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Abstract 

  

Author: Liz Jerbo & Sofie Hårleman 

Title: To abuse gender – A qualitative study with a gender perspective on judgements 

according the Law (1988:870) about treatment of persons with a substance abuse in certain 

cases (LVM).  

Supervisor: Ulf Drugge 

Assessor: Kerstin Arnesson 

  

The purpose of this study is to investigate how gender perceptions appear in judgments on 

compulsory care of persons with ongoing substance abuse (LVM) in Sweden, to develop an 

understanding for how these perceptions may influence the way that the court relates to 

judging men and woman. By analysing 20 court cases, of which 10 are on women and 10 are 

on men, we have been able to examine which gender perceptions appear in these court cases.  

 

Earlier research has shown that gender perceptions appear in the general field of social work 

and specifically in the field of substance abuse treatment. Earlier research also mentions that 

the gender perspective is quite absent in research regarding social work. 

   

The study shows that there are gender perceptions that appear in judgements on compulsory 

care and that certain descriptions are connected to each gender. I.e. the study shows that 

woman often is described as vulnerable, passive, and more likely to be seen as mentally ill, 

while men tend to be described as aggressive, active and their mental health are more likely 

to be ignored. In this study, we also discuss how these perceptions may affect the outcome of 

the judgements.  

  

  

 

 

Keywords: Gender, compulsory, substance abuse treatment, LVM, social work 
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1. Inledning   

1.1 Problembakgrund  

Var och en har, i en rättsstat som Sverige, rätt att bli behandlade som individer och bemötas 

lika inför lagen. Detta manifesteras bland annat genom likhetsprincipen som finns i 

Regeringsformen 1 kap. 9§: ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör 

offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt 

iaktta saklighet och opartiskhet” (SFS 2010:1408). Trots detta finns det tillfällen då olika 

kategorier av människor, exempelvis kvinnor och män, behandlas och/eller bedöms olika 

utan saklig grund. Ett exempel på detta omnämns av professorerna Ulla-Carin Hedin & Sven-

Axel Månsson, (2000), som beskriver hur kvinnor fortfarande är underordnade män i 

samhället (Hedin & Månsson 2000:10). Både Hedin & Månsson samt genusvetaren och 

socionomen Tina Mattsson (2005) beskriver hur både forskning och praktik inom socialt 

arbete länge varit könsblind (Hedin & Månsson 2000:6; Mattsson 2005:47). Hedin & 

Månsson (2000) beskriver dock hur detta på 1990-talet började vända och intresset för ett 

genusperspektiv i socialt arbete ökade. Detta har dock varit en långsam utveckling och det 

finns fortfarande många anledningar till att bedriva forskning med ett tydligt genusperspektiv. 

Författarna hävdar att det finns mycket som pekar på att många socialarbetare fortfarande har 

en stereotypisk bild av kön (Hedin & Månsson 2000:5).  

  

Mattsson (2005) menar att just missbruksvård är särskilt intressant att studera ur ett 

genusperspektiv. Hon förklarar att allt socialt arbete, men särskilt missbruksvård, är starkt 

normerande och anspelar på att vilja bidra till en förändring i människors liv (Mattsson 

2005:12). I svensk lagstiftning finns ett fåtal lagar som ger staten möjlighet att ingripa mot 

någons vilja för att ge denne vård. En av dessa lagar är LVM, Lag om vård av missbrukare i 

vissa fall (SFS 1988:870). LVM är en kompletterande lag till den frivilliga vården inom 

Socialtjänstlagen (SoL) (SFS 2001:453). LVM-beslut är alltså, till skillnad från SoL-beslut 

som bygger på frivillighet, oberoende av individens samtycke. Om vårdbehovet inte kan 

tillgodoses genom socialtjänstlagen eller om andra insatser inte kan avvaktas på grund av risk 

för en missbrukares hälsa kan vård i enlighet med LVM ges (Lundgren, Sunesson & Thunved 

2016:431ff). Syftet med LVM är att bryta en destruktiv utveckling och bidra till motivation 

för individen att fortsätta med frivillig behandling (ibid.:427). De senaste 16 åren har mellan 

800–1100 personer per år omhändertagits enligt LVM i Sverige (Socialstyrelsen 2017). Med 

tanke på tvångsvårdens möjlighet att ingripa i en persons liv mot hens vilja är det angeläget 
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att fundera kring hur föreställningar som finns om exempelvis genus kan påverka dessa 

beslut.    

 

Lundgren, Sunesson & Thunved (2016) beskriver att förvaltningsrätten enligt LVM 

(1988:870) 4§ beslutar om tvångsvård om rekvisit ett och två i lagen uppfylls, samt att minst 

en av punkterna under rekvisit tre uppfylls.  

• Det första rekvisitet handlar om att personen till följd av ett fortgående 

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

narkotika eller flyktiga lösningsmedel är de berusningsmedel som lyfts upp i 

lagen. Författarna beskriver att i förarbetet, Regeringens proposition 

1987/88:147 om tvångsvård av vuxna missbrukare, m. m., står det att ett 

fortgående missbruk innebär ett varaktigt missbruk, det vill säga att 

berusningsmedlet ska intas i princip dagligen. Det ska därmed inte vara någon 

tillfällig överkonsumtion. För att omfattas av lagen ska berusningsmedlet 

användas i berusningssyfte.  

• Det andra rekvisitet som ska uppfyllas är att vårdbehovet inte kan tillgodoses med 

frivillig vård i enlighet med socialtjänstlagen (2001:453).  

• Rekvisit tre som också måste vara uppfyllt för att en person ska kunna tvångsvårdas 

innehåller tre olika punkter, varav minst en punkt måste uppfyllas.  

– Punkt ett innebär att personen till följd av missbruket utsätter sin fysiska eller 

psykiska hälsa för allvarlig fara. Detta innebär medicinska hälsorisker, att 

personen utsätter sig för allvarlig fara, exempelvis att personen inte äter eller 

fryser ihjäl. Enligt förarbetena kan det dessutom handla om att det krävs vård 

eller avhållsamhet från missbruket för att personen inte ska försämra sitt 

hälsotillstånd allvarligt.  

– Punkt två innebär att personen löper uppenbar risk att förstöra sitt liv till följd 

av missbruket, det vill säga att personen riskerar att hamna i utanförskap gällande 

sociala relationer eller förlora arbete och/eller boende.  

 – Att personen kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon 

närstående är den tredje punkten och innebär att det finns risk för suicidala 

handlingar eller fysiska och/eller psykiska skador (Lundgren, Sunesson & 

Thunved 2016:433–440).  
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1.2 Problemformulering  

Universitetslektorn Weddig Runquist (2012) framhåller i sin avhandling att då det svenska 

samhället i stor utsträckning vilar på principen om självbestämmanderätt (vilket återfinns 

både i regeringsformen och socialtjänstlagen) blir tvångsvård extra intressant och viktigt att 

studera. Han menar att tvångsvård ställer frågan om självbestämmanderätt på sin spets 

(Runquist 2012:27). Vidare förklarar Runquist att tvångsvård är intressant att studera 

eftersom LVM syftar till att verka för klientens bästa samtidigt som den ger samhället rätt att 

ingripa mot individens vilja vilket väcker frågan vem som har rätt att bedöma vad som är 

klientens bästa (ibid.:29). Tvångsvård av personer med missbruksproblematik är ett område 

inom socialt arbete som är ganska speciellt till sin karaktär, eftersom det är ett av få tillfällen 

då professionella inom socialt arbete har rätt att med tvång ingripa i den enskildes liv. Med 

anledning av de föreställningar om kön som finns i samhället, avsaknaden av 

missbruksforskning med ett genusperspektiv samt det lagstadgade krav om att varje individ 

ska vara lika inför lagen är det betydelsefullt att undersöka hur föreställningar om kön 

påverkar förvaltningsrättens bedömning gällande LVM.  

  

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur föreställningar om kön framträder i domar gällande 

tvångsvård av personer med ett fortgående missbruk, för att utveckla förståelse för hur dessa 

föreställningar kan påverka förvaltningsrättens sätt att förhålla sig till att bedöma män och 

kvinnor.  

  

1.4 Frågeställningar   

• Vilka föreställningar om kön framträder i utredda LVM-domar? 

• Vilka beskrivningar i LVM-domar kan bevara eller upplösa föreställningar om kön? 

  

1.5 Avgränsning 

Bland de domstolsmål från 2016 som fanns i universitetsbibliotekets databas Zeteo fanns 

även ett antal avskrivna LVM-domar. Att ett LVM-mål avskrivs innebär att utredningen 

avslutas i förtid och att inget beslut fattas i målet. Anledningen till att detta sker kan bland 

annat vara att klienten går med på att vårdas frivilligt, att klienten har avbrutit sitt missbruk 

eller att klienten har avlidit (Socialjuridik 2017). Eftersom dessa mål inte får något avgörande 
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i Förvaltningsrätten, och därför inte faller under det vi önskar att studera, valde vi att som 

första steg i urvalsförfarandet att ta bort dessa mål från populationen.  

 

I studien har vi valt att endast analysera materialet utifrån ett genusperspektiv. Detta betyder 

att vi bortser från faktorer så som klass, etnicitet, funktionshinder med flera. Dessa faktorer 

skulle även kunna vara av vikt, men på grund av studiens begränsade omfattning valde vi att i 

denna studie bortse från dessa faktorer. Eventuella konsekvenser av detta diskuteras vidare i 

avsnittet Studiens begränsningar.  

 

1.6 Disposition 

Den föreliggande studien är indelad i sex stycken kapitel. I det första kapitlet presenteras 

forskningsområdet och den mest relevanta informationen som krävs för att läsaren ska få en 

överblick över vad studien kommer behandla. Detta följs av studiens syfte och 

frågeställningar som genomsyrar hela studiens innehåll. Därutöver presenteras de 

avgränsningar som gjorts i samband med datainsamlandet. I kapitel två framställs relevant 

tidigare forskning, vilket består av en avhandling och åtta vetenskapliga artiklar. Dessa är 

indelade i tre stycken avsnitt. I kapitel tre presenteras och beskrivs den teoretiska 

utgångspunkten för studien. Den teoretiska utgångspunkten i denna studie bygger på idén om 

könet som konstruktion, Yvonne Hirdmans formler för stereotypt tänkande kring könen samt 

genuskontraktet.  I kapitel fyra redogörs den föreliggande studiens metodologiska 

överväganden. I detta kapitel presenteras och diskuteras olika viktiga aspekter inom 

kvalitativa metoder och dokumentanalys. I kapitel fem redovisas resultatet och analysen för 

studien tillsammans i fem stycken avsnitt: Utsatta kvinnor, Utåtagerande män, Risker och 

riskfyllda situationer, Socialt normalt samt Fysisk och psykisk (o)hälsa som håller isär. 

Avslutningsvis framställs den avslutande diskussionen och idéer för fortsätt forskning i 

kapitel sex. 
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2. Tidigare forskning 

Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av hur den artikel- och litteratursökning som 

gjorts för att hitta artiklar till kapitlet har genomförts. Därefter presenteras tidigare forskning 

som tar upp bristen på genusperspektiv i den forskning som hittills bedrivits, könsrollsnormer 

och olika föreställningar om kön och att göra kön inom missbruksvården. Att "göra kön" är 

ett begrepp som Mattsson (2005) använder för att beskriva hur kön är något som konstrueras. 

Hon beskriver att ”göra kön” som olika handlingar människor utför för att konstruera kön. 

"Vi gör också kön genom att definiera, identifiera, prata om och genom att tilltala oss själva 

och andra som kön" (Mattsson 2005:25). 

 

Tidigare forskning redovisas i tre olika avsnitt.  Den tidigare forskningen är relevant för den 

föreliggande studien då den visar en brist av ett genusperspektiv och vikten av fortsatt 

forskning inom detta område. Detta kapitel lyfter fram angelägna infallsvinklar för att läsaren 

ska kunna skapa sig kunskap om genusföreställningar i samhället och ger en bakgrund till de 

problem som studien avhandlar. Denna forskning kommer senare användas för att förklara 

och tolka studiens resultat. 

