uppgivande om ett redan somatiskt 

nedsatt hälsotillstånd. Majoriteten av kvinnornas läkarutlåtanden beskriver i stället att deras 

missbruk är allvarligt och att olika typer av risker föreligger till följd av missbruket. En annan 

skillnad finns inom grupperna av de äldre klienterna och de yngre klienterna. Andelsmässigt 

har fler av de äldre männen redan bestående fysiska komplikationer medan kvinnorna i högre 
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andel endast riskerar att drabbas av fysiska bestående komplikationer. Majoriteten av alla de 

yngre klienterna uppges ha någon form av psykisk ohälsa. Det som utmärker de yngre 

männen från de yngre kvinnorna är att männen uppges ha självmordstankar eller någon gång 

försökt begå självmord, vilket inte existerar i kvinnornas rättsfall. Samuelsson (2005) 

beskriver hur bedömningar grundar sig i stereotypa könsroller och inte i 

missbruksproblematiken i sig. Hon uppger även hur kvinnor som missbrukar ses som mer 

utsatta än den missbrukande mannen och att kvinnan enligt samhällsnormen uppfattas som 

sårbarare, vilket bidrar till en överdrift av kvinnors missbruk och att mäns missbruk inte tas 

på allvar (ibid). Denna könsuppdelning kan bidra till att män inte får vård i tid och då har ett 

allvarligare hälsotillstånd när de får möjlighet till vård. Detta kan vara en orsak till varför män 

i större utsträckning redan fått fysiskt bestående komplikationer och varför de yngre männen 

har ett sådant allvarligt psykiskt nedsatt hälsotillstånd att samtliga någon gång haft 

självmordstankar eller försökt begå självmord medan ingen av kvinnorna har gjort detta. 

Storbjörk (2015) beskriver hur värdeomdömen och icke-diagnostiserade problem oftare 

används i kvinnors utredningar än mäns. Detta bekräftar det resultatet visar, då samtliga män 

har läkarutlåtanden och enbart hälften av kvinnorna har det.  

 

5.3.4. Analys  

Resultatet visar att de äldre männen har fysiska bestående komplikationer medan de äldre 

kvinnorna endast riskerar att drabbas. Resultatet visar även att enbart de yngre männen haft 

självmordstankar eller försökt begå självmord. Enligt Hirdmans (2003) teorin tilldelas 

kvinnor och män olika sociala positioner som medför specifika och motsatta egenskaper - en 

dikotomi. Kvinnor tilldelas enligt teorin egenskaper så som känslosam, svag och passiv 

medan mannen tilldelas egenskaper som förstånd, kontroll, styrka och aktiv. Dessa könsroller 

kan bidra till att kvinnan uppfattas som mer sårbar än mannen och att mannen klarar sig själv. 

Detta kan ge upphov till att mäns missbruk inte tas på lika stort allvar som kvinnors och 

därmed inte får den vård de behöver i tid. Detta kan även vara en förklaring till varför 

samtliga män har läkarutlåtanden och enbart hälften av kvinnorna har det. Detta kan tolkas 

som att det i männens fall krävs läkarutlåtanden i bedömningarna för att missbruket ska tas på 

allvar, medan det i kvinnornas fall räcker med icke-diagnostiserade bedömningar.  
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5.4. Social livssituation 
Temat Social livssituation behandlar klienternas sociala tillgångar och relationer. De begrepp 

som innefattas är bland annat kriminalitet, boende, arbetssituation, diverse relationer, 

sysselsättning, försörjning med flera. För att en klient ska beredas vård med stöd av LVM 

måste minst en av specialindikatorerna överensstämma med klientens situation. Detta tema 

behandlar i huvudsak specialindikator b och även en del av specialindikator c. 

Specialindikator b innebär en bedömning av om missbruket påverkar de sociala faktorerna så 

som boende, arbete, sociala relationer med mera. Specialindikator c innebär en risk för skada 

av närstående så som missbrukarens familjemedlemmar. Temat baseras på dessa två 

specialindikatorer och behandlar hur klienternas sociala livssituation beskrivs och hur mycket 

av den som uppges. Detta har gjorts genom att se vilka sociala faktorer som uppges och hur 

ofta dessa benämns i respektive rättsfall – se tabell 4 och 5. Därefter genomfördes en 

jämförelse mellan kvinnorna och männen. Resultatet presenteras på ett övergripande sätt i 

tabell 4 och 5.  

 

5.4.1. Kvinnors sociala livssituation 

 

Tabell 4 - Kvinnors sociala faktorer 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 Tot. 

Boende 
 

2 3 3 2 2 1 
  

3 16 

Sysselsättning/ 

arbete/försörjning/ 

Studier  

3 4 2 1 7 1 2 
 

2 
 

22 

Sociala relationer - 

Närstående/barn/ 

Partner 

3 3 
 

2 7 3 8 
  

4 30 

Kriminalitet/hot 
    

2 
     

2 

Umgänge 
       

1 
 

1 2 

Isolerar sig  
      

2 
   

2 

TOTALT 6 9 5 6 18 6 13 1 2 8 74 

 

Ovanstående tabell visar hur många gånger ett begrepp inom varje social faktor har använts i 

respektive rättsfall. För att tydliggöra detta exemplifieras K1. I K1s rättsfall ser vi att inget 
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gällande boende, kriminalitet/hot, umgänge eller att isolera sig uppges. Det uppges däremot 

begrepp gällande sysselsättning/arbete/försörjning/studier och hennes sociala relationer. De 

tre begrepp som beskriver K1s sysselsättning/arbete/försörjning/studier är ”hon vill arbeta”, 

”sysselsättning minskar risken för återfall”, ”…har egna förslag på̊  insatser där hon kan få en 

meningsfull sysselsättning”. De tre begrepp som behandlar hennes sociala relationer är ”K1 

har dessutom krävt att hon ska få vårdas tillsammans med sin sambo”, ”Hon har själv varit i 

kontakt med beroendemottagningen och är beredd att ta emot vård frivilligt förutsatt att 

hennes önskemål om att få vårdas tillsammans med sin sambo tillgodoses” och ”Hon har inte 

längre några krav på att vårdas tillsammans med sin fästman”. Samma upplägg gäller för 

tabell 5 som behandlar männens sociala faktorer.  

 

Majoriteten av kvinnorna uppges i någon form ha eller inte ha boende, arbete, sysselsättning, 

försörjning och/eller studier. Majoriteten av kvinnorna uppges även ha en närstående relation. 

Fyra av dem uppges ha en partner. Två kvinnor uppges ha barn. Andra närstående som 

benämns i kvinnornas rättsfall är syskon, familj, föräldrar, mamma, närstående och vänner.  

I fyra av samtliga kvinnors fall uppges andra sociala faktorer. En kvinna isolerar sig i sin 

bostad, en kvinna uppges ha vistats i farliga riskmiljöer, och en kvinna har varit i en mycket 

olämplig miljö då hon umgicks med andra personer som var inne i ett kraftigt missbruk och 

en kvinna som uppges ha hotat personal. Nedan ges citat gällande kvinnornas sociala 

livssituation.  

 

Citat gällande K2: 

… hon riskerar att hamna i utanförskap gällande försörjning och bostad och 

hon kan befaras komma att skada sig själv eftersom hon missköter sin 

medicinering. --//-- Hon vill ta emot den hjälp hon behöver för sin egen skull 

och för sin sons skull. --//-- Om hon skulle flytta hem till sambon vet han att 

det är total nykterhet som gäller runt henne och att hon kräver att det inte ska 

finnas någon alkohol i hemmet. Hon kan annars bo hos någon av sina 

syskon. 

 

Citat gällande K6:  

Hon är inte bostadslös utan bor med sin sambo i hans lägenhet. Sambon har 

haft en anställning och det är han som har finansierat deras missbruk. --//-- 

K6 är 26 år och arbetslös. Hon har ett nätverk som stöttar henne och som 
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främst består av hennes närmast anhöriga. K6s mamma har vid ett flertal 

tillfällen låtit K6, när hon inte har haft tillgång till egen bostad, vistas 

hemma hos henne. K6s båda föräldrar har uttryckt dock oro, förtvivlan och 

känslor av hopplöshet gällande hennes missbruk. 

 

Citat gällande K10:  

Det är viktigt för henne att hon får komma till ett behandlingshem som 

ligger i närheten, så att hennes familj och pojkvän kan besöka henne. --//-- 

Enligt polisens anmälan den 23 januari 2015 var K10 vid den tidpunkten 

kraftigt nedgången i sitt missbruk och befann sig i en mycket olämplig miljö 

då hon umgicks med andra personer som var inne i ett kraftigt missbruk. --//-

- Hon har en önskan om att få bo med sin pojkvän men få individuell 

behandling. 

 

5.4.2. Mäns sociala livssituation 

 

Tabell 5 - Mäns sociala faktorer 
 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Tot. 

Boende 1 1 3 
 

1 
 

3 9 

Sysselsättning/ 

arbete/försörjning/ 

studier 

  

3 
 

7 2 5 17 

Sociala relationer –  

Närstående/barn/ 

partner 

2 
    

2 3 7 

Kriminalitet/hot 
  

1 5 
 

2 7 15 

Umgänge 
    

1 
 

2 3 

Isolerar sig  
     

1 
 

1 

TOTALT 3 1 7 5 9 7 20 52 

 

Majoriteten av männen uppges i någon form ha boende. I mer än hälften av männens rättsfall 

finns även uppgifter om arbete, försörjning, sysselsättning eller studier. Tre av männen 

uppges ha en närstående relation. En har en flickvän och farföräldrar, den andra har en 



38	
	

flickvän och den tredje har en mamma. I mer än hälften av rättsfallen uppges någon typ av 

kriminalitet, detta genom antingen hot, stöld eller fängelsestraff. Två män uppges umgås med 

”missbrukare” samt ”socialt utslagna personer med aktivt missbruk” En av männen uppges 

isolera sig i sin bostad. Nedan ges citat gällande männens sociala livssituation.  

 

Citat gällande M1: 

Han avvek från korttidsboendet i januari 2014 för att han ville återförenas 

med sin flickvän. Han tror att det kommer att gå bra om han får komma till 

stödboendet X där även hans flickvän vistas. --//-- Under hösten 2013 blev 

personalen på det härbärge där han brukar vistas oroade över hans situation då 

han hade blivit allt mer sliten och avmagrad. 

 

Citat gällande M6: 

M6 har även uttalat hot mot sin mamma och hon har uppgett att hon tror att 

hoten skulle kunna realiseras under en drogpsykos. --//-- …M6 varken arbetar 

eller har någon annan sysselsättning och att han har isolerat sig alltmer som 

en följd av sitt missbruk. 

 

Citat gällande M7: 

Hans enda fasta punkt är för närvarande hans farmor. Han har inte gått färdigt 

skolan, har ingen inkomst och har inte sökt försörjningsstöd. Han fixar pengar 

på annat sätt. Han är bostadslös och umgås med socialt utslagna personer med 

aktivt missbruk. Han sover ibland hos sin farmor eller i trappuppgångar. --//-- 

Han har hotat sina farföräldrar och bett dem om pengar och misstänks ha varit 

inblandad i en stöld av medicin och en handväska vid en vårdcentral. --//-- 

Han saknar vidare fast bostad, utbildning och sysselsättning och är därmed på̊  

väg att hamna i ett socialt utanförskap till följd av missbruket. 

 

5.4.3. Koppling till tidigare forskning 

Vid en jämförelse av utredningarna gällande männens och kvinnornas sociala livssituation 

finns ett visst mönster. Det som utmärker kvinnornas resultat i jämförelse till männens visar 

att deras sociala relationer benämns och behandlas både oftare och i fler rättsfall hos 

kvinnorna. Inom detta mönster ser vi även att relation till barn enbart finns i kvinnornas 

rättsfall, vilket inte existerar i männens rättsfall. Det som utmärker männens resultat i 
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jämförelse till kvinnornas är att de i större omfattning innehåller någon typ av 

kriminalitet.  Både Lander (2003), Mattsson (2003) och Trulsson (2003) tar upp hur 

kvinnligheten är kopplad till moral och moderskap. Mattsson (2003) och Trulsson (2003) 

diskuterar även hur kvinnorna har det huvudsakliga ansvaret över familj och barn. Trulsson 

(2003) beskriver att den centrala hotbilden för kvinnor är att förlora vårdnaden över hennes 

barn och att en separation från barnet kan innebära en upplevelse av skam och skuld över att 

inte kunna ta hand om sitt barn, vilket kvinnor enligt kvinnoidealet bör göra. Detta 

kvinnoideal som strävar efter moralitet och moderskap kan bidra till att missbruket hamnar i 

andra hand och att fokus istället hamnar på deras sociala relationer (Mattsson 2005).  

 

Trulsson (2003) behandlar även männens missbruk och uppger att deras största hotbild främst 

handlar om risken för fängelsestraff och att de istället föredrar hjälp från socialtjänsten för att 

slippa hamna i fängelse. Trulsson (2003) diskuterar även den missbrukande mannens situation 

och beskriver hur han jämförs med den icke-missbrukande mannen, vilket innebär en bild av 

att den missbrukande mannen visar kvinnor lägre respekt, mer aggressivitet samt ett mer 

burdust och vårdslöst beteende än den icke-missbrukande mannen. Hensing (2008) tar även 

upp hur stereotypa egenskaper förstärks i mansdominerade och stigmatiserade grupper för att 

hävda sin maskulinitet och att detta är en strategi för dem att kompensera den sociala 

underordning gruppen tillhör. Detta hävdande av maskuliniteten kan vara en orsak till att 

resultatet visar att männen i jämförelse med kvinnorna i större utsträckning uppges ha 

koppling till kriminellt beteende såsom hot, stöld och fängelsestraff. 

 

5.4.4. Analys 

Resultatet visar att kvinnors sociala relationer benämns och behandlas både oftare och i fler 

rättsfall än männens. Inom detta mönster ser vi även att relation till barn enbart finns i 

kvinnornas rättsfall, vilket inte existerar i männens rättsfall. Resultatet visar även att männens 

rättsfall i större omfattning innehåller någon typ av kriminalitet. Enligt Hirdmans (2003) teori 

finns en dikotomi mellan könen som innebär ett isärhållande och jämförande dem emellan. 

Egenskaper och begrepp som kopplas samman med kvinnligheten är bland annat moderlig, 

omhändertagande, mjuk, känslosam, hustru, maka. Detta kan vara en orsak till att kvinnornas 

rättsfall behandlar deras sociala relationer och uppger relationen till deras barn i större 

utsträckning än männens rättsfall. I och med dikotomin kopplas manligheten samman med 

egenskaper så som hård, styrka, kraftfull, subjekt. Då manlighetens största hot dessutom är att 

tillskrivas kvinnliga egenskaper behöver män upprätthålla sin manlighet. De manliga 
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egenskaperna förstärks enligt Hensing (2008) hos missbrukande män på grund av att de är en 

mansdominerad och stigmatiserad grupp. Därmed kan detta förstärkande av manligheten 

bidra till ett hävdande för att bevisa att han är man. Hävdandet kan därför uttrycka sig i 

riskfyllda och aggressiva beteenden, som i sin tur kan leda till kriminella handlingar. Detta 

kan vara en orsak till att kriminalitet oftare behandlas i männens rättsfall än i kvinnornas.  
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6. Diskussion 

Avsnittet börjar med en resultatsammanfattning med koppling till tidigare forskning. Därefter 

genomförs en resultatdiskussion där en diskussion förs med koppling till teori, inledning och 

resultat. Avslutningsvis presenteras en slutsats. 

 

6.1. Resultatsammanfattning 
Syftet med denna studie var att analysera och redovisa hur klienters könstillhörighet 

framställs i LVM-domar. Detta har gjorts genom att analysera 17 LVM-domar ur ett 

genusperspektiv. De frågeställningar som studien utgick ifrån blev därför följande: 

 

- Hur beskrivs kvinnor respektive män i LVM-domarna? 

- Finns skillnader, hur uttrycks dessa i LVM-domarna? 

- Om skillnader finns, hur går de att tolkas och förstås? 

