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Sammanfattning  
Syftet med studien är att belysa hur personer med missbruksproblematik skildras i LVM-domar, 

genom att undersöka socialnämndens och den enskildes yrkanden och anföranden samt 

förvaltningsrättens bedömning ur ett maktteoretiskt och socialkonstruktionistiskt perspektiv. 

Vidare ämnar studien att undersöka hur dessa utsagor förhåller sig till varandra. Studien 

genomförs med en kvalitativ ansats och en diskursanalytisk metod utifrån följande språkliga 

verktyg; modalisering, processer, ordval, passiv form samt nominalisering. Utifrån studiens 

socialkonstruktionistiska utgångspunkt betraktas språket i domarna som både konstruerat och 

konstruerande. Studiens empiri utgörs av två LVM-domar inhämtade från en förvaltningsrätt 

belägen i en medelstor stad i Sverige. Sammanfattningsvis visar studien att parternas utsagor 

kan få varierande grad av sanningsanspråk och trovärdighet, beroende på textens uppbyggnad 

och ordval. Vidare blir olika grupper, i det här fallet socialnämnden, förvaltningsrätten (jurister) 

och läkare, genomgående så kallade privileged speakers med ett särskilt tolkningsföreträde, 

vilkas expertis och utlåtanden ofta utgör en slags oemotsagd vetskap. Det tydliggörs också hur 

det förekommer maktskillnader även mellan dessa grupper. I de två analyserade fallen visar 

resultatet att det är olika parter som har det främsta tolkningsföreträdet. Gemensamt för de båda 

fallen är dock att personen med missbruksproblematik tillskrivs minst makt, trovärdighet och 

grad av sanningsanspråk och således hamnar längst ner i kedjan. En viktig slutsats i studien är 

att personer med missbruksproblematik konstrueras på skilda sätt i domarna, beroende på 

ordval, meningsuppbyggnad och aktuell diskurs. Språket är i domarna ett konstruerande 

maktverktyg som skapar, återskapar och upprätthåller föreställningar om missbrukaren. 

Nyckelord: LVM, förvaltningsrätten, diskursanalys, socialkonstruktionism, makt, missbrukare 
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Abstract 

The aim of this study is to illustrate how people with drug abuse problems are being depicted 

in drug courts, by examining the statements of the social welfare board and the individual, and 

the drug courts evaluation and judgement. These statements are being examined from power 

theories and a social constructionist perspective. Furthermore, the study aims to examine how 

these statements relate to each other. The study has a qualitative approach based on a discourse 

analytical method with following analytical tools; modality, processes, terminology, passive 

sense and nominalization. Based on the social constructionist perspective, the language in the 

verdicts is considered as both constructed and constructing. The empirical data consists of two 

verdicts concerning compulsory drug treatment, acquired from a drug court located in a 

medium-sized city in Sweden. In conclusion, the parties' statements may include varying 

degrees of truth and credibility, depending on structure and word choices. Further, different 

groups, in this case the social welfare board, the drug court (lawyers) and doctors, throughout 

the study is given the role of so-called privileged speakers with a special interpretative 

prerogative, whose expertise and opinions are often a kind of unchallenged knowledge. It is 

also evident how there are power differences even between these groups. I the two analyzed 

cases, the results show that different parties have the primary interpretative prerogative. 

Common to both cases is that the person with drug abuse problems are attributed to the least 

power, credibility and degree of truth, and thus end up at the bottom of this chain. A key finding 

in the study is that people with drug abuse problems are constructed in different ways in the 

verdicts, depending on the choice of words, sentence structure and current discourse. The 

language in the verdicts becomes a power tool that create, recreate and maintain beliefs about 

the abuser. 

Keywords: Compulsory treatment, discourse analysis, social constructionism, power, drug 

abuser 
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Inledning 

Bruk av substanser med sinnesförändrande egenskaper har förekommit långt tillbaka i historien 

och i de flesta samhällen. Så tidigt som 3000 år f. Kr har det genom arkeologiska fynd 

konstaterats att det förekom vinjäsning i olika delar av världen (Johnsson, Laanemets & 

Svensson, 2009, s. 14f). Vad gäller alkohol- och droganvändning i Sverige dominerades 

samhällssynen under 1900-talets första hälft av att alla individer skulle bidra till samhället och 

kunna försörja sig själva och sin familj genom arbete. Individer med alkohol- och drogproblem 

betraktades därför som avvikare från denna norm, då dessa inte ansågs vara förmögna att uppnå 

dessa förväntningar. De sågs som en belastning för samhället, för vilka samhället behövde ha 

en fostrande och moraliserande roll i strävan efter att de skulle återgå till att bli goda arbetare. 

I takt med välfärdssamhällets framväxt under 1900-talets andra hälft skedde en 

perspektivförskjutning (SOU 2011, s. 15ff). Under 1960-talet erkändes det okontrollerade och 

överdrivna användandet av alkohol och droger som ett individuellt och socialt problem, där 

begreppet missbruk blev allmänt accepterat (Tops, 2009, s. 34). Det växte fram en mer 

mångfacetterad syn på missbruket och samhällets roll övergick från fostrande och 

kontrollerande till mer omhändertagande. I dag motiveras den svenska missbruksvården utifrån 

välvilliga argument som bygger på individens bästa snarare än samhällets strävan efter social 

ordning och disciplin (Berglund & Gerdner, 2009; SOU 2011, s. 15ff). Synen på missbruk och 

missbrukare varierar således över tid då den präglas av och återspeglar rådande strukturer och 

uppfattningar i samhället. 

I dagens Sverige finns det tusentals människor, vars användande av av alkohol och droger 

benämns och klassificeras som missbruk. År 2009 beräknades ca 780 000 personer över 18 år 

ha ett pågående missbruk eller beroende (Socialstyrelsen, 2015, s. 15). Fenomenet missbruk är 

ständigt föremål för diskussioner, definitioner och omdefinieringar och är därför inget som är 

en gång för alla givet. Det finns flera olika manualer samt teoretiska och ideologiska traditioner 

som definierar missbruk (Johnsson et al., 2009, s. 14f). Idag används oftast diagnosmanualen 

DSM-IV och dess kriterier. För att ett missbruk ska förekomma krävs att minst en av följande 

fyra kriterier är uppfyllda under en tolvmånadersperiod; 1) upprepad användning av alkohol 

eller narkotika som leder till misslyckande att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan 

eller i hemmet, 2) upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, 

exempelvis vid bilkörning eller i arbetslivet, 3) upprepade kontakter med rättsväsendet till följd 

av missbruket, 4) fortsatt användning trots återkommande problem (Socialstyrelsen, 2015, s. 

148). Begreppet missbruk associeras dock till en bredare beskrivning än vad som framgår av 

ovanstående definition och till särskilda föreställningar av dessa relaterade till rådande sociala 

normer och värderingar. I samhället råder olika diskurser som rymmer olika sätt att betrakta 

och tala om fenomenet (Johnsson et al., 2009, s. 14). Svensk forskning tyder på att våra 

föreställningar kring missbrukaren har pendlat mellan två olika förhållningssätt och diskurser 

– antingen har denne setts som ett offer som oförskyllt har hamnat i missbruk, eller som en 

syndabock som medvetet har valt att missbruka och som förtjänar omgivningens förakt (Sahlin, 

1994, s. 310ff). Även liknande internationell forskning, med syftet att undersöka hur 

missbrukaren skildras i media, visar att denne skildras som syndare, den sjuka, det sociala 

problemet eller som den kriminella. Missbrukare anses dessutom vara svaga och oförmögna att 

komma tillrätta med sina problem (Beccaria, Bujalski, Hellman, Lemmens & Rolando, 2014). 

Det till synes objektiva begreppet missbruk tillskrivs och förstås därmed med subjektiva 

innebörder som inbegriper mer än ovan beskriven definition.  

Forskning tyder på att våra föreställningar om missbruk refererar till personer med en viss 

personlighetstyp och med särskilda egenskaper – “missbrukaren”. Vidare visar forskning att 

dessa föreställningar kring missbrukaren påverkar hur vi talar om, agerar och bemöter dessa 
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personer (Carrington & Pereira, 2015; Mattsson, 2005; Tupper, 2012). Däremot saknas 

forskning gällande hur föreställningar kring denna målgrupp påverkar hur dessa individer 

bemöts, skildras och blir betrodda i rättsliga sammanhang, ur ett tvångsrättsligt perspektiv. 

Eftersom samhällets tvångsingripanden gällande denna målgrupp motiveras utifrån en 

välfärdslogik, innebär det att samhället tilldelas en särskild maktposition och ett 

tolkningsföreträde i frågan om vad som är bäst för denne mot den enskildes vilja (Berglund & 

Gerdner, 2009, s. 7f). Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall [LVM] är den lag 

i Sverige som möjliggör sluten tvångsvård av vuxna missbrukare som riskerar att fara illa på 

grund av sitt missbruk. Domstolens bedömning styrs av specifika normer och värden som 

vägleder rätten i vad som legitimerar ett tvångsomhändertagande. I det tvångsrättsliga 

sammanhanget skapas således en särskild diskurs som gör att vissa uttalanden och bedömningar 

betraktas som riktiga och naturliga, vilket resulterar i olika maktpositioner utifrån de ramar som 

diskursen sätter.  

I Regeringsformen 1 kap. 2 § och 9 § (1974:152) [RF] regleras att svensk lagstiftning och 

myndighetsutövning ska utövas på ett objektivt, sakligt och neutralt sätt. Det innebär således 

att föreställningar inte ska påverka en rättslig bedömning gentemot den enskilde. Frågan är om 

detta, mot bakgrund av forskning visar att föreställningar påverkar talet och bemötandet av 

missbrukare, kan garanteras och säkerställas i en normstyrd organisation som tillämpas på 

tvångsrättsliga grunder? Det är därför intressant att, genom språket, undersöka om 

föreställningar om missbrukare inverkar vid LVM-förhandlingar och hur dessa påverkar och 

påverkas av aktuella diskurser och maktaspekter, trots lagstiftning som föreskriver objektivitet 

och saklighet vid domstolsärenden. Språket kan ses som konstruerande genom att innebörden 

av fenomen först får betydelse och mening genom språkanvändningen. Det resulterar i 

uppkomsten av allmängiltiga och meningsbärande innebörder av fenomen, så som 

“missbrukare”, vilka påverkar talet om målgruppen (jfr Bergström & Boréus, 2012, s. 28). Det 

är där av möjligt, mot bakgrund av vad tidigare forskning visat, att dessa aspekter återspeglas 

och att missbrukaren konstrueras på ett specifikt sätt genom språket i LVM-domars skilda 

utsagor. Att undersöka hur användningen av språket i LVM-domar framställer och därmed 

konstruerar missbrukaren på ett specifikt sätt, är intressant och relevant då detta inte belysts 

tidigare i varken nationell eller internationell forskning ur ett diskursivt perspektiv.  

Syfte-och-frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att belysa hur missbrukare konstrueras i LVM-domar, genom 

att undersöka socialnämndens och den enskildes yrkanden och anföranden samt 

förvaltningsrättens bedömning ur ett maktteoretiskt och socialkonstruktionistiskt perspektiv. 

 Hur konstrueras missbrukare genom de språkliga verktygen modalisering, processer, 

ordval, passiv form och nominalisering? 

 Hur förhåller sig de tre olika parternas utsagor till varandra? 

 

Uppsatsens disposition avseende tolkningsramen innehåller tre övergripande rubriker; 

Tvångsvård enligt LVM, makt och socialkonstruktionistiska utgångspunkter. Dessa redogör 

dels för teoretiska utgångspunkter, dels för tidigare forskning och vilka presenteras på ett 

integrerat sätt i tolkningsramen för att de olika delarna ska följa en röd tråd efter relevanta 

teman. Tolkningsramen första rubrik beskriver hur tvångsvården enligt LVM regleras juridiskt 

för att visa hur och under vilka omständigheter LVM tillämpas. I kapitlet beskrivs även domens 

utformning, för att underlätta läsningen i kommande avsnitt. Under följande rubrik makt 

presenteras olika maktteorier som är av vikt för att förstå rättssystemets maktstrukturer, hur 
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makt positioneras mellan olika grupper och individer samt hur makt legitimeras inom ramen 

för tvångsvård. Slutligen redogörs för studiens socialkonstruktionistiska utgångspunkter och 

som inkluderar en teoretisk genomgång av språkets betydelse och makt, begreppet 

kategorisering samt en redovisning av tidigare forskning gällande föreställningar om kategorin 

missbrukare. Samtliga delar av tolkningsramen är relevanta för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar genom att dessa bidrar till en gemensam förståelse kring det sammanhang och 

den kontext som missbrukaren befinner sig i när denne blir föremål enligt LVM. 

Tvångsvård-enligt-LVM 
I 5 kap. 9 § socialtjänstlagen (2001:453) [SoL] föreskrivs att socialnämnden har ett ansvar för 

att missbrukaren får den hjälp och det stöd som den behöver för att komma ifrån sitt missbruk. 

I paragrafen betonas även att vården ska planeras och genomföras i samförstånd med den 

enskilde och att vården så långt som möjligt ska erbjudas i frivilliga former. Om den enskilde 

dock motsätter sig den vård som denne bedöms vara i behov av kan tvångsvård beredas enligt 

2 § LVM. Tvångsvårdens syfte är i enlighet med 3 § LVM att genom behövliga insatser 

motivera individen till fortsatt behandling på frivilliga grunder. LVM är således ett komplement 

till SoL, då grundtanken och huvudregeln för vård av missbrukare är att den ska bedrivas på 

frivilliga grunder (Alfvengren, 2014, s. 163). Om socialnämnden dock får kännedom om att det 

finns skäl att bereda tvångsvård ska nämnden inleda utredning enligt 7 § LVM för att undersöka 

om skäl för LVM föreligger. Utredningen undersöker om den enskilde uppfyller de rekvisit 

som regleras i 4 § LVM, vilken består av en generalindikation och tre specialindikationer. För 

att besluta om tvångsvård måste samtliga delar i generalindikationen samt minst en av 

specialindikationerna vara uppfyllda. I 4 § första stycket LVM står att läsa:  

Tvångsvård skall beslutas om, 

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

behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk, 

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

3. han eller hon till följd av missbruket 

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

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

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

 

Generalindikationen återges i 4 § första stycket 1-2 LVM, vilken innebär att tvångsvård kan 

beredas i de fall där individen har ett fortgående missbruk och då vård inte kan beredas på 

frivillig väg. I punkt 1 innebär ett fortgående missbruk av alkohol att missbruket har någon form 

av en varaktig karaktär och att det således inte är tal om tillfällig konsumtion. Vad gäller 

narkotika innebär ett fortgående missbruk allt icke-medicinskt bruk av narkotika och då allt 

injektionsmissbruk samt dagligt eller så gott som dagligt missbruk oberoende av intagningssätt 

och medel. Ett fortgående missbruk av flyktiga lösningsmedel innebär ett dagligt eller annars 

regelbundet återkommande missbruk genom inandning i berusningssyfte. I punkt 2 understryks 

att LVM blir aktuellt då vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt SoL eller på något annat sätt. 

“På något annat sätt” innebär att samtliga tillgängliga vårdinsatser enligt annan lagstiftning 

måste prövas innan LVM blir aktuellt, även de insatser som finns i privat regi, exempelvis 

Anonyma Alkoholister (AA) eller Anonyma Narkomaner (NA). Punkten innebär således att 

tvångsvård, som beskrivet ovan, endast bereds som en sista utväg då vårdbehovet inte kan 

tillgodoses på frivilliga grunder. LVM kan dock beredas även om den enskilde samtycker till 

frivillig vård, i de fall som det finns anledning att ifrågasätta samtyckets allvarsgrad. För att 

bedöma om vårdbehovet kan tillgodoses enligt SoL eller på annat sätt utgår domstolen oftast 

ifrån följande sakförhållanden; om missbrukaren inte samtycker till eller vägrar vård, om denne 

tidigare har återfallit i missbruk, om denne tidigare har misslyckats i sina försök att komma 
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ifrån missbruket eller tidigare har avbrutit eller avvikit från frivillig vård (Alfvengren, 2014, s. 

164ff; Lundgren, Sunesson & Thunved, 2014, s. 445ff). 

 

De tre specialindikationerna står att läsa i 4 § första stycket 3 a-c LVM. Indikation a 

(hälsoindikationen) innebär om den enskilde till följd av missbruket exempelvis låter bli att äta 

eller utsätter sig för allvarlig yttre fara genom att riskera att råka ut för någon olycka eller frysa 

ihjäl. Sjukdom eller skada behöver ännu inte ha inträffat för att indikationen kan tillämpas. 

Indikationen kräver att hälsorisken objektivt kan påvisas medicinskt. Indikation b (den sociala 

indikationen) möjliggör ingripanden i ett tidigt skede, då den genom en helhetsbedömning ser 

till den enskildes fortsatta liv. Indikationen ser till om missbrukaren är på väg att hamna i ett 

socialt utanförskap till följd av missbruket eller om missbruket dominerar dennes livsföring. 

Vidare bedöms om den enskilde till följd av missbruket är nära att helt slås ut från 

arbetsmarknad, utbildning eller boendemarknad samt om denne inte längre kan upprätthålla 

normala sociala relationer. Indikation c (skaderekvisitet) avser dels risken för självmord, dels 

risken för att missbrukaren allvarligt skadar någon annan än sig själv. Med begreppet närstående 

menas främst anhöriga men även de fall där en beroendeställning föreligger. 

 

Om socialnämndens utredning visar att individen uppfyller ovanstående kriterier enligt 4 § 

LVM ska socialnämnden ansöka om vård hos förvaltningsrätten, som sedan tar beslut i ärendet 

(5 § och 11 § LVM). Vid förhandlingen som förs och beslutet som fattas utgår förvaltningsrätten 

från socialnämndens utredningsmaterial kring den tilltalade som stöd i yrkandet om att LVM 

bör beredas (Alfvengren, 2014, s. 173f). Efter förhandlingen skrivs förvaltningsrättens slutliga 

och formella avgörande ut i en dom, vilken sammanfattar den juridiska processen. LVM-domar 

följer, liksom alla slags texter, en särskild form och struktur utifrån olika delar, som utgör en 

egen sorts genre (jfr Cranny-Francis, Kirkby, Stavropoulos & Waring, 2003, s. 106). En LVM-

dom utgår oftast ifrån följande form: Först redogörs vilka som är sökande part (socialnämnd i 

aktuell kommun), vem som är motpart (den enskilde) och dennes offentliga biträde om det finns 

ett sådant samt vad saken gäller (i dessa fall beredande av vård enligt LVM). Efter en kort 

sammanfattning om domens avgörande ges en skriftlig bakgrund, yrkanden och ibland delar av 

den sociala utredningen från sökande part samt vilka rekvisit (indikationer) som de åberopar. I 

de fall det hålls en muntlig förhandling redogörs även för de muntliga anföranden från såväl 

sökande part, som från motpart för egen del och/eller genom dennes offentliga biträde. Slutligen 

redogörs för förvaltningsrättens bedömning och slutsats följt av information om hur man kan 

överklaga beslutet. 

 

Makt 

Följande avsnitt ämnar beskriva på vilka olika sätt den diskursiva makten manifesteras, dels i 

ett övergripande större socialt sammanhang och hur makt mellan individer och grupper kommer 

till uttryck, dels hur makten kommer till uttryck inom tvångsvård. Avsnittet inleds med en 

generell beskrivning av maktbegreppet följt av hur olika individer och grupper i samhället 

positioneras makt i olika sammanhang. Vidare redogörs för rättssystemets maktstruktur samt 

en avslutande presentation av tvångslagstiftningens makt och legitimitet, mot bakgrund av 

forskning.  

 

Börjesson & Rehn (2009, s. 8, 10) beskriver begreppet makt som något som verkar finnas 

överallt och ingenstans i mer eller mindre synliga former. Maktutövning kan enligt författarna 

anta tre dimensioner; Maktens tekniker (de olika sätt som makt manifesteras i omgivningen), 

maktens subjekt (de olika maktpositioner som individen kan inta i det sociala livet) och maktens 

upplevelser (på vilka sätt makten ger sig till känna). Makt är inget man har, utan snarare något 

man gör och ett sätt att tala om saker, relationer eller händelser. Detta varierar mellan olika 
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sociala sammanhang och vävs sedan ihop i en större diskurs vilken reproduceras i samhället. 

Vidare beskriver författarna makt som förhållandet mellan två parter, både på individ- och 

gruppnivå, där den ene otvetydigt har makt över den andre och kan tvinga denne att göra något 

(Börjesson & Rehn, 2009, s. 18f, 21, 30, 45ff). Begreppet makt får å ena sidan ofta en negativ 

värdeladdning som eventuellt innebär att människor värjer sig mot att bli föremål för andras 

maktanvändning, å andra sidan en positiv laddning i de fall makten är produktiv och möjliggör 

skeenden, exempelvis då socialarbetaren har makt att ge klienten möjligheter (Skau, 2003, s. 

35; Johnsson, Laanemets & Svensson, 2008, s. 69). Innebörden av begreppet makt är således 

bred samtidigt som den är mer eller mindre synbar samt kan ta sig olika uttryck och upplevas 

på olika sätt. Makt kan förekomma såväl mellan individer, som mellan grupper och vidare i ett 

större socialt sammanhang (samhället).  

 

Börjesson & Rehn (2009, s. 21ff) beskriver att tre saker kan ge grupper eller individer makt; 

samhällsposition, pengar och expertis. Författarna hävdar att makt gärna tillskrivs någon individ 

eller grupp. Exempel på sådana individer eller grupper är läkare och jurister, vilkas vetande och 

expertis sällan ifrågasätts till följd av blotta titeln (Börjesson & Rehn, 2009, s. 23). Dessa 

personer kallas i den foucaultianska litteraturen för privileged speakers (Börjesson, 2003, s. 

94). Vidare beskriver Skau (2003, s. 36ff) att makt inte behöver utövas för att existera utan 

består i själva möjligheten att få sin vilja igenom, vilket manifesteras på så vis att det oftast i 

mötet mellan hjälpapparaten (professionsutövaren) och klienten är den förstnämnde som har 

mest makt att få sin vilja igenom. I många fall uppstår konflikter mellan de inblandade viljorna 

då det eventuellt förekommer olika uppfattningar om vilka mål som finns med interaktionen 

och hur dessa ska uppnås. Vid en sådan konflikt har hjälpapparaten en särskild makt som 

grundar sig i en ekonomisk, rättslig, kulturell och ideologisk grund vilket möjliggör för att ge 

hjälp – exempelvis bevilja bistånd eller att göra intrång i individers privatliv, eller underlåta att 

göra det. Som stöd för deras agerande finns det värden och normer för vad som ska anses vara 

ett acceptabelt leverne och uppförande. Om någon avviker från normen kan hjälparen falla 

tillbaka på vissa regler om vad som ska eller bör göras (Skau, 2003, s. 37). 

 

Johnsson et al. (2008, s. 69) beskriver denna typ av konflikt, det vill säga kamp om tolkningar, 

som en situation där makten blir tydlig genom tolkningsföreträde. Författarna menar att 

tolkningsföreträde innebär rätten att bestämma vad något egentligen är, något som 

professionsutövare oftast har givet inom uppdra get och organisationen. Vad gäller att ha 

tolkningsföreträde beskriver Thorsén (2010, s. 162) begreppet paternalism, vilket innebär att 

en person, i det här fallet den professionella, anser sig bättre veta vad som är bra för klienten 

och då utövar sin makt för att påverka att denne anpassar sig efter den professionellas krav. 

Författaren menar att det finns olika påverkansmetoder som innehar olika grader av makt, varav 

att tillta tvång är den starkaste och vilken i regel omgärdas av tydliga juridiska villkor. 

Paternalism och påverkansmetod har att göra med människor och sambandet mellan till vilken 

grad den professionella anser att klienten har förmåga att bedöma sitt eget bästa och den 

professionellas ansvar för denne (jfr Thorsén, 2010, s. 163f). Här spelar även språket en 

betydande roll. Skau (2003, s. 68) hävdar att den professionella har makt att oemotsagd tolka 

och beskriva relationen mellan sig själv och klienten och därmed uppfattas dennes tolkning som 

sann. Professionellas tolkningsföreträde över den enskilde är speciellt framträdande i 

domstolsavgöranden, då det genom en prövning görs en tydlig distinktion mellan vad som är 

rätt respektive fel samt avgör vem av parternas anförande som är riktigt. Tolkningsföreträdet 

uppenbaras speciellt i mål som rör tvister mellan myndigheter och enskilda personer, mot 

bakgrund av att myndighetens representanter automatiskt förväntas inneha yrkesmässig 

kompetens om målet i fråga, till skillnad från den enskilde (jfr Skau, 2003, s. 37). Företrädet att 

tolka för med sig konsekvenser för de parter som deltar i en rättslig prövning men också för 



6 
 

samhället i stort – och bör således betraktas som en utgångspunkt för att förstå maktrelationen 

mellan de professionella och samhällsmedborgarna. Nedan presenteras Foucaults maktteorier 

för att teoretisera maktförhållandet mellan rättsstaten och de individer som är föremål för en 

rättslig prövning enligt LVM. 

 

Föreställningarna om vad som är moraliskt och juridiskt rätt varierar och förändras av den 

historiska, kulturella och sociala kontexten. Med det följer normer och uppfattningar om vad 

eller vem som anses vara normalt och rätt respektive avvikande och fel. Föreställningar om 

detta konstrueras dels genom handling, dels via språk. Människors sätt att agera och 

institutioners sätt att fungera både upprätthåller och omstrukturerar normer i samhället 

(Mattsson, 2015, s. 49). Nordborg (1997, s. 171) skriver att lagen reflekterar officiellt 

accepterade värderingar och sociala konstruktioner. Rättstillämpningen blir således ett 

maktmedel för att befästa, skapa och återskapa dessa. Rätten som både konstruerande och som 

konstruerad utifrån föreställningar, är i linje med Foucaults (2003, s. 171) beskrivning av den 

disciplinära makten. Enligt Foucault är den juridiska utövningen underkastad de krav som den 

sociala strukturen ställer, det vill säga hur samhället är organiserat utifrån lagar och regler. 

Omvänt betraktar Foucault rättssystemet som en maktutövning som producerar kunskap. Rätten 

legitimerar vilken kunskap som är sann och allmängiltig och därmed också vad som är rätt och 

fel. Rättssystemet fungerar således som ett normaliserande försök att dressera och fostra 

människor till normalitet och önskvärda beteenden, en så kallad disciplinär makt. Den 

disciplinära makten utövas inte av vem som helst utan främst av personer som innehar en stark 

position i samhället, baserat på status, resurser och expertis (Börjesson, 2003, s. 94; Foucault, 

2003, s. 171). 

Tvångslagstiftningens-makt-och-legitimitet 
För att förstå hur maktutövningen avseende tvångsvård kan ta sig i uttryck behövs det beskrivas 

hur tillämpningen av tvångslagar gällande målgruppen missbrukaren motiveras i olika delar av 

världen. Forskning visar att hanteringen av akut missbruksproblematik i världen skiljer sig åt. 

Över 80 % av världens länder har aktuella lagar för tvångsvård av missbrukare och tillämpar 

tvångslagstiftning aktivt i domstol. Berglund & Gerdner (2009) har sammanställt en översikt 

om tvångsvård vid missbruk, som en del av statens missbruksutredning. I denna översikt har 

bland annat författarna redogjort för hur tvångsvården tillämpas ur ett internationellt perspektiv, 

där synen på tvångslagstiftningen kan placeras i två fack. Den första är att tvångslagen av 

missbrukare placeras inom straffrätten där också bruk och missbruk är kriminaliserat och 

därmed straffbart. Inom denna tvångsrättsliga tradition hänger missbruk starkt samman med en 

moralisk och straffrättslig logik där det primära målet är att minska fortsatt brottslighet. Den 

andra synen placerar sig inom civil tvångsvård (psykiatrisk och social rätt) och bygger på en 

välfärdslogik i syfte att förebygga sociala problem. Stora delar av västvärlden anammar det 

sistnämnda mönstret medan tvångsvård inom straffrätten i främst tillämpas av länder i Afrika, 

Sydamerika och delar av Asien. Beroende på vilket tvångsrättsligt perspektiv som används får 

det konsekvenser för vilka argument som rätten framför samt hur makten legitimeras och tillåts 

att användas (Berglund & Gerdner, 2009, s. 7f). 

Mot bakgrund av att Sveriges tillämpning av tvångsvård för missbrukare placeras inom ramen 

för civilrätten, redovisas här nedan forskning som belyser maktaspekter som kommer till 

uttryck när den enskilde blir föremål för en rättslig prövning av tvångsvård. Moore (2007) 

undersöker hur kanadensiska civilrättsliga domstolar gällande tvångsvård av missbrukare, så 

kallade “drug courts”, argumenterar för ”klientens bästa” ur ett välfärdsperspektiv. Studien 

inriktar sig på att, genom observationer och kvalitativa intervjuer med domare, socialarbetare 

och andra professionella, undersöka hur makten legitimeras och hur tvångsrättsliga insatser 



7 
 

motiveras i rätten. Resultatet visar att argumentet klientens bästa inte enbart bottnar i välvilliga 

principer om klientens bästa utan även principer om social kontroll och disciplin. Klientens 

bästa tenderar att bli synonymt med rättvisa, straff, tvång och kontroll vilket i sin tur legitimerar 

bestraffande insatser som bortser från klientens vilja, frihet och självbestämmande på ett 

otvivelaktigt sätt. Dessa aspekter, menar författaren, är problematiska då det resulterar i att den 

enskilde per automatik blir kastad in i ett maktsystem, som trots föreskrifter och direktiv om att 

individens bästa ska vara avgörande ändå visar att andra intressen spelar roll vid tillämpning av 

tvångsvård (Moore, 2007, s. 56f). Liknande resultat kan utläsas i Arrigos och Williams (2007) 

studie. Studien visar att de professionella inom domstolsväsendet som aktivt tillämpar 

tvångsvård av missbrukare är överens om att vården ska motiveras utifrån ett klientperspektiv, 

vilket till viss del överensstämmer med de argument som vården fattas mot bakgrund av. Dock 

kunde författarna upptäcka att klientens bästa inte uteslutande varit avgörande, utan att vården 

också motiverades utifrån ett samhällsperspektiv som inte nödvändigtvis motsvarade klientens 

bästa (Arrigo & Williams, 2007, s. 59ff). 

 

Socialkonstruktionistiska-utgångspunkter 

Det socialkonstruktionistiska perspektivet växte snabbt i inflytande i och med publiceringen av 

Bergers och Luckmanns (1966) verk ”The Social Construction of Reality - A Treatise in the 

Sociology of Knowledge”. Författarna redogör för den mänskliga socialisationsprocessen ur ett 

konstruktionistiskt synsätt, vilket innebär att individen socialiseras i ett samhälle som 

konstruerats genom sociala samspel. Denna socialisering möjliggörs genom att 

samhällsmedlemmar införlivar kollektiva normer, föreställningar, regler och rutiner. Strukturen 

upprätthålls genom att vanemässiga handlingar och normer upprätthålls av gruppens 

medlemmar så att det skapas gemensamma förståelsegrunder, vilket innebär att en stor 

överhängande majoritet inom gruppen är överens om hur olika fenomen ska betraktas (Berger 

& Luckmann, 1966, s. 183-193). 

 

Vivien Burr (1995 i Philips & Winther Jørgensen, 2000, s. 11f) har fastställt fyra 

vetenskapsteoretiska grundantaganden som det socialkonstruktionistiska perspektivet vilar på: 

 

1. En kritisk inställning till självklar kunskap. En konstruktionistisk utgångspunkt är att vår 

kunskap om verkligheten inte är en avspegling av en objektiv verklighet, utan en 

konstruerad version av verkligheten som baseras på individers föreställningar och normer. 

Det kan således aldrig nås en ”sann” kunskap om en objektiv verklighet, utan fokus 

handlar om att få kunskap om hur människor skapar och förstår den. 

2. Historisk och kulturell kunskap skapas i specifika kontexter. Mot bakgrund av att våra 

föreställningar skapas i en historisk, kulturell och social kontext, är vår syn på kunskap 

föränderlig över tid. 

3. Samband mellan kunskap och sociala processer. Individers föreställningar och sätt att 

uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala samspel, vilka frambringar kollektiva 

normer, regler och gemensamma uppfattningar om vad som är rätt och naturligt respektive 

felaktigt. 

4. Samband mellan kunskap och social handling. I ett samhälle med bestämda världsbilder 

och klara uppfattningar om vad som är rätt respektive fel, resulterar det i att vissa 

handlingar betraktas som naturliga medan andra handlingar blir otänkbara. Vår syn på 

verkligheten styr således individer att agera i enlighet med våra föreställningar om vad som 

är sant och riktigt.  

Ovanstående antaganden utgör studiens utgångspunkter avseende synen på språket i domarna. 

I denna studie studeras språkets betydelse avseende hur missbrukaren konstrueras. Ett 
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konstruktionistiskt perspektiv på språket innebär att det inte går att skilja på språk och 

verklighet. Språket fungerar konstruerande och avbildande av verkligheten och det kan således 

beskrivas representera verkligheten (jfr Bergström & Boréus, 2012, s. 28). Även Börjesson 

(2003, s. 72) beskriver att språket inte bara är en kanal genom vilken fakta om omvärlden 

förmedlas, det konstituerar världen och ger den mening. 

Begreppet diskurs innebär olika sätt att prata om något, vilket således innebär olika sätt att tänka 

om något och som vidare kan påverka vårt språk och våra handlingar (Cranny-Francis et al., 

2003, s. 92f). Börjesson (2003, s. 19ff, 70) beskriver diskursen som en reglerad samtalsordning 

vars innehåll och form styrs av historiskt och kulturellt givna regler eller normer, vilka 

bestämmer vad som är socialt och kulturellt sant eller trovärdigt. Resultatet av diskurser leder 

till att de som inte passar inom denna ”normala” ram utesluts. Foucault hävdade att diskurser 

fyller en kontrollerande funktion av människor via utestängningsmekanismer, vilket gör att 

diskurser även måste förstås i relation till makt. Skiljelinjen mellan de inkluderade kontra de 

utestängda bör ses som en maktrelation, som resulterar i att vissa människors möjligheter i 

samhället antingen utökas eller begränsas av rådande maktstrukturer. Det beror ofta på vilken 

”sida” av ett uttalande individen står, om denne talar eller blir talad om (Bergström & Boreús, 

2012, s. 358ff). 

Att studera diskurser och sociala konstruktioner i tal och yttranden innebär att fundera över vad 

som sägs, hur det sägs och hur det skulle kunna sägas på ett annat sätt. På så vis innebär talet 

om diskurser en utgångspunkt i att orden inte avspeglar världen, utan ordnar den, samt att 

språket skapar, reglerar och upprätthållet sociala verkligheter (jfr Hyldgaard, 2008, s. 195ff). 

Att ifrågasätta olika beskrivningar och diskurser menar Jacobsson, Thelander & Wästerfors 

(2010, s. 85) kan modifiera etablerade sanningar eller forma ytterligare nya diskurser. Mot 

bakgrund av att språkbruket konstruerar, ordnar och ger verkligheten mening är det av vikt att 

redogöra för hur gemensamma förståelsegrunder skapas, upprätthålls samt förändras. Språket 

speglar inte en objektiv eller given verklighet utan återspeglas av rådande diskurser. Här nedan 

presenteras begreppet kategorisering för att beskriva hur normer, värderingar och 

föreställningar införlivas och i missbruksdiskursen - vilka är av betydelse för att förstå språket 

i domarna.  

Kategorisering 

Kategorisering är en grundläggande social mekanism i syfte att förenkla inflödet av information 

och för att vi lättare ska förstå vår omvärld. Människan kategoriserar saker, människor och 

situationer för att uppleva tillvaron som meningsfull och ordnad. Individer börjar konstruera 

kategorier tidigt i socialisationsprocessen som sedan successivt blir förstärkta eller motbevisade 

av omgivningen. Det är sedan mot bakgrund av dessa kategoriseringar som människan 

begripliggör, organiserar och reagerar i olika situationer. Kategorier skapas i samvaro med 

andra och resulterar i en typ av kollektiv förståelse, det vill säga att det skapas gemensamma 

överenskommelser om hur olika fenomen ska förstås (Mattsson, 2015, s. 41). Kategorier är 

dock inte bara produktiva utan även styrande, genom att människan begränsas att tänka och 

förstå omvärlden på ett visst sätt mot bakgrund av dem. Med kategoriseringsprocesser följer 

ofta en risk för att det skapas stelbenta och förenklade inre bilder av grupper och medlemmars 

egenskaper, så kallade stereotyper (Cranny-Francis et al., 2003, s. 140f). Kategorier är strategier 

för att skapa förutsägbarhet och mönster av omvärlden samtidigt som de begränsar individers 

sätt att betrakta den. 

Innehållet i kategorier beskriver inte en objektiv sanning och kunskap, utan det är snarare så att 

vår kunskap och bild av verkligheten är produkter av rådande kategorier. Kategorier har en 
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moraliserande effekt då de påverkar våra uppfattningar om vad som är naturligt och riktigt. Om 

kategorier och sociala handlingar inte överensstämmer med våra föreställningar innebär det 

konkreta sociala konsekvenser, ofta i form av ifrågasättande eller förvirring (Philips & Winther 

Jørgensen, 2000, s. 12). 

Föreställningar-om-missbruk-och-missbrukare 

En kategori som omgärdas av särskilda normer, värderingar och föreställningar är missbrukare. 

Forskning visar att det finns olika sätt att se på missbruk, det vill säga olika diskurser. Tupper 

(2012, s. 482ff) hävdar att det existerar ett samhälleligt ”paradigmkrig” gällande synen på 

missbruksproblematik och hur den enskilde missbrukaren ska betraktas och behandlas. 

Missbruk har sedan cirka ett århundrade och internationellt sett betraktats som ett 

sjukdomstillstånd och den enskilde missbrukaren har behandlats med medicinska 

behandlingsmetoder för sina beroendeproblem. Andra diskurser som börjat få inflytande och 

som börjat konkurrera med den biologiska diskursen är de psykologiska och sociala 

perspektiven. Forskningsläget visar att ett flertal forskare är eniga om denna utveckling och 

förskjutning av paradigmet (jfr Tupper, 2012, Carrington & Pereira, 2015; Beccaria et al. 2014). 

Att överge en dominant medicinsk förklaringsmodell och låta andra modeller ta plats inom 

missbruksdiskursen innebär att våra föreställningar om den enskilde missbrukaren kan 

förändras. Det sjukdomsorienterade synsättet på missbruk har inneburit att föreställningar om 

missbrukaren som en passiv aktör legitimerats, eftersom missbruk enligt det biologiska 

perspektivet orsakas av fysiologiska och opåverkbara orsaker. Missbrukaren befrias således 

från det personliga ansvaret, andras skuldbeläggande och betraktas som ett offer för sina 

beroendeproblem (Tupper, 2012, s. 482). Det psykosociala synsättet innebär att missbruket ses 

som ett resultat av psykologiska, intrapsykiska, sociala och samhälleliga faktorer. Detta 

perspektiv bidrar ofta till en utpekande och anklagande attityd gentemot kategorin missbrukare. 

Missbruk betraktas här som självförvållat och ett aktivt och medvetet val. Personer i missbruk 

blir sedda som svaga, lata och oförmögna att ta tag i sin situation (Carrington & Pereira , 2015, 

s. 4f). Sahlin (1994, s. 310ff) skriver att våra föreställningar om missbrukare har pendlat mellan 

två grundläggande och uteslutande förhållningssätt; Antingen har de setts som offer, 

beklagansvärda ”stackare”, som oförskyllt har hamnat i missbruk, eller har de setts som 

”syndabockar” som genom sitt medvetna val att missbruka förtjänar omgivningens förakt. Det 

innebär att våra föreställningar om missbruk och missbrukare varierar över tid och förstås mot 

bakgrund av den diskursiva ordning som för tillfället råder. 

Oavsett diskursiv tradition har missbrukaren genom historien betraktats som en avvikare. Den 

medicinska modellen skapar avvikaridentiteten genom att personen särskiljs från den övriga 

befolkningen genom sin biologiska sårbarhet och sina fysiska defekter. Ur ett psykosocialt 

perspektiv avviker missbrukaren i samhället, genom att bryta mot sociala normer och 

värderingar i samhället genom sitt sätt att vara och agera i kontrast till de övriga medborgarna. 

Avvikelsen grundas därmed i moraliska uppfattningar om gruppen missbrukare (Carrington & 

Pereira, 2015 s. 5). Polly Radcliffe och Alex Stevens (2008) har i sin studie visat att missbrukare 

stämplas och blir betraktade som en enhetlig grupp. Studien baseras på kvalitativa intervjuer 

med 53 personer med missbruksproblem i syfte att undersöka upplevelser av att tillhöra 

kategorin missbrukare. Resultatet visar att respondenterna upplever utanförskap och 

exkludering från samhället samt att det är svårt att bli betrodd och komma till tals i kontakt med 

myndigheter och i det övriga samhället. Intervjupersonernas upplevelser är att de inte blir sedda 

som enskilda människor utan som en i mängden av gruppen missbrukare, en grupp som i 

samhället uppfattas som avvikare, smutsiga och farliga (Radcliffe & Stevens, 2008, s. 1071). 
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Beccaria et al. (2014) har genom deras studie visat på hur missbrukaren framställs i media samt 

vilka egenskaper och attribut media tillskriver den enskilde missbrukaren. Studien, vilken är en 

diskursanalytisk sådan, baseras på mediamaterial från Italien, Finland, Polen och 

Nederländerna. Trots att resultatet visar på en viss variation mellan länderna kunde författarna 

i studien fastslå fyra återkommande teman som missbrukaren skildrades som i media: syndaren, 

den sjuka, det sociala problemet och den kriminella. Författarna menar att dessa etiketter 

tillsammans bidrar till konstruktionen av missbrukaren. De egenskaper som missbrukaren 

associeras med är förlust av självkontroll, irrationalitet, impulsivitet, svaghet, smutsighet dåligt 

socialt uppträdande (Beccaria et al. 2014, s. 439-449). 

En stor del av forskningen avseende föreställningar om gruppen missbrukare beskriver detta i 

relation till kön. Forskningen visar att kön påverkar föreställningar och att det således är svårt 

att redogöra för dessa utan att beakta kön. Det finns ett flertal studier som tyder på att 

föreställningar om kvinnliga respektive manliga missbrukare skiljer sig åt, vilka presenteras 

nedan. Bland andra skriver Mattsson (2015, s. 133ff) om hur kvinnan respektive mannen 

konstrueras som missbrukare och hur detta tar sig i uttryck i ett könsperspektiv. Författaren 

skriver att den missbrukande kvinnan konstrueras som en annorlunda, avvikande och oriktig 

kvinna på grund av att kategorin missbrukare bryter mot de föreställningar och normer som en 

riktig kvinna förväntas leva upp till. Palm (2007) visar i sin studie att missbrukande kvinnor i 

högre utsträckning än män skäms över sitt missbruk och är i större behov av terapeutisk 

behandling. Studien baseras dels på kvalitativa intervjuer med vårdpersonal inom 

missbruksvård, dels på intervjuer med klienter som påbörjat drogbehandling (Palm, 2007, s. 

19). Vidare hävdar Peterson (2006, s. 54ff) att våra föreställningar om kvinnan bygger på att 

hon inte ska bli redlöst berusad, blotta sig, bli sexuellt tillgänglig eller tappa kontrollen. 

Kvinnan förväntas vara anständig och välvårdad. Många av de normer som omger henne 

härleds till omsorg av barn och föräldraskap. Kvinnan förväntas vara en god förälder och alltid 

prioritera barnens behov framför sina egna, som kvinna får du inte heller dina barn 

omhändertagna. 

Mattsson (2005) har i sin studie undersökt hur personal i missbruksbehandling betraktar, talar 

om och bemöter män som missbrukar. Författaren hävdar att den manliga missbrukaren som 

konstruktion är svårare att undersöka, detta för att mannen utgör norm och inte i huvudsak blir 

bemötta som “den manliga missbrukaren” utan som en “vanlig” missbrukare till skillnad från 

kvinnor. Mäns missbruksproblematik, menar Mattsson (2015, s. 137), stärker rådande 

maskulinitetsideal som bygger på att en riktig karl efter en tung dag på jobbet ska kunna “ta sig 

ett glas”. Detta resulterar i att män inte ifrågasätts utifrån sitt kön i lika stor utsträckning som 

kvinnor. Till skillnad från kvinnan förutsätts inte en man på samma självklara sätt inneha och 

behärska de verktyg som är nödvändiga för att vara den omsorgsfulla och omhändertagande 

föräldern (Sandström, 1997, s. 94f). Moderskap kännetecknas av omsorgsansvar och 

självuppoffring medan faderskapet förhållandevis är frikopplat från omsorgsansvar och istället 

är sammanlänkat med aktivitet, lek, bus och spontanitet (Forsberg, 2009, s. 36ff). 

Metod 

Då föreliggande studies syfte är att undersöka hur aktuella fenomen beskrivs och skildras i 

domar, bedrivs den utifrån en kvalitativ metodansats. En kvalitativ metod lämpar sig för att 

studera just skriven text där fokus ligger på information i ord snarare än i siffror (Lindgren, 

2014, s. 30). Fejes & Thornberg (2015, s. 35f) beskriver också att en kvalitativ metod är särskilt 

lämplig för studier vars syfte är att studera hur sociala strukturer, samhälleliga värderingar, 

föreställningar och maktordningar kan förstås i relation till sociala fenomen. En kvalitativ 

strategi innebär således att texterna analyseras ingående med fokus på hur olika saker beskrivs 
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och definieras i relation till varandra (Lindgren, 2014, s. 30). Då studien syftar till att undersöka 

hur olika sociala strukturer kan förstås i relation till sociala fenomen, utifrån utvalda teoretiska 

perspektiv om makt och konstruktionism, är därför en kvalitativ ansats mest lämplig. 

I det aktuella fallet studeras värderingar, sociala normer och uppfattningar om missbrukare som 

konstrueras eller reproduceras i offentliga handlingar. Vidare syftar studien till att få ökad 

förståelse för de maktaspekter som ligger implicit vid domstolsförhandlingar av tvångsvård och 

som kan explicitgöras genom att studera dessa utifrån olika diskurser. Hyldgaard (2008, s. 196) 

hävdar att talet om diskurser innebär en utgångspunkt i antagandet om att världen konstrueras 

och att konstruktionen inte grundar sig i subjektens föreställningar eller representationer utan i 

ett språkligt praxissammanhang. Även Jacobsson et. al. (2010, s. 78) menar att 

socialkonstruktionism uppmärksammar konstruktioner av förgivet tagen sanning eller kunskap 

– alltså hur den sociala verkligheten skapas. Det är således tydligt att studien vilar på 

konstruktionism som vetenskapsteoretisk grund, då den syftar till att studera hur förgivet tagna 

sanningar eller självklarheter konstrueras eller reproduceras i texterna. 

Datainsamling-och-urval  
Studiens undersökningsmaterial utgörs av LVM-domar som har inhämtats från en 

förvaltningsrätt belägen i en medelstor stad i Sverige. Materialet togs emot elektroniskt via mejl 

för att förenkla hanteringen av materialet. Studien utgår från ett målstyrt urval, vilket innebär 

att de inhämtade domarna har avgränsats och sorterats med hjälp av särskilda inkluderings- och 

exkluderingskriterier, i syfte att få ett material som bäst svarar mot studiens ändamål (jfr 

Bryman, 2011, s. 350). Initialt krävdes en första begränsning av mängden insamlad data. De 

domar som begärdes från förvaltningsrätten innefattade bifallande domar som beslutats under 

2015. Vidare begränsades urvalet till målgruppen målsäganden i åldrarna 21 år och äldre. Detta 

för att utesluta ett urval där individer kan beredas tvångsvård enligt LVU. Mot bakgrund av 

dessa urvalskriterier erhöll vi totalt 130 domar från rätten. 

Av de 130 domarna exkluderades 49 domar som rörde beslut av omedelbart omhändertagande 

enligt LVM. Dessa domar uteslöts på grund av flera skäl. Vid en genomgång av materialet 

upptäcktes att dessa domar innehöll knapphändig information och där samtliga parter inte 

kommit till tals under en muntlig förhandling. En stor andel av de omedelbara besluten 

avseende tvångsomhändertagande avskrevs på grund av brist på tillräckligt stöd för en fällande 

och slutlig dom i en senare prövning. I de fall där de omedelbara besluten övergick i ett slutligt 

beslut, fanns det i den slutliga domen mer informationsrika beskrivningar av både parternas 

talan och yrkanden samt förvaltningsrättens bedömning och slutsats för avgörandet. Ingen 

information i de omedelbara besluten gick därmed förlorad, utan kompletterades av nya 

beskrivningar i den slutliga domen. Vidare exkluderades ytterligare 27 domar gällande 

avskrivning av mål, ersättning till offentligt biträde samt byte av offentligt biträde. I detta skede 

kvarstod 54 domar. Vi exkluderade därtill 15 mål där det inte hållits muntlig förhandling eller 

där förvaltningsrätten i den enskildes frånvaro hållit muntlig förhandling, då materialet skulle 

inkludera samtliga parters utsagor. Därefter exkluderades 13 domar som inte erhöll tillräckligt 

informationsrika beskrivningar och där samtliga partners inställning och anförande inte varit 

tillräckligt framträdande för att kunna analysera relationen mellan dessa. 

Ett protokoll utformades avslutningsvis i syfte att få en översikt över de kvarvarande 26 

domarna. I protokollet antecknades målnummer, sidantal, målsägandes kön, sökande parts 

yrkande, motparts yrkande, skäl för avgörande samt värdering av analyspotential. Graden av 

analyspotential bestäms utifrån att de utvalda domarna skulle innehålla en tillräcklig mängd 

information avseende det som ämnas undersökas i studien. Baserad på vår uppfattning och 
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bedömning ansågs sex domar ha analyspotential, tre män och tre kvinnor, då de hade mest 

utförliga beskrivningar. Slutligen valdes två domar ut, en man och en kvinna, för att utgöra 

underlag för vår analys, då de hade rejäla beskrivningar och kunde bidra till en mångfacetterad 

analys på grund av deras olikheter kunde komplettera varandra. Genom att analysera dessa två 

domar bidrog analysen till djupgående tolkningar, vilket var syftet med studien snarare än att 

göra generaliserande sådana. Urvalet gav en lagom mängd text för analys i relation till studiens 

omfattning samt gav en jämn spridning mellan könen för att skapa en mer variationsrik analys. 

Diskursanalys 

Uppsatsens forskningsfrågor har besvarats med hjälp av att analysera texter och dess innehåll i 

domstolshandlingar avseende tvångsvård av missbrukare enligt LVM. Vår utgångspunkt i 

studien är att språkliga uttryck i textdokument av samhällsfenomen är produkter av idéer, 

normer och uppfattningar som för tillfället råder i samhället. Eftersom språkanvändningen 

också skapar och legitimerar föreställningar, ska domarnas innehåll även betraktas ha en 

konstruerande roll (jfr Bergström & Boréus, 2012, s. 353f). Mot bakgrund av valet av empiri, 

studiens teoretiska utgångspunkt avseende språkets betydelse samt socialkonstruktionistiska 

synsätt anses diskursanalys vara den analysmetod som bäst svarar mot studiens syfte och 

frågeställningar. Diskursanalys är en metodologisk och textanalytisk inriktning inom kvalitativ 

forskning för att bearbeta, analysera och tolka empiriska data. Den möjliggör en speciell och 

breddad form av textanalys, då analysförfarandet ger forskaren möjlighet att förstå texters 

innebörd och mening genom att analysera dem i relation till det sociala och kulturella 

sammanhanget de verkar i (Bryman, 2011, s. 487). Med en diskursanalytisk metodansats får vi 

ökad förståelse för hur sättet att skriva om missbrukare i LVM-domar kan förstås mot bakgrund 

av normer, värderingar och maktförhållanden (jfr Bolander & Fejes, 2015, s. 90ff). 

Av metodlitteraturen beskrivs diskursanalys som ett samlingsnamn för ett flertal möjliga former 

av analysförfaranden, med olika infallsvinklar och utgångspunkter. I denna studie har vi 

inspirerats av den kritiska lingvisten Norman Fairclough vars analysförfarande fokuseras på hur 

textens uppbyggnad konstruerar diskurser. Genom att analysera texten i domarna kan det 

undersökas hur diskurserna förverkligas textuellt. Vi har valt att bredda den språkliga analysen 

till att också inbegripa hur sociala normer, värderingar och uppfattningar vidmakthålls och 

konstrueras inom diskurserna (Jfr Philips & Winther Jørgensen, 2000, s. 74). Analysen utgår 

från utvalda analysverktyg vilka beskrivs i följande avsnitt; modalisering, ordval och processer, 

passivitet samt nominalisering. 

Modalisering,-ordval-och-processer 

Analys av texters modalitet innebär att studera talarens eller textförfattarens grad av 

instämmande i en sats, det vill säga hur ”starkt” och ”sant” något påstås vara och vilken grad 

av säkerhet och sanning som förmedlas. Avsändaren av ett uttalande eller en skrift förbinds 

med sitt påstående genom dess modalitet, antingen subjektivt eller objektivt. Subjektiv 

modalitet kännetecknas av uttalanden där talaren själv uttrycker sin egen grad av instämmande 

i stil med: ”jag tror att han/hon är omhändertagande”. En objektiv modalitet skrivs snarare fram 

som en allmängiltig och bestämd kunskap likt: ”han/hon är omhändertagande” (jfr Börjesson, 

2003, s. 96f). Graderna av modalitet kan enligt Börjesson (2003, s. 96f) ordnas i en 

modaliserande hierarki med utgångspunkt i olika ordvals sanningsanspråk från högt till lågt: 

är, vet, påstår, hypotes, tror, gissar, antar och är möjligt. 

En grundläggande del i förstå aktörers modalitet och makt att uttrycka sig i målet bör förstås 

utifrån de processer, anföringsverb och ordval som används. Ordvalen innehåller olika grader 

av sanningsanspråk vilka kan tänkas påverka framställandet av parternas tillförlitlighet. 
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Anföringsverb, det vill säga vilka ord de verbala handlingarna omvandlas till, säger något om 

vilken tilltro påståendet får. Understryka, berätta, förklara eller meddela har högre 

sanningsanspråk medan uppger, hävdar, säger och påstår visar på ett lägre sanningsanspråk 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 285). Processer kan kategoriseras som materiella, verbala och 

mentala sådana. Materiella processer är handlingar som påverkar omgivningen fysiskt, 

exempelvis skada medan verbala processer är uttryck och som omvandlas till verb, som säger 

och påstår. Mentala processer syftar till en mental handling som exempelvis avser, vill och 

önskar (Bergström & Boréus, 2012, s. 281). Analysen av domarnas modalitet och processer 

förutsätter att studera dels ovanstående ordval och meningsuppbyggnad, dels förekomsten av 

subjektiv respektive objektiv modalitet. De uttalanden som analyseras i domarna är 

målsägandets för egen del och genom det offentliga biträdets, socialnämndens och 

förvaltningsrättens. Genom analysen kan det utläsas hur missbrukaren konstrueras samt vilken 

part som gestaltas som mest trovärdig och gällande i bedömningen. 

Passiv-form-och-nominalisering 

Passiv form utgör en typ av meningsuppbyggnad där utföraren av en handling utelämnas och 

beskrivningen istället fokuserar på mottagaren och handlingens konsekvenser. En passivisering 

bortser således från de aktörer, avsikter och bakomliggande processer som har lett fram till en 

situation (Börjesson, 2003, s. 98). Ett exempel på en passiv satskonstruktion är: ”barnen 

påverkas negativt” medan en aktiv form kan se ut på följande sätt: ”på grund av förälderns 

missbruk påverkas barnen negativt” (jfr Philips & Winter Jørgensen, 2000, s. 87). 

Nominalisering är ett annat begrepp som på liknande sätt bidrar till att dölja utföraren av en 

handling, där beskrivningen av olika fenomen endast tar sikte på händelsen i sig. 

Nominalisering innebär vidare att ett substantiv helt ersätter verb och/eller adjektiv i en text, 

som annars skulle ha gett en mer fullständig beskrivning av ett händelseförlopp (Winter 

Jørgensen & Philips, 2000, s. 87). Istället för beskrivningen: ”det är många barn som far illa på 

grund av föräldrars missbruksproblematik” kan en nominaliserad text av liknande material 

konstrueras likt: ”det är många barn som far illa”. Den senare beskrivningen utelämnar den 

agent eller aktör som bär ansvar för att barn far illa, vilket skapar otydliga orsakssamband och 

handlingen blir istället ett ting eller en händelse. Läsaren eller åhöraren av ett sådant påstående 

kan således per automatik skapa förutfattade och oriktiga föreställningar om innehållet och vem 

eller vilka som ligger bakom ett faktum. Detta då denne är medveten om att särskilda händelser 

likt den ovan kräver en medveten handling och vet eventuellt vem den troliga “någon” är (jfr 

Bergström & Boréus, 2012, s. 282f). 

Trovärdighet,-tillförlitlighet-och-generaliserbarhet 
Liksom i all forskning, har studien utarbetats med medvetenhet om och fokus på att den skall 

präglas av hög kvalitet. Som författare har vi försökt att anamma det som Fejes & Thornberg 

(2015, s. 261) beskriver som ett reflexivt förhållningssätt, vilket innebär att reflektera över 

tillvägagångssätt och metodval, valda perspektiv och teoretiska utgångspunkter samt vår 

förförståelse och våra värderingar. När kvalitet i forskning beskrivs används ofta begreppet 

validitet, vilket har sitt ursprung i den kvantitativa forskningstraditionen. Gällande kvalitativ 

forskning anses begrepp som trovärdighet och tillförlitlighet mer passande. Trovärdighet och 

tillförlitlighet handlar om hur noggrann och systematisk arbetsprocessen har varit samt hur 

trovärdiga och tillförlitliga resultatet är, till följd av vald datainsamlingsmetod och analys. För 

att bedöma en studies kvalitet kan olika kritiska frågor ställas, exempelvis huruvida 

forskningsfrågan är lämpad för kvalitativ forskning och om vald datainsamlings- och 

analysmetod fungerar ihop med studiens syfte och frågeställningar, samt om valda teorier 

passar för studiens syfte och frågeställningar. Vidare berör andra viktiga frågor huruvida det 
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finns ett kritiskt förhållningssätt gentemot den egna studien, om analysen besvarar 

forskningsfrågan, om analysförfarandet är tydligt och systematiskt beskrivet och genomfört 

samt ifall analysen sedan diskuteras i relation till teori och forskning för att kunna placeras i ett 

större vetenskapligt sammanhang. Trovärdigheten och således kvaliteten behöver därför 

bedömas i varje specifik undersökning utifrån flera olika kritiska frågor (Bergström & Boréus, 

2012, s. 405; Fejes & Thornberg, 2015, s. 256ff). 

Studiens analysmetod, diskursanalys, är lämplig för att besvara studiens syfte då 

undersökningsmaterialet utgörs av texter i form av domar samt att metoden matchar studiens 

vetenskapsteoretiska inriktning socialkonstruktionism (jfr Bryman, 2011, s. 487). Den 

diskursanalytiska metoden är lämplig i studien då vår avsikt inte är att studera verklighetens 

egentliga beskaffenhet eller att bedöma sanningshalten i parternas uttalanden. Fokus ligger 

istället på att undersöka vad som möjliggör vissa uttalanden och hur dessa kan förstås mot 

bakgrund av föreställningar om missbrukaren och rådande maktstrukturer. Vid tillämpning av 

vissa varianter av diskursanalys inom samhällsvetenskap kan tillförlitligheten bli problematisk, 

beroende på huruvida valda analysverktyg kan generera god intersubjektivitet, det vill säga en 

gemensam förståelse av analysen och slutsatserna. Kritiker har tidigare ifrågasatt huruvida 

slutsatserna är tillräckligt lättförståeliga, beroende på genomlysning av analysverktygen. En 

försvagande faktor sett till studiens tillförlitlighet kan vara att författarnas subjektiva 

uppfattningar om vad som är viktigt kan ha påverkat datainsamlingen och analysförfarandet. 

Detta kan eventuellt bidra till svårigheter att upprepa studien. Vi har dock mot bakgrund av 

detta, och genom ett tidigare beskrivet reflexivt förhållningssätt, utgått från att noga förklara 

vilka analysverktyg vi har använt oss av och hur dessa har tillämpats i analysförfarandet genom 

att fortlöpande och på ett tydligt sätt analysera empirin utifrån dessa. Vidare har vi noggrant 

beskrivit hur vi genom verktygen och tolkningsramen har kommit fram till studiens slutsatser 

samt motiverat de tolkningar vi har gjort under arbetets gång. I sin tur bidrar detta inte bara till 

en ökad möjlighet för andra att komma fram till samma slutsatser, utan möjliggör också för 

läsaren att följa med i resonemangen (Jfr Bergström & Boréus, 2012, s. 405f). 

I föreliggande studie gjordes ett målinriktat urval, vilket innebär att urvalet gjorde utifrån 

särskilda och förutbestämda kriterier för att få ett urval som bäst kunde svara mot uppsatsens 

syfte (Bryman, 2011, s. 350). Det begränsade urvalet av två LVM-domar innebär svårigheter 

att generalisera slutsatser till en större och mer övergripande kontext än den som har undersökts. 

Det begränsade urvalet motiverades utifrån studiens kvalitativa ansats och syfte då sociala 

fenomen i regel är svåra att generalisera på grund av att de är föränderliga, varierande och 

kontextbundna. Avgränsningen motiverades då utifrån att vi i studien inte åsyftat att skapa en 

generaliserbar analys, utan snarare en djupgående sådan. Studiens tolkningsram består av källor 

i form av böcker, vetenskapliga artiklar, avhandlingar samt forskningsöversikter. Samtliga 

forskningsartiklar som har använts i studien är vetenskapligt granskade av sakkunniga i ämnet, 

vilket försäkrar en hög kvalitet. Vidare har författarna, utöver denna granskning, tagit ställning 

till varje artikels relevans i förhållande till studien. 

Etiska-överväganden 

I föreliggande studie har Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer beaktats, vilka 

beskriver hur en forskare bör följa en god forskningsetik specifikt genom fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Då LVM-

domar är offentliga handlingar som kan begäras ut av allmänheten finns inga aktiva deltagare 

att informera eller inhämta samtycke ifrån, för att kunna genomföra studien. Materialet har dock 

hanterats varsamt även om det inte omfattas av sekretess. Konfidentialitetskravet har beaktats 

genom att personuppgifter, så som namn, personnummer och plats har avidentifierats och 
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därmed inte publicerats. Individerna i målen kan således inte identifieras. Information om 

aktuella sökande socialnämnder har också avidentifierats för att läsaren på så vis inte skall 

kunna identifiera individen. De enda som har haft tillgång till domarnas fullständiga uppgifter 

är studiens författare. Slutligen har nyttjandekravet iakttagits genom att informationen i 

domarna endast kommer att användas för studiens ändamål. 

En annan viktig etisk aspekt vad gäller val av empiri är medvetenheten om att texten i domarna 

är produkter av socialsekreterares och juristers arbete. Författarna har försökt att eftersträva en 

balans mellan att å ena sidan visa respekt för professionellas utföranden och å andra sidan ha 

ett problematiserande och kritiskt förhållningssätt i analysen. Vidare är författarna dock 

medvetna om det ojämlika maktförhållandet som uppstår i analysen, då författarna ges 

tolkningsföreträde eftersom de professionella inte kan ges möjlighet eller utrymme att 

kommentera studiens analys eller slutsatser. Det är således flera viktiga etiska aspekter som har 

beaktats. Då studien syftar till att skapa medvetenhet och att kritiskt granska det sociala arbetet 

till förmån för den utsatta grupp som är föremål för tvångslagstiftning, motiveras studiens 

relevans och genomförande (Jfr Akademikerförbundet, SSR, 2011, s. 7ff). 

Analys 

Delar av studiens empiri redovisas och analyseras i detta avsnitt, mot bakgrund av valda 

teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning och språkliga analysverktyg. Studiens empiri 

utgörs av två LVM-domar, varav en kvinna och en man. Namn på personer och platser som 

förekommer i detta avsnitt ersätts med alias eller censureras. Valda delar från respektive dom 

presenteras enligt följande ordning: socialnämndens yrkande och anförande, den enskildes 

anförande för egen del och genom det offentliga biträdet samt förvaltningsrättens bedömning 

och slutsatser i målet. Under analysförfarandet tydliggör författarna, genom valda 

analysverktyg och genom att bryta ner empirin på textnivå, hur ordval och meningsuppbyggnad 

kan påverka hur texter framställs samt hur läsaren uppfattar dess innehåll. Föreliggande analys 

ämnar att utifrån ett maktteoretiskt och socialkonstruktionistiskt perspektiv undersöka vad som 

möjliggör framställandet av dessa texter utifrån rådande diskurser och hur det i sin tur påverkar 

framställandet av missbrukaren. 

Helena 

Den första domen rör Helena, 25 år gammal, och är avkunnad under 2015 i förvaltningsrätten. 

Nämnden ansöker om vård enligt 4 § första stycket 1, 2 och 3 a-c) LVM, det vill säga enligt 

generalindikaionen och samtliga specialindikationer. Förvaltningsrätten bifaller nämndens 

ansökan och beslutar att Helena ska beredas tvångsvård med stöd av 4 § första stycket 1, 2 och 

3 a-b) LVM, det vill säga enligt generalindikationen och två av de tre specialindikationerna – 

hälsoindikationen och den sociala indikationen. Förvaltningsrätten beslutar att domen ska gälla 

omedelbart. Här nedan redovisas samtliga parters utsagor i målet. 

Socialnämndens yrkande och anförande 

Till stöd för sin ansökan och mot bakgrund av utredningen yrkar nämnden bland annat: 

Helena är en ung kvinna med ett fortgående missbruk av alkohol och narkotika som de senaste 

månaderna har eskalerat. Hon har också haft kramper av oklar natur. Helena bedöms inte ha insikt 

i omfattningen eller riskerna i sitt missbruk. (Vår kursivering) [H1] 

Av citatet framgår att Helena har haft kramper av ”oklar natur”, vilket står i följd efter nämndens 

beskrivning av att Helena har ett fortgående missbruk av alkohol och narkotika som har 

eskalerat på senare tid. I meningen efter beskrivs hon sakna insikt i omfattningen eller riskerna 
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med missbruket. Det framgår dock inte vem som är avsändare till själva påståendet i citatet eller 

varför det är relevant att uttrycka sig om kramperna. Om kramperna är av oklar natur, torde de 

inte kunna härledas specifikt till missbruket vilket dels ifrågasätter varför det är relevant att 

delge information om dessa i domen, dels får ordningsföljden av meningarna i citatet läsaren 

att koppla ihop missbruket och kramperna som ett kausalt orsakssamband. Detta är en passiv 

form, som innebär att bakomliggande faktorer utelämnas (Börjesson, 2003, s. 98). I det aktuella 

fallet vet man inte varför Helena har fått kramper, ändå kan läsaren ledas till att skapa 

föreställningen om missbruket som bakomliggande faktor för dessa, vilket förstärker den 

grundläggande beskrivningen av problembilden. Citatet i sin helhet kan förstås som sant och 

allmängiltigt, då ingen specifik upphovsman kopplas direkt till påståendena, mer än att det står 

under avsnittet för nämndens yrkande, och därmed utelämnas möjligheten för läsaren att göra 

en annan tolkning av hennes situation och missbruksproblematik. Läsaren kan således uppfatta 

att beskrivningen är objektiv och sanningsenlig, alltså som en objektiv modalitet (jfr Börjesson, 

2003, s. 96f). 

Vidare yrkar nämnden: 

Kombinationen av dåligt psykiskt mående och missbruk av alkohol och droger har resulterat i att 

Helena flera gånger tappat kontrollen över det egna beteendet och varit en fara för sig själv och 

andra människor. Hon säger sig samtycka till frivillig vård, men hennes samtycke bedöms inte som 

trovärdigt då hon inte under de senaste året fullföljt någon behandling utan har återfallit i missbruk 

(Vår kursivering) [H2] 

I ovanstående citat beskrivs Helena tappa kontrollen över det egna beteendet, som ett resultat 

av hennes dåliga psykiska mående samt missbruk av alkohol och droger. Ordvalen ”att tappa 

kontrollen över det egna beteendet” framställer Helena som maktlös och passiv inför sin 

situation och sitt missbruk. Vidare beskrivs Helenas återgång till missbruket med verbet 

”återfallit”, som på motsvarande sätt framställer henne som en passiv aktör och som offer för 

sitt missbruk. Situationen och händelserna att hon ”tappat kontrollen över sitt beteende” och att 

hon ”återfallit” i missbruk, skildras på ett sätt där Helenas alkohol- och droganvändande inte är 

aktiva val eller medvetna beslut från hennes sida och att hon därmed inte heller kan betraktas 

vara ansvarig över missbrukets konsekvenser. Denna skildring möjliggörs genom att hon 

framställs som en passiv aktör i texten (jfr Philips & Winther Jørgensen, 2000, s. 87). 

Senare i citatet anför nämnden att Helena “säger sig” samtycka till frivillig vård men att hennes 

samtycke till vård inte bedöms vara “trovärdigt”, mot bakgrund av att hon inte fullföljt tidigare 

behandling utan har återfallit i missbruk. Ordvalet “säger sig” står för en verbal handling med 

lågt sanningsanspråk, jämfört med exempelvis Helena “understryker” eller “berättar” att hon 

samtycker till frivillig vård som innehar högre sanningsanspråk (jfr Bergström & Boréus, 2012, 

s. 285). Att låta hennes verbala handling ta sig i uttryck som säger sig kan ses som ett uttryck 

för att dels betona att Helenas inte är trovärdig i sina uttalanden, dels förstärka föreställningen 

om den viljesvaga, opålitliga och icke trovärdiga missbrukaren (jfr Beccaria et al., 2014, s. 

448f). Vidare framställs innehållet i citatet som en subjektiv modalitet, vilket innebär att 

upphovsmannen till ett påstående tydliggörs i texten (jfr Börjesson, 2003, s. 97). Genom att 

läsaren görs uppmärksam på att det är Helenas åsikt som redovisas i texten finns det rum för 

andra tolkningar av situationen, vilket också bekräftas genom att hennes samtycke, trots att hon 

muntligen uttryckt ett samtycke, inte bedöms vara trovärdigt. Helenas åsikt och samtyckets grad 

av trovärdighet ifrågasätts av en annan part med en avvikande åsikt, dock beskrivs det inte vem 

som är upphovsmannen till påståendet om att samtycket inte skulle bedömas som trovärdigt. 

Avsaknad av upphovsman leder läsaren in i en föreställning om att bedömningen av det icke 

trovärdiga samtycket är en objektiv, sanningsenlig och allmängiltig bild. Bedömningen av 
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samtycket kläs således i en objektiv modalitet med ett högt sanningsanspråk (jfr Börjesson, 

2003, s. 97).  

Nämnden anför under den muntliga förhandlingen bland annat följande: 

Utifrån de många frivilliga vårdinsatser som beretts Helena och som inte lyckats under de senaste 

åren kan inte nu nödvändig vård bedrivas enbart med samtycke från Helena. Hon har under det 

senaste året utvecklat ett tyngre missbruk och tagit de droger som hon har kommit över. Hon har 

också begått brott och dömts för det. Hon är i stort behov av vård och den måste inledningsvis 

säkerställas med tvång (Vår kursivering) [H3] 

Av citatet framgår att många frivilliga vårdinsatser som beretts Helena inte har lyckats. Här står 

händelsen att “vården inte har lyckats” i fokus, utan att klargöra bakgