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Abstract 

 

Author: Marina Banko and Angelica Johansson 

Title: The drug addicts - a linguistic construction? A critical discourse analysis of verdicts 

concerning drug related compulsory care. [Translated title] 

Supervisor: Ann-Sofie Bergman 

Assessor: Kerstin Arnesson 

 

This study aimed to analyze statements made by professional practitioners and clients in 

verdicts related to compulsory drug treatment. The statements were examined in order to 

illustrate their contribution to the social construction of drug addicts. The study also aimed to 

address the power professionals have over individuals with drug problems. The data consisted 

of twelve verdicts obtained from administrative courts located in three different geographical 

areas in Sweden. Based on a qualitative approach we used a critical discourse analysis as a 

framework for the examination of vocabulary and sentence structures. The findings were 

further examined through a social constructivist approach and power theories. The results 

showed how all parties in the verdict can contribute to the social construction of drug addicts 

through substantial information that is given as well as the use of additional terms and 

discursive words. Themes and patterns identified within the statements showed how the 

clients’ life situation were described in terms of homelessness, unemployment, mental illness 

and crime. The results also showed that the clients were described as either responsible for or 

victimized by the drugs, a description that has a high impact on how the clients are 

subsequently perceived. It was also prominent that the professional statements, compared to 

the client’s, enjoyed higher degrees of credibility. The professional statements were also more 

often perceived as true due to the choice of words and structures of the sentences. 

Consequently, we could illustrate how professionals by the authority granted by their job title 

are given the power to depict and affect the social construction of drug addicts as a group. 
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1. Inledning 

Bruk av substanser med sinnesförändrande egenskaper är ett fenomen som varit vanligt 

förekommande historiskt i flera samhällen. Människors ökande användning av alkohol och 

droger har lett fram till en sådan omfattande konsumtion att det under 1960-talet kom att 

erkännas som ett socialt problem där begreppet missbruk kom att introduceras och accepteras 

som benämning på problematiken. Fenomenet missbruk är dock något som saknar en 

vedertagen definition och är föremål för ständiga diskussioner och nya 

begreppsbeskrivningar. Problematiseringen av missbruk som begrepp kan tydligt härledas till 

hur dess definitionsprocess grundas i rådande sociala normer och värderingar som återfinns i 

samhället. Omgivningens sätt att betrakta och beskriva missbruk har även visat sig vara starkt 

kopplat till hur missbruk som socialt problem kommit att regleras rättsligt, vilket skiftat 

markant under historiens gång (Johnsson, Laanemets & Svensson 2009 s. 14; Johnson, 

Richert & Svensson 2017 s. 17). 

 

1.1 Problembakgrund 

Den svenska missbruksvården motiveras idag av argument som bygger på individens bästa 

snarare än på samhällets tidigare strävan efter social ordning, fostran och disciplin 

(SOU:2011). Samhällets rättsliga reglering av missbruk kan i dagsläget skildras i såväl den 

frivilliga kontext som Socialtjänstlagen (2001:453), (SoL), bygger på som i de 

tvångsingripande insatser som regleras i Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa 

fall, (LVM). LVM är idag den lagstiftning i Sverige som reglerar förutsättningarna för 

tvångsvård av vuxna som till följd av sitt missbruk riskerar att fara illa. Lagen fungerar 

kompletterande till SoL genom att den tillämpas i de fall då vård som den enskilde anses 

behöva inte kan ges i frivilliga former (Lundgren, Sunesson & Thunved 2018 s. 437). 

Huruvida en individ kan komma att beredas vård mot sin vilja avgörs genom en rättegång hos 

förvaltningsrätten, där socialtjänsten utifrån sin utredning kring klientens 

missbruksproblematik ansöker om beredande av tvångsvård. Det är sedan upp till domare och 

nämndemän som representanter för förvaltningsrätten att utifrån socialsekreterarens 

(nämnden) och klientens (motpartens) anföranden ta ett beslut som sedan kommer att mynna 

ut i en offentlig dom där samtligas utsagor sammanställs (Sveriges domstolar 2017).  
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Grundtanken med LVM som kompletterande lagstiftning till SoL kan dock utifrån 

Socialstyrelsens redovisade statistik rörande antal tvångsvårdsplacerade ge upphov till ett 

ifrågasättande av denna tillämpning i realiteten. Statistiken visar nämligen att 

tvångsvårdsplaceringar sedan 2006 ökat med 33%, samtidigt som den frivilliga 

institutionsvården minskat med 30% (Socialstyrelsen 2017). Ökningen av tvångsvård anses 

enligt Runquist (2012 ss. 46–48) inte bero på en ökad problematik eller konsumtion av 

alkohol och droger, utan kan istället kopplas samman med ovan förda resonemang om hur 

samhällets rådande uppfattningar och värderingar har blivit styrande för vilken åtgärd som 

premieras. 

Den starka koppling som återfinns mellan samhällets syn på missbruk och de rättsliga 

åtgärderna är något som även riskerar att få konsekvenser för de individer som är föremål för 

vården. Palm (2009) belyser ovanstående problematik genom att synliggöra hur den 

samhälleliga paternalismen medfört en positiv syn på tvångslagstiftningen som till förmån för 

omgivningens omsorgs- och kontrollbehov riskerar att förminska individens autonomi. Den 

praktiska tillämpningen av lagen visar exempel på den paternalistiska attityden gentemot 

klientgruppen då flertalet socialsekreterare i utredningar lyfter fram autonomi och 

självbestämmanderätt som centrala utgångspunkter samtidigt som individens förmåga att fatta 

korrekta beslut starkt ifrågasätts. Hollander, Jacobsson och Sjöström (2000) betonar vidare 

hur inte bara tvångsvården leder till förminskat självbestämmande för den enskilde, utan även 

hur den rättsliga kontext som aktualiseras riskerar att försätta individen i ytterligare 

underläge. Författarna diskuterar hur en rekontextualisering kan ske där material som 

inhämtats under socialsekreterarens utredning omformuleras och tolkas utifrån juridiska 

utgångspunkter. En rekontextualisering kan därmed bidra till att den juridiska rösten blir 

överordnad klientens då ojämlika maktförhållanden synliggörs genom de språkliga 

framställningar som ligger till grund för tvångsvårdsbeslutet. 

Konsekvenserna av omgivningens föreställningar och uppfattningar om missbruk som 

manifesterade genom språkliga handlingar har enligt forskning visat sig ha betydande 

inverkan hos de berörda individerna och deras självbild. Forskning visar även hur talet får 

konsekvenser för den enskilde genom den makt som realiseras i form av tolkningsföreträde i 

utredningsförfaranden som berör tvångsvård (Pereira & Carrington 2015; Radcliffe & Stevens 

2008; Kelly & Westhoff 2010). Konsekvenserna av språkliga handlingar kan förstås genom 
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att de ses som representativa för den verklighet vi vill beskriva, där de framställningar som 

görs när vi formulerar och namnger grupper, händelser och ting tillika innebär att vi 

konstruerar och producerar “sanningar” om verkligheten (Börjesson 2003 s. 17). Utifrån ovan 

förda resonemang kan därmed de utsagor och språkliga handlingar som presenteras i rättsliga 

sammanhang få problematiska konsekvenser för individer med missbruksproblematik.  

Denna typ av problematik, där beskrivningar av individerna som grupp blir accepterade som 

giltiga representationer av en verklighet, kan således riskera att öka när uttalandena 

aktualiseras i institutionella sammanhang och av professionella experter. Detta synliggör inte 

bara maktutövning genom tvångsåtgärderna, utan även genom de professionellas språkliga 

framställningar (Börjesson & Palmblad 2007 ss. 8, 79). Makten kan skildras genom att 

professionella på bestämda sätt talar om fenomen och hävdar sin kunskap kring desamma, 

vilket kan ge upphov till kontrollerande och exkluderande processer. Dessa processer förstås 

genom att praktikerns “expertkunskap” påtvingas klienten som sanning om dennes situation 

och kontrollerar framställningen av klienten genom att exkludera möjligheten till andra 

beskrivningar och möjliga sanningar. När professionella utifrån skilda verksamheter, 

exempelvis rättsväsendet och socialtjänsten, beskriver och talar om samma fenomen så bidrar 

de även till att konstruera detsamma. Om professionella därmed gör sig medvetna om den 

konstruerande makt de förfogar över kan det bidra till en reflektionsprocess och ett kritiskt 

förhållningssätt till upprätthållandet av de föreställningar som finns gentemot de klientgrupper 

de arbetar med (Thomassen 2007 ss. 135–136).  

 

1.2 Problemformulering 

Då missbruksrelaterad tvångsvård har ökat de senaste åren kan argument föras kring hur de 

offentliga domar som utgör grunden för tvångvårdsbeslut även fått större betydelse i 

konstruktionen av den grupp som är föremål för vården. I den bakgrund vi presenterat 

framkommer att professionellas utsagor och beskrivningar av individer med 

missbruksproblematik kan bidra till stereotypa föreställningar om den utsatta gruppen, med 

negativa konsekvenser för den enskilde. Forskningsöversikten visar samtidigt på en avsaknad 

av studier som riktar sig mot beskrivningar av klienter i rättsliga sammanhang och specifikt 

av de beskrivningar som socialsekreterare, domare och nämndemän framhåller i domar 

avseende LVM. Detta är således ett område i behov av vidare forskning för att inte riskera att 
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förbise den roll professionella spelar i skapandet och upprätthållandet av stereotypa 

samhällskategorier. 

 
 

1.3 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur yrkesverksamma inom rättsväsende och 

socialtjänst framställer individer med missbruksproblematik i tvångsvårdsdomar med stöd av 

LVM, samt hur individerna framställs uttala sig om sin egen situation. Detta för att analysera 

utsagornas betydelse i konstruktionen av missbrukare som grupp och därigenom synliggöra 

de professionellas makt gentemot individen. 

 

1.4 Frågeställningar 

 Hur framställer yrkesverksamma inom socialtjänst och rättsväsende individer med 

missbruksproblematik i tvångsvårdsdomar med stöd av LVM? 

 Hur framställs individens egen beskrivning av sin situation i domarna? 

 På vilket sätt kan utsagorna bidra till konstruktionen av missbrukare som grupp och 

därigenom synliggöra de professionellas makt?  

 

 

1.5 Lagstiftningen om vård av missbrukare 

I följande avsnitt presenteras en mer utförlig beskrivning av LVM och av missbruk som 

begrepp för att skapa en kontextuell förståelse för innebörden av dessa i den löpande texten. 

 

1.5.1 Tvångsvård enligt LVM 

I Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall anges i 4§ 1st följande; 

 

4 § Tvångsvård skall beslutas om, 

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

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

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

något annat sätt, och 

3. han eller hon till följd av missbruket 

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

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm
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     b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller 

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

Lundgren, Sunesson och Thunved (2018 ss. 437–439) resonerar utifrån propositioner och 

förarbeten kring den praktiska innebörden av de sociallagar som finns i Sverige. De belyser 

hur kommunen enligt 4 § SoL har det yttersta ansvaret för att ge dess invånare det stöd och 

den hjälp som erfordras, samt att detta ska bygga på frivillighet. LVM-lagstiftningen ska 

följaktligen endast tillämpas i de fall då den enskildes vårdbehov till följd av missbruk inte 

kan tillgodoses på frivillig väg. Tvångsvård utifrån LVM ska syfta till att bryta en destruktiv 

utveckling samt att enligt 3 § LVM genom inledande vård motivera till insatser på frivillig 

basis. Vidare redogör Lundgren, Sunesson och Thunved (2018 ss. 439–442) för innebörden 

av de förutsättningar för tvångsvård som anges i 4 § LVM. De anför att paragrafen är 

tvingande i den mening att vård utan samtycke skall beslutas om kriterierna i paragrafen är 

uppfyllda, då dessa visar att situationen för den enskilde är av så pass allvarlig art att risk för 

liv och hälsa föreligger. En bedömning av huruvida de frivilliga möjligheterna är uttömda 

samt om ett eventuellt samtycke från den enskilde anses tillförlitligt måste dessutom göras av 

socialnämnden och förvaltningsrätten inför ett beslut om tvångsvård. 

De rekvisit som anges under den tredje punkten i 4 § LVM är så kallade specialindikationer, 

varav minst en av dem i kombination med punkt ett och två behöver vara uppfyllda för att 

kunna bereda en individ tvångsvård. Punkt 3a knyter an till individens psykiska och fysiska 

hälsa, där en medicinskt påvisbar risk att fara illa till följd av ett missbruk måste kunna 

påvisas. Punkt 3b avser de sociala konsekvenser ett destruktivt bruk av alkohol och narkotika 

kan få och riktar sig främst mot yngre individer. Syftet med punkten är att i ett tidigare stadie 

kunna bereda vård och behandling då de hälsorisker som föreligger i tidigare punkt ofta 

synliggörs först när missbruket är mer omfattande. Den sista punkten, 3c, är tillämpbar då 

individen bedöms riskera att allvarligt skada sig själv. Även skaderisk för närstående 

inkluderas, både av fysisk och psykisk karaktär. Som närstående avses de anhöriga som i 

direkt anslutning står i ett beroendeförhållande till individen (Lundgren, Sunesson & Thunved 

2018 ss. 447–449).  
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1.5.2 Missbruk  

Utifrån LVM-lagstiftningens användning av begreppet missbruk presenterar Lundgren, 

Sunesson och Thunved (2018 ss. 442–445) en begreppsdefinition på följande sätt; missbruk 

av alkohol anses föreligga vid en varaktig konsumtion av en betydande mängd alkohol som 

resulterat i negativa konsekvenser för hälsa och social situation. Enskilda fall eller tillfälliga 

perioder av överkonsumtion betraktas inte som ett missbruk om inte rekvisiten i 4§ LVM i 

övrigt är uppfyllda. Ett missbruk av narkotika och flyktiga lösningsmedel inbegriper ett icke-

medicinskt bruk av läkemedel eller av hälsofarliga substanser med beroendeframkallande 

egenskaper, där ett fortgående missbruk anses råda när intaget sker frekvent. Att injicera 

substanser bedöms dock som fortgående missbruk även vid sporadisk användning då 

intagsformen är av så pass allvarlig och hälsofarlig karaktär (Lundgren, Sunesson & Thunved 

2018 ss. 442–445). Då datamaterialet för uppsatsen utgörs av LVM-domar har vi under det 

analyserande arbetet valt att utgå från ovan presenterade redogörelse av missbruk som rättsligt 

begrepp då den har sitt ursprung i propositioner och förarbeten till LVM-lagstiftningen. 