 

Resultatet visar att det föreligger en skillnad gällande hur män och kvinnor beskrivs och 

bedöms i LVM-domar som redovisas utifrån tre teman - Insikt och medvetenhet, 

Hälsotillstånd och Social livssituation. I temat Insikt och medvetenhet visar det sig att männen 

förnekar eller förminskar sitt missbruk medan kvinnorna medger sitt missbruk. Resultatet 

visar att socialnämnd och domstol anger fler argument och längre uttalanden vid beslut 

gällande kvinnors behov av stöd enligt LVM. I temat Hälsotillstånd visar det sig att 

majoriteten av männens utredningar innefattar läkarutlåtanden medan enbart hälften av 

kvinnornas utredningar innefattar läkarutlåtanden. Här finns det även en skillnad inom 

grupperna av de äldre och yngre klienterna. Majoriteten av fysiska komplikationer behandlas 

hos de äldre klienterna medan majoriteten av psykisk ohälsa behandlas hos de yngre 

klienterna. De äldre männen är redan drabbade av fysiska komplikationer medan de äldre 

kvinnorna enbart riskerar att drabbas av fysiska komplikationer. Skillnaden mellan de yngre 

klienterna innefattar graden av psykisk ohälsa. De yngre männen har någon gång haft 

självmordstankar eller någon gång försökt begå självmord. De yngre kvinnorna uppges enbart 

ha psykisk ohälsa. I temat Social livssituation visar det sig att i kvinnornas rättsfall behandlas 

deras sociala relationer i större utsträckning än i männens rättsfall. Relation till barn uppges 

enbart i kvinnornas rättsfall. Resultatet visar även att mer än hälften av männens rättsfall 

innehåller någon typ av kriminalitet.  
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Resultatet som framkommit går att relatera till tidigare forskning som visar att LVM-

bedömningar grundar sig i stereotypa könsroller och inte i missbruksproblematiken i 

sig. Den stereotypa bilden av kvinnan innefattas av moderskap, moralitet, sårbarhet och 

svaghet medan den stereotypa bilden av mannen innebär normbärare och maskulinitet. 

Dessa bilder utgör en nackdel för både den missbrukande kvinnan och den 

missbrukande mannen. På grund av detta överdrivs kvinnors missbruk medan männens 

missbruk förminskas, och gör att LVM oftare tillgrips för att ge vård åt kvinnor 

(Storbjörk 2010). Kvinnors bedömningar baserar sig oftare än mäns bedömningar på 

värdeomdömande och icke-diagnostiserade problem, medan männens bedömningar 

innefattas av läkarutlåtanden. Både missbrukande kvinnor och män ses som avvikande i 

relation till respektive kön. Den missbrukande kvinnan anses inte leva upp till det 

stereotypa kvinnoidealet. Detta då missbruk anses vara en kontrast till de kvinnliga 

samhällsidealen. Detta gör att fokus främst läggs på att korrigera kvinnans beteende 

genom att behandla hennes sociala relationer, vilket leder till att behandling av 

missbruket kommer i andra hand. Den missbrukande mannen tillhör i jämförelse med 

den icke missbrukande mannen en socialt underordnad grupp. Den sociala 

underordningen bidrar till att vissa stereotypa egenskaper förstärks för att kompensera 

för denna underordning. Detta leder till ett behov av att hävda sin maskulinitet och gör 

att den missbrukande mannen uppfattas som mer aggressiv, ha lägre respekt för kvinnor, 

vara mer vårdslös och burdus.  

 

6.2. Resultatdiskussion 
För att återkoppla till bakgrunden beskrivs det hur Sveriges lagar eftersträvar en 

likhetsideologi och könsneutralitet. Likaså har socialnämnden och domstolarna ansvar att 

utföra bedömningar på jämlika villkor. Trots likhetsideologin visar forskning att detta är svårt 

att leva upp till. Den forskning som Schlytter bedrivit gällande bedömningar av tvångsvård 

för unga killar och tjejer gjordes år 1999 och visade att en könsrelaterad skillnad finns 

gällande argumenten kring varför tvångsvård behövs. Forskaren Storbjörk har elva år senare, 

år 2010, bedrivit liknande forskning som Schlytter och kommit fram till samma resultat. Även 

vår studie visar samma resultat som Schlytters och Storbjörks forskning. Vårt resultat visar att 

det finns könsrelaterade skillnader i hur bedömningar görs. 
 

Vi anser att skillnaden mellan könen grundar sig i föreställningar kring kön och kan förklaras 

med begreppen hierarki och dikotomi som behandlas i genusteorin. Hierarkin innebär att 
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mannen är norm och tillskrivs egenskaper som innebär ett större handlingsutrymme för 

honom. Då mannen är norm är samhället utformat för och till honom och hans behov, vilket 

leder till större acceptans av mäns beteende. Han är en mer privilegierad människa och 

besitter den socialt överordnande positionen. Kvinnan tilldelas därför den socialt 

underordnande positionen och blir därmed avvikande. I och med detta har hon genusbestämda 

ramar att hålla sig inom vilket leder till ett begränsat handlingsutrymme. Ett exempel på hur 

handlingsutrymmen uttrycker sig redan hos barn är hur pojkar uppmuntras till fysisk aktivitet 

och flickor begränsas till lugna stillasittande lekar. Ett annat exempel på detta är hur rädslan 

för att bli överfallen begränsar kvinnors möjlighet att vara utomhus ensam sent på kvällen. Ett 

exempel på att män har ett större handlingsutrymme är att män kan klä sig så lättklätt de vill 

medan lättklädda kvinnor objektifieras.  

 

Det handlingsutrymme som män besitter kan vara en bidragande faktor till att männen i vår 

studie inte ser missbruket som ett problem då han ges frihet att själv bedöma graden av 

missbruket. Denna frihet männen besitter anser vi har lett till att männen har ett mer 

långtgående missbruk än kvinnorna. Detta då de redan är drabbade av fysiska och psykiska 

komplikationer och att samtliga män bedöms genom läkarintyg. Kvinnorna befinner sig 

enbart i riskzonen för att drabbas av samma typ av komplikationer som männen och bedöms 

genom icke-diagnostiserade problem och värdeomdömande argument. Att männen har ett mer 

långtgående missbruk kan förklaras genom ett handlingsutrymme då deras beteenden 

accepteras i större utsträckning. Något som skulle kunna bekräfta ytterligare att männen har 

ett mer långtgående missbruk är de specialindikatorer männen respektive kvinnorna har 

bedömts utifrån. Ungefär hälften av kvinnorna bereds vård enligt specialindikator a medan 

den andra hälften bereds vård enligt specialindikatorerna a och b. Ungefär hälften av männen 

bereds vård enligt specialindikator a och/eller b samt specialindikator c. Specialindikator a 

behandlar risken att utsätta sin fysiska och psykiska hälsa för allvarlig fara. Specialindikator b 

behandlar risken för att förstöra sitt sociala liv. Specialindikator c behandlar risken att avlida. 

Därför anser vi att beredas vård enligt specialindikator c innebär att klienten har ett mer 

långtgående missbruk. 

 

Dikotomin innebär att kvinnor och män tilldelas olika sociala positioner som medför specifika 

och motsatta egenskaper. Ett exempel på hur dikotomin uttrycker sig i vardagen är att kvinnor 

tar ut största delen av föräldraledigheten. Ett annat exempel på detta är det så kallade 

mansplaning. Detta är hur män ger förklaringar till kvinnor, som förutsätts veta mindre. Ännu 
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ett exempel är hur reklam förmedlar stereotyper där produkter för män spelar på aggressivitet 

och styrka i en actionfylld miljö medan produkter för kvinnor uttrycker harmoni, känslor och 

vårdande i en färgglad miljö.  

 

Denna dikotomi kan vara en bidragande faktor till att kvinnorna och männens rättsfall skiljer 

sig gällande fokus på innehåll. I och med de egenskaper kvinnan tillskrivs skapas en 

föreställning om hur hon är och borde vara, både hos henne själv och omgivningen. I 

kvinnornas rättsfall i jämförelse med männen läggs det fokus på sociala relationer. Vi ser 

detta som att kvinnan har högre krav än männen på sig att upprätthålla sociala relationer och 

relation till barn. Hon behöver sina sociala relationer för att klara av att komma ifrån 

missbruket men även för att upprätthålla bilden av idealkvinnan. I männens rättsfall nämns 

sociala relationer mer sällan då andra krav ställs på honom. Det största kravet som ställs på 

mannen är att han inte ska uppfattas som kvinnlig. Han måste således vara kvinnornas 

motsats. Detta gör att hans sociala relationer inte framhävs då han ska vara självständig i och 

med de egenskaper som tillskrivs mannen. Det som framhävs i männens rättsfall är istället 

kriminella handlingar. Detta ser vi som en orsak till att mannen känner behov av att hävda sig 

och förstärka sin manlighet, i och med att de tillhör en stigmatiserad grupp.  

 

6.3. Slutsats 
Hierarkin och dikotomin visar båda hur könen är tilldelade olika positioner och egenskaper 

som påverkar hur bedömningar görs. Orsaken till att dessa könsskillnader återkommer i 

bedömningar kan bero på de könsnormer som finns i samhället. Normer präglar vardagslivet 

och redan från barndomen socialiseras vi in i ett sätt att uppfatta vår omvärld. Detta görs 

genom att köna människor, föremål, situationer, positioner med mera. Med detta menar vi 

exempelvis att vissa färger tillskrivs ett visst kön, olika arbetsplatser begränsas till ett visst 

kön eller att fritidsintressen anpassas till ett visst kön. Dessa föreställningar kring kön är 

svårföränderliga eftersom de är en av samhällets mest grundläggande och internaliserade 

normer. Det är således omöjligt att inte påverkas av dem. Därmed kan vi konstatera att 

bedömningar påverkas av dessa internaliserade föreställningar kring kön. Detta kan leda till 

att socialarbetare och domstolars bedömningar inte kan garanteras vara könsneutrala trots att 

lagen strävar efter jämlikhet. 
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7. Förslag till vidare forskning 

Något vi upptäckte under studiens gång var kopplingen mellan ålder och missbrukspreparat. 

Vi såg att de äldre personerna i våra rättsfall missbrukar alkohol medan yngre missbrukar 

narkotika. Detta ser vi som ett intressant fenomen att vidare undersöka. Ett annat förslag på 

vidare forskning av vårt ämne skulle vara att utöka till fler städer och därmed fler rättsfall. 