 

2.1 Artikel- och litteratursökning 

Den tidigare forskningen i den föreliggande studien har erhållits genom litteratursökning i 

universitetsbibliotekets databaser. De sökord som användes i kombination på svenska var 

”genus”, ”kön”, ”LVM”, ”tvångsvård”, ”missbruksvård”, "missbruksbehandling", ”socialt 

arbete” och ”Sverige”. Vi använde oss även av engelska nyckelord för att få tillgång till 

relevant internationell forskning. Dessa sökord var ”gender”, ”compulsory”, ”substance 

abuse treatment” och ”social work”.  

 

2.2 Tidigare forsknings brist på genusperspektiv 

Både Mattsson (2005) och Hedin & Månsson (2000) menar att forskare inom socialt arbete 

på senare tid har fått ett allt större intresse för att anlägga ett genusperspektiv. Författarna 

påpekar dock att detta är något som behöver utvecklas vidare och fördjupas (Mattsson 

2005:47, Hedin & Månsson 2000:5). Hedin & Månsson (2000) beskriver i sin artikel hur en 

stor del av den forskning som hittills bedrivits inom socialt arbete har lidit av könsblindhet 

(Hedin & Månsson 2000:6). Även Mattsson (2005) reflekterar över detta när hon i sin 
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avhandling beskriver den missbruksforskning som dominerar. Enligt henne är det endast i de 

studier som uttryckligen haft som syfte att studera kvinnor med missbruksproblem där 

genusperspektivet vävts in. Detta trots att det är minst lika viktigt och användbart att 

reflektera kring maskulinitet och manlighet i studier om män. Hon förklarar att 

missbruksforskningen ofta använt mannen som norm, utan att detta har problematiserats 

(Mattsson 2005:47). Detta bekräftas vidare av Mischka Terplan, Nyaradzo Longinaker, & 

Lindsay Appel (2015) som även förklarar att då män utgör majoriteten av dem som 

missbrukar, har missbruksdiskursen utformats med mannen som norm (Terplan, Longinaker 

& Appel 2015:5).  

  

Mattsson (2005) beskriver även i sin avhandling varför ett genusperspektiv är användbart just 

inom socialt arbete. Hon menar att socialt arbete bygger på en strävan efter förändring, vilken 

hon tolkar som en vilja att förändra människor för att passa in i samhället. Med detta som 

utgångspunkt blir det intressant att anlägga ett genusperspektiv. Hon ställer sig den retoriska 

frågan: ”Vad hände när kön införlivas i en praktik som styrs av samhällets normer och 

värderingar och vars syfte är att återskapa och göra det normala?” (Mattsson 2005:12). 

Vidare beskriver Mattsson att det är viktigt, ändock svårt, att vidare undersöka förhållandet 

mellan kön och missbruk. Hon framhåller att forskaren som undersöker detta måste vara 

medveten om risken att reproducera föreställningar om vad en man och en kvinna är och ska 

vara (ibid.:49). 

  

Att genusperspektivet har fått för lite plats inom missbruksforskningen instämmer även 

filosofie doktorn Karin Trulsson (2000) i. Trulssons studie har som syfte att lyfta fram 

kvinnors upplevelser av missbruk och behandling på behandlingshemmet Sofia. Hon menar 

att tidigare forskning visat på att kvinnor med missbruksproblematik i högre grad blir 

stigmatiserade än män med likadana problem. Resultatet av hennes studie visar att de kvinnor 

inom missbruksvården upplever att de inte lever upp till idealbilden som finns i samhället 

(Trulsson 2000:128). I och med detta skulle vidare forskning behöva bedrivas med ett 

genusperspektiv menar Trulsson, för att synliggöra skillnader i missbruksbehandling mellan 

kvinnor och män. Därefter kan behandling anpassas efter de olika utmaningar som 

missbrukande män och kvinnor stöter på (ibid.:120, 133).  

  

Hedin & Månsson (2000) framhåller även de behovet av mer genusforskning inom socialt 

arbete (Hedin & Månsson 2000:4). De ger i sin artikel förslag på områden som de anser bör 
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utforskas mer. Ett exempel på detta är myndigheters bemötande (relaterat till ett 

könsperspektiv) och mönster i institutionsvården (ibid.:8-9). Både socialt arbete i stort och 

föreställningar kring kön är nära förknippat med frågor om makt, vem som har makt och hur 

den utövas. Hedin & Månsson menar att det är av stor vikt att forskning bedrivs med ett 

genusperspektiv för att maktförhållanden ska kunna synliggöras och granskas (ibid.:11). 

Frågan om makt blir än mer påtaglig när det handlar om missbruksvård som sker med tvång, 

något som professor Karsten Lunze (2016), framför i sin artikel. Författaren diskuterar den 

svåra balansgången mellan att hjälpa människor för deras eget bästa och att genom att 

använda tvång kränka deras mänskliga rättigheter (Lunze 2016:2–3). Vidare slår 

universitetslektorerna Leili Laanemets & Arne Kristiansen (2008) även fast i sin studie att 

Statens Institutionsstyrelse (SiS) har som krav på sig att den tvångsvård som bedrivs ska vara 

jämställd (Laanemets & Kristiansen 2008:9). Hedin & Månsson framhäver vikten av 

granskning av maktförhållanden även för att kunna påtala lika rättigheter och skyldigheter för 

båda könen (Hedin & Månsson 2000:11). 

 

2.3 Könsrollsnormer 

Professor Carolyn S. Carter (1997) ger i sin artikel en historisk översikt med ett 

genusperspektiv över bilden av personer med missbruksproblem. Denna studie är förvisso 

utförd i USA för 20 år sedan men kan ändock ge en historisk överblick över hur bilden av 

kvinnan sett ut. Författaren menar att bilden av män med alkoholproblem har förändrats på 

många sätt sedan 1800-talet, men bilden av kvinnor med samma problem har sett nästan 

likadan ut genom historien i USA. Carter beskriver att kvinnor med alkoholproblem 

fortfarande på 1990-talet till stor del mötte samma fördomar som på 1800-talet. 1800-

talskvinnan var tillåten att dricka små mängder alkohol vid ”rätt” tillfällen. Kvinnor som 

däremot drack på ”fel” sätt ansågs vara opålitliga mödrar och sexuellt lösaktiga. Kvinnor som 

hade alkoholproblem kunde inte sällan förlora vårdnaden om sina barn och bli satta på 

mentalsjukhus (Carter 1997). 

  

Carter (1997) beskriver vidare att när kvinnor under 1900-talet började kräva fler rättigheter 

och protestera mot samhällets norm för kvinnlighet ökade även deras alkoholkonsumtion. 

Bilden av kvinnor med ett alltför stort alkoholbruk kvarstod dock och de ansågs inte vara 

”riktiga kvinnor”. Carter förklarar även att den missbruksforskning som skedde under början 

och mitten av 1900-talet fokuserade på medelklassens vita män. Till följd av detta menar hon 



   

 

  12 

 

att tillgången till vård för kvinnor med alkoholproblem begränsades kraftigt och de som sökt 

hjälp har blivit ignorerade och dömda. Samhällets hårda fördömande av den kvinnliga 

alkoholisten menar Carter har lett till att kvinnor i högre utsträckning än män har gömt undan 

sitt missbruk och undvikit att söka hjälp. Vilket i sin tur gör att kvinnor med alkoholproblem 

ofta utvecklar ett mer allvarligt missbruk innan de får eller söker hjälp. Carter slår fast i sin 

studie att det är viktigt för exempelvis socialarbetare att vara medvetna om föreställningar i 

samhället för att ha förståelse om hur dessa kan påverka kvinnan med missbruksproblem och 

därmed kunna erbjuda den hjälp och stöd som hon är i behov av (Carter 1997). 

 

Universitetslektorn Astrid Schlytter (1999) skriver även hon om könsnormer i sin studie. Den 

handlar om att belysa LVU-domar1 (Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga) ur ett könsperspektiv. Besluten i LVU-domar är i likhet med LVM-domar baserade på 

tvång, med skillnaden att LVU används för personer under 18 år (i vissa fall för personer upp 

till 21 år) (Schlytter 1999:16). Studien grundar sig på 137 stycken länsrättsdomar på 

ungdomar mellan 13–17 år på mitten av 1990-talet i Sverige (ibid.:77). Schlytter lyfter fram 

forskning som pekar på att könsskillnader här sammanfaller med de allmänna 

könsrollsnormerna, som exempelvis att flickors destruktiva beteende riktas inåt medan 

pojkars riktas utåt (ibid.:13). Resultatet av Schlytters studie visar även att bedömningarna är 

olika gällande flickor och pojkar (ibid.:121). Bruk för pojkar blir missbruk hos flickor. 

Tillåten mängd av berusningsmedel under en viss tid ser olika ut. Normer tillåter således att 

pojkarna får dricka mer alkohol och oftare än flickor (ibid.:131). Principen om likhet inför 

lagen innebär att oberoende kön ska personerna behandlas lika. Dock visar denna studie att 

normerna för flickor och pojkar ser olika ut, det vill säga att det existerar ett dubbelt 

normsystem. Pojknormen är mer tillåtande än flicknormen, vilket medför att deras 

handlingsutrymme är större än flickornas (ibid.:135). 

  

2.4 Föreställningar om kön och att göra kön i missbruksvården 

Flera av de föreställningar om missbrukande kvinnor som Carter (1997) beskriver återfinns i 

Mattssons (2005) avhandling. Mattssons studie visar att kön görs på flera sätt i 

missbruksvården. Detta kommer i uttryck i exempelvis att behandlarna uppmuntrar kvinnorna 

                                                 
1 LVU står för ”Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga” och är en tvångslag som kan 

användas för att vårda personer under 18 år (i vissa fall upp till 21 år) som utsatts för fysisk/psykisk misshandel, 

otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller andra förhållanden i hemmet som gör att den unge riskerar att 

skadas om hen bor kvar hemma. LVU kan även beredas om den unge utsätter sig själv för allvarlig risk genom 

exempelvis missbruk eller kriminalitet (lagen.nu). 
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att bära smink, ta hand om sitt yttre och att lära sig ta hand om hemmet, för att bli de ”riktiga 

kvinnor” de tidigare inte har varit, precis som Carter beskriver. Hur kön görs visas även när 

vissa arbetsuppgifter ska utföras och männen hänvisas till vissa uppgifter medan kvinnorna 

till andra (Mattsson 2005). 

  

Mattsson (2005) framhåller även att behandlingsarbetet är starkt påverkat av bilden av den 

missbrukande kvinnan som extra sårbar och traumatiserad. Hon menar att det 

jämställdhetsarbete som visserligen bedrivs på behandlingshem fortfarande förhåller sig till 

snäva ramar för vad som är manligt och kvinnligt. Mattsson påpekar även att de kvinnor som 

inte förhåller sig till dessa ramar tolkas, av personalen, som rädda, osäkra, eller att de 

förtrycker sin egen femininitet – inte som ett av kvinnorna valt uttryck. Vidare beskriver 

författaren hur även männens manlighet återskapas genom personalens förväntningar och bild 

av dem som burdusa män med en skev bild av kvinnor och sexualitet. Vidare beskriver 

Mattsson hur män som utmanar den här bilden av mannen blir misstänkliggjorda och tolkade 

som osäkra på sin sexualitet av personalen (Mattsson 2005). Även Trulsson (2000) beskriver 

hur föreställningar om hur en kvinna och en man ska vara, blir tydliga inom missbruksvården. 

Exempelvis beskriver författaren hur kvinnor uppmuntras till att ha nära relationer, medan 

männen uppmanas istället till att bli självständiga individer (Trulsson 2000:124). Precis som 

Mattsson beskriver blir de personer som inte följer normen drabbade av sanktioner och 

Trulsson beskriver att detta ofta leder till svag självkänsla och skam hos kvinnorna (Trulsson 

2000:128). 