 

 

2. Tidigare forskning 

Vi har ramat in vårt forskningsområde med tidigare studier som på olika sätt relaterar till den 

problembakgrund vi formulerat. Den tidigare forskningen har med olika teoretiska 

utgångspunkter studerat konstruktionen av missbrukare och dess konsekvenser inom olika 

arenor. En tematisering av forskningen har gjorts där teman utifrån rättsväsende, de socialt 

yrkesverksamma samt klienterna har utformats. 

 

2.1 Lagstiftningen och rättegångsprocessen 

I ett försök att på ett övergripande plan och utifrån en rättslig kontext skapa förståelse för den 

problematik som LVM innebär i praktiken och för gruppen som blir föremål för den 

utformade Gustafsson (2001) och Jacobsson (2004) sina avhandlingar. Gustafsson (2001) har 

utifrån en rättsvetenskaplig studie påvisat hur lagens vaga konstruktion medför brister 

avseende bedömningar och rättssäkerhet, vilket främst visat sig genom den otydlighet som 

framkom i socialtjänstens utredningar och i domsluten. Studien kunde visa att rekvisiten i 

LVM är så vagt formulerade att subjektiva värderingskriterier och godtyckliga faktorer 
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tenderar att vara det avgörande element som får tvångsvårdsansökningar att bifallas i domstol. 

De subjektiva inslagen anses enligt författaren förekomma till följd av det faktum att 

missbruksbegreppet saknar en legal definition, samt av socialtjänstens avsaknad av 

vedertagna metoder med bestämda kriterier som skapar förutsättningar för objektivitet vid 

tvångsvårdsutredningar. Mot bakgrund av Gustafssons studie valde Jacobsson (2004) att 

studera huruvida den otydlighet som framkom i utredningar och domslut kunde förstås och 

förklaras på ett annat sätt genom att studera muntliga LVM-förhandlingar i rätten. Studien 

kunde visa att de individer som var föremål för tvångsomhändertagande enligt LVM fick stort 

talutrymme i de muntliga domstolsförhandlingarna, men att de argument som framlades av 

den enskilde inte bemöttes. Detta innebar att det endast i undantagsfall uppstod diskussioner 

om huruvida de rättsliga kraven (rekvisiten) var uppfyllda för ett tvångsomhändertagande, 

något som resulterade i att myndigheternas bedömning av den föreslagna vården sällan 

granskades. Det som återkommande var centralt i förhandlingarna var upprepade inslag från 

nämndens skriftliga utredningar innehållande beskrivningar av klientens situation, vilket 

stärkte nämndens framlagda argument för tvångsvården. De frågor som riktades till den 

enskilde grundades dessutom endast i de argument för tvångsvård som berördes i utredningen. 

 

Ovanstående resultat åskådliggör inte bara de asymmetriska maktrelationer som återfinns 

mellan aktörerna i rättsliga sammanhang utan visar även hur de professionella i sin 

överordnade roll har makt att uttala sig om individens situation. Utifrån ett rättsligt 

sammanhang visar både Gustafssons (2001) och Jacobssons (2004) studier på hur 

subjektivitet och godtyckliga faktorer är vanligt förekommande i utredningar avseende 

tvångsvård. Samtidigt som utredningarna anses vara bristfälliga visar de sig vara avgörande 

för huruvida klienter ska beredas tvångsvård, en aspekt som riskerar att förhindra en rättssäker 

prövning för enskilda individer. 

 

2.2 Socialsekreterarnas makt i utredningsförfarandet 

Då forskning visat att socialnämndens utredningar utgör ett centralt underlag för 

tvångsvårdsbeslut har utgångspunkten i Wallander och Blomqvists (2005) studie varit att 

synliggöra vilka faktorer som inverkar på socialsekreterares resonemang och bedömningar 

rörande klientgruppen, samt hur bedömningarna förhåller sig till lagens rekvisit. Det framkom 

att de klienter som upplevdes minst motiverade till vård och som ansågs ha mest akuta 

problem oftast var de som bedömdes lämpliga för tvångsvård, något som i hög grad 
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korresponderar med den aktuella lagstiftningen. De faktorer som visade sig ha en betydande 

roll i socialsekreterarnas bedömningar var ålder och typ av missbruk, då ung ålder samt 

heroinmissbruk var det som i störst utsträckning ansågs uppfylla kriterierna för tvångsvård. 

Vidare ansågs faktorer som stod i relation till individens fysiska och psykiska hälsa vara 

viktigare än faktorer som kunde härledas till våldsrelaterade handlingar och social situation. 

De prioriterade faktorerna kan härledas till socialsekreterarnas uppfattning om tvångsvård 

som en tidsbegränsad och tillfällig vårdlösning som inte ger utrymme till att förändra annat än 

individens hälsa. Fortsättningsvis kunde studien visa hur variationerna i socialsekreterarnas 

bedömningar kunde härledas till deras ideologiska uppfattningar om missbruk som socialt 

problem. Variationerna skildrades genom att socialsekreterare med ett kompensatoriskt 

förhållningssätt var mindre benägna att förespråka tvångsvård än socialsekreterare med ett 

moraliskt förhållningssätt. Detta då de kompensatoriskt hållna sekreterarna förhöll sig till 

individens missbruk som orsakat av samhället och utomstående faktorer varpå individen 

frigjordes från ansvar. Att missbruket inte sågs som ett aktivt val gör att detta synsätt i större 

utsträckning ansåg att individen hade förmågan och kapaciteten att på egen hand välja 

drogfrihet. I relation till detta tog det moraliska synsättet istället sin utgångspunkt i att 

individen genom ett aktivt val att missbruka bör hållas ansvarig för sitt missbruk. Genom det 

moraliska förhållningssättet ansåg socialsekreterarna att det krävdes tyngre insatser i form av 

tvångsvård för att förändra ett självvalt och aktivt beteende. 

 

Även författarna Kelly och Westerhoff (2010) har valt att studera professionellas överordnade 

roll och dess inverkan på bedömningar av klienters behandlingsinsatser, men utifrån en 

amerikansk kontext. Studien riktade sig till professionellt verksamma som dagligen kom i 

kontakt med individer som hade missbruk som primär eller sekundär problematik. För att 

kunna utläsa om och i så fall i hur stor utsträckning professionella förhöll sig till attityder och 

beskrivningar som kunde framkalla negativa konsekvenser för den enskilde i form av 

stigmatisering använde forskarna sig utav två olika termer. Man upprättade en identisk 

berättelse med skillnaden att termen substanssyndrom eller substansmissbruk framträdde. 

Respondenterna fick sedan utifrån berättelsen betygsätta instämmanden till olika föreskrivna 

påståenden. Resultatet visade hur respondenter som läste berättelsen där termen 

substansmissbruk var framträdande hade större benägenhet att beskriva individen som 

personligt kapabel och ansvarig för sin missbruksproblematik än en person som beskrevs ha 
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ett substanssyndrom. Studien visade även att respondenterna i högre grad ansåg att en person 

med substansmissbruk borde åläggas rättsliga åtgärder i jämförelse med en person med 

substanssyndrom, som i högre grad ansågs vara i behov av vård.  

Ovanstående studier visar hur subjektiva inslag och ideologiska förhållningssätt som 

socialsekreterare förhåller sig till kan influera innehållet i de utredningar som ligger till grund 

för tvångsvård. Studierna synliggör även framträdande skiljelinjer avseende huruvida 

missbruket anses självförvållat eller som en konsekvens av yttre faktorer, vilket 

uppmärksammats genom såväl de ideologiska förhållningssätten som genom konkreta 

benämningar och termer. Språk och begreppsval är således något som i hög grad påverkar 

omgivningens föreställningar om missbruk. 

 

2.3 Konsekvenser för individer med missbruksproblematik 

För att utöka kunskapen och förståelsen för sambandet mellan samhällets syn på 

droganvändning och de negativa konsekvenser som följer för den omnämnda gruppen har 

Pereira och Carrington (2015) i sin studie valt att undersöka fenomenet utifrån amerikanska 

droganvändares perspektiv. Avsikten med studien var att synliggöra hur samhällets syn på 

missbruk påverkar självbilden hos de personer som identifierade sig som regelbundna 

användare av olagliga substanser, samt hur detta återspeglas i institutionell praxis. Författarna 

kunde visa hur respondenternas självuppfattning relaterades till hur deras livssituation såg ut i 

övrigt samt huruvida de var i kontakt med institutionell vård eller inte. Studien kunde 

redogöra för att respondenter med arbete, bostad och socialt nätverk tenderade att beskriva sin 

användning av droger som harmlöst och kontrollerat utan inverkan på deras vardag och 

påtalade flera gånger att de skiljde sig från vad de benämnde som “smutsiga och oansvariga 

knarkare”. Respondenter som vid intervjutillfället genomgick behandling såg istället sitt 

drogbruk som ett sjukdomsrelaterat beroende och att eventuella kriminella handlingar och 

fängelsevistelser var konsekvensen av deras oförmåga att kontrollera sitt beroende. Individens 

självuppfattning kunde därmed förstås som en konsekvens av såväl samhälleliga, strukturella 

och institutionella uppfattningar om missbruksrelaterade egenskaper.  

Radcliffe och Stevens (2008) kunde i sin studie förstärka resonemanget kring individuella 

konsekvenser av verksamheters och professionellas upprätthållande av alternativa identiteter. 

I studien skildrades konsekvenserna av institutionernas ”kategorifokuserade” behandlingar 
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genom klienternas upplevelser av att inte ses som enskilda individer utan som en grupp 

missbrukare, karaktäriserade utifrån samhället som avvikare, farliga och smutsiga. 

Respondenterna i studien uppgav att behandlingsinstitutionernas utformning baseras på en 

viss ”typ” av klient vars egenskaper obestridligt följs av negativt beskrivna karaktärsdrag. 

Författarna till studien drar slutsatsen att institutioner utifrån sina behandlingsinriktade 

program kan ge upphov till att både konstruera och upprätthålla grupper med 

missbruksproblematik utifrån negativa karaktärsdrag. Detta kan enligt författarna resultera i 

att behandlingen får motsatt effekt genom att den möjliggör och införlivar ett 

identitetsskapande hos den enskilde som just avvikande och farlig.  

Sammanfattningsvis visar både Pereira och Carringtons (2015) samt Radcliffe och Stevens 

(2008) studier på den starka koppling som återfinns mellan professionellas kategorifokuserade 

föreställningar om missbruk och dess konsekvenser för klienterna. Samtidigt kunde båda 

studier visa hur missbruksrelaterade föreställningar inte bara upprätthålls av professionella 

utan är införlivade i behandlingsinriktade institutioner. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Den sociala verkligheten, dess samhälleliga strukturer och mänskliga förhållanden kan utifrån 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv förstås som ett resultat av människors aktiva skapande 

genom de ord, kategoriseringar och tolkningar som används. Genom att anta en 

socialkonstruktivistisk ansats kan man studera hur ett visst fenomen kommit att beaktas, vilka 

retoriska åsikter som kringgärdar fenomenet och vilka konsekvenser det får om människor 

bekräftar det som giltig kunskap (Jacobsson, Thelander & Wästerfors 2010 s. 78). Med 

utgångspunkt i ovanstående blir språket och den kunskap som hävdas genom 

framställningarna starkt sammankopplade till makt. Makten realiseras på de sätt språket styr 

förklaringar och beskrivningar genom att alternativa beskrivningar utesluts för att hävda att de 

förklaringar och den kunskap man besitter är de sanningsenliga (Foucault 1980 ss. 111–113). 

Vi har i föreliggande uppsats utgått från en socialkonstruktivistisk ansats i vårt analyserande 

arbete då syftet med uppsatsen är att synliggöra hur de beskrivningar som återfinns i domar 

avseende tvångsvård med stöd av LVM kan bidra till att konstruera missbrukare som grupp. 

Vi har även valt att inkludera begreppet makt i analysen för att få en djupare förståelse för den 

konstruerande processen. 
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3.1 Socialkonstruktivistisk ansats 

Berger och Luckmann (1966 ss. 35–36, 183–192) argumenterar för det vardagliga livet som 

socialt konstruerat och menar att verklighetens beståndsdelar konstrueras och upprätthålls 

genom språkliga beskrivningar och objektifieringar. Författarna beskriver hur individer från 

födseln socialiseras in i ett samhälle där etablerade konstruktioner redan finns till följd av de 

kollektiva normer som andra samhällsmedlemmar upprätthåller och har en överenskommelse 

kring. De vanemässiga handlingarna som upprätthåller normer möjliggör skapandet av 

gemensamma förståelsegrunder, vilket innebär att majoriteten av samhällsmedlemmarna är 

överens om hur olika fenomen bör betraktas. En vidareutveckling av Berger och Luckmanns 

resonemang görs av Barlebo Wenneberg (2000 ss. 68–75) som framhåller att 

socialkonstruktivismen består av tre grundprinciper; samhället är en mänsklig produkt, 

samhället utgör en objektiv verklighet och människan är en social produkt. Samhället uppstår 

enligt grundprinciperna av mänsklig interaktion och konstruktion och objektifieras genom 

upprätthållandet av de normer och beskrivningar som anses giltiga. Människan blir genom 

socialisering in i samhället därför en social produkt utifrån de normer och beskrivningar hon 

lär sig förhålla sig till. Denna process lägger således grunden för den verklighet vi tar för 

given och de stereotypa kategoriseringar vi förhåller oss till som sanna. 