Detta skulle ge en större generaliserbarhet på hur Sveriges domstolar gör bedömningar utifrån 

könstillhörighet. Ytterligare ett förslag på vidare forskning skulle kunna vara att jämföra 

innehållet av Socialtjänstens utredningar och vad domstolen valt att belysa i LVM-domar, för 

att sedan analysera detta ur ett genusperspektiv.  
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Bilagor 
Rättsfall 1 (K1):  

Kvinnan är född 1957 och har alkoholmissbruk. Socialnämnden ansökte om vård med stöd av 

LVM 4 § punkt a. Hon har beretts vård med stöd av LVM 4 § punkt a. K1 medger att hon har 

vissa problem med alkoholen men upplever att socialnämnden inte har lyssnat på henne när 

hon själv haft förslag hur hennes vård ska utformas. Enligt bedömningen anses K1 inte ha 

samtyckt till behövlig vård. Hon har haft problem med alkoholen en längre period och varit 

svår att motivera till den vård som erbjudits. Hennes missbruk uppges utgöra risk att få 

allvarliga konsekvenser för hennes hälsa i form av leverskador. Av utredningen framkommer 

det att K1 har en partner. Det uppges även att hon vill ha en sysselsättning för att minska 

risken för återfall. 

 

Rättsfall 2 (K2):  

Kvinnan är född 1963 och har alkoholmissbruk. Socialnämnden ansökte om vård med stöd av 

LVM 4 § punkt a-c. Hon har beretts vård med stöd av LVM 13 § för att sedan beredas vård 

med stöd av LVM 4 § punkt a. K2 anför att hon är väl medveten om sitt hälsotillstånd och har 

stor insikt i att hon behöver hjälp. Enligt bedömningen anses K2 sakna sjukdomsinsikt och 

insikt i de risker som hon utsätter sig för genom sitt missbruk. Det uppges att K2 haft 

återkommande krampanfall som bedöms ha orsakats av alkoholabstinens. Hon uppvisar 

bristande följsamhet i sin medicinering och genom att inte ta ordinerade läkemedel riskerar 

hon allvarliga komplikationer. Av utredningen framkommer det att K2 har en partner, son och 

syskon. På grund av missbruket riskerar hon att hamna i utanförskap gällande försörjning och 

bostad.   

 

Rättsfall 3 (K3):  

Kvinnan är född 1965 och har alkoholmissbruk. Socialnämnden ansökte om vård med stöd av 

LVM 4 § punkt a. Hon har beretts vård med stöd av LVM 4 § punkt a. K3 medger att hon har 

ett alkoholmissbruk och att hon är i behov av behandling för att kunna bryta sitt missbruk. 

Enligt bedömningen anses K3s samtycke ej tillförlitligt på grund av flera tidigare avbrutna 

behandlingar och mycket lång tid av destruktiv alkoholkonsumtion. K3 har syn- och 

ryggbesvär. Av utredningen framkommer det att K3 vill börja arbeta och ha en sysselsättning 

som hon klarar av.  
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Rättsfall 4 (K4):  

Kvinnan är född 1976 och har alkoholmissbruk. Socialnämnden ansökte om vård med stöd av 

LVM 4 § punkt a. Hon har beretts vård med stöd av LVM 13 § för att sedan beredas vård med 

stöd av LVM 4 § punkt a. K4 är väl medveten om att hon har ett fortgående missbruk av 

alkohol och att hon är i behov av professionell vård för att komma tillrätta med sina problem. 

Enligt bedömningen har K4 ett mångårigt alkoholmissbruk som grundar sig i psykiska 

problem. Hon lider av svåra hjärt- och njursjukdomar som förvärras av att hon dricker alkohol 

och riskerar att avlida i förtid om hon inte blir helt nykter. Av utredningen framkommer det 

att K4 har familj och vänner samt någon form av yrkesbakgrund.  

 

Rättsfall 5 (K5):  

Kvinnan är född 1985 och har alkoholmissbruk. Socialnämnden ansökte om vård med stöd av 

LVM 4 § punkt a-c. Hon har beretts vård med stöd av LVM 13 § för att sedan beredas vård 

med stöd av LVM 4 § punkt a och b. K5 medger att hon har ett missbruk och samtycker till 

vård. Enligt bedömningen saknar K5 insikt gällande sitt missbruk och därför anses hennes 

samtycke till vård ej vara tillförlitligt. K5 har visat på aggressiva tendenser genom att ha 

kastat saker omkring sig och hotat personal. Av utredningen framkommer det att K5 har 

familj, boende och arbete. 

 

Rättsfall 6 (K6):  

Kvinnan är född 1987 och har narkotikamissbruk. Socialnämnden ansökte om vård med stöd 

av LVM 4 § punkt a-c. Hon har beretts vård med stöd av LVM 13 § för att sedan beredas vård 

med stöd av LVM 4 § punkt a och b. K6 anför att hon har ett missbruk, dock inget 

blandmissbruk och att vården kan ges på frivillig väg. Enligt bedömningen har flera tidigare 

frivilliga insatser misslyckats vilket gör att K6 behöver skydd av LVM. K6 riskerar att 

drabbas av drogutlösta psykoser och infektioner. Av utredningen framgår det att hon bor med 

sin partner, har föräldrar och är arbetslös. 

 

Rättsfall 7 (K7):  

Kvinnan är född 1989 och har narkotikamissbruk. Socialnämnden ansökte om vård med stöd 

av LVM 4 § (ingen specialindikator anges). Hon har beretts vård med stöd av LVM 13 § för 

att sedan beredas vård med stöd av LVM 4 § punkt (ingen specialindikator anges). K7 medger 

att hon har ett drogmissbruk och att hon är i behov av vård. Enligt bedömningen finns det skäl 
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att tvivla på hennes insikt kring missbruket och hennes förmåga att bli fri från missbruket 

frivillig väg på grund av att tidigare insatser avbrutits och långvarigheten i K7s missbruk. K7 

har vanföreställningar, abstinensbesvär och äter inte ordentligt. Det finns även stor risk att 

hon skadar sig själv och att missbruket kan leda till ett psykotiskt tillstånd. Av utredningen 

framgår det att K7 har en dotter, en bostad och är arbetslös.  