  

Laanemets & Kristiansen (2008) har i sin studie undersökt föreställningar om kön både i 

ungdoms- och vuxenvården. Genom observationer av tio avdelningar inom ungdoms- och 

vuxenvård gav författarna möjlighet att belysa det konkreta arbetet på SiS-institutionerna och 

därmed kunna analysera och problematisera hur genus hanteras. Även denna studies resultat 

visar att det finns skillnader i föreställningar och bemötande. Exempelvis på detta inom 

ungdomsvården beskriver författarna att pojkarna fick lära sig att inte visa känslor och att 

personalen hade nolltolerans mot våld. Mot flickorna däremot hade personalen en mjukare 

framtoning med större tolerans mot dåligt beteende då flickorna betraktades som sköra offer 

(Laanemets & Kristiansen 2008:9). Liknande föreställningar återfanns inom vården för 

vuxna. Författarna menar att vården till stor del helt saknade ett genusperspektiv och snarare 

befäste föreställningar om kön, trots krav på att sådan vård ska bedrivas med jämställdhet 

som norm. Ett exempel på detta, som även Mattsson ovan beskriver, är att olika aktiviteter 



   

 

  14 

 

reserverades för männen respektive kvinnorna (ibid.:10). Studien visade även att det fanns 

stereotypa bilder av könen som var tydliga, exempelvis att flickorna och kvinnorna under 

behandling sågs som offer medan pojkarna och männen som starka och ansvariga. Detta 

menar författarna bidrar till en svårighet att behandla ett genusperspektiv på 

behandlingsavdelningarna samt att stereotyper och den endimensionella synen på kön endast 

reproduceras (ibid.:142f). 

  

Filosofie doktorn Magda Frisaufová (2012) har skrivit sin artikel utifrån teoretisk kunskap 

om kvinnliga missbrukare i kontexten med socialarbetare i Tjeckien. Frisaufová undersöker 

synen på kvinnor som missbrukar och hur dessa uppfattningar påverkar socialt arbete. Hon 

beskriver i sin artikel att det finns två dominerande förklaringsmodeller som används för att 

beskriva kvinnors missbruk, en strukturell förklaringsmodell eller en förklaringsmodell som 

bygger på egenmakt. Författaren menar att vilken förklaringsmodell som används påverkar 

synen på kvinnorna och inställningen till den vård som ges. En strukturell förklaring menar 

författaren bygger på idén om att det finns strukturer i samhället som påverkar hur individer 

handlar. Detta perspektiv gör missbruket till ett socialt problem istället för ett 

individualistiskt problem. Detta riskerar dock, menar Frisaufová, att göra kvinnorna till offer 

utan val och riskerar att leda till en känsla av maktlöshet. Som alternativ till detta presenteras 

en förklaringsmodell som utmanar den klassiska bilden av kvinnor med missbruk och vilken 

handlar om egenmakt. Den bygger på idén om att kvinnor som missbrukar inte är offer för 

omständigheter utan att missbruket istället handlar om ett sätt att ta plats i samhället. Detta 

perspektiv menar Frisaufová har sin fördel i att det ger kvinnorna makt över sin situation och 

betraktar dem som kapabla att välja sina liv. Risken med denna förklaring att kvinnor med 

missbruk riskerar ses som skurkar, kriminella varelser som inte tar hänsyn till andra 

människor, som i värsta fall inte heller ses som någon som förtjänar att få hjälp utan istället 

lämnas åt att hjälpa sig själva. Frisaufová medger slutligen att det inte är helt enkelt att hitta 

en balans mellan detta och framför att socialarbetare ofta stöter på problem oavsett i vilken av 

de ovan nämnda förklaringsmodellerna de använder. Lösningen på detta menar hon är att 

socialarbetaren ska bemöta klienten som den individ hen är och se både vilka strukturella 

hinder hen möter och samtidigt försöka uppmuntra klienten att se och använda sin egenmakt 

(Frisaufová 2012).  
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2.5 Sammanfattning 

Den tidigare forskning som lyfts fram i denna studie visar att det behövs mer forskning med 

genusperspektiv inom missbruksområdet och att det är ett viktigt forskningsområde som 

behöver utvecklas. Även om alla enligt lag ska bli lika behandlade i Sverige visar de studier 

som gjorts att kvinnor med missbruksproblematik blir mer stigmatiserade än män med 

liknande problematik eller att mannen oftast anses vara norm. Det finns flera föreställningar i 

samhället om vad som är kvinnligt respektive manligt vilka påverkar hur män respektive 

kvinnor behandlas och särskiljs inom missbruksvård, men även vad som anses vara normalt 

beteende för de båda könen.  
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3. Teoretisk ansats 

I följande kapitel kommer studiens teoretiska utgångspunkt att presenteras. Kapitlet börjar 

med en redogörelse för genusvetenskapen för att sedan presentera två teoretiska modeller 

som Yvonne Hirdman, professor i historia, skapat. Dessa teoretiska modeller kommer senare 

i den föreliggande studien att användas för att analysera och skapa förståelse för hur studiens 

resultat kan tolkas och slutligen besvara syftet och frågeställningarna som hör till studien.  

 

3.1 Genusteori och kön som social konstruktion 

Mattson (2013) förklarar att forskning med utgångspunkt i feminism kan bedrivas med två 

olika perspektiv - ett strukturellt och/eller ett relationellt perspektiv. Det strukturella 

perspektivet menar Mattsson fokuserar på att synliggöra könsmaktsordningen, vilket är ett 

uttryck inom genusvetenskapen för mäns överordning och kvinnors underordning i samhället. 

Det relationella perspektivet ser istället mer till relationen mellan män och kvinnor som 

människor istället för att se till strukturer (Mattsson 2013:151f). Syftet med den föreliggande 

studien är att undersöka och synliggöra mönster på en strukturell nivå, varför det strukturella 

perspektivet passar uppsatsens syfte väl. Mattsson poängterar dock att det är viktigt att 

minnas att varje teoretisk utgångspunkt har sina begränsningar och att beroende på vilket 

perspektiv som antas kommer resultatet att kunna tolkas på olika vis (ibid.:153).   

 

Yvonne Hirdman är ett välkänt namn inom genusvetenskapen. Hon börjar sin bok Genus – 

det stabilas föränderliga former (2001) med att konstatera att samhället är fyllt av orättvisor 

och att ojämlikheten mellan män och kvinnor är en av dem. Hon konstaterar även att just 

kategorierna man och kvinna är så självklara att de oftast inte ens reflekteras över. Hirdman 

menar att även om det framstår som naturligt och självklart hur män och kvinnor "är" betyder 

det inte att det måste vara på det sättet. Hirdman förstår dessa normer som socialt 

konstruerade och menar att de inte bara kan utan även bör förändras (Hirdman 2001:5–6).  

 

Det innebär inte att jag tror på detta imperativa "är". Jag hoppas kunna visa varför 

man inte kan tro på ett sådant "är", att själva sättet att tänka helt enkelt är 

fundamentalt galet. Det är en gammal galenskap som sitter inbäddad i vår kultur, 

tjurigt, ständigt på nytt närd av levande mäns och kvinnors handlingar, i sin tur 

inspirerade och uppmuntrade av just denna kulturella galenskap (Hirdman 2001:6).  

 



   

 

  17 

 

Hirdman förklarar vidare innebörden av ordet genus. Hon framhåller att begreppet är relativt 

nytt (från 1980-talet) och att det bör ses som ett verktyg för att förstå könet som en social 

konstruktion. (ibid.:11–15).   

 

3.2 Formler för det stereotypa tänkandet kring könen 

Den första teoretiska modellen som kommer att presenteras nedan handlar om det stereotypa 

tänkande som enligt Hirdman (2001) finns kring könen. Denna modell bygger på tre 

stereotyper, som Hirdman kallar formler, kring vartdera könet, vilka i verkligheten ofta inte 

existerar som renodlade utan som blandningar av varandra. I formlerna står ”A” för ”man”. 

Kvinnan betecknas med olika tecken som jämförs mot "A", exempel på detta är "icke" eller 

"a”.   
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Formler för stereotypt tänkande kring kvinnor 

 

FORMEL FÖRKLARING 

A-icke  Denna formel bygger på att A, mannen, är grunden för människan och att 

kvinnan är icke-mannen. I denna formel beskrivs kvinnan som en svag, 

formlös och icke närvarande skugga. Denna formel är även den bas de 

andra två formlerna utgår från.  

 

A-a 

Jämförelsernas 

formel 

I denna formel är ”a” kvinnan, som här ses som ”den lilla mannen”. 

Hirdman menar att denna formel ursprungligen har sin utgångspunkt i 

skapelseberättelsen där Gud skapade kvinnan av mannen vilket gjorde 

henne till en sämre version av mannen. Eftersom hon anses vara skapad av 

mannen kan hon inte vara en hel man. Denna kvinna beskrivs 

som okontrollerad, otillfredsställd och icke rationell. Skapelseberättelsen 

kan tyckas vara långt borta. I dagens samhälle står denna 

formeln istället för att mannen är samhällets norm och det som kvinnan 

ständigt jämförs med. Denna formel förklarar tänkandet kring kvinna som 

att hon är en lite sämre version av mannen som hela tiden ska sträva efter 

att bli som honom, men aldrig kan nå det målet då hon inte r normen, en 

man. Detta jämförande med mannen förklarar varför kvinnor behandlas 

sämre än män och varför kvinnor i vissa situationer inte ses som lika 

kapabla som män.  

 

A-B 

Isärhållandets 

formel 

Denna formel bygger på en bild av könen som motsatser till varandra. Detta 

är en av grundpelarna i Hirdmans teorier kring genus – isärhållandet. Enligt 

denna formel är det viktigt att könen hålls isär. Kvinnan har vissa 

egenskaper som mannen inte har, men inte heller vill eller ska ha. Detta är 

ett ständigt arbete för kvinnan som hela tiden måste arbeta för att göra sitt 

kön. Hirdman menar att idén till denna formel kommer från det faktum att 

endast kvinnor föder barn, och att föreställningen om att det finns 

fundamentala och biologiska skillnader mellan könen lever kvar från detta.  

 

Tabellen är konstruerad av uppsatsförfattarna utifrån Hirdman (2001), s. 26–44. 
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Formler för stereotypt tänkande kring män 

 

FORMEL FÖRKLARING 

A som i A-a Denna formel beskriver det livslånga projekt för mannen som innebär att 

inte vara kvinna. Detta bygger på ett isärhållande av könen och att kön 

hela tiden måste göras för att ”A” inte ska bli ”a”. Detta är nära 

sammankopplat med formeln A-B, som även den bygger på iden 

om isärhållandet, men utifrån kvinnans perspektiv. Detta är på så sätt en 

norm som är tvingande för båda könen. Hirdman påpekar dock att 

normerna och formlerna kring män ej är lika tvingande som de om 

kvinnor, vilket betyder att en man i större utsträckning än en kvinna, kan 

tillåtas att bryta mot formlerna för män utan att bli straffade.   

 

 

A som i A-B 

Här beskriver Hirdman hur det länge funnits en besatthet av att med hjälp 

av biologin visa mannens överlägsenhet. I och med detta beskriver 

Hirdman hur det historiskt sett gjorts många studier av den fysiska 

kroppen för att kunna visa på skillnader mellan könen som sedan använts 

för at legitimera könsskillnader, skillnader som än idag lever kvar. 

Hirdman menar att denna biologiserande av könen även använts för att 

legitimera mäns beteende så som ”supande”, våldtäkter och våld, det 

ligger i hans natur.   

 

A-A Denna formel menar Hirdman beskriver bilden av mannen som könet. 

Hirdman menar att mannen som norm är så stark att han nästan inte är ett 

kön, han bara är. Det är sedan mannen som skapar kvinnan, han är 

måttstocken hon mäts emot och det hon strävar efter att vara.  