 

Med utgångspunkt i det konstruktivistiska perspektivet får språket en central betydelse genom 

de föreställningar och beskrivningar som blir styrande för den verklighet vi gör anspråk på att 

uttala oss om. Med hjälp av språket skapar vi genom bestämda sätt att tala om och förstå 

fenomen olika representationer av verkligheten, diskurser. Utgångspunkten är att diskurserna 

genom att framställa verkligheten på ett visst specifikt sätt även skapar gränser mellan vad 

som är sant och falskt (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 15). 

 

3.2 Makt 
 

Makt är förmågan att få något att hända, alltså att åstadkomma social 

förändring i stor eller liten skala […] samtidigt som makt mycket väl kan 

vara att få något att inte hända.  

(Skau 2007 s. 95) [vår kursivering]  

Ovanstående citat visar tydligt på den komplexitet som en definition av maktbegreppet 

innebär. Börjesson och Rehn (2009 s. 14) beskriver makt som ständigt närvarande i det 
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vardagliga livet där maktens uttryck kan te sig mer eller mindre osynligt. Skau (2007 s. 35) 

påvisar hur den subtila makten aktualiseras när makt definieras som människans möjlighet att 

få sin vilja igenom även i situationer av motstånd. När makt diskuteras i termer av en 

möjlighet att få sin vilja igenom uppmärksammas nämligen att makten även kan figurera dolt. 

Detta innebär att makt inte behöver utövas för att existera utan kan uppstå genom 

förutsättningarna för att få sin vilja igenom. Börjesson och Rehn (2009 ss. 10–12) diskuterar 

vidare hur en förståelse för hur makt i realiteten framträder innebär en teoretisering av 

begreppet, där makt urskiljs och studeras utifrån tre olika dimensioner. Dimensionerna 

presenteras av författarna som maktens tekniker (de sätt makten kan manifesteras i vår 

omgivning), maktens subjekt (de olika maktpositioner vi kan inta) och maktens upplevelser 

(de sätt som makten ges till känna). Den första övergripande dimensionen, maktens tekniker, 

har sin utgångspunkt i förståelsen för de system där makten kan formas. Systemen beskrivs 

som existerande oberoende av om vi blir tvingade, manipulerade eller själva underkastar oss 

dem och i de flesta fall är vi ständigt en del av dem. Foucault (1980 s. 140) belyser och 

exemplifierar hur suveränitet, lagar och förbund tillsammans formar ett typ av system som i 

sig självt representerar makt genom dess legitimitet att definiera vad som är rätt och fel. 

Utifrån denna aspekt blir rättsväsendet ett effektivt instrument för att utöva makt, vilket 

formar ett beteende hos samhällsmedborgarna som även kommer att innebära något för 

konstruktionen av samhället.  

För att få en fullständig förklaring av Börjesson och Rehns (2009 ss. 17–24) teoretisering av 

begreppet krävs att man även skapar en förståelse för de tekniker som existerar inom dessa 

system, det vill säga hur makt aktualiseras genom olika handlingar. Författarna betonar hur 

språket (diskurserna) kan ses som en av de mer djupgående maktteknikerna i samhället där 

makten att definiera begrepp och kontrollera hur språket används ger upphov till olika 

maktkonstellationer. Genom att urskilja och studera de system och tekniker som makt kan 

manifesteras genom skapas även tillgång till att studera de andra dimensionerna; maktens 

subjekt och upplevelser. Författarna betonar hur såväl systemen som teknikerna förutsätter 

mänsklig aktivitet genom att ett subjekt har makt över ett annat, något som inte uteslutande 

behöver ske i direkt interaktion mellan två individer. Genom att de maktkonstellationer och 

maktroller som systemen ger upphov till endast får betydelse i den iscensättning (system) som 

dessa roller existerar inom kan maktens subjekt även inta olika skepnader. Dessa skepnader är 

starkt sammankopplade med de positioner vi kan inta i vårt sociala liv som är förbundna med 
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olika nivåer av makt. Centralt för denna förståelse är exempelvis hur positioner som är knutna 

till människors ”yrkestitlar” förbinds med stor andel makt genom att de är förenade med 

förmågan och kapaciteten att påverka individers livssituation. Denna typ av makt aktualiseras 

ofta i form av expertmakt, där yrkestiteln kan åskådliggöra tillgång till kunskap och expertis 

som är svår att ifrågasätta. Expertisen realiserar och upprätthåller makten genom den 

språkliga rätten att definiera vad som legitimt kan sägas om fenomen genom att avgränsa 

diskussioner, ett informationsövertag som antingen grundas på kunskap eller socialt skapad 

legitimitet.  

Språket som en central maktteknik kan ytterligare stärkas av Faircloughs (2010 ss. 25–26) 

resonemang om hur människors ideologier, deras antaganden om hur något är, styr deras 

språkliga handlingar. När ideologierna blir framträdande i de språkliga attributen aktualiseras 

makten genom de verklighetsbeskrivningar som blir styrande i samhället (Fairclough 2010 ss. 

25–26). Utifrån ovan beskrivna dimensioner kan maktens upplevelse slutligen förstås som det 

förhållningssätt subjektet makten utövas på har. Den sista dimensionen kan realiseras i form 

av subjektets uppvisade motstånd eller maktlöshet inför den utövade handlingen (Börjesson & 

Rehn 2009 s. 27). Med utgångspunkt i ovanstående dimensioner och mot bakgrund av språket 

som en central maktstrategi har vi ämnat synliggöra viktiga maktkonstellationer i de utsagor 

som urskilts genom den kritiska diskursanalysen. Med hjälp av begreppet har vi även kunnat 

teoretisera maktens inverkan vid konstruktionen av missbrukare som grupp. 

 

4 Metodologiska val 

Då studiens huvudsyfte är att studera hur individer med missbruksproblematik beskrivs och 

konstrueras i domar avseende LVM har uppsatsen bedrivits utifrån en kvalitativ ansats. Hjerm 

och Lindgren (2014 s. 24) beskriver kvalitativa metoder som lämpliga att använda sig av vid 

studier där texten är central för analysen och fokus ligger i att studera dess betydelse och 

innebörd (Hjerm & Lindgren 2014 s. 24). Kvalitativa metoder i form av textanalyser erbjuder 

vid studier av olika fenomen även ett angreppssätt som föranleder analyser av datamaterialet 

där tolkningen är central för förståelsen av detsamma (Widerberg 2002; Prior 2016 s. 175). 

Utifrån ovan förda argument ansåg vi att en kvalitativ ansats i form av en textanalys, vilken 

beskrivs i nästkommande avsnitt, var en lämplig utgångspunkt i relation till studiens syfte och 

datamaterial.   
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4.1 Kritisk diskursanalys  

Diskursanalys som kvalitativ metod erbjuder ett tillvägagångssätt som möjliggör studier av 

språkliga handlingar för att generera kunskap och förståelse för hur fenomen skapas genom 

dess framställning i text och tal. Den kritiska diskursanalysen är en väl lämpad disciplin inom 

diskursanalys att använda sig av vid studier av samhällsfenomen för att även kunna urskilja 

och synliggöra ojämlika maktrelationer (Bolander & Fejes 2015 ss. 90–91; Bergström & 

Boréus 2012 ss. 391–392). 

Den diskursanalytiska traditionen vilar enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000 ss. 11–12, 

66) på ett antal socialkonstruktivistiska nyckelpremisser; ett kritiskt förhållningssätt till den 

förgivettagna kunskapen, historisk och kulturell medvetenhet, ett synliggörande av sambandet 

mellan sociala processer och kunskapsgenerering samt av sambandet mellan kunskap och 

socialt agerande. Den kritiska diskursanalysen fokuserar utifrån premisserna på ett 

upprättande av teorier och metoder för att undersöka och problematisera relationen mellan 

diskurser, maktförhållanden och social utveckling i olika sammanhang (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000 ss. 11–12, 66). Modellen har sitt ursprung i Faircloughs resonemang kring 

diskursbegreppet, där han talar om diskurser som verktyg för att urskilja representationer av 

verkligheten ur särskilda perspektiv. Han menar att diskurser kan bistå med en förståelse för 

hur språk i olika sammanhang kan få olika innebörd (Fairclough 2003 s. 129). 

Den kritiska diskursanalysen vilar således på antagandet om att diskurser bidrar till att 

konstruera sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem. Modellen 

har fem utmärkande drag; 1) Social och kulturell utveckling sker delvis genom diskursiva 

praktiker där man producerar och konsumerar texter. 2) Diskurser både organiserar och 

organiseras av den sociala världen och av andra sociala praktiker. 3) Det diskursiva 

språkbruket ska analyseras i relation till den sociala interaktion där det uppstår. 4) Diskursiva 

praktiker bidrar till upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden varpå den kritiska 

diskursanalysens uppgift är att synliggöra diskursens roll i den sociala värld där dessa 

maktförhållanden tar sig uttryck. 5) Den kritiska diskursanalysen tar följaktligen de 

underlägsna samhällsgruppernas parti vid analysarbetet då forskningsresultatet lämpligen bör 

användas för att främja social förändring (Winther Jørgensen & Phillips 2000 ss. 66–70). 
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För att analysera en text diskursivt används med fördel bestämda redskap för att kartlägga de 

diskurser som uppmärksammats och därigenom skapa förutsättning för att underbygga de 

egna tolkningar som görs. Begreppen transitivitet och modalitet är framtagna av Fairclough 

som centrala textanalytiska verktyg, där transitivitet syftar till en analys av hur händelser och 

processer förbinds och står i relation till varandra. Med hjälp av analysverktyget studeras 

ideologiska konsekvenser i form av omgivningens uppfattningar och ställningstaganden 

genom att belysa talarens inkludering av mänsklig eller situationell inverkan i relation till de 

händelser som beskrivs. Detta görs för att synliggöra om händelsen framställs som ett 

naturfenomen eller om någon kan ställas till svars för den. Om en aktör är synliggjord i 

relation till den påstådda händelsen läggs fokus på orsaken bakom och aktörens aktiva val att 

utföra densamma. Har aktören däremot osynliggjorts kan resonemang kring bakomliggande 

faktorer inte föras och fokus läggs på de efterföljande konsekvenserna av händelsen (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000 s. 87).  

 

Att analysera texten genom begreppet modalitet innebär att man studerar graden av 

sanningsenlighet och trovärdighet som förmedlas genom textförfattarens eller talarens 

påståenden. Graden av sanningsenlighet kan urskiljas beroende på om aktörens påstående 

förbinds med subjektiv eller objektiv modalitet. Subjektiv modalitet kännetecknas av att 

talaren uttrycker sin egen grad av instämmande genom att synliggöra egna ställningstaganden, 

exempelvis ”jag tycker att det är så”. Att påståenden förbinds med objektiv modalitet 

kännetecknas istället av talarens val att utelämna sig själv, exempelvis ”det är så”. Påståenden 

med subjektiva inslag tenderar att ha lägre sanningsgrad baserat på uppfattningen om att 

personliga tolkningar förekommer, till skillnad från de objektiva som i hög grad framställer 

informationen som konkret fakta. Upplevelsen av textens innehåll som korrekt och 

oomtvistlig kommer alltså variera beroende på om talarens påstående förbinds genom 

objektiv eller subjektiv modalitet (Winther Jørgensen & Phillips 2000 ss. 87–88). Graden av 

modalitet förstärks ytterligare enligt Börjesson (2003 ss. 96–97) genom de ordval som 

påståenden förbinds med. Författaren beskriver hur olika typer av ordval, som värderats ha 

varierande grad av sanningsenlighet, påverkar graden av modalitet i det påstående de är 

förbundna med. Ordvalen och dess grad av modalitet urskiljs genom en typ av modaliserande 

hierarki där utgångspunkten ligger i ordvalen och dess sanningsanspråk från högt till lågt, 

vilket kan exemplifieras på följande sätt; är, vet, påstår, anser, hypotes, tror, antar, gissar 
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och är möjlig. Huruvida talarens påstående återspeglar en hög eller låg grad av modalitet får 

det konsekvenser för såväl kunskapssystemet som för konstruktionen av sociala relationer 

genom att påståenden och tolkningar kan framställas som fakta.  

Att använda den kritiska diskursanalysen med hjälp av verktygen transitivitet och modalitet 

bedömde vi vara ett adekvat metodval för analys av de tvångsvårdsdomar som utgör det 

empiriska materialet för vår studie. Metoden kan bidra med diskursivt framtagna ord och 

beskrivningar som kan skapa förståelse för den språkliga framställningen av missbrukare som 

grupp, ett material som är centralt vid analysen för förståelsen av materialets konstruerande 

effekt. Att den kritiska diskursanalysen även erbjuder möjligheten att synliggöra diskurser 

som producerar och upprätthåller ojämlika maktförhållanden anser vi är en ytterligare faktor 

som gör att den sammanföll väl med våra teoretiska val. 

 

4.2 Datainsamling och urval 

Studiens frågeställningar utgår från en rättslig kontext och datamaterialet består därför av 

domar avseende beslut om tvångsvård enligt LVM. Vi kontaktade tre olika förvaltningsrätter 

för att begära ut 20 stycken domar från vardera. Den totala omfattningen domar, 60 stycken, 

baserades på bortfall till följd av vidare bestämda urvalskriterier. För att få tillgång till den 

bäst lämpade datan använde vi oss inledningsvis utav ett målinriktat urval i relation till de 

domar som skulle studeras. Bryman (2011 ss. 183, 350) argumenterar för att det målinriktade 

urvalet möjliggör avgränsningar och sorteringar i syfte att urskilja den data som främst bidrar 

till att få svar på en studies frågeställningar. 

De förvaltningsrätter som kontaktades för begäran om LVM-domar var belägna inom 

Sveriges tre landsdelar (Götaland, Svealand och Norrland) för att öka förutsättningarna för 

generaliserbara resultat. För att besvara hur yrkesverksamma inom socialtjänst och 

rättsväsende beskriver individer med missbruksproblematik i tvångsvårdsdomar bedömde vi 

att följande målinriktade avgränsningar var relevanta; vid begäran om LVM-domar från 

förvaltningsrätterna inkluderades endast önskemål om de 20 senaste beslutade målen. Vidare 

exkluderades domar där motparten (klienten) biföll beslut om tvångsvård, samt domar där 

motparten inte varit närvarande vid rättegången då dessa innehöll mindre utsagor och 

beskrivningar från samtliga tre parter. Detta resulterade i att 16 domar föll bort från det 

ursprungliga materialet. Domar som till följd av övrig problematik hos klienten i större 

utsträckning diskuterade andra insatser än tvångsvård valdes vidare bort då innehåll och 
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utsagor även berörde andra områden varpå missbruksproblematiken blev sekundär. I relation 

till denna avgränsning föll två domar bort. De kvarstående 42 domarna sorterades utifrån 

respektive förvaltningsrätt där de fyra översta domarna från vardera hög valdes ut. Den totala 

mängden domar som utgjort empiriskt material för studien blev således 12 stycken, vilket 

baserades på att den kritiska diskursanalysen förutsätter en noggrann och därmed 

tidskrävande analys.  

4.2.1 Materialbeskrivning  

Förvaltningsrättsliga domar som behandlar avgöranden avseende tvångsvård med stöd av 

LVM är offentliga handlingar. Detta innebär att allmänheten har rätt att ta del av handlingarna 

såvida de inte är skyddade av sekretess, varpå en sekretessprövning behöver göras (Sveriges 

domstolar 2017a). Utifrån de domar vi begärt ut kunde följande struktur urskiljas; domarna 

inleds med nämndens yrkande på tvångsvård samt deras argument för detsamma. Vidare 

presenteras den enskildes uttalanden om sin situation. Förvaltningsrätten lyfter därefter fram 

de huvudargument som förts samt inkluderar ytterligare utlåtanden från nämndens utredning 

och eventuella läkarintyg för att slutligen ta ett beslut om att bifalla eller avslå nämndens 

ansökan om tvångsvård. Materialet som författats i domen är skrivet av en förvaltningsrättslig 

representant vilket innebär att såväl nämndens som den enskildes utsagor kan vara 

omformulerade och rekontextualiserade utifrån det juridiska sammanhanget (jmf Hollander, 

Jacobsson & Sjöström 2000).  

 

4.3 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet har formulerat en rad forskningsetiska principer som med utgångspunkt i 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning förtydligar de dilemman och överväganden som 

forskare inom området behöver ta ställning till. Principerna har benämnts som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Då vi i föreliggande uppsats ämnat göra en diskursiv analys av 

uttalanden i offentliga domar var det främst konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som 

var av relevans att förhålla sig till. Vetenskapsrådets (2002) konkretisering av kravet på 

konfidentialitet är att alla uppgifter som berör individer som deltar i forskningen ska förvaras 

och hanteras på ett sådant sätt att uppgifterna inte är tillgängliga för obehöriga. 
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Nyttjandekravet baseras på principen om att de insamlade uppgifterna endast får användas för 

forskningsändamål.  

Syftet med uppsatsen är att analysera hur framställningar i offentliga domar avseende 

tvångsvård med stöd av LVM bidrar till konstruktionen av missbrukare som grupp. Vårt 

intresse har således inte varit riktat mot de personspecifika uppgifter som presenterats i 

materialet, utan mot de generella uttalanden som gjorts. Vi har dock under vår analyserande 

process kommit i kontakt med personuppgifter och annan information av privat och känslig 

karaktär som kan identifiera de individer som beskrivits. För att hantera detta utifrån de etiska 

principer som lyfts fram ovan har vi arbetat på följande sätt; vid insamling av data har vi 

inhämtat domar från tre geografiskt spridda förvaltningsrätter för att i det analyserande skedet 

minska möjligheterna till geografisk härledning av dokumenten. Uppgifter i domarna som 

kunde bidra till identifiering av klient, socialtjänst och kommunal ort ströks över innan 

analysen påbörjades för att skydda dessa parter. Den data som analyserades bestod därmed 

endast av utsagor som beskriver klienten utan att identifiera densamme. En kodningslista 

upprättades dock efter avslutad analys som visar vilken dom varje citat i resultatet är taget 

ifrån. Listan författades för att kunna styrka citatens härkomst och därigenom påvisa studiens 

tillförlitlighet. Känslig information och personuppgifter behandlades med eftertänksamhet 

genom att förvara domarna på lösenordskyddade datorer och arbeta på platser där endast 

undertecknade haft möjlighet att studera dem. När uppsatsen var klar och godkänd 

makulerades såväl de utskrivna som de digitala kopiorna av domarna samt kodningslistan 

permanent för att ej kunna nyttjas i något otillbörligt sammanhang i framtiden.  

Slutligen vill vi belysa vår medvetenhet avseende det faktum att vi i vårt analyserande arbete 

kan ha framstått som ifrågasättande och kritiserande av de professionellas arbete utifrån de 

diskursiva utsagor vi urskilt och dekonstruerat. De professionella har inte givits möjlighet att 

föra sin talan i relation till våra resonemang och slutsatser, varpå vårt resultat utifrån ett etiskt 

perspektiv kan uppfattas ge en förenklad bild av uttalandenas karaktär och uppkomst. Vår 

målsättning har dock inte varit att rikta kritik mot de professionellas arbetssätt utan att skapa 

underlag för reflektioner över den professionella makten, något vi hoppas kan bidra till 

positiva förändringar. 
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4.4 Förförståelse 

Att ha förförståelse för något innebär att forskaren inför sin studie bär med sig tidigare 

kunskap och erfarenhet av det beforskade området. Att inkludera resonemang kring 

förförståelsen är vanligt inom kvalitativ forskning då forskaren har större inverkan på det 

analyserade resultatet. Huruvida förförståelsen ska motarbetas eller inkluderas i det 

forskningsrelaterade arbetet är omdiskuterat och rekommendationer finns om att fler än en 

forskare ska delta i arbetet för att reducera förförståelsens eventuella inverkan vid analys och 

resultat (Jakobsson 2011 s. 55).  

 

Undertecknades förförståelse för föreliggande studies område är av följande karaktär; som 

studenter på socionomprogrammet har vi fått kunskap om lagstiftningen gällande både 

frivillig och tvångsbaserad vård av individer med missbruksproblematik, samt om olika 

interventioner på samhälls-, grupp- och individnivå. Utbildningen har enligt vår uppfattning 

förhållit sig relativt neutralt till lagstiftningens utformning och dess konsekvenser för den 

enskilde och för samhället. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi båda även varit 

inom verksamheter som på olika sätt arbetar med studiens målgrupp. Angelica har varit inom 

socialtjänstens missbrukshandläggning och har därigenom fått medverka vid de utredningar 

som leder fram till både frivillig och tvångsbaserad missbruksvård. Marina har varit på en 

missbruksbehandlande enhet där vissa av insatserna kan uppfattas som frivilligt villkorade då 

utebliven medverkan kan få konsekvenser för den enskilde. Vår gemensamma målsättning har 

varit att genom de analytiska begreppsval och metodologiska överväganden som gjorts skapa 

distans till vår förförståelse och därigenom skapa förutsättningar för att analysera vårt 

material på ett neutralt och väl avvägt sätt.  

 

4.5 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Termen validitet används ofta i kvantitativa forskningssammanhang för att visa på huruvida 

forskningen i realiteten undersökt det den ämnat studera. Inom kvalitativ forskning har 

validitet ofta kommit att ersättas av begrepp som tillförlitlighet då man funnit svårigheter att 

kunna uttala sig om konkreta, objektiva mått och slutsatser. För att en kvalitativ studie ska 

anses tillförlitlig behöver den utifrån ett kritiskt och kreativt perspektiv vara noggrant och 

systematiskt genomförd med väl genomtänkta teoretiska och metodologiska val (Thornberg & 

Fejes 2015 ss. 257–260). 
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Vår studie utgår från en socialkonstruktivistisk ansats med makt som ett centralt teoretiskt 

analysbegrepp. Vi har använt oss av en kritisk diskursanalys vid bearbetningen av materialet, 

vilket vi bedömt som lämpligt då metoden matchar studiens vetenskapliga utgångspunkter väl 

och således bidrar till att skapa en röd tråd i analysarbetet. Vid tillämpningen av vissa 

versioner av diskursanalys följer att tillförlitligheten kan bli problematisk i relation till 

studiens intersubjektivitet, det vill säga den gemensamma förståelsen för studiens analys och 

slutsatser. Kritiker menar att vissa diskursiva metoder inte erbjuder tillräckligt systematiska 

analysverktyg som möjliggör för läsaren att uppfatta studiens slutsatser, varpå belägg för de 

påståenden som redovisas riskerar att bli tunna. Mot bakgrund av detta har vi valt att förhålla 

oss till den kritiska diskursanalysen som erbjuder konkreta analysverktyg för att systematiskt 

och noggrant kunna redovisa hur vi kommit fram till slutresultatet. Att även låta citat vara 

framträdande anser vi har bidragit till en transparens och till studiens intersubjektivitet. 

Genom att förhålla oss noggrant och utförligt vid redovisningen av resultatet har vi även 

kunnat bidra till att öka studiens generaliserbarhet (jmf Winther-Jørgensen & Philips 2000 s. 

28).  

 

Studiens generaliserbarhet karaktäriseras just av huruvida resultatet kan anses gälla i andra 

situationer och för andra människor. Av kritiker till den kvalitativa forskningen framhålls ofta 

att kvalitativ forskning till följd av dess karaktäristiska avgränsade och djupgående analyser 

inte kan generaliseras och därmed inte anses vara allmängiltig. Den subjektiva närheten och 

det tolkningsutrymme som metoden ger uttryck för kan vidare anses inverka på studiens 

datainsamling och analysförfarande, vilket begränsar studiens generaliserbarhet. Mot 

bakgrund av denna förståelse samt av sociala fenomen som ständigt föränderliga och 

kontextbundna har dock total generaliserbarhet inte varit eftersträvansvärt. Vi har genom att 

förhålla oss till metodens analysverktyg och systematiskt redovisat resultatet istället strävat 

efter generaliserbarhet i relation till möjligheten att vägleda och skapa förståelse för framtida 

likartade situationer och kontexter (jmf Thornberg & Fejes 2015 ss. 270–272). Studiens 

resultat skulle således kunna utgöra material för att påbörja en reflektionsprocess hos de 

professionella aktörer som finns inom den kontext där LVM tillämpas. Resultatet skulle även 

vara möjligt att generalisera till liknande tvångsingripande kontexter och således gälla för 

professionella som arbetar i liknande sammanhang.  
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4.6 Arbetsfördelning 

Samtliga val och avgränsningar avseende tidigare forskning, teori och metod har av 

författarna tagits gemensamt. Vidare har problemformulering, syfte och frågeställningar 

upprättats och formulerats tillsammans. Angelica har haft ansvar för att författa 

begreppsbeskrivningar, metod, etik och förförståelse. Marina har fokuserat på inledning och 

bakgrund, tidigare forskning och teori. Slutligen har tillförlitlighet och generaliserbarhet samt 

resultats- och diskussionsavsnitten upprättats tillsammans för en samstämmighet kring 

resonemang och slutsatser. 

 

4.7 Genomförande 

Efter datainsamling och urvalsförfarande valde vi att avidentifiera domarna avseende ort och 

identitet relaterat till samtliga aktörer. Domarna lästes inledningsvis igenom i sin helhet för att 

få en övergripande uppfattning om innehåll och struktur. Efter den introducerande 

genomläsningen upprättades ett kodningsschema (se bilaga 1) utifrån diskursanalysens 

transitivitets- och modalitetsverktyg för att på ett systematiskt sätt kunna urskilja de utsagor 

som var av diskursivt värde i materialet. Kodningsschemat skapade och använde vi 

tillsammans för en samstämmighet avseende avgränsningar och tolkningsramar. Vid 

kodningen synliggjorde vi även vilken aktör som var avsändare till varje enskilt påstående för 

att kunna uttala oss om aktörsinverkan och maktrelationer i förhållande till informationen som 

presenterades. Samtliga citat valdes ut till följd av dess representativitet i relation till 

domarnas formuleringar och innehåll.  

Återkommande teman och mönster sorterades vidare in för att vi i resultatet skulle kunna 

tematisera och skapa en röd tråd utifrån domarnas innehåll och aktörernas ordval. De utsagor 

och påståenden som urskilts och citerats analyserades slutligen utifrån den 

socialkonstruktivistiska ansatsen och maktbegreppet för att synliggöra de asymmetriska 

maktrelationer som kan uppstå mellan professionella och individer i rättsliga förfaranden. 

 

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras utdrag ur studiens empiri som analyseras utifrån de språkliga 

analysverktygen transitivitet och modalitet, studiens teoretiska utgångspunkter samt tidigare 

forskning. Teman och mönster är disponerade på liknande sätt där det empiriska materialet 

utgör delar av samtliga aktörers uttalanden. Citaten bryts ner på textnivå och analyseras för att 
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visa hur meningsuppbyggnader och ordval kan påverka framställningen av individer med 

missbruksproblematik. Med stöd av Börjessons (2003 ss. 96–97) resonemang avseende 

ordvalens grad av sanningsenlighet utifrån hög och låg modalitet har vi även valt att med 

utgångspunkt i vårt empiriska material upprätta följande modaliserande hierarki för att 

underlätta och förtydliga våra resonemang för läsaren. Hierarkin presenteras enligt följande, 

från hög till låg trovärdighet; har, är, visar, med all tydlighet, framgår, konstaterar, anser, 

bedömde, uppgett, berättar och tro.  