 

Rättsfall 8 (K8): 

Kvinnan är född 1990 och har narkotikamissbruk. Socialnämnden ansökte om vård med stöd 

av LVM 4 § punkt a och b. Hon har beretts vård med stöd av LVM 13 § för att sedan beredas 

vård med stöd av LVM 4 § punkt a och b. K8 medger att hon har ett missbruk. Hon har en 

stark vilja att avbryta det och har tidigare visat att hon har förmågan med rätt typ av vård. 

Enligt bedömningen har K8 ett omfattande och långvarigt missbruk och dessutom en historik 

av avbrutna placeringar och återfall i missbruk vilket visar på att vårdbehovet inte kan 

tillgodoses på frivillig väg. En ADHD-utredning på K8 har gjorts. Av utredningen framgår 

det att K8 vistats i farliga riskmiljöer.  

 

Rättsfall 9 (K9):  

Kvinnan är född 1991 och har narkotikamissbruk. Socialnämnden ansökte om vård med stöd 

av LVM 4 § punkt a och b. Hon har beretts vård med stöd av LVM 4 § punkt a och b. I 

förvaltningsrätten medger K9 att hon har ett missbruk och är i behov av vård i form av LVM. 

I kammarrätten är hon av annan åsikt då hon anser att den nuvarande placeringen inte 

tillgodoser hennes behov. Enligt bedömningen är K9s samtycke ej tillförlitligt då hennes 

inställning till vård är ambivalent. K9 saknar förmåga att på frivillig väg tillgodogöra sig den 

vård hon behöver. K9 har ett medfött hjärtfel som medför att hon har en ökad känslighet för 

infektioner och genom sitt missbruk utsätter hon sig för somatiska risker såsom en ny 

infektion. K9 har under flera år lidit av psykisk ohälsa i kombination med aktivt missbruk. Av 

utredningen framgår det att K9 inte fullföljt gymnasiet och är inte självförsörjd.  

 

Rättsfall 10 (K10):  

Kvinnan är född 1993 och har narkotikamissbruk. Socialnämnden ansökte om vård med stöd 

av LVM 4 § (ingen specialindikator anges). Hon har beretts vård med stöd av LVM 13 § för 

att sedan beredas vård med stöd av LVM 4 § (ingen specialindikator anges). K10 är fullt 

medveten om att hon är i behov av vård. Hon har varit hjälpsökande under en längre tid men 

inte fått den hjälp hon anser sig vara i behov av. Enligt bedömningen har K10 ett långvarigt 
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och mycket allvarligt missbruk samt att tidigare försök med frivilliga insatser och 

tvångsinsatser inte har fungerat vilket leder till att vården inte kan säkerställas på frivillig väg. 

K10 har genomgått en psykologisk utredning och påträffats medvetslös en gång. Av 

utredningen framgår det att K10 har boende, familj och pojkvän.  

 

Rättsfall 11 (M1):  

Mannen är född 1947 och har ett alkoholmissbruk. Socialnämnden ansökte om vård med stöd 

av LVM 4 § punkt a. Han har beretts vård med stöd av LVM 13 § för att sedan beredas vård 

med stöd av LVM 4 § punkt a. M1 medger missbruk men anser sig inte vara i behov av vård 

för att komma ifrån missbruket. Det uppges av förvaltningsrätten att ett flertal försök gjorts 

för att förmå honom att ta emot vård men att M1 har vägrat detta. Det uppges att personal på 

härbärge där han brukar vistas uppgivit att han blivit allt mer sliten och avmagrad och att han 

ofta anländer kraftigt nedkyld. Efter en fallolycka ådrog han sig sväljsvårigheter och fick en 

PEG-slagg inopererad i magsäcken. Enligt ett läkarintyg är missbruket orsak till dessa 

bestående men. Efter sjukhusvistelsen placerades han på ett korttidsboende där han 

påträffades starkt berusad och klagade bland annat över smärtor i buken.  

 

Rättsfall 12 (M2): 

Mannen är född 1954 och har ett alkoholmissbruk. Socialnämnden ansökte om vård med stöd 

av LVM 4 § punkt a. Han har beretts vård med stöd av LVM 4 § punkt a. M2 anser sig inte ha 

ett alkoholmissbruk. Enligt bedömningen saknar M2 insikt i sitt alkoholmissbruk och dess 

konsekvenser som medför samt att han tackat nej till erbjuden vård då han inte anser sig 

behöva vård. Det framgår att han på grund av missbruket har fått allvarliga konsekvenser i 

form av livshotande leversjukdomar och att han sökt sjukvård vid ett stort antal tillfällen men 

avvikit mot läkares inrådan. 

 

Rättsfall 13 (M3): 

Mannen är född 1957 och har ett alkoholmissbruk. Socialnämnden ansökte om vård med stöd 

av LVM 4 § punkt a-c. Han har beretts vård med stöd av LVM 13 § för att sedan beredas vård 

med stöd av LVM 4 § punkt a och c. M3 anser sig inte ha ett alkoholmissbruk. Enligt 

bedömningen återtar han frekvent sitt samtycke till vård. Av läkarintyg framkommer det att 

M3 har utvecklat ett antal allvarliga somatiska problem till följd av missbruket. Vid en 

avidentifierad läkarbedömning uppges det att M3s situation är mycket allvarlig och att han 

riskerar att avlida i förväg. Vidare framgår det av ett annat läkarutlåtande att han otaliga 
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gånger lagts in på akutmottagningen till följd av alkoholförgiftning. Han har vid ett hembesök 

hotat personal i berusat tillstånd. 

 

Rättsfall 14 (M4): 

Mannen är född 1982 och har ett narkotikamissbruk. Socialnämnden ansökte om vård med 

stöd av LVM 4 § punkt a och c. Han har beretts vård med stöd av LVM 13 § för att sedan 

beredas vård med stöd av LVM 4 § punkt a och c. M4 vitsordar att han behöver vård men att 

detta kan ske på frivillig väg. Han uppger en stark vilja att förändra sitt liv och att komma 

ifrån droger. Enligt bedömningen ifrågasätts inte hans vilja men det uppges att han saknar 

förmåga att klara av detta på frivillig väg. Han har ett mångårigt blandmissbruk bakom sig 

med ett flertal överdoser. Han har uppgett att han har självskadetankar och läkare gör 

bedömningen att M4 utsätter sig för livsfara genom sitt aktuella missbruk. Av utredningen 

framkommer det att han har ett fängelsestraff att verkställa och inväntar ny huvudförhandling 

i brottmål. 

 

Rättsfall 15 (M5): 

Mannen är född 1987 och har ett narkotikamissbruk. Socialnämnden ansökte om vård med 

stöd av LVM 4 § punkt a-c. Han har beretts vård med stöd av LVM 4 § punkt a och b. M5 

medger missbruk men inte ett allvarligt sådant. Enligt egen uppgift har han rökt cannabis 

dagligen i cirka sex år. Enligt bedömningen anses han inte ha förmågan eller viljan att sluta 

använda narkotika och har frekvent tackat nej till erbjudna insatser. Han har tidigare fått vård 

med stöd av Lagen [1991:1128] om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Enligt ett läkarintyg 

uppges M5 ha haft flera drogutlösta psykoser. Han uppges vara underviktig och avmagrad på 

grund av missbruket. Av utredningen framgår det att M5 saknar arbete och att han inte 

studerar. Han uppges ha liten arbetserfarenhet och inte haft kontakt med arbetsförmedlingen. 

Hans försörjning sköts av socialtjänsten. 

 

Rättsfall 16 (M6): 

Mannen är född 1991 och har ett narkotikamissbruk. Socialnämnden ansökte om vård med 

stöd av LVM 4 § punkt a-c. Han har beretts vård med stöd av LVM 13 § för att sedan beredas 

vård med stöd av LVM 4 § punkt a-c. M6 vitsordar att han har ett narkotikamissbruk men 

anser att vård kan ges på frivillig väg. Han anser dock att han främst är i behov av psykiatrisk 

vård och inte vård av missbruket. Enligt bedömningen anses M6 inte han för närvarande inte 

har förmåga att tillgodogör sig vård på frivillig väg. Läkare har bedömt att M6 i första hand är 
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i behov av vård med stöd av LVM. Enligt utredningen har M6 drabbats att flera drogutlösta 

psykoser och även skadat sig själv fysiskt vid missbruket. Det uppges vidare av utredningen 

att han uttalat självmordstankar vid flera tillfällen. Han har vid ett flertal tidigare tillfällen fått 

vård med stöd av LPT. Vidare framkommer det att han varken arbetar eller har någon annan 

sysselsättning och att han isolerat sig alltmer till följd av missbruket. M6 mamma har uppgivit 

en stor oro kring hans missbruk då hon funnit honom okontaktbar och kontaktat polis för att 

kunnat få honom till läkare. M6 mamma uppger att han ha uttalat hot mot henne och att hon 

tror dessa kan realiseras under en drogpsykos. 

 

Rättsfall 17 (M7): 

Mannen är född 1994 och har ett narkotikamissbruk. Socialnämnden ansökte om vård med 

stöd av LVM 4 § punkt a-c. Han har beretts vård med stöd av LVM 4 § punkt a-c. M7 uppger 

insikt vad gäller missbruket och att han är beredd att underkasta sig frivillig vård i öppna 

former. Enligt bedömningen betvivlas inte hans vilja av att komma ifrån missbruket men han 

anses inte lämna ett realistiskt samtycke till frivillig vård då han inte förmått att följa 

planerade vårdinsatser på frivillig väg. Han anses således inte ha förmåga att bryta missbruket 

genom frivillig vård. Av utredningen framkommer det att han har ett missbruk sedan sex år 

tillbaka som på senare tid eskalerat. Han har varit aktuell hos socialtjänsten under hela sin 

uppväxt och varit ett flertal gånger vårdats enligt Lagen [1990:52] med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). Enligt läkarintyg framgår det att M7 lider av 

somatiska besvär till följd av missbruket och att han även lider av psykisk ohälsa som till viss 

del är obehandlad. Av utredningen framgår det att han kan vara mycket aggressiv, såväl 

verbalt som fysiskt utåtagerande, mot både närstående och sin omgivning när han är 

påverkad. Han misstänkt vara inblandad i en stöld av medicin och en handväska på 

vårdcentralen. Han uppges även ha hotat sina farföräldrar och bett dem om pengar. Han 

uppges ha försökt begå självmord och ett flertal orosanmälningar har inkommit till 

socialnämnden. Vidare uppges det att hans enda fasta punkt är hans farmor. Han har inte gått 

färdigt skolan, har ingen inkomst och har inte sökt försörjningsstöd. Han fixar pengar på 

annat sätt. Han är bostadslös och sover ibland hos sin farmor eller i trapphus. Han uppges 

vidare umgås med socialt utslagna personer med aktivt missbruk. 

 