Tabellen är konstruerad av uppsatsförfattarna utifrån Hirdman (2001), s. 52–61. 
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3.3 Genuskontraktet 

För att beskriva en idealtyp av genusordningen har Hirdman (2001) skapat begreppet 

genuskontraktet. Hirdman menar att begreppet bör förstås som en överenskommelse över 

könens relation till varandra. Hon menar att detta kontrakt är kulturellt nedärvt och fyllt av 

förpliktelser, skyldigheter och rättigheter. Med detta begrepp förklarar författaren att hon vill 

fånga det tvång av strukturell art som drabbar båda könen i den rådande genusordningen. Ett 

exempel på vad som finns i genuskontraktet menar Hirdman är föreställningen om att 

kvinnan ska bli omhändertagen och skyddad av mannen. I utbyte mot detta ska hon i sin tur 

sköta hem och barn. Utbyten som detta menar Hirdman ger sken av att kontraktet bygger på 

jämlikhet, ett rättvist utbyte, men hon förklarar att detta enbart är en illusion. Att så är fallet 

menar hon blir tydligt när kvinnan bryter kontraktet och har andra önskemål om hur hon vill 

leva sitt liv. Hirdman förklarar att kontraktet starkt förhindrar kvinnan att bryta eller 

förhandla om villkoren i kontraktet, samtidigt som mannens möjligheter till det samma är 

mycket större. Vidare förklarar Hirdman även att hierarkin i kontraktet är mycket tydlig med 

mannen som norm. Författaren beskriver även hur genuskontraktet kan leva vidare då det 

hela tiden skapar förutsättningar för upprepning och tradering av de mönster som finns för de 

olika könen. Redan små barn får lära sig att göra sitt kön. Detta förklarar Hirdman i sin tur 

stärker kontraktet ytterligare (Hirdman 2001:84–94). Vidare menar hon att den genusordning 

som kontraktet skapar kan liknas vid samhällets grund. Börjar det knaka i grunden påverkas 

alla plan ovan jord vilket skapar incitament för att människorna ska hålla sig till kontraktet, 

för att undvika kollaps (ibid.:102).  

 

3.4 Teoretisk tillämpning 

Både formlerna för det stereotypa tänkandet kring könen och genuskontraktet är användbara 

teoretiska utgångspunkter för denna studie. Formlerna för det stereotypa tänkandet kring 

könen kan bidra med förståelse för hur föreställningar uppkommit, hur de fungerar och vilken 

roll de spelar i samspelet mellan könen. Det är dock av vikt att minnas att formlerna är just 

formler som beskriver stereotyper, vilket betyder att de i sin rena form sällan existerar. 

Istället kan formlerna ofta behöva kombineras för att kunna ge en förståelse för det som 

observeras i verkligheten. 

  

Genuskontraktet kan ge förståelse för hur de normer och föreställningar som finns förhåller 

sig till varandra och hur könen i sin tur därför samspelar. Genuskontraktet är en förenklad 
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idealbild av hur de patriarkala strukturerna i samhället ser ut och fungerar, vilket betyder att 

inte heller genuskontraktet, likt formlerna för stereotypt tänkande kring könen, alltid kan 

appliceras direkt på verkligheten. Istället kommer det i denna studie att användas som ett 

verktyg för att skapa förståelse samt ge en bild av hur normer hänger samman.   

 

Som nämnts ovan är både formlerna för det stereotypa tänkandet kring könen och 

genuskontraktet inte direkta avbilder av samhället utan snarare att betrakta som verktyg för 

att skapa förståelse. Genom att kombinera dessa två teoretiska utgångspunkter kommer en 

djupare och mer komplex förståelse att kunna skapas. Att kombinera dessa båda 

utgångspunkter kommer således att kunna skapa förståelse för hur föreställningar 

uppkommer, fungera, hur de samspelar och hur detta påverkar män och kvinnor samt hur det 

påverkar samspelet mellan könen. I analysen av materialet kommer därför båda perspektiven 

att kombineras växelvis för att tillsammans med tidigare forskning förklara studiens resultat.  

 

3.5 Sammanfattning 

I denna uppsats utgår vi från det strukturella perspektivet kring genus. Hirdman (2001) 

förmedlar idén om könet som en konstruktion som hela tiden återskapas genom män och 

kvinnors handlingar. Ett sätt att förstå hur vissa konstruktioner är uppbyggda och hur de 

påverkar samhället är genom Hirdmans stereotypa formler av tänkandet kring könen samt 

genom genuskontraktet. Formlerna är dragna till sin spets och finns sällan, eller aldrig, 

återgivna i sin helhet i verkligheten men kan användas för att analysera genusstrukturer. Även 

genuskontraktet kan hjälpa till att skapa förståelse för hur normerna för könen påverkar 

varandra och är beroende av varandra. Dessa kan i sin tur användas för att analysera de 

domstolsmål som valts ut och besvara syftet och frågeställningarna i den föreliggande 

studien. 
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4. Metodologiska överväganden 

I följande kapitel redogörs för de metodologiska överväganden som gjorts i den föreliggande 

studien. Den valda kvalitativa forskningsmetoden dokumentanalys introduceras och 

diskuteras till en början för att övergå till en presentation av studiens analysmetod; tematisk 

kodningsmetod och hermeneutik. Senare i kapitlet presenteras urval, datamaterial och hur 

studien har genomförts. Sedan görs etiska reflektioner kring studien, trovärdighet och 

tillförlitlighet, samt studiens begränsningar diskuteras och kapitlet avslutas med en 

redogörelse för arbetsfördelningen.   

 

4.1 Dokumentanalys: fördelar och dess begränsningar 

Det finns många anledningar till att göra en dokumentanalys. Prior (2016) menar att 

dokument kan bära på mycket information och kunskap samt ha stor mening för samhället 

såväl som enskilda personer (Prior 2016:172ff). Även Jacobsson (2016) instämmer i detta 

och tillför att den datorisering som skett de senaste åren har ökat användningen av dokument 

inom många samhällsfunktioner. Denna ökade användning menar hon även har ökat 

betydelsen för dokument i samhället, vilket gör dem ytterligare angelägna att analysera 

(Jacobsson 2016:159).  

 

Boréus (2015a) skriver att texter påverkar samhället och förekommer i de flesta sammanhang 

i moderna samhällen och att det därför finns skäl att studera dem vetenskapligt. Texter bidrar 

till att forma föreställningar och värderingar i och om samhället samt i relationen mellan 

människor (Boréus 2015a:157). Med hjälp av språket tolkas och kategoriseras världen på 

olika sätt vilket får konsekvenser för människan (Boréus 2015b:177). Detta stämmer väl 

överens med syftet med vår studie som är att undersöka LVM-domar och hur föreställningar 

av kön synliggörs i dem. Boréus (2015a) menar att studier av texter kan resultera i att 

människors föreställningar synliggörs men även rådande föreställningar som existerar i 

samhället. Genom dokumentstudier kan man skapa en förståelse för relationer mellan 

människor och grupper och vad som bidrar till att identiteter skapas och upprätthålls (Boréus 

2015a:158).  

 

May (2013) menar att dokumentstudier ger möjlighet för att se hur händelser har konstruerats 

(May 2013:227) och ger värdefull insikt om samhället (ibid.:255). Denna kvalitativa metod 

ger oss möjlighet i denna studie att se hur olika föreställningar kan upplöses eller bevaras 
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genom olika beskrivningar i datamaterialet. May menar att ett dokument inte kan läsas på ett 

opartiskt sätt utan att forskaren använder sin förförståelse för att kunna granska skillnader 

mellan dokument eller placerar dokumentet i en specifik kontext (ibid.:235). Denna studie 

påverkas av vår egna förförståelse kring forskningsområdet och den kunskap vi inhämtat 

under studiens process. Detta har dock gett oss möjlighet att finna olika intressanta aspekter 

och adekvata perspektiv på studien. Ändock om det finns risk för att andra angelägna 

perspektiv kan gå förlorat.  

 

Genom att, som i den föreliggande studien, undersöka domar studeras handlingar som blivit 

nedskrivna har vi möjlighet att undersöka dessa handlingar utan att personerna vi studerar 

medvetet kan förvränga det som sägs eller görs för att påverka forskningsstudien, eftersom 

berättaren inte vetat om att texten ska komma att användas i denna studie. Detta innebär dock 

att det som står nedskrivet kan vara förvridet av andra anledningar, något som närmare 

diskuteras nedan.  

 

Problem som kan uppstå vid dokumentforskning är exempelvis att dokumenten kan vara 

snedvridna, selektiva manipulerade, vilket medför att forskaren behöver vara medveten om 

detta och inte förutsätta att dokument är helt neutrala. Det krävs därför en förståelse för hur 

och i vilken kontext dokumentet är konstruerat (May 2013:253f). De dokument som denna 

studie omfattar innehåller uttalanden från olika flera parter. Första delen av domstolsmålen 

innehåller socialnämndens utlåtande. Därefter framför ett ombud klientens inställning. 

Slutligen ger förvaltningsrätten ett uttalande och förmedlar domens avgörande. Dessa parter 

har olika roller i dokumentets utformning. Socialnämnden har i dessa domstolsmål en dubbel 

roll, dels strider de för att få ett beslut om att kunna vårda klientens mot hens vilja och 

samtidigt ska socialnämnden samarbeta med klienten och se till klientens bästa. Ombudet har 

som uppgift att enbart förmedla klientens inställning till ett eventuellt beslut om tvångsvård. 

Förvaltningsrätten har till uppgift att, utifrån det som socialnämnden och klientens ombud 

förmedlar, göra en objektiv bedömning. Även om de texter, vi i denna studie tar del av, är 

skapade med syfte att vara rättssäkra finns en risk att de berörda parterna, medvetet eller 

omedvetet, vinklar informationen för att lägga fram argument som är anpassade för att de ska 

uppnå sitt mål. Socialsekreteraren som skrivit socialnämndens utlåtande kan även ha 

påverkats av exempelvis kulturen på arbetsplatsen eller tidigare kännedom eller fördomar om 

klienten. 
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4.2 Analysmetod  

Nedan presenteras och diskuteras den föreliggande studiens analysmetoder. Tematisk 

kodningsmetod introduceras och resonemang förs kring användning av denna analysmetod. 

Avslutningsvis presenteras och diskuteras hermeneutisk analysmetod som även denna 

använts för att analysera resultatet i den föreliggande studien. 

 

4.2.1 Tematisk kodningsmetod 

Denna studies resultat framställs genom ett tematiskt resultat och analys vilket innebär att 

data har valts ut för att illustrera generella teman som växt fram i dokumentforskningen med 

stöd av specifika exempel (May 2013:252). Robson (2011) menar att tematisk kodning av 

material ger möjlighet att kunna lyfta fram vilka händelser och meningar som är effekter av 

diskurser i samhället. Kodning handlar om att definiera datamaterialet. Olika delar av 

materialet kan samlas ihop till ett tema som är viktigt eller intressant i relation till 

frågeställningarna och syftet med just den här studien. Därför måste forskaren kontinuerligt 

fundera kring vad som avses med resultatet under processen och därmed vad som ska kodas. 

Till en början i forskningsarbetet inleds en mindre kodning som under forskningen ökar i 

omfång när forskaren finner intressanta aspekter och utökar innebörden av de teman som 

finns. Tillslut blir detta grunden för analysen och tolkningen av materialet (Robson 

2011:474f).  

  

Förförståelse kan leda forskaren in på vissa spår och därmed missa andra intressanta teman 

menar Robson (2011). Han fortsätter att förklara att det ändå kan vara bra att starta analysen 

tidigt i resultatarbetet för att kunna koppla materialet till förbestämda teorier och de aktuella 

frågeställningarna i studien (Robson 2011:475). Detta har tagits i beaktande vid tolkningen av 

materialet och tidigare diskuterats under avsnittet 4.1 Dokumentanalys: fördelar och dess 

begränsningar. 

  

Tematisering, som den föreliggande studiens analys grundar sig på, benämner Robson (2011) 

som en tematisk kodningsprocess. Detta innebar att vi först i den föreliggande studien gick 

igenom datamaterialet och noterade intressanta aspekter och mönster i detta. Vi gav delar 

olika kodnamn som passade till innehållet för att sedan hitta andra matchande aspekter som 

kunde lyftas fram i de olika teman. Slutligen lyfte vi fram de olika teman för att kunna 

jämföra dessa tillsammans med de valda teorierna och den tidigare forskningen (Robson 
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2011:476). De teman som denna studie lyfter fram är: beteende, utsatthet samt psykisk och 

fysisk hälsa. 

 

4.2.2 Hermeneutik 

Prior (2016) uppmärksammar att det finns många olika sätt att gå till väga för att analysera 

dokument (Prior 2016:174ff). Analysmetoden i denna studie kommer förutom tematisering 

dessutom att bygga på hermeneutik. Alvesson & Sköldberg (2008) beskriver hur 

hermeneutiskt tolkning kan beskrivas i form av en cirkel eller en pendel som visar hur 

forskaren pendlar mellan att studera en del, till att studera helheten för att därefter studera en 

del igen. Detta kan även iscensättas med hjälp av en spiral, den hermeneutiska spiralen, som 

visar hur ny förståelse skapas genom att tolkningen går från del till helhet och där varje 

pendling ger ny förståelse. Författarna menar att det är just detta pendlande mellan del och 

helhet som är specifikt för hermeneutiken och metoden bygger på idén om att förståelse 

endast kan skapas om den del som studeras ställs i relation till helheten (Alvesson & 

Sköldberg 2008:193ff). Denna analysmetod menar författarna ofta passar bra till studier som 

syftar till att studera samhällskonstruktioner (ibid.:81f), vilket är en del av syftet med den här 

studien.  I denna studie kan detta förklaras genom att genuskontraktet är helheten medan 

stereotyperna är delarna.  

  

Vidare inkluderar hermeneutiken även forskaren i tolkningsprocessen och både Alvesson & 

Sköldberg (2008) samt Thomassen (2012) menar att enligt hermeneutiken är detta ett måste 

och forskaren och hens fördomar och förförståelse kan aldrig exkluderas från tolkningen, 

utan måste istället tillåtas vara en del av förståelseprocessen (Alvesson & Sköldberg 

2008:195; Thomassen 2007: 194). Vår förförståelse består dels av att vi båda två studerar till 

socionom och genom den utbildningen har vi på olika sätt fördjupat oss i missbruksvården. 

En av oss har tidigare fördjupat sig i tvångsvård av missbrukare, den andre har fördjupat sig i 

kvinnors missbruk. En annan del av förförståelsen är personliga erfarenheter. En av oss har 

tidigare läst fristående kurser i genusvetenskap samt arbetar på en arbetsplats där hon bland 

annat möter personer med missbruksproblematik. Då vi varit två uppsatsförfattare har vi 

under arbetets gång kontinuerligt haft diskussioner kring vår förförståelse och hur den kan ha 

påverkat resultatet. Vi har på så sätt kunnat hjälpa varandra med att hela tiden vara medvetna 

om vår förförståelse. 
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4.3 Datamaterial 

Materialet som valts ut till denna dokumentforskning omfattar 20 stycken LVM-domar, 

fördelat på tio män och tio kvinnor. De mål från år 2016 som stått till förfogande när denna 

studie genomförts var 221. I 65 % av målen, det vill säga 142, var klienterna män. Resterande 

79 behandlade kvinnor. De fall som var avskrivna och som därför ej har varit en del av 

urvalsmaterialet var 43.   

 

4.4 Urval 

Boréus (2015a) påpekar att materialets tillgänglighet spelar roll för forskningen (Boréus 

2015a:174). Materialet i denna studie är domar som är hämtade från rättsdatabasen Zeteo och 

de domstolsmål som används är domar som avgjordes under 2016. För oss som 

universitetsstudenter är det LVM-domar som är överklagade till kammarrätten (andra instans) 

som är tillgängliga utan kostnad och därför har vi valt att använda oss av detta material i 

denna studie. Vi kommer dock att göra vår analys på materialet från Förvaltningsrätten 

(första instans), eftersom den domen ofta innehåller mest information om fallet. Alvesson & 

Sköldberg (2008) påpekar att det är av vikt att fundera över när materialet som ska studeras 

skapades och förklarar att ju längre sedan detta var desto mindre användbar är källan 

generellt sett (Alvesson & Sköldberg 2008:226). Vidare har vi även konstaterat att det inte 

skett några förändringar i lagar eller liknande de senaste åren som gör att ett visst år är mer 

intressant än något annat. Utifrån detta valde vi att analysera fall som avgjordes år 2016 får 

att få så aktuella uppgifter som möjligt. 

  

Urvalet i den föreliggande studien är gjort genom att samtliga domstolsmål från 2016 delades 

upp i kategorierna män och kvinnor. Därefter gjordes ett slumpmässigt urval ur de båda 

kategorierna. Ett slumpmässigt urval beskrivs av May (2013) som ett urval som bygger på att 

alla, i detta fall domar, har samma matematiska sannolikhet att väljas ut (May 2013:123).  För 

att välja ut de mål som skulle studeras användes en slumpgenerator. En slumpgenerator är en, 

i detta fallet, online-tjänst där användaren anger mellan vilka nummer hen vill ta fram 

slumpmässiga resultat. Därefter tar slumpgeneratorn fram så många slumpmässiga tal som 

användaren önskar. Genom att använda en slumpgenerator kan användaren inte på något sätt 

påverka vilka tal som väljs. Slumpgeneratorn som använts i denna studie kommer från 

http://gallerit.se/slumptal/. Med hjälp av denna har därefter tio mål från vardera kategorin 

valts ut. Eftersom syftet med studien är att titta på hur kön synliggörs är det legitimt att 
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studera lika många fall av båda könen, trots att könsfördelningen i verkligheten inte är jämn, 

utan egentligen utgörs av 65 % män och 35 % kvinnor. Detta poängterar Boréus (2015a) som 

skriver att val av material och omfattning av det samma ska anpassas för att kunna besvara 

syftet och frågeställningarna (Boréus 2015a:171). 

 

4.5 Tillvägagångssätt 

För att analysera målen i den här studien användes ett formulär med analysfrågor (Se Bilaga 

1) vilka vi utgick från när domstolsmålen lästes. Innan vi konstruerade analysfrågorna som 

använts i den här studien valde vi slumpmässigt ut sex stycken domar från ett år (2017) vi 

inte skulle använda i analysen. Vi läste sedan dessa fall för att bilda oss en uppfattning om 

hur domarna är uppbyggda och vilka delar vi borde fokusera på i framställandet av studiens 

resultat. Därefter formulerade vi våra analysfrågor (Se Bilaga 1). Dessa frågor har utformades 

utifrån syftet och frågeställningarna i den föreliggande studien, samt med hjälp av Alvesson 

& Sköldbergs (2008) text om källkritik. Författarna menar att källkritik i stort handlar om 

förvrängning. De fortsätter därefter förklara att en förvrängning alltid sker så fort det inte är 

den direkta verkligheten som studeras. Därför menar de att forskaren alltid måste fundera 

över vad som kan ha hänt med materialet på väg mellan verkligheten och forskaren (Alvesson 

& Sköldberg 2008:218f). Detta innebär i denna studie att vi har behövt fundera över vad som 

kan ha förvrängts på vägen från socialkontoret, genom domstolen till det nedskrivna 

dokument vi har tillgång till att läsa. För att kunna göra detta behövde vi utforma de frågor vi 

utgått från källkritik, vilket närmare presenteras nedan. 

 

Det första Alvesson & Sköldberg (2008) tar upp angående källkritik är vilken typ av källa 

som studeras. Typ av källa avgör även hur forskaren ska förhålla sig till denna, en kvarleva 

menar författarna är en effekt av en händelse och den kan inte medvetet ha förvridits för att 

ge en viss bild till framtiden. Det kan däremot en berättande källa som författarna menar 

istället är ett uttryck av en händelse som skrivits ner av någon (Alvesson & Sköldberg 

2008:221). I denna studie har berättande källor, domstolsmål, studerats vilket innebär att vi 

måste ta med i beräkningarna risken för att den som skapat källorna inte berättat hela 

sanningen eller har förvrängt materialet, medvetet eller omedvetet. Detta hänger ihop med det 

som författarna benämner för tendenskritik, vilket innebär att forskaren behöver ställa sig 

kritisk till huruvida den som skapat källan kan ha haft anledning att vilja vinkla 

informationen (ibid.:224). Vi ställde oss därför även frågor som handlade om vem som skapat 
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materialet som studeras och vilket syftet är för skapandet av detsamma? Vilken relation har 

det vi studerar till helheten?  

 

Vidare menar författarna att forskaren även bör fundera över berättarens roll, berättarens 

distans till händelsen och beroendekritik. Har berättaren legitimitet att uttala sig som hen gör? 

Är det förstahandsinformation eller har informationen när den kommer till berättaren redan 

gått igenom andra led? Kan den som berättar ha influerats av andra som omedvetet eller 

medvetet kan ha påverkat det som berättas? (Alvesson & Sköldberg 2008:224–235). I denna 

studie innebär det att vi har varit medvetna om att den text vi läser är producerad av en slags 

tredje part och i syfte att sammanfatta det som hänt under förhandlingen. Vidare har vi även 

resonerat kring de faktum att det antal domar vi studerar i denna studie är relativt lågt, något 

som vidare diskuteras i avsnittet Studiens begränsningar. Då domar inte har någon författare 

på det sätt som exempelvis en utredning från socialtjänsten har vi behövt förhålla oss till att 

vi vet mycket lite om den som författat texten och hens legitimitet för att göra dessa 

uttalanden. Vidare har vi även varit medvetna om att den information vi får genom dessa 

domar inte är förstahandsinformation och därför kan ha förvrängts på vägen.  

  

4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

May (2013) framför att det är viktigt att utföra vissa bedömningar vid dokumentforskning för 

att skapa trovärdighet och tillförlitlighet till studien. Är dokumentet autentiskt? Det vill säga 

är dokumentet äkta eller finns det uppenbara felaktigheter? Existerar det olika versioner eller 

kopior för dokumentet? Har personer som varit inblandade i nedskrivningen kunnat ha 

intresse för att vinkla det? Trovärdigheten av ett dokument bedöms genom att fundera kring 

vem det är som skrivit dokumentet, är det nerskrivet ordagrant, vilken kontext skrevs 

dokumentet i. May menar att innebörden och ordval i ett dokument kan skapa förståelse för 

föreställningar i sociala sammanhang (May 2013:243ff).  

 

Vid nedskrivandet av resultatet citerade vi direkt från LVM-domarna för att göra vårt 

material transparent och korrekt. Studiens tillvägagångssätt har beskrivits ovan för att även 

det öka transparensen. De metodologiska övervägandena genomsyras av tydlighet för att visa 

vilka överväganden som gjorts och vilka resonemang som har förts. Även studiens 

svårigheter har beskrivits.  
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4.7 Studiens begränsningar 

Ingen studie är helt och hållet felfri, vilket även har gällt denna studie. Denna studie är dels 

begränsad i sin omfattning. Av de 221 domar som ingått i den ursprungliga populationen 

behandlar denna studie endast 20 stycken av dessa. Detta innebär att det finns en risk att de 

domar som använts i studien inte är representativa för helheten. Om studien skulle 

genomföras en gång till med 20 andra domar skulle resultatet kunna bli helt annorlunda. De 

domar som studerats och det resultat som tagits fram går dock i linje med det som forskning 

tidigare har visat vilket gör det mer rimligt att anta att resultatet någorlunda stämmer överens 

med verkligheten. Detta till trots bör generaliseringar kring resultatet göras med försiktighet.  

  

Denna studie genomförs med ett genusperspektiv, vilket skulle kunna ses som en begränsning 

av den teoretiska utgångspunkten. Vi har i denna studie valt bort att ta hänsyn till 

intersektionalitet. Intersektionalitet är ett samhällsvetenskapligt, feministiskt begrepp som 

bygger på idén om att det inte bara är kön som påverkar maktrelationer och förtryck. 

Intersektionalitet används för att belysa hur kombinationen mellan kön, klass, etnicitet, 

funktionsvariationer etcetera påverkar detta (NE.se 2017). Detta som perspektiv hade kunnat 

vara användbart i denna studie men har valts bort på grund av den begränsade storleken på 

studien. Det medför dock att studiens resultat blir begränsat till att enbart ta hänsyn till 

faktorn kön, vilket kan betyda att resultatet missar viktiga aspekter som har med exempelvis 

klass och etnicitet att göra.  

 

4.7 Etiska överväganden 

Studien har genomförts i enlighet med vetenskapsrådets etiska riktlinjer och för att handla 

etiskt riktigt i forskningen behöver forskaren göra avväganden innan, under och efter 

forskningen (Hermerén 2011:18). Det är viktigt att göra forskningsetiska överväganden vid 

forskningsstudier för att hitta en rimlig balans mellan att inte riskera skada någon men 

samtidigt för få relevant forskning som kan påverka både individers och samhällets 

utveckling (ibid.:10). Beroende på syfte och metodval i forskningen är det viktigt att göra 

olika etiska avväganden för att dels utföra en forskning med god kvalitét, det vill säga det så 

kallade forskningskravet vilket innebär nyttan med forskningen, och samtidigt skydda 

individerna som berörs av forskningen. Det sistnämnda är en del av individskyddskravet som 

innebär att individer ska skyddas från kränkningar och skada (ibid.:18). Detta är något som 

denna studie tar i beaktning. Även om LVM-domarna är offentliga handlingar har de män 
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och kvinnor som berörs av denna studie att avidentifieras. I referenslistan har vi redovisat för 

vilka domar som berörts av studien, eftersom att det är viktigt för att skapa en trovärdighet 

för materialet genom att det ska kunna ske en granskning av de använda källorna. Resultatet 

för studien kan dock inte direkt härledas till de berörda individerna som förekommer i 

domarna, eftersom vi har kodat materialet och ej publicerat individernas namn. 

   

Syftet med denna studie är att studera hur föreställningar om kön synliggörs i LVM-domar. 

Detta innebär att vi har antagit ett genusvetenskapligt perspektiv vid analysen av texterna. 

Detta riskerar att medföra att tolkningen av materialet utförs på ett sätt som någon med ett 

annat perspektiv skulle tolkat på ett annat sätt. Vi bär även på egna fördomar, kunskaper och 

förförståelse vilket, som Thomassen (2012) påpekar, vi aldrig kan ta bort helt från analysen 

(Thomassen 2012:194). Därför har vi behövt resonera kring detta och inkluderat det i vår 

process.  

 

4.8 Arbetsfördelning  

Vi började med att tillsammans söka efter artiklar och avhandlingar som passade det vi ville 

studera. En del av de artiklar och dylikt vi valde ut läste vi båda två, i de fall där vi delat upp 

läsningen har vi sedan diskuterat innehåller tillsammans för att vi båda två ska ha en bra bild 

över den tidigare forskningen. Vi sammanställde sedan kapitlet Tidigare forskning 

tillsammans. Syfte, problemformulering och frågeställningar har vi formulerat tillsammans. 

 

Den metodlitteratur vi använt oss av har vi läst var för sig och vissa delar av kapitlet 

Metodologiska överväganden har vi i första steget delat på att skriva. Vi har dock alltid gått 

igenom och sammanställt den slutgiltiga texten för att hela uppsatsen ska ha samma språk och 

vi båda ska ha samma kunskap om texten.  

 

Kapitlet Teoretisk ansats kom till genom att vi började med att tillsammans leta efter 

passande teorier och sedan dela upp läsningen av det vi ville titta närmare på. Därefter 

diskuterade vi det vi hade läst och kom gemensamt fram till vad vi skulle använda oss av i 

vår studie.  

 

För att ta fram resultatet började vi med att läsa ett antal fall från 2017, för att få en överblick 

över hur domarna är uppbyggda. Vi diskuterade vad vi sett i domarna och skapade sedan 
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tillsammans ett antal analysfrågor. Vi valde därefter ut de fall vi skulle studera (se ”Urval”). 

Fallen har vi läst ett och ett och sedan diskuterat varje fall för sig. Sedan sammanställde vi 

tillsammans det vi funnit i fallen och delade in detta i teman. Vi skrev därefter tillsammans 

Resultat och analys och förde kontinuerligt en diskussion kring vår text. Samma sak gäller 

Avslutande diskussion och Förslag till fortsatt forskning. 

  

Skrivandet av metatexter, sammanfattningar och redigering av texten har vi delat upp, men vi 

har sedan gått igenom det den andra skrivit för att säkerställa att språket i uppsatsen är 

detsamma genom hela texten. I de fall större förändringar har behövt göras har vi först 

diskuterat dessa väl för att enas om hur och vad som ska förändrats.  
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5. Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer studiens resultat att presenteras samt analyseras utifrån tidigare 

forskning och de valda teoretiska utgångspunkterna. Kapitlet är indelat i fem avsnitt: Utsatta 

kvinnor, Utåtagerande män, Risker och riskfyllda situationer, Socialt normalt, samt Fysisk 

och psykisk (o)hälsa som håller isär.  Dessa avsnitt speglar de teman som skapades vid 

analysen av resultatet. Vissa delar av resultatet redovisas med ett exempel från en specifik 

dom. I de fallen hänvisas detta med hjälp av en kod, exempelvis "K1". Andra delar av 

resultatet är istället en sammanställning av utsagor från flera domar, i dessa fall saknas det 

typen av hänvisning. Begreppet ”professionella” används när alla de professionella som är 

delaktiga i LVM-domen, det vill säga socialsekreterare, socialnämnd samt förvaltningsrätt 

uttryck sig på samma sätt. 

 

5.1 Utsatta kvinnor    

I de domstolsmål som studerats blir det tydligt att utsatthet får en tydlig koppling till 

kvinnlighet. I majoriteten av de målen där klienten är en kvinna beskrivs hon på ett eller flera 

sätt som utsatt. Inte i något av de fall där klienten är en man beskrivs han som utsatt. Att 

kvinnorna missbrukar omnämns i termer som att de utsätter sig själva för fara och försätter 

sig i utsatta situationer, ett sätt som de män som missbrukar inte beskrivs på. Att beskriva 

någon som missbrukar som utsatt kan tyckas vara naturligt, och i sig behöver det inte vara 

konstigt att beskriva dessa kvinnors situation som utsatt. Det intressanta ligger i att inga av 

männen i studien beskrivs på detta sätt. Detta behandlas vidare i avsnitt 5.2.  

 

Genuskontraktet ger förståelse för idén om att män är de som ska skydda, inte bli skyddade. 

Mannens roll är att vara aktiv och skydda kvinnan, vilket han inte är om han beskrivs som 

utsatt, eftersom utsatthet är ett begrepp som tyder på passivitet. De professionella finner 

andra sätt att beskriva männen på, för att de ska får behålla sin aktiva, skyddande roll. 

Kvinnans roll är istället att passivt bli skyddad. Det ligger alltså närmare till hands att 

kvinnan ses som någon som är utsatt och behöver beskydd, trots att männen i dessa fall 

kanske i praktiken behöver minst lika mycket skydd. Detta kan även förstås genom Hirdmans 

(2001) formel A-icke som beskriver kvinnan som svag. Svagheten kommer här till uttryck 

genom att hon beskrivs vara "utsatt", vilket männen inte beskrivs som. Om svaghet förstås 

som något som är internaliserat i kvinnorollen ger det förståelse för varför det bara är kvinnor 

som beskrivs som utsatta. Dessa kvinnor ses som utsatta eftersom de förväntas vara utsatta. 
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Männen förväntas inte befinna sig i en utsatt, svag, position och tillskrivs därför inte den 

beskrivningen.  

  

5.2 Utåtagerande män 

När studien tematiskt kodades blev det tydligt att män kopplas ihop med ett utåtagerande 

beteende. I det enda fall av kvinnor som ett beteende lyfts fram beskriver klienten själv att 

”[...] hon är mycket snäll” (K7). Dock beskrivs ytterligare en kvinna på följande sätt: "Hon 

har en svår social situation. Hon har ett destruktivt beteende med prostitution" (K5). Detta 

beteende grundas dock inte på klientens egna beteende utan snarare på den sociala situationen 

hon befann sig i. I de resterande målen för kvinnorna lyfter varken socialnämnden eller 

klienten själv fram sitt beteende i utlåtandena. I flera av de manliga målen däremot 

återkommer dock beskrivningar av klientens beteende. I ett av de manliga målen beskriver 

socialnämnden att mannen ”[...] varit aggressiv och hotfull.” och att ”Han uppfattas som 

manisk och är som en tickande bomb.” (M1). Ett annat beteende beskrivs av socialnämnden 

med att klienten ”[...] inte klarat av att uppföra sig gentemot övriga inneboende [...]” (M4). I 

ett tredje mål beskrivs mannens beteende som att han ”[...] vid flera tillfällen uppträtt 

olämpligt, blivit arg på personal och slagit i väggarna.” Mannen beskrivs dessutom som att 

han "[...] uppträtt hotfullt mot personal [...] och främlingar" (M8). 

  

Att män kopplas med utåtagerande beteende stämmer överens med det som Schlytters (1999) 

lyfter fram i sin studie att pojkars destruktiva beteende riktas utåt. Hennes studie handlar 

visserligen om ungdomar men det är rimligt att anta att liknande genusnormer återfinns bland 

vuxna. Det är tänkbart att om dessa män fostrats enda sedan barnsben till att rikta sina känslor 

utåt istället för inåt leder detta till att de blir mer utåtagerande även i vuxen ålder. Detta kan 

även ses som ett uttryck för formeln A-B och isärhållandet mellan könen. Isärhållandet består 

här i att män är, och fostras in i, ett utåtagerande beteende när kvinnor snarare vänder sitt 

destruktiva beteende inåt, vilket visas i exempel från datamaterialet där endast klienter som är 

kvinnor har visat symptom på suicidaltankar och självskadetankar. Här uppstår en hönan- och 

ägget-situation. Beskrivs männen som mer utåtagerande eftersom de förväntas vara det? Eller 

är männen i verkligheten mer utåtagerande än kvinnorna för att de har blivit fostrade enligt de 

stereotypa könsformlerna hela livet?  Detta, I kombination med formeln A som i A-B som 

använder biologin för att motivera att våld ligger i mannens natur och inte går, eller är 
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önskvärt, att förändra, hjälper till att förklara hur föreställningar om att män är mer aggressiva 

än kvinnor kan uppkomma. 

 

5.3 Risker och riskfyllda situationer 

De risker som klienterna utsätter sig själva för beskrivs på olika sätt beroende på kön. Det 

handlar för kvinnorna exempelvis om att hon riskerar att förlora sitt arbete, riskerar sin 

ekonomi eller riskerar att hamna i olika typer av socialt utanförskap. Flera av de kvinnliga 

klienterna beskrivs riskera att förlora sin bostad, vilket enligt de professionella kan leda till 

att hon hamnar i en utsatt situation. Detta kan jämföras med flera fall där klienten är en man 

och han redan har förlorat sin bostad, men trots detta inte beskrivs som utsatt. 

  

Det är rimligt att fundera över varför en kvinna som eventuellt kan förlora sin bostad beskrivs 

som utsatt när en hemlös man inte beskrivs på detta sätt, trots att faktiskt hemlöshet rimligtvis 

borde ses som värre än en förmodad kommande bostadslöshet. Vidare är det också rimligt att 

ställa frågan om varför det bara är män som är hemlösa, varför har deras situation låtits bli så 

pass allvarlig, när kvinnorna med förmodad kommande bostadslöshet bedöms befinna i en 

allvarlig situation? Är det en fråga om slump i urvalet, eller kan detta ha med de 

föreställningar och förväntningar som finns på män och kvinnor?  