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt och maktteoretiskt perspektiv kommer en teoretisk 

sammanfattning presenteras där materialet analyseras vidare för att synliggöra utsagornas 

konstruerande effekt och därigenom de professionellas makt. Vi har i den löpande texten valt 

att benämna individen som är föremål för tvångsvård som klient för att hålla våra resonemang 

avidentifierade, då individen i realiteten benämns med sitt namn i domarna och ordvalet klient 

är en vedertagen benämning inom socialt arbete. Vidare har vi i den löpande texten kursiverat 

de ord och fraser vi urskilt ur citaten för att tydliggöra vilka diskursiva bidrag vi resonerar 

kring. Samtliga citat är, som nämnts tidigare under avsnittet materialbeskrivning, 

rekontextualiserade och nedskrivna av en förvaltningsrättslig representant. Vi väljer dock att 

presentera citaten som direkta uttalanden från respektive aktör för att förenkla läsningen och 

våra argument för läsaren.  

 

5.1 Kontroll eller kontrollerad? 

Ett tema som åskådliggjordes vid analysen av de tolv LVM-domarna var hur socialnämnden 

och förvaltningsrätten i sina utsagor antingen tillskrev klienten eller drogerna som den 

huvudsakliga aktören att hålla ansvarig för missbruksrelaterade händelser. Detta resulterade i 

två olika mönster; klienten som ansvarig eller som styrd och kontrollerad av drogerna.  

 

 

5.1.1 Klienten som ansvarig 

Nedan presenteras representativa delar av aktörernas utsagor där klienterna förbinds som 

orsak till händelser och uppfattas stå ansvariga för handlingarna. Följande citat visar hur 

mönstret urskiljs utifrån nämndens yttranden i två olika domar; 

 

Den Y augusti tog X en överdos av heroin, vilket innebar en allvarlig fara 

för X liv. [1] 
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Nämnden finner att X missbruk är av sådan art att X vid varje 

missbrukstillfälle riskerar att utsätta sig för livsfara då X använder sig av 

alla droger X kan komma över, utan någon hänsyn till den fara den kan 

försätta X i. [2] 

 

I citat [1] framgår det att klienten tog en överdos av heroin, ett påstående som tydligt genom 

verbet tog förbinder och betonar klienten som aktiv utförare av handlingen. Att aktören 

synliggörs i texten visar enligt Winther Jørgensens och Phillips (2000 s. 87) redogörelse av 

transitivitet som verktyg att händelsen har en mänsklig orsaksförklaring och att en fysisk 

person kan ställas till svars för konsekvensen (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 87). I 

påståendet ovan framstår således klienten genom handlingen vara orsak till konsekvensen och 

uppfattas stå till svars för överdosen. Den aktiva handlingen gör att situationen framställs som 

ett medvetet beslut inom klientens kontroll, vilket framhäver klientens ansvar ytterligare. 

Genom att klienten framställs utföra handlingen trots den allvarliga fara som handlingen 

innebär gör att klienten även riskerar att uppfattas som instabil och destruktiv. Genom 

påståendets objektiva modalitet, där subjektiva tolkningar utelämnas, uppfattas påståendet av 

läsaren som konkret fakta och tolkningen blir därmed svår att ifrågasätta (jmf Winther 

Jørgensen & Phillips 2000 s. 87).  

Klienten riskerar i citat [2] att utsätta sig för livsfara, en framställning som genom ordet 

utsätta tydligt förbinder klienten som orsak till och ansvarig för eventuella livsfarliga 

konsekvenser. Ordvalets betydelse kan förstås i relation till om uttalandet istället hade 

formulerats som “X riskerar att utsättas för livsfara” vilket hade skapat tolkningsutrymme för 

läsaren att uppfatta andra individer än klienten själv som möjliga aktörer att åsamka hen fara. 

Vidare tillskrivs klienten ytterligare ansvar genom formuleringen då X använder sig av alla 

droger X kan komma över. Samtidigt ger meningens senare del genom formuleringen kan 

komma över läsaren uppfattningen om handlingarna som ogenomtänkta och irrationella, vilket 

leder läsaren till att tolka klienten som impulsiv och oberäknelig. Av citatets fortsatta 

formulering utan någon hänsyn till ges vidare intrycket av att klienten i viss utsträckning är 

medveten om konsekvenserna, vilket ger upphov till att klienten uppfattas som medveten och 

ansvarig för missbruket. Att nämnden synliggörs som avsändare till påståendet gör slutligen 

att citatet till skillnad från det föregående präglas av subjektiv modalitet. Detta innebär att 
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läsaren i större utsträckning får möjlighet att antingen ifrågasätta uttalandet och nämnden som 

aktör eller välja att se deras uttalande som objektivt och sant.  

Av citat [1] förmedlas som tidigare nämnt ett oomtvistligt påstående från nämnden om hur 

klienten tagit en överdos och genom detta medvetet utsatt sig för livsfara. I relation till detta 

har klienten valt att inte bemöta nämndens påstående utan istället yttrat följande;  

 

X uppger att behövlig vård är vård på behandlingshem. Att låsas in på SiS-

institution skulle vara negativt för X eftersom X har mycket negativa 

erfarenheter från sin uppväxt av inlåsning. [3] 

 

Att klienten i sitt yttrande inte bemöter nämndens påstående kan stärka uppfattningen av att 

det som nämnden uttalat sig om är sanningsenligt. Den upplevda trovärdigheten i nämndens 

påstående kan i sin tur även förstärkas genom att klientens uttalande i citat [3] första mening 

präglas av låg trovärdighet genom subjektiv och låg modalitet. Detta dels genom att klienten 

synliggörs som avsändare till påståendet och dels genom ordvalet uppgett som indikerar lågt 

sanningsanspråk enligt den modaliserande hierarkin. Läsaren får härigenom utrymme att 

ifrågasätta klientens uttalande och hens insikt i vad behövlig vård är. Att påståendet förmedlas 

på ett sådant sätt att läsaren kan betvivla klientens tillförlitlighet kan skapa uppfattningen av 

och framställa klienten som opålitlig. Bilden av klienten som opålitlig kan dock reduceras till 

klientens uttalande om den behövliga vården genom att citatets senare mening indikerar hög 

modalitet och leder läsaren till att uppfatta klientens negativa erfarenhet av inlåsning som 

sann. Möjligheten för läsaren att tolka klienten som antingen opålitlig eller trovärdig kan 

slutligen begränsas av att förvaltningsrätten i sitt avgörande inte valt att beakta klientens 

förslag och inte heller klientens rädsla för inlåsning. Detta kan indikera att informationen inte 

ansågs trovärdig och således inte beaktades, vilket ytterligare kan bidra till framställningen av 

klienten. 

Nedan presenteras uttalanden från två skilda domar som följer ovanstående mönster med 

sammanhang där individen framställs som ansvarig i relation till en viss betungande handling 

och missbrukets karaktär; 

 

X har ett tungt och omfattande missbruk av främst narkotika, bl.a. heroin 

som X injicerar. [4] 
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X har ett blandmissbruk, men intar främst heroin och dämpande preparat. 

[5] 

 

 

Utifrån transitivitetsbegreppet förbinds klienterna i citat [4] och [5] till handlingen genom att 

de synliggörs i början av påståendet och genom att handlingen omsluts av verben injicerar 

och intar. Just injicerar tillsammans med substansen heroin är återkommande ordval som kan 

urskiljas i mer än hälften av de domar som analyserats. Att talaren i citat [4] väljer att använda 

sig av verb som injicerar kan uppfattas som ett strategiskt val för att förstärka tyngden i 

klientens problematik. Läsarens tolkningsutrymme begränsas således till att endast uppfatta 

klientens situation som bestående av ett injektionsmissbruk, vilket leder läsaren till att tolka 

och framställa klienten utifrån stereotypa uppfattningar relaterade till missbrukets karaktär. I 

citat [5] förbinds klienten som aktiv utförare genom verbet intar, där verbets position i 

anslutning till ordet främst ger uttryck för att betona att det just är heroin och dämpande 

preparat som klienten använder. På liknande sätt kan bl.a. i citat [4] ge uttryck för att betona 

att det är heroin som klienten brukar. Talarens val att förtydliga att det är heroin som klienten 

använder sig av kan ge läsaren en uppfattning om att klienterna har ett missbruk av relativt 

tung karaktär. Vidare kan ordvalen dämpande preparat i citat [5] bidra till att klienten 

uppfattas ha någon form av psykisk ohälsa som klienten försöker “döva” genom användning 

av ångestdämpande preparat. Läsaren kan då uppleva klientens handlingar som medvetna och 

kontrollerade men som grundade i ett irrationellt tankesätt genom valet att självmedicinera 

med droger, varpå klienten kan upplevas som instabil. Att påståendena om klienterna 

uppfattas som sanning för läsaren förstärks genom att de båda präglas av såväl objektiv som 

hög modalitet där ordet har och avsändaren som utebliven indikerar att det är konkreta fakta 

som presenteras.  

Klienten som är motpart i domen vilken citeras i citat [4] bemöter nämndens påstående på 

följande sätt; 

 

 

Missbruket var aldrig av den allvarliga karaktär som nämnden beskriver. 

[6] 

 

En avsändare till påståendet i citat [6] saknas vilket gör att uttalandet präglas av objektiv 
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modalitet med högt sanningsanspråk. Av citatet framgår även att klienten väljer att bemöta 

nämndens uttalande i citat [4] genom ett ifrågasättande av deras beskrivning. Påståendets 

formulering genom ordet var kan dock ge läsaren intrycket av att klienten inte talar om sitt 

nuvarande missbruk utan om ett tidigare, vilket gör att läsaren inte ges möjlighet att 

införskaffa sig information som kan ifrågasätta nämndens beskrivning av det nuvarande 

missbruket. Här framställs således nämndens påstående inte som ifrågasatt och deras 

beskrivning och framställning av klienten kvarstår som sann och oomtvistlig för läsaren. I 

följande citat från förvaltningsrättens utsagor urskiljs mönstret genom att klienten framställs 

som ansvarig i relation till oförmågan att upprätthålla drogfrihet genom tidigare erbjudna 

insatser;  

 

Det framgår vidare att X inte har fullföljt upprättade planeringar för vården och att X trots 

insatserna inte har lyckats upprätthålla drogfrihet. [7] 

 

Förvaltningsrätten kan dock konstatera att X har varit föremål för flera frivilliga 

insatser och att X trots dessa insatser har fortsatt sitt allvarliga och destruktiva 

missbruk. [8] 

 

I citat [7] förbinds klienten till handlingarna genom verben fullföljt och upprätthålla, vilket 

utifrån transitivitet framställer hen som ansvarig för de konsekvensbeskrivningar som följer 

efter verben. Vad som framgår ytterligare av påståendet är att talaren använder sig av ordet 

trots som kan ge upphov till en nedlåtande uppfattning av klientens handlingsförmåga. Att 

klienten framställs som ansvarig för insatsernas misslyckanden och för att drogfrihet inte 

uppnåtts kan resultera i att läsaren uppfattar hen som omotiverad och viljelös att förändra sin 

situation. Påståendet präglas av objektiv och hög modalitet som gör att framställningen av 

klienten upplevs ha hög sanningsenlighet varpå läsaren blir begränsad att tolka klienten 

utifrån andra antaganden.  

I citat [8] förbinds klienten som ansvarig för att insatserna inte lyckats genom verbet fortsatt, 

vilket framställer handlingen som ett medvetet och aktivt val inom klientens kontroll. 

Framställningen av att klienten aktivt och kontrollerat väljer ett fortsatt missbruk genom att 

nonchalant inte ta hänsyn till insatserna kan ge läsaren intrycket av klienten som respektlös 

och oförskämd. Påståendet förbinder klientens aktiva handlingar i relation till ord som 
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allvarliga och destruktiva, något som gör att läsaren inte bara uppfattar klientens val som 

respektlösa utan kanske även som vårdslösa. I citatet framgår dessutom klientens handlingar 

som enda möjliga orsaksförklaringar till händelserna och utesluter således andra möjliga 

faktorer, vilket ger läsaren en förenklad bild av klientens situation. Den snäva 

orsaksförklaringen riskerar att begränsa läsaren till att tolka individen som kapabel att göra 

samma rationella och medvetna val som sin omgivning. Att förvaltningsrätten framstår som 

avsändare till påståendet gör att subjektiv modalitet förekommer och påståendet 

sanningsenlighet förminskas. Detta gör att läsaren istället får utrymme att ta ställning till den 

trovärdighet som förvaltningsrätten indikerar, samtidigt som ordvalet konstaterar kan ge 

läsaren intrycket av att påståendet ändå upplevs ha högt sanningsanspråk.  