 

Mäns handlingsutrymme har i tidigare studier, enligt Schlytter (1999), beskrivits som 

märkbart större än kvinnors. Män har större möjligheter att bryta mot genuskontraktet och det 

ligger inte heller i mannens del av kontraktet att ansvara för hem och hushåll, vilket skulle 

kunna förklara varför hemlösa män inte döms lika hårt som kvinnor som riskerar hemlöshet. 

En man som förlorar sitt hem förlorar visserligen sitt hem och en del av sin trygghet, men en 

kvinna som förlorar sitt hem förlorar inte bara hemmet i sig utan misslyckas även att leva upp 

till genuskontraktets krav på hennes ordentlighet och huslighet. Detta kan å ena sidan ses som 

att männen ges större frihet men å andra sidan är det även ett exempel på hur genuskontraktet 

kan ha negativ inverkan på båda könen då en effekt av detta kan vara att män tvingas längre 

ut i utsattheten innan de får hjälp. Att det bara är män i denna studie som är hemlösa skulle 

kunna bero på slump, men det skulle även kunna förstås som ett symptom på att män måste 

vara mer illa ute för att någon ska reagera än vad en kvinna behöver befinna sig i. 

Beskrivningen av männens missbruk gör det tydligt att det inte handlar om ett nytt missbruk, 
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och majoriteten har även haft tidigare kontakt med socialtjänsten, varför det är rimligt att 

fråga sig varför de inte blivit uppmärksammade på detta sätt tidigare.   

  

Vidare är detta även ett exempel på formeln A-B:s biologiska aspekter. Denna formel 

förklarar det som en biologisk självklarhet att mäns handlingsutrymme är större än kvinnors. 

Även i Hirdmans (2001) formel A-a, framstår kvinnans begränsade handlingsutrymme som 

naturligt eftersom hon är en sämre version av mannen och därför inte heller förtjänar lika 

stort utrymme. Dessa formler hjälper till att förklara varför männens handlingsutrymme blir 

större, utan att någon reagerar på detta. Att männens handlingsutrymme är större än 

kvinnornas följer även den historiska tradition som Carter (1997) beskriver. Hon belyser en 

historisk utveckling där handlingsutrymmet för män med missbruk kontinuerligt har ökat, 

samtidigt som detsamma för kvinnorna genom hela historien har varit starkt begränsat. Detta 

kan även vara en effekt av det som beskrivs i tidigare forskning, det vill säga vilket 

perspektiv professionerna antagit när de förklarar missbruk. Frisaufová menar att genom att 

använda en strukturell förklaringsmodell, ses kvinnan ofta som ett offer för missbruket och 

dess omständigheter, istället för att se henne som en individ som kan göra självständiga val.  

   

Något som återkommer i domarna är beskrivningar av kvinnornas situation som riskfyllda. 

Kvinnorna beskrivs försätta sig, eller hamna, i situationer som på olika sätt bedöms vara 

riskfyllda för dem. Ett exempel på detta beskrivs på detta sätt: ”På grund av sitt missbruk 

utsätter hon sig för riskfyllda situationer” (K4). Denna typ av formuleringar återfinns ej i de 

fall där klienten är en man. I dessa fall läggs snarare risken för den fysiska hälsan fram som 

den största risken, vilket beskrivs mer ingående nedan.  

  

 Att kvinnornas situation beskrivs som riskfyllda, vilket inte är fallet i de fall där klienten är 

man, skulle kunna förklaras genom genuskontraktets föreställning om att kvinnan är i behov 

av skydd och omhändertagande. Genuskontraktet har inte denna typ av föreställningar om 

män vilket förklarar varför män inte anses utsätta sig för risker på samma sätt. Då vi alla, 

enligt Hirdman (2001), vuxit upp under genuskontraktet och i ett samhälle där mannen är 

norm till den grad att mannen som norm inte ens syns, kan det vara tänkbart att de 

professionella i de här fallen inte ens reflekterar över huruvida männen försätter sig själv i 

situationer som är riskfyllda. Att som kvinna vara i situationer som är riskfyllda och som hon 

behöver räddas ur passar däremot bra in på genuskontraktets förväntningar på kvinnan, vilket 

kan förklara varför de professionella lättare ser kvinnor som att de är i riskfyllda situationer. 
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Att inte uppmärksamma om/vilka risker männen utsätter sig för kan innebära att de 

professionella missar de risker som männens missbruk leder till. Detta är således ett tydligt 

exempel på där genusnormerna riskerar att drabba båda könen negativt.  

  

5.4 Socialt normalt 

En annan typ av utsatthet som endast nämns i de fall där klienten är en kvinna är risken för, 

eller förekomsten av, att kvinnan finansierar sitt missbruk med prostitution. I ett av fallen 

uttrycks oro för detta genom följande:   

 

Det framgår även att hon blivit utsatt för övergrepp i samband med att hon brukat 

narkotika. Vid ett fortsatt missbruk anser förvaltningsrätten att det står klart att hon 

riskerar att stå helt bostadslös samt riskerar att behöva finansiera missbruket 

genom försäljning av narkotika och prostitution och därmed hamna utanför 

normala sociala situationer (K6). 

 

I detta fall uppges inga andra tecken på att kvinnan riskerar att hamna i prostitution förutom 

att hon har blivit utsatt för övergrepp. Detta beskrivs som riskfyllt då hon kan "[...] hamna 

utanför normala sociala situationer” (K6). I dessa fall där övergrepp förekommit och/eller 

prostitution har lagts fram som en risk för kvinnan har det inte framgått att/om kvinnan 

erbjudits hjälp att ta sig ur prostitutionen eller bearbeta det hon varit med om.  

  

I citatet ovan är uttrycket "normala sociala situationer" intressant utifrån det som Mattsson 

(2005) beskriver i tidigare forskning, att socialt arbete bygger på att vilja förändra människor 

för att passa in i samhället. Att som kvinna ägna sig åt prostitution och försäljning av 

narkotika beskrivs som "inte socialt normalt", vilket kan ses som ett uttryck för de normer 

som finns för kvinnor att leva upp till. Genom att göra detta bryter kvinnan mot 

genuskontraktet eftersom hon då inte är ordentlig och sköter om sig själv och hemmet. 

  

En intressant fråga att ställa är då, vem som avgör vad som är socialt normalt? Hedin & 

Månsson (2000) resonerar i tidigare forskning kring detta maktförhållande, vem som har 

makt och hur makten utövas, genom att exempelvis avgöra vad som är ett accepterat 

beteende. I detta fall blir det tydligt att de professionella tar sig den makten, då kvinnan i 

citatet ovan inte själv uttrycker en oro för detta. Detta kan även ses som ett exempel på när en 
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kvinna på ett väldigt drastiskt sätt bryter mot genuskontraktet, och hur hon då blir "straffad" 

som socialt onormal. Samma sak gäller i exemplet nedan.  

 

I ett av fallen där klienten är en kvinna uppger hon att den främsta anledningen till hennes 

missbruk grundas "[...] på det destruktiva förhållande hon har med sin man" (K2).  Detta är 

dock inget som de professionella berör utan fokuserar istället på hennes missbruk och risken 

för att hon ska hamna i en utsatt situation utanför samhället. Här syns tydligt den makt som 

de professionella tar sig att avgöra vad kvinnan ska ha hjälp med (missbruk och sin utsatta 

situation) och det kvinnan själv uppger önska hjälp med (sin destruktiva relation) ignoreras. 

Detta kan ses som exempel på hur de professionellas makt manifesteras mot klienten. I dessa 

exempel ovan blir det tydligt hur de professionella får och tar sig makten att definiera 

klientens behov och besvär, något som enligt tidigare forskning sker så gott som hela tiden i 

socialt arbete.  

  

5.5 Fysisk eller psykisk (o)hälsa som håller isär 

Diskussioner och redogörelser kring den psykiska och/eller den fysiska hälsan är en central 

del i så gott som alla de fall som studerats i denna uppsats. I de fall där klienten är en man 

läggs i nästan alla fall fokus på mannens fysiska hälsa och de risker som finns där. Detta kan 

exempelvis handla om medicinska åkommor. I många av dessa fall nämns ingenting eller 

bara något kort angående hans psykiska hälsa. Ett exempel på detta är: ”Läkarens bedömning 

var att AA utsätter sin psykiska men framförallt sin fysiska hälsa för allvarlig risk genom sitt 

aktuella missbruk” (M3). I de fall där klienten är en kvinna ses det omvända. I många av de 

fallen lyfts psykisk ohälsa fram antingen som en befintlig risk eller som en eventuell 

konsekvens av det liv kvinnan lever just nu. I några av fallen där klienten är kvinna lyfts även 

suicidalrisk och självskadetankar fram som risker för missbruket.   

  

Att fysisk hälsa kopplas till klienter som är män och psykisk hälsa kopplas till klienter som är 

kvinnor kan förstås med hjälp av Hirdmans (2001) formel A-B och isärhållandet. Det som 

beskriv ovan kan förstås som ett uttryck för att skilja könen från varandra, att män har vissa 

egenskaper som kvinnor inte har och vice versa. I detta ligger också att könen inte vill ha 

varandras egenskaper. En man "ska" inte ha psykiska problem, det är därför tänkbart att 

männen i dessa fall kanske har psykisk ohälsa, men att detta inte uppmärksammas på samma 

sätt som om de varit kvinnor. Detta kan även kopplas till formeln A-icke som beskriver 
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kvinnan som svag, vilket ofta är en egenskap som i dagens samhälle ofta kopplas samman 

med psykisk ohälsa. Att vara (psykiskt) svag passar således väl in på de föreställningar som 

finns om kvinnor, varför det också är tänkbart att de får extra mycket uppmärksamhet. 

  

Att psykisk ohälsa inte gärna kopplas samman med manlighet kan också förklaras med hjälp 

av det som Laanemets & Kristiansen (2008) visat på i sin studie att inom ungdoms- och 

vuxenvård får pojkar/män lära sig att inte visa känslor. Det är tänkbart att en del av männen 

döljer, eller själva inte uppmärksammar, sin psykiska ohälsa då de hela sitt liv blivit fostrade 

att dölja känslor.  

   

I flera av fallen där klienten är en man uppger dock klienten själv något som tyder på att det 

finns psykisk ohälsa med i bilden. Flera av de manliga klienterna framför omständigheter 

som starkt kopplas till psykisk ohälsa som den främsta, eller enda, anledningen till deras 

missbruk. Ett exempel på detta är följande: ”[...] han skulle vilja komma till ett visst 

behandlingshem där det finns möjlighet att utreda annan problematik som påverkar hans 

missbruk” (M2). Endast i ett av alla domstolsmål framgår huruvida klienten har erbjudits stöd 

och hjälp med sin psykiska ohälsa. I det fallet framgår att klienten ej har kunnat utredas inom 

psykiatrin på grund av sitt missbruk (M10). I övriga fall har ingen vikt lagts vid mannens 

psykiska ohälsa. Att ta hänsyn till klientens önskemål och upplevelser av missbruket är något 

Carter (1997) lyfter fram som en viktig aspekt eftersom att det är av betydande vikt att 

socialarbetaren har förståelse och erbjuder den hjälp och stöd som klienten faktiskt är i behov 

av för att kunna hjälpa en person med missbruksproblem. 

  

Att så lite vikt läggs vid männens psykiska ohälsa när det uppenbarligen finns problem där 

kan ses som ett exempel på hur de professionella har makt att avgöra vilka problem klienten 

har. Ovanstående exempel kan ses som ett uttryck för att de professionella väljer att tolka 

klientens problem som missbruksrelaterade snarare än relaterade till psykisk ohälsa. Detta 

kan förstås som en effekt av genuskontraktets bild av kvinnan som den som blir 

omhändertagen samt isärhållandets logik. Om kvinnan är den som ska bli omhändertagen 

betyder det att mannen inte ska bli detta. Att erkänna psykisk ohälsa hos män skulle kunna 

ses som att bryta genuskontraktet eftersom det då erkänns att mannen behöver omvårdnad. 