I målet som rör förvaltningsrättens påstående i citat [8] blir det aktuellt att diskutera 

förvaltningsrättens bemötande av klientens uttalande istället för tvärtom, då klientens 

uttalande i domen redovisas före förvaltningsrättens ställningstagande. Klienten väljer att 

yttra sig på följande vis; 

 

 

Anledningen att X avvek från den planerade vården var att de var jobbigt 

för X att inte få träffa sin partner. X har inte tagit droger sen X lämnade 

(stad) och X mår mycket bättre. [9] 

 

Påståendet i citat [9] präglas i sin helhet av objektiv och hög modalitet genom utelämnandet 

av avsändare samt genom ordvalet har. Av citatet framkommer ett tydligt orsakssamband till 

varför den frivilliga vården inte fungerat då klienten genom verbet avvek tillskriver sig själv 

som aktiv aktör till handlingen och visar att ansvaret ligger på hen. Då påståendets sista 

mening präglas av hög modalitet får läsaren vidare intrycket av att det är trovärdigt att 

klienten inte missbrukat sedan en tid tillbaka vilket även indikerar att klienten uppger sig vara 

drogfri i dagsläget. Att förvaltningsrätten trots påståendets trovärdighet väljer att inte beakta 

klientens orsaksförklaring, vilket framgår av citat [8], utan ifrågasätter klienten genom att 

uppge att hen fortsatt sitt allvarliga och destruktiva missbruk gör slutligen att läsaren får 

intrycket av klienten som icke-trovärdig i sitt påstående. 
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5.1.2 Missbruket som egen aktör  

I relation till ovan presenterade resonemang där klienten framställs som ansvarig kunde ett 

motsatt mönster urskiljas där missbruket istället ses som den aktiva aktören. Nedan följer citat 

tagna ur nämndens utsagor från två skilda domar; 

 

 
Drogerna har med all tydlighet visat att det är de som styr X och att X helt saknar 

förmåga att bryta med sitt eskalerande missbruk trots de allvarliga konsekvenser 

det medför. [10] 

 

Placeringarna har fungerat under en tid, men X har sedan återfallit i missbruk. 

[11] 

 

 

I citat [10] kan transitivitet inledningsvis urskiljas genom verbet styr. Att verbet förbinds med 

drogerna innebär att drogerna tillskrivs vara den aktör som är ansvarig för handlingen, 

nämligen att styra över klientens liv. Drogernas tillskrivna kontroll över klienten kan ge 

läsaren indikation på kontrollförlust och uppfatta klientens liv som kaosartat och klienten som 

vek och svag genom att inte ta över kontrollen. Kontrollförlusten förstärks ytterligare i citatets 

fortsatta mening där klienten tydligt förbinds till handlingen genom oförmågan att bryta sitt 

eskalerande missbruk. Då klientens missbruk även beskrivs som eskalerande framställs 

klienten ännu tydligare som befäst med oförmåga att kontrollera och behärska sin livssituation 

varpå läsarens tolkning av klienten utifrån framställningen blir svårare att kringgå. Att citatet 

även förbinds med hög och objektiv modalitet genom ordvalen har, med all tydlighet och att 

samt genom att avsändaren osynliggörs gör att framställningen upplevs som obestridlig.  

I citat [11] upplevs påståendet i samsyn med citatet ovan förmedla konkreta fakta genom 

avsändarens frånvaro och genom att talarens ordval indikerar hög modalitet. I påståendet 

förbinds klienten till den aktuella handlingen genom verbet återfallit, vilket ger intrycket av 

klienten som passiv aktör där återfallet uppfattas mer som en händelse än som en aktiv 

handling utförd av klienten. Hade påståendet formulerats i termer av “X tog” ett återfall hade 

det istället kunnat uppfattas som en aktiv handling och situationen hade framstått som ett 

medvetet beslut inom klientens kontroll. Läsaren riskerar således att fråntas uppfattningen om 

klienten som förmögen att kontrollera sin livssituation och begränsas istället till att tolka 

klienten som viljelös och ambivalent genom att inte kunna motstå drogerna. Att det vidare 

saknas alternativa orsakssamband till klientens återfall i missbruk kan ge läsaren en förenklad 
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bild av händelseförloppet. Utrymme skapas då för läsaren att dra egna slutsatser som grundas 

i egna föreställningar och i vad som tidigare framkommit i domen.  

I relation till nämndens yttrande i citat [11] väljer klienten att uttala sig på följande sätt;  

 

 

X medger att X har ett missbruk. X har haft återfall vid två tillfällen 

under det senaste året. Det har rört sig om kortare återfall då X haft 

återfall en dag per gång och det har således inte rört sig om längre 

perioder av missbruk. [12] 

 

 

Klienten väljer i citat [12] att ifrågasätta nämndens vaga beskrivning av återfallet genom att 

presentera en mer utförlig version. Att klientens påstående förbinds genom verbet medger ger 

läsaren uppfattningen av att det är klientens bild av situationen som presenteras, vilket innebär 

subjektiv modalitet. Vidare ger ordvalet medger bilen av att klienten “erkänner” sitt missbruk, 

något som ger intrycket av att klienten i viss utsträckning instämmer i socialnämndens 

beskrivning. Klientens val att erkänna återfallen gör återigen att läsaren kan uppleva 

socialnämndens påstående som trovärdigt. Tydliggörandet av återfallen i relation till dess 

varaktighet kan ge läsaren utrymme att tolka återfallen som mindre allvarliga än vad som 

framgått av socialnämndens yttrande. Samtidigt ger det subjektiva inslaget och instämmandet 

i återfallen läsaren upplevelsen av klientens yttrande som mindre trovärdigt och 

socialnämndens framställning av klienten blir därav svår att frångå.  

Missbruket och drogerna som dominerande aktörer i klienternas liv är ett mönster som var 

framträdande även i förvaltningsrättens utsagor; 

 

Vidare visar utredningen att missbruket eskalerat under hösten. [13] 

 

Förvaltningsrätten anser att det av utredningen framgår att X missbruk 

under de senaste året dominerat X livsföring. [14] 

 

 

I såväl citat [13] som [14] förbinds missbruket som aktiv utförare av handlingarna genom 

verben eskalerat och dominerat. Att missbruket synliggörs som utförare gör att klienterna 

upplevs stå utan ansvar för händelserna och tolkas som passiva aktörer. Ordvalen eskalerat 
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och dominerat kan vidare förstärka läsarens uppfattning av att klienterna tappat kontrollen 

och att missbruket nu är det som har kontroll och styr. Att klienterna framställs som passiva 

genom att låta drogerna ta överhand gör att de även riskerar att uppfattas som viljelösa och 

likgiltiga. Vad som blir tydligt i båda citaten är att de präglas av hög modalitet genom 

ordvalen framgår och visar. Av citat [13] framträder även objektiv modalitet genom avsaknad 

av avsändare medan den subjektiva modaliteten synliggörs i citat [14] genom att 

förvaltningsrätten tydligt framgår som talare. Detta medför att läsaren utifrån påståendets 

höga sanningsenlighet i citat [14] får ta ställning till om hen instämmer i tolkningen utifrån 

trovärdigheten hos förvaltningsrätten som aktör. Att ordvalet anser förekommer och 

motsvarar relativt hög modalitet utifrån hierarkin kan dock bidra till att läsaren i viss 

utsträckning instämmer och uppfattar klientens missbruk som problematiskt men inte som 

totalt dominerande. Detta kan skapa utrymme för läsaren att befästa klienten med mer 

handlingskraft och motivation än vad påståendet genom ordvalet indikerar.  

I domen som rör citat [14] synliggörs en underlåtenhet av förvaltningsrätten att bemöta 

klientens yttrande, vilket kan åskådliggöras på följande vis; 

 

 

X uppger att X missbruk är mindre omfattande nu än tidigare. [15] 

 

 

I klientens yttrande i citat [15] väljer hen att argumentera för missbrukets omfattning där 

påståendet genom ordvalet är för läsaren indikerar hög sanningsenlighet, att missbruket är 

mindre omfattande. Genom klientens förbindelse till ordvalet uppger blir det tydligt för 

läsaren att det är klientens tolkning av situationen som påståendet grundas i vilket gör att 

påståendet i sin helhet, även om hög modalitet förekommer, inte befästs med objektiv fakta. 

Detta ger läsaren utrymme att ifrågasätta sanningen i klientens uttalande och även klientens 

trovärdighet. Förvaltningsrättens tydliga val att inte beakta klientens yttrande kan således 

ytterligare förstärka läsarens uppfattning om klienten utifrån förvaltningsrättens framställning 

i citat [14].  

 

5.2 Social situation, hälsa och kriminalitet 
Att klientens sociala situation och hälsa påverkas negativt av att vara i ett missbruk är ett 

faktum som styrks i domarna. I nämndens och förvaltningsrättens utsagor synliggörs vad de 
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anser utgöra en risk då klienten framställs i relation till sin sociala situation genom de 

återkommande områdena bostad, familj, nätverk, utbildning, arbete, kriminalitet och psykisk 

ohälsa.  

 

5.2.1 Boende, utbildning och arbete 

Boende, utbildning och arbete lyfts fram och benämns ofta i relation till varandra. Nedan 

presenteras exempel från tre domar; 

 

 

X står inte till arbetsmarknadens förfogande. X har försatt sig i en 

situation där X är bostadslös. [16] 

 

 
X har aldrig haft ett arbete och har p.g.a. sitt missbruk i dagsläget inte 

förutsättningar för en sysselsättning. X riskerar även att förlora sin 

bostad. [17] 

 

X saknar idag förutsättningar för sysselsättning och uppger att bristen 

på sådan också gör att X missbrukar mer. [18] 

 

 

Citat [16] och [17] visar hur en klient utifrån transitivitet själv har försatt sig i en situation 

som gjort hen bostadslös och hur en annan aldrig har arbetat eller beräknas kunna göra det i 

det aktuella skedet. Då påståendena utelämnar talaren och innehåller ord som står inte till och 

har framstår de som trovärdiga och välgrundade. Någon orsak till klientens situation i citat 

[16] anges inte, vilket skapar tolkningsutrymme kring huruvida bostads- och arbetslösheten 

går att relatera till missbruksproblematiken eller om det finns andra omständigheter som kan 

härledas till situationen. Klienten kan utifrån bristen på orsaksförklaringar därför framstå som 

lat och ointresserad av att arbeta och bidra till samhället. I citat [17] har frasen p.g.a. sitt 

missbruk i dagsläget inkluderats som förklaring i relation till arbetslösheten, något som visar 

på en uppfattning av klienten som arbetsför och kapabel om det inte vore för hens missbruk. 

Klienterna i båda citaten framställs sålunda som ansvariga för sin arbetslöshet men som 

oförmögna att kunna förändra den. Citat [18] föregås av en objektiv och hög modalitet då 

talaren inte är synliggjord i påståendet. Klienten förbinds dock av talaren med ordvalet 

uppger, ett ord med lågt värde på den modaliserande hierarkin. Genom detta kan läsaren 

komma att ifrågasätta orsaken till missbruket och istället söka efter alternativa förklaringar 
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varpå klienten kan komma att uppfattas som insiktslös och bortförklarande då hen uppger att 

det är yttre faktorer i form av arbetslöshet som orsakar missbruket. 

Citat [17] är hämtat ur förvaltningsrättens slutargumentation angående beviljandet av 

tvångsvård. I relation till innehållet i citatet har klienten själv uttalat sig på följande sätt; 

 

X planerar att söka jobb eller praktik. [19] 

 

Klientens framförande i citat [19] om planer att söka jobb eller praktik visar på 

initiativförmåga och handlingskapacitet samtidigt som ordvalet planerar kan skapa en viss 

tveksamhet avseende det faktiska genomförandet. Att förvaltningsrätten i citat [17] anför att 

klienten i dagsläget saknar förutsättningar för sysselsättning styrker vidare tveksamheten som 

läsaren kan uppleva. Läsaren kan då dra egna slutsatser om huruvida det är klientens eller 

förvaltningsrättens påstående som bäst speglar den verkliga situationen, vilket får 

konsekvenser för huruvida klienten uppfattas som målstyrd och arbetsvillig eller som 

“förlorad” till följd av sitt missbruk. 

 

5.2.2 Familj och nätverk 

Familj och socialt nätverk i form av umgängeskretsar belystes i domarna som riskfaktorer i 

relation till klienternas missbruk. Nedan följer citat ur tre domar; 

 

 

X kan på grund av sitt missbruk inte bevara normala sociala 

relationer […]. [20] 

 
X har en dotter som X med anledning av sitt missbruk inte har någon 

regelbunden kontakt med. [21] 

 

[…] och har inga vänner utanför missbrukskretsar. X relation till sin 

familj är ansträngd. [22] 

 

 

Samtliga citat visar på hög och objektiv modalitet då talaren utelämnas och påståendena 

styrks av ordval som har och är. Klienten som beskrivs i citat [20] framställs som inkapabel 

till socialt samspel med såväl familj som vänner till följd av sitt missbruk. Att inkludera ord 

som sitt i relation till missbruket tydliggör utifrån transitivitet uppfattningen om klientens 
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missbruk som en aktiv handling som vederbörande kan ställas till svars för, en förenkling av 

situationen som gör det svårt för läsaren att skapa alternativa uppfattningar om hur klientens 

samspel med andra fungerar. Klienterna i citat [21] och [22] skildras som isolerade till andra 

individer i missbruk på bekostnad av relationen till familj och barn. I citat [21] anges 

missbruket som orsak till den negativa relationen till barnet vilket av läsaren kan uppfattas på 

olika sätt. Antingen fråntas klienten ansvaret genom att synliggöra maktlösheten hen har inför 

drogerna, alternativt kan missbruket och avsaknaden av kontakt med dottern tolkas som 

aktiva val och klienten framställs som en försummande och oansvarig förälder. I citat [22] 

skildras klienten däremot som tydlig orsak till att familjerelationen är ansträngd genom att 

talaren uppger att det just är klientens relation till sin familj som är problematisk. Då klienten 

framställs som aktivt saboterande av kontakten till familjen kan läsaren ledas till att dra 

slutsatser om att klienten aktivt prioriterar missbruket framför sin familj.  

Nämndens påstående om klientens brist på missbruksfria umgängen i citat [22] har klienten 

bemött på följande sätt; 

 

 

X har vänner som inte missbrukar som X umgås med då och då. [23]  

 

 

Klienten motsätter sig utifrån citat [23] nämndens uppfattning om hens sociala situation vilket 

skapar utrymme för läsaren att ifrågasätta nämndens påstående. Då citatet präglas av hög 

modalitet genom ordet har framstår klientens version av sin situation som lika trovärdig som 

nämndens uppfattning av densamma. Samtidigt kan formuleringen då och då ge ett oprecist 

intryck vilket kan göra att tillförlitligheten i påståendet och även klientens trovärdighet 

ifrågasätts. Läsaren ges därigenom möjlighet att utifrån vad som i övrigt framkommer i 

domen bedöma vilken aktör som bäst återspeglar verkligheten, något som skapar stort 

utrymme för läsarens egna tolkningar och värderingar. 

 

 

5.2.3 Kriminalitet 

Kriminell aktivitet är något som främst i nämndens uttalanden uppmärksammats som ett 

återkommande mönster och urskiljs på följande sätt; 
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X har tidigare begått brott och risken att X fortsätter med kriminalitet är 

starkt förhöjd i ett fortsatt missbruk och avsaknad av boende. [24] 

 

X har för socialtjänsten berättat att X fort kommit högt upp i den 

kriminella hierarkin och att det förekommer mycket grovt våld och vapen i 

kretsarna där X rör sig. [25] 

 

 

Citat [24] visar ett påstående om klientens kriminella förflutna utan att relatera det till varken 

missbruk eller något annat. Detta gör det möjligt för läsaren att dra egna slutsatser kring vad 

som tidigare orsakat det kriminella beteendet samtidigt som citatets fortsatta innehåll i 

kombination med kontexten det presenteras i starkt kopplas till just missbruket. Läsarens 

ställningstaganden blir därför influerade av den omkringliggande informationen i texten trots 

att denna inte nödvändigtvis är den sanna orsaken. Upplevelsen av informationens 

trovärdighet stärks dock av påståendets höga modalitet genom ordval som har och är starkt 

förhöjd. Att allvarlighetsgraden av kriminalitet förblir osagt leder slutligen läsaren till att 

skapa sig en egen uppfattning av klientens historia och eventuella fara för sig själv och andra. 

Uttalandet i citat [25] innehåller till skillnad från det ovanstående en kombination av hög och 

låg modalitet då orden har och berättat kombineras. Att informationen har kommit från 

klienten är oomtvistligt medan innehållet i vad klienten berättat går att ifrågasätta. Ordvalet 

behöver inte innebära att klienten talar sanning, utan informationen i berättelsen kan av 

klienten vara vinklad eller helt påhittad. Klienten framställs vidare vara utförare av en rad 

aktiva val avseende kriminellt umgänge och som stolt över situationen hen befinner sig i, 

något som i hög grad kan påverka läsarens uppfattning av klienten som farlig och opålitlig. 

Några uttalanden av bemötande karaktär från klienten återfanns inte i relation till något av de 

kiminalitetsrelaterade citaten ovan. Avsaknaden av klientens uppfattning om och 

ifrågasättande av socialnämndens uttalanden om de kriminella handlingarna kan grundas i 

klientens uppfattning av att kriminalitet inte är värd att beakta, alternativt att klienten har 

bemött påståendena men att förvaltningsrätten vid upprättandet av domen inte bedömt att 

informationen var av relevans. Oberoende av orsak kan avsaknaden av ett bemötande från 

klientens sida riskera att uppfattas som ett instämmande varpå nämndens påstående blir 

sanningsenligt.  
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5.2.4 Psykisk ohälsa 

Uttalanden som kan relateras till psykisk ohälsa inkluderades av såväl nämnd som 

förvaltningsrätt i domarna och framställs i tre av dem på följande sätt; 

 

Av utredning framgår att X efter bilolyckan togs in för psykiatrisk 

tvångsvård eftersom man bedömde att det var ett självmordsförsök. [26] 

 

X lider även av psykisk ohälsa som inte kan medicineras på grund av 

pågående missbruk. [27] 

 

I förrgår fick X information om LVM-anmälan och reagerade då impulsivt 

genom tablettintoxikation i självmordssyfte. [28] 

 

I citat [26] framställs påståendet ha hög och objektiv modalitet genom formuleringarna av 

utredning framgår och man bedömde. Dessa ger läsaren uppfattningen om att det som sägs i 

anslutning är ett bestämt faktum då ordvalen osynliggör talaren och således vem som bedömt 

att olyckan var en uppsåtlig handling. Läsaren får därmed begränsad möjlighet att tolka 

klienten som annat än suicidal trots att ordvalet bedömde skulle kunna bidra till ett 

ifrågasättande av huruvida påståendet är sanningsenligt eller inte. Vidare gestaltas missbruket 

i citat [27] utifrån transitivitet som ett eget fenomen vilket fråntar klienten ansvaret och 

framställer hen som passiv. Av citatet framgår inget samband mellan det psykiska 

illabefinnandet och missbruket, något som skapar utrymme för läsaren att dra egna slutsatser 

om den psykiska ohälsans orsak och uppkomst som möjligen kan grundas i tidigare 

uttalanden. Genom ordvalet lider kan klienten även uppfattas som sårbar och utsatt utan att 

det tydliggörs vad lidandet i realiteten innebär för hen. Att ordvalet även dessutom inkluderas 

ger läsaren intryck av att klienten lider av ytterligare problematik som stärker framställningen 

av klientens utsatthet. Framställningen av klienten i citat [28] kan slutligen genom ordvalen 

reagerade då impulsivt ge läsaren uppfattningen av klienten som oberäknelig och farlig för 

sig själv. Detta då klienten genom ordet reagerade framställs vara ansvarig för handlingen 

och dess konsekvens. Då påståendet präglas av en tydlig beskrivning av händelseförloppet 

genom formuleringen tablettintoxikation i självmordssyfte samt inte ger några alternativa 

orsaksförklaringar framstår händelsen som direkt kopplad till klientens psykiska ohälsa och 

missbruk.  
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Förvaltningsrättens val att i citat [26] som grund för beviljandet av tvångsvård inkludera 

information om klientens förmodade självmordsförsök kan anses vara stärkt av klientens eget 

uttalande om sitt tillstånd; 

 

 

X behöver hjälp med sitt missbruk och sin psykiska ohälsa, X klarar 

inte det på egen hand. [29]  

 

Att klienten i citat [29] själv lyfter fram sitt dåliga mående och sin oförmåga att på egen hand 

förbättra detta visar hur klienten framställs ha insikt i sina vårdbehov. Förvaltningsrätten 

lyfter i citat [26] fram klientens uppfattning om sitt vårdbehov genom att inkludera fakta som 

framkommit om det förmodade självmordsförsöket och klientens påstående blir därmed 

trovärdigt. Klientens önskemål i kombination med förvaltningsrättens val att inkludera 

psykisk ohälsa i beslutet om tvångsbaserad missbruksvård kan för läsaren dock skapa viss 

förvirring om hur pass relevant den psykiska ohälsan är i relation till den 

missbruksfokuserade kontext informationen presenteras i.  

 

5.3 Teoretisk sammanfattning: de professionellas konstruerande makt 

Innehållet och utsagorna i de LVM-domar som har studerats kan utifrån ovan förda 

resonemang och analys möjliggöra en förståelse för hur professionella aktörer bidrar till att 

konstruera missbrukare som grupp. Vidare analys av det diskursanalytiska resultatet kommer 

göras nedan utifrån den socialkonstruktivistiska ansatsen samt de teoretiska dimensioner och 

begreppsbeskrivningar som återfinns under avsnittet makt.  

 

 

5.3.1 Språkets effekt 

Med utgångspunkt i studiens socialkonstruktivistiska ansats kan vi analysera hur de diskurser 

som framkommit av studiens resultat kan bidra till att konstruera missbrukare som grupp. 

Utifrån de mönster som utkristalliserat sig i den kritiska diskursanalysen rörande klienterna 

som ansvariga respektive maktlösa inför sitt missbruk har klienterna kommit att konstrueras 

på olika sätt. Då missbruket framställs som självförvållat konstrueras klienterna som 

impulsiva, destruktiva och klandervärda medan de klienter som framstår vara kontrollerade 

och offer inför missbruket konstrueras som oförmögna, svaga och passiva. De två diskurserna 

kan tydligt kopplas till de professionellas skilda ideologiska förhållningssätt till missbruk som 
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socialt problem. Ideologierna realiseras genom att de professionella antingen förhåller sig till 

missbruk som ett beroendeproblem och befriar klienterna från ansvar eller missbruk som ett 

aktivt val varpå klienterna hålls ansvariga (jmf Wallander & Blomquist 2005; Kelly & 

Westerhoff 2010).  

Den konstruerande effekten kan även förstås i relation till de precisa ordval som framkom i 

studiens resultat, där missbruket i majoriteten av domarna konkretiseras i termer av injicering, 

heroin och dämpande preparat. Ordvalen kan ses som formulerade och framställda i relation 

till de professionellas subjektiva tolkningar om vad som är relevant att framföra för att en 

ansökan om tvångsvård ska bifallas, vilket både bidrar till minskad rättssäkerhet och till att 

gruppen konstrueras utifrån givna föreställningar (jmf Gustafsson 2001). Att klienterna 

framställs befinna sig i vad samhället anser är den tyngsta formen av missbruk (heroin) bidrar 

till att missbrukare som grupp begränsas till att konstrueras utifrån omgivningens stereotypa 

uppfattningar om heroinmissbrukare. Ordvalen blir därmed inte bara producerande i 

konstruktionen av gruppen utan även reproducerande av stereotypa uppfattningar. Att 

framställningarna är återkommande i domarna visar även hur professionella inte bara 

upprätthåller stereotypa normer utan även möjliggör skapandet av gemensamma 

förståelsegrunder som gör att omgivningen i större utsträckning är överens om att det är så här 

gruppen bör betraktas (jmf Berger & Luckmann 1966).  

 

Utifrån det diskursiva resultatet framträder även att klienterna konstrueras som socialt utsatta, 

vilket framställs genom de professionellas beskrivningar av klienternas brist på ett vedertaget 

levnadssätt innefattande bostad, sociala nätverk och arbete. Att orsaksförklaringar till 

utsattheten antingen relateras till missbruket eller är så pass otydliga att de ändå begränsar 

läsaren att uppfatta dem som missbruksrelaterade gör att den sociala utsattheten i form av 

hemlöshet, ensamhet och arbetslöshet tydligt framställs beröra individer med 

missbruksproblematik. Detta leder till att gruppen konstrueras som odugliga genom att inte 

förvärvsarbeta och bidra till samhället samt som hemlösa och avskärmade från gemenskapen 

till följd av bostadslösheten och bristen på familjerelationer. Av de professionellas 

beskrivningar i domarna konstrueras även klienterna i stor utsträckning som farliga, vårdslösa 

och opålitliga genom att de framställs aktivt genomföra kriminella handlingar som till viss del 

uppfattas vara kopplade till deras missbruk. Citat [24] visar på den starka koppling som finns 

mellan kriminalitet och missbruk genom att lyfta fram hur kriminaliteten är starkt förhöjd i ett 
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fortsatt missbruk, vilket framställer och konstruerar missbrukare som förenade med kriminella 

handlingar och opålitliga egenskaper. Att gruppen konstrueras som opålitlig förstärks även 

genom att klienternas uttalanden återkommande formuleras i termer som indikerar låg 

modalitet och således låg sanningsenlighet och trovärdighet.  

Den sista diskursen som framträder och som är bidragande till hur gruppen konstrueras är 

psykisk instabilitet. Av de professionellas utsagor framkommer psykisk ohälsa som kopplad 

till missbruk genom att antingen direkt beskrivas som relaterad eller genom otydliga 

orsaksförklaringar bidra till att utifrån kontexten kopplas samman med missbruket. Av citat 

[26] och [28] framgår hur den psykiska ohälsan beskrivs i termer av överdos, 

tablettintoxikation och självförvållad bilolycka. Detta gör att omgivningen uppfattar 

missbruket som förenat med psykisk instabilitet och missbrukare som grupp konstrueras 

således som instabila, destruktiva och sköra. Att de professionella även väljer att framställa 

klienterna i termer av ta alla droger X kan komma över [2] och reagerade impulsivt [28] gör 

att uppfattningen om gruppen som impulsiva och oberäkneliga förstärks ytterligare. 

 

 

5.3.2 Maktens inverkan  

Med stöd av Börjesson och Rehns (2009 ss.10–12, 17-24) teoretisering av maktbegreppet i 

termer av tekniker, subjekt och upplevelser kan de professionellas makt över individen 

urskiljas i resultatet av den kritiska diskursanalysen och de resonemang som förts ovan. 

Maktens tekniker synliggörs genom språket i den rättsliga kontext som studiens empiri, 

tvångsvårdsdomarna, är skapta utifrån. Rättegången som system är konstruerad och 

genomförd till följd av en lagstiftning som av samhällsmedborgare är förgivettagen som 

korrekt och etiskt försvarbar. Omgivningens tilltro till rättssystemets suveränitet skapar 

således dess höga maktposition varpå samtliga aktörer som verkar däri och realiserar makten 

tillskrivs maktburna roller i relation till allmänheten. Dessa aktörer kan anses utgöra maktens 

subjekt. 

 

De maktburna roller som blir framträdande genom den kontext domarna utspelar sig i är 

tydligt sammankopplade med aktörernas professionella ställning. Nämndens makt realiseras 

tidigt i studien i form av expertmakt, vilket synliggörs genom att de besitter möjligheten att 

utifrån den nyanserade bild de har av klienternas livssituation och historik välja att under 
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rättegången endast belysa de argument och påståenden som ger bäst förutsättningar för att 

förvaltningsrätten ska bifalla deras ansökan (jmf Börjesson & Rehn 2009 ss. 17–24). 

Samtidigt blir de skilda ideologiska förhållningssätten hos de professionella återkommande 

även här. Ett exempel på detta är att områden som kriminalitet, familjerelationer och arbete är 

tydligt framträdande i nämndens utsagor även om det fastställs vara av sekundärt värde för att 

bevilja tvångsvård genom att förvaltningsrätten sällan beaktar denna information i sin 

slutplädering (jmf Wallander & Blomqvists 2005). I detta fall blir nämndens framställning av 

klienterna inte bara ett sätt att hävda att deras kunskap om klienterna är den sanna, utan även 

ett sätt att kontrollera framställningen av dem genom att begränsa andra beskrivningar och 

möjliga sanningar (jmf Thomassen 2007 ss. 135–136). Genom nämndens professionella 

ställning och tillgång till vedertagen kunskap om lagstiftningen och om sociala problem blir 

framställningen även svårare att ifrågasätta. En stor del av nämndens framställningar av 

klienterna präglas av hög trovärdighet genom objektiv och hög modalitet vilket gör att 

nämnden tillskrivs en subtil makt som stärker deras maktposition (jmf Skau 2007 s. 35). Att 

nämndens framställningar av klienterna har en så hög trovärdighet att de anses vara 

vedertagna och välgrundade påtvingar inte bara omgivningen utan även klienterna och den 

grupp som är föremål för konstruktionen att uppfatta dem som sanna (jmf Pereira & 

Carrington 2015). I studien blir det därmed tydligt att språket är en framträdande maktteknik 

för de professionella att använda sig utav för att kontrollera framställningen av klienterna.  

 

I relation till de professionellas utsagor, som i stor utsträckning präglas av hög trovärdighet i 

studien, kan deras starka ställning i den rättsliga kontexten skapa förståelse för hur den 

subjektiva modaliteten kan verka stärkande även om det står i kontrast till hur trovärdigheten 

uppfattas (jmf Winther Jørgensen & Phillips 2000 ss. 87–88). I studien är det framträdande 

hur de professionella genom sin givna expertis talar utifrån en position med högt anspråk på 

makt, vilket gör att de som avsändare till påståenden kan anses förstärka innehållets 

legitimitet. Den subjektiva modaliteten återfinns i både förvaltningsrättens och nämndens 

uttalanden i såväl citat [8] där förvaltningsrätten konstaterar att klienten inte klarar av att 

upprätthålla drogfrihet som i citat [2] där nämnden finner att klientens missbruk är av en viss 

art. Att de professionellas påståenden med subjektiva inslag ändå uppfattas ha hög 

trovärdighet som ett resultat av aktörernas yrkestillhörighet gör att de professionellas 

maktposition inte bara stärks utan även skapar utrymme och möjlighet för läsaren att 
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ifrågasätta klienternas uttalanden. De professionellas makt att konstruera gruppen genom att 

kontrollera framställningarna förstärks ytterligare genom att klienterna i sin tur tillskrivs 

mindre trovärdighet relaterat till deras framställningar om sin situation.  

 

Klienternas framställningar, till skillnad från de professionellas, genomsyras av en 

kombination av hög och låg modalitet genom att ordval som uppger [3] och anser [15] 

förekommer. Orden placeras på en relativt låg nivå på den modaliserande hierarkin men 

efterföljs ofta av ordval med högre trovärdighet. Att klienternas påståenden formuleras med 

en inledande låg sanningsgrad gör att den sammantagna informationen de presenterar blir 

möjlig att ifrågasätta. Detta förminskar klienternas möjlighet att bli betrodda samt deras makt 

att påverka läsarens uppfattning om deras situation. Klienternas maktlöshet kan vidare förstås 

utifrån Börjesson och Rehns (2009 ss. 17–24) resonemang kring maktens upplevelser, där det 

subjekt som blir föremål för maktutövning ofta reagerar i form av motstånd eller maktlöshet. 

Klienterna har i de citat som redovisats uttalat sig utifrån en position med lågt inflytande och 

lite makt över situationen. Klienternas yttranden framställs genom den rekontextualisering 

som skett till följd av förvaltningsrättens författande av domarna som mindre trovärdiga i 

förhållande till de professionellas, något som stärker de professionellas tolkningsföreträde 

samtidigt som det försätter klienterna i ett språkligt underläge (jmf Hollander, Jacobsson & 

Sjöström 2000). Huruvida klienternas bemötande kan uppfattas som motstånd eller 

maktlöshet blir därför svårt att ta ställning till då ordvalen som relateras till framställningen av 

vad klienterna anfört kan skapa uppfattningen av klienterna som maktlösa trots ett uttryckligt 

motstånd.  

 

En annan tydlig maktaspekt som är framträdande i domarna är hur förvaltningsrätten besitter 

rätten att inte bara definiera utan även kontrollera de språkliga framställningarna genom att 

negligera klienternas beskrivningar av sin situation (jmf Skau 2007 s. 95). I flertalet av 

domarna framgår hur förvaltningsrätten främst väljer att bemöta och instämma i 

socialnämndens påståenden medan klienternas framställningar endast beaktas i ett fåtal fall 

med ifrågasättande karaktär, vilket går i linje med Jacobssons (2004) studie om den juridiska 

rösten som överordnad. Citat [3] visar ett tydligt exempel på hur förvaltningsrättens makt 

realiseras genom att döma klienten till tvångsvård och därigenom förbise hens förslag och 

upplevelser. I relation till detta framställs klientens påstående som icke-trovärdigt och 

klientens maktlöshet blir framträdande trots det uppvisade motståndet. Detta är ett tydligt 
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exempel på den paternalism som Palm (2009) diskuterar där klienternas självbestämmanderätt 

uppmanas samtidigt som man i domarna återkommande ifrågasätter klienternas förmåga att 

fatta korrekta beslut och klara av frivilliga insatser. Sammantaget blir de professionellas 

värderingar och normer i form av antaganden som aktualiseras i termer av är och har (se den 

modaliserande hierarkin) styrande i form av språkliga attribut. Makten aktualiseras 

följaktligen genom att de framställningar som formuleras blir styrande i samhället och 

därigenom bidragande till att konstruera missbrukare som grupp (jmf Fairclough 2010 ss. 25–

26). 

 

6. Diskussion 

Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka hur såväl de yrkesverksammas som 

klienters utsagor och framställningar i domar avseende tvångsvård med stöd av LVM kan 

bidra till att konstruera missbrukare som grupp. Framställningarna har även utgjort material 

för att analysera och synliggöra de professionellas makt gentemot individen. Av studiens 

resultat har det sammantaget framkommit att samtliga aktörers uttalanden i hög grad kan 

bidra till att konstruera missbrukare, dels genom den konkreta information som presenteras 

men även genom omkringliggande ordval och meningsuppbyggnader. Ett gemensamt mönster 

i samtliga domar är hur klienterna i relation till de professionella aktörerna tillskrivs mindre 

trovärdighet, något som skildrar den ojämna maktrelation som återfinns i den rättsliga 

kontexten. Språket i domarna utgör således ett tydligt maktverktyg som skapar och 

upprätthåller konstruerade föreställningar om missbrukare som grupp.  

 

Studiens resultat och analys visar hur ideologiska förhållningssätt influerat val av information 

och beskrivningar relaterade till klienternas egenskaper och situation. Professionellas 

subjektiva värderingar kan således styra över vad som anses vara relevant att inkludera i 

domarna, något som även påverkar hur gruppen kan komma att konstrueras. Det kan därför 

vara av vikt att diskutera och reflektera över hur legitimt och etiskt försvarbart det är att 

nämnden har makt att utifrån sina subjektiva värderingar inkludera beskrivningar av 

klienterna som inte är av direkt relevans för att bevilja tvångsvård. Ett framträdande exempel 

är hur bristande familjerelationer lyfts in som argument för tvångsvård, vilket i realiteten 

endast bidragit till att beskriva dysfunktionella egenskaper hos klienterna då 

förvaltningsrätten inte valt att beakta informationen. Detta kan förstås i relation till 
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Gustafssons (2001) studie av hur tvångsvårdslagstiftningens vaga rekvisit ger utrymme för 

subjektiva värderingar och godtyckliga faktorer. Med föregående resonemang i beaktning 

anser vi att nämndens utsagor i vissa fall kan uppfattas mer som en möjlighet att uttala sig om 

och inkludera negativa personlighetsbeskrivningar än som genuint bidragande information om 

klienternas vårdbehov. Genom att vi beaktar nämndens utsagor som grundade på ett 

professionellt utfört arbete kan vi ställa oss frågan om nämndens uttalanden, som ett sätt att 

hävda kunskap och visa expertis, riskerar att bli på bekostnad av klienterna.  

 

Vidare har vi funnit att domarnas sammansättning och struktur varierat, vilket är en intressant 

aspekt att diskutera i relation till deras inverkan på konstruktionen av missbrukare som grupp. 

Domarna har innehållsmässigt skilt sig då en del endast kortfattat har sammanställt samtliga 

aktörers anföranden, medan andra detaljerat har redovisat argument rörande rekvisiten i 4 § 

LVM med utförliga uttalanden från såväl de professionella som från klienten. Med kortfattade 

utsagor får läsaren och omgivningen mindre utrymme att ifrågasätta och skapa sig en 

nyanserad och tillåtande uppfattning av individen då kontextuella beskrivningar och 

orsaksförklaringar ofta utelämnas. Vår uppfattning är att otydliga eller utelämnade 

orsaksförklaringar kan bidra till att läsaren drar egna slutsatser utifrån tidigare förgivettagna 

föreställningar som grundats i samhällets stereotypa syn på missbrukare. Nämnden är således 

kapabel att producera, medan förvaltningsrätten möjliggör och ger upphov till att reproducera 

stereotypa uppfattningar. Detta resonemang visar enligt oss på hur de professionellas makt 

kan förstås, något som ytterligare synliggjorts genom de olika synsätt och uppfattningar av 

klienternas vårdbehov som presenteras i domarna. Vad som framkommit är hur klienterna 

återkommande yrkat på att frivillig vård är genomförbar och tillräcklig, medan nämnden och 

förvaltningsrätten ifrågasatt klienternas insikt och trovärdighet genom att argumentera för 

samt bevilja tvångsvård. I relation till detta blir makten tydlig genom att de professionella 

genomgående besitter ett tolkningsföreträde och har rätten att besluta vad som är bäst för 

klienten utan att ta hänsyn till vad klienten själv uppger är behövlig och lämplig vård. 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat hur de professionella som utifrån 

missbruksrelaterad tvångsvård verkar inom rättsväsendet ges makten att konstruera 

missbrukare som grupp då rättsväsendet av samhället har en grundläggande legitimerad makt.  

Den tidigare forskning som presenterats i uppsatsen har visat att stereotypa och ideologiska 

förhållningssätt hos yrkesverksamma inom socialt arbete är förekommande. Det framgår dock 
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att det återfinns ett begränsat utbud av studier som riktar sig till professionellas beskrivningar 

av klienter i rättsliga sammanhang, något som vårt studieresultat kan bidra med. Vår studie 

visar att det inte bara är vad som sägs utan hur det sägs som får betydelse för konstruktionen 

av missbrukare som grupp, där de professionellas makt realiseras genom det 

tolkningsföreträde som den höga modaliteten medför. Resultatet skulle därför med fördel 

kunna utgöra material för ett reflekterande förhållningssätt hos de professionella som på olika 

sätt bedriver socialt arbete. Att reflektera över såväl bemötande som över den konstruerande 

makt yrkesrollen medför skulle kunna bidra till att jämna ut maktförhållanden där 

professionella har behörighet att uttala sig om individer och således förbättra relationen 

mellan yrkesverksamma och klienter. Vår studie visar slutligen att ett mer objektivt och 

enhetligt arbetssätt avseende utredningar och rättsliga förfaranden behövs för att inte låta 

konstruktionen av missbrukare som grupp baseras på professionellas subjektiva och 

stereotypa språkliga handlingar. 

 

6.1 Reflektioner kring utförandet samt förslag till vidare forskning 

Då studiens material är en rekontextualisering av de utsagor som presenterats i den muntliga 

förhandlingen har en tolkning av aktörernas framställningar redan gjorts, vilket innebär att vi 

inte haft möjlighet att ta del av vilken information och vilka delar som eventuellt har 

utelämnats. Det kan därför vara av vikt att lyfta fram hur våra tolkningar utifrån den kritiska 

diskursanalysen kan ha baserats på ett ofullständigt material som förvaltningsrätten haft 

tolkningsföreträde till. En annan aspekt vi anser värd att belysa är hur urvalet av domar i hög 

grad påverkat studiens material, vilket betyder att studier av andra domar hade kunnat ge 

annorlunda resultat. Slutligen är studiens analys präglad av våra tolkningar och innebär 

således att studiens analys och slutsatser hade kunnat se annorlunda ut om den utförts av 

andra.  

 

Med ovan förda resonemang i beaktning kan vi genom studiens resultat visa på vikten av att 

studera språkets betydelse vidare då ordval och meningsuppbyggnader haft en framträdande 

inverkan på hur vi talar om och uppfattar olika fenomen, diskurser. Då det empiriska 

materialet vi analyserat är en rekontextualisering av samtliga aktörers utsagor i rättegångar 

finner vi att det hade varit intressant att studera vad som i realiteten sägs vid de muntliga 

förhandlingarna och vad som sedan inkluderas i den upprättade offentliga domen. En 

jämförande studie av denna karaktär skulle kunna bidra med ytterligare förståelse för den 
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konstruerande makt de professionella besitter samt hur språket kan komma att påverkas 

genom en konvertering från tal till text. Andra relevanta forskningsområden utifrån studiens 

resultat är dels hur klienterna upplever de framställningar som skildras i domarna och dels 

deras upplevelse av att bli konstruerade utifrån framställningarna. 
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