Utifrån detta är det tänkbart att de professionella inte ens resonerar kring psykisk ohälsa i de 

fall där klienten är man, alternativt väljer de professionella, kanske omedvetet, att tolka 

tecken på psykisk ohälsa som något annat i de fall där klienten är man, kanske exempelvis 
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som symptom på missbruket eller abstinens. När de genusföreställningar som finns påverkar 

vilken typ av problematik som synliggörs hos vartdera könet uppkommer en risk att förbise 

och missa viktiga aspekter av klientens mående. Genom att fokusera på mäns fysiska ohälsa 

och kvinnors psykiska ohälsa riskerar de professionella att inte uppmärksamma viktiga 

tecken hos klienten, vilket i värsta fall skulle kunna få förödande konsekvenser, men även 

innebär en risk att de insatser som utformas inte tar hänsyn till alla de problem som klienten 

har.  

  

5.6 Sammanfattning 

Denna studie visar att det finns vissa specifika egenskaper och beskrivningar som kopplas till 

vartdera könet. Exempelvis kopplas psykisk ohälsa samman med kvinnlighet och fysisk 

ohälsa med manlighet. Vidare synliggörs även att män tillskrivs ett större utrymme att frångå 

genuskontraktets överenskommelse, samtidigt som kvinnor som gör samma misstag straffas 

hårt. Sammanfattningsvis visar resultatet att det finns föreställningar om män och kvinnor 

som påverkar hur de beskrivs och att de beskrivningar som används i domarna medverkar till 

att reproducera genuskontraktet och befästa rådande genusnormer.   
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6. Avslutande diskussion 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur föreställningar om kön framträder i domar gällande 

tvångsvård av personer med ett fortgående missbruk, för att utveckla förståelse för hur dessa 

föreställningar kan påverka förvaltningsrättens sätt att förhålla sig till att bedöma män och 

kvinnor. Detta utifrån frågeställningarna:  

 

• Vilka föreställningar om kön framträder i utredda LVM-domar? 

• Vilka beskrivningar i LVM-domar kan bevara eller upplösa föreställningar om kön? 

 

Ovanstående resultat och analys visar att det finns vissa föreställningar om kön som 

synliggörs i de LVM-domar som har studerats i denna studie. Dessa föreställningar kommer i 

uttryck i beskrivningarna av klienterna. Det handlar om hur vilka klienter som beskrivs i 

termer av "utsatthet", vad som ses vara en risk för klienterna, vilka problem som anses drabba 

män och kvinnor (fysiska eller psykiska) och vilket beteende (utåtagerande eller inåtvänt) 

som kopplas samman med vartdera könet. Som Hirdman (2001) påpekar är det genom dessa 

typer av beskrivningar som bevarar föreställningarna om kön. Det blir på så sätt en slags ond 

cirkel där de föreställningar som finns om vardera kön leder till att kvinnor och män beskriv 

på olika men könsspecifika sätt, vilka sedan förstärker de redan befintliga föreställningarna. 

Dessa föreställningar är som tidigare nämnts att betrakta som konstruerade vilket även 

betyder att de kan konstrueras om. Därför är det intressant att belysa dessa och hur de kan 

riskera att påverka bedömningen av klienterna. Detta för att kunna medvetandegöra och i 

nästa steg kunna undvika att dessa föreställningar påverkar bedömningen vilket i sin tur ökar 

rättssäkerheten. 

 

Som Hirdman (2001) påpekar är genuskontraktet och mannen som norm, enligt formeln A-A, 

en föreställning som blivit så normaliserat att det ofta inte ens uppmärksammas. Att det finns 

föreställningar om män och kvinnor och att dessa kommer i uttryck i domarna som studerats i 

denna studie beror troligtvis inte på ont uppsåt hos de professionella utan snarare på just detta 

fenomen. Hirdman menar att även de professionella lever under genuskontraktet, därför är det 

rimligt att anta att även de påverkas av kontraktets villkor och att de, om det inte aktivt 

arbetar för att synliggöra dessa strukturer, inte heller upptäcker vilka föreställningar som 

reproduceras. Detta gör det även svårt för enskilda professionella, exempelvis en enskild 

socialsekreterare, att bryta mot detta mönster, även om hen vill, eftersom mönstret är en del 
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av en övergripande samhällsstruktur. Att bli medveten om dessa föreställningar är dock 

viktigt då de annars riskerar påverka bedömningen av klienterna. Exempelvis det som denna 

studie visat, där kvinnor med missbruk inte tillåts hamna i samma utsatta situation som män 

(förlora bostad, arbete) är ett tillfälle där föreställningarna om könen påverkar bedömningen. 

Detta riskerar å ena sidan att eventuellt döma kvinnor hårdare vilket i värsta fall skulle kunna 

leda till att en kvinna som egentligen inte fyller rekvisiten för LVM tvångsvårdas. Å andra 

sidan riskerar det även leda till att män med missbruk får hjälp senare än kvinnor och då både 

utsätts för större risker innan de får behandling och sedan får en längre väg till ett fungerande 

liv. På liknande sätt drabbar alla de föreställningar som framkommit i denna studie båda 

könen negativt.  

  

Socialt arbete bygger, som Mattson (2005) nämner i tidigare forskning, på att förändra 

människors liv. Tvångsvård är ett av de grövsta ingreppen socialt arbete har rätt att göra i 

någons liv, därför är det också viktigt att dessa ingrepp görs på rätt sätt och lika grunder. 

Denna studie har visat att det förekommer vissa föreställningar om kön och att dessa 

reproduceras genom sättet de beskrivs på i domarna. För att kunna göra de professionella mer 

medvetna om detta, för att de i sin tur ska kunna genomföra en förändring krävs forskning 

som inte är könsblind och som tar upp de negativa konsekvenser genuskontraktet har för båda 

könen. Detta eftersom genuskontraktet bygger på att det reproduceras genom vad vi säger och 

hur vi handlar. Genom medvetandegörande minskar risken för att dessa föreställningar 

påverkar vilka bedömningar förvaltningsrätten gör och hindrar på så sätt att genuskontraktet 

reproduceras.   

  

Som nämnts i kapitlet Tidigare forskning kräver Statens Institutionsstyrelse, SIS, att den 

tvångsvård som bedrivs i Sverige har jämställdhet som norm. Resultatet i denna studie visar 

att de som utreder och beslutar huruvida någon ska tvångsvårdas eller inte har vissa 

föreställningar om kön. Att de som beslutar om tvångsvård har vissa föreställningar om kön 

betyder dock inte automatiskt att tvångsvården i Sverige ej är jämställd. Om så är fallet kan 

denna studie ej slå fast eftersom det inte är vad den här studien har som syfte att undersöka. 

Dock kan resultatet ses som en indikation på att socialarbetare har föreställningar om kön, 

vilka kan reproduceras i praktiken. Utifrån detta går det att fråga sig om tvångsvården kan 

bedrivas på jämställd grund om utredningarna och beslutet om tvångsvård präglas av 

konstruerade föreställningar om kön. Vidare är det även tänkbart att resultatet i denna studie 

tyder på att det finns en kunskapslucka gällande genusmedvetenhet hos de som arbetar med 
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att utreda och bedöma huruvida någon ska tvångsvårdas. Då denna studie är relativt 

begränsad i omfattning skulle fler studier av likande slag behövas för att fastställa detta. 

Resultatet i denna studie följer dock de tendenser som vistats i forskning som tidigare gjorts. 

Likt den tidigare gjorda forskningen visar denna studie att det finns föreställningar om könen 

som socialarbetare tycks bära på. Denna studie tyder på att dessa föreställningar även 

synliggörs i LVM-domar, vilket vidare forskning säkrare skulle kunna bekräfta. Det är 

tänkbart att detta beror på en kunskapslucka hos de professionella. Om så är fallet skulle det 

kunna peka på att dessa grupper är i behov av kompetensutveckling för att kunna leva upp till 

målet om jämställdhet.   

  

Hirdman (2001) kallar de nuvarande genusnormerna för galenskap. Laanemets & Kristansen 

(2008) beskriver även att vård under tvång skall vara jämställd. Vidare kan det konstateras att 

det finns en risk att de föreställningar som finns om män och kvinnor skulle kunna påverka 

utfallet i domarna, vilket i sin tur innebär en sänkt rättssäkerhet. Det finns alltså flera 

anledningar att arbeta för att förändra detta. Frågan handlar då om huruvida det är möjligt att 

uppnå normfrihet, eller om det ens är önskvärt? Förslagsvis bör målet snarare vara en ökad 

medvetenhet. Den mänskliga hjärnan är beroende av att kategorisera och dra slutsatser och 

det tycks omöjligt att möta varje människa utan några som helts föreställningar om vem hen 

kommer att vara. Däremot kan forskning med ett tydligt genusperspektiv öka medvetenheten 

hos de professionella så de i sin tur kan undvika att reproducera skadliga normer och 

förhindra att beslut fattas på felaktiga grunder.  

  

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Något som denna studie visar är att fler studier om tvångsvård och missbruksvård med ett 

genusperspektiv behövs. Exempelvis skulle en fortsatt studie, med utgångspunkt i denna 

studies resultat, kunna undersöka socialarbetares föreställningar om kön på ett djupare plan, 

och därmed ge ett säkrare och mer utvecklat svar än vad denna studie kan. Detta genom att 

exempelvis intervjua socialsekreterare som genomfört LVM-utredningar.  

 

Ett annat förslag på fortsatt forskning är att göra en studie liknande denna men i större skala. 

Detta för att på så sätt kunna ta del av fler domar än vad som gjorts i denna studie och därför 

kunna dra säkrare slutsatser. Vidare forskning skulle även kunna ta hänsyn till 

intersektionalitet. Det är tänkbart att de föreställningar som finns inom socialt arbete och 
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missbruksarbete, inte bara grundar sig på kön utan även på sådant som klass, 

funktionsvariationer och klass. Genom att använda intersektionalitet som verktyg skulle en 

fortsatt studie kunna ge en djupare och mer komplex bild av de föreställningar som finns och 

eventuellt påverkar de bedömningar som görs.  
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Domstolsmål 

  

Målnr: 3716–16 

Målnr: 320–16 

Målnr: 190–16 

Målnr: 3383–15 

Målnr: 1098–16 

Målnr: 1628–16 

Målnr: 245–16 

Målnr: 582–16 

Målnr: 5772–16 

Målnr: 1229–16 

Målnr: 5120–16 

Målnr: 4480–16 

Målnr: 5034–16 

Målnr: 5638–16 

Målnr: 5959–16 

Målnr: 2710–16 

Målnr: 5108–16 

Målnr: 6241–16 

Målnr: 1948–16 

Målnr: 2728–16 
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Bilaga 1 - Analysfrågor 

  

Grundläggande frågor:  

- Kön:  

- Ålder:  

- Boendesituation:  

- Familjesituation:  

- Socialt umgänge:  

- Utbildning/arbete/ekonomi:  

- Typ av missbruk:  

- Medicinskt tillstånd:  

- Tidigare behandling, LVM, LPT? 

 

Specifika frågor:  

- Hur beskrivs missbruket?  

- Hur beskrivs (eventuella) konsekvenser?  

- Vad läggs fram som störst risk? 

 - Hur förs argumentationen i texten? Vems bild förs fram?  

- Hur beskrivs klientens inställning till vård/nykterhet? 

  

 

Övergripande frågor: 

 - Uttrycks något som syftar till att förstärka/göra/återskapa klientens kön?  

- Vad i anförandena använder förvaltningsrätten för att göra sin bedömning?  

- Vad blir beslutet?  
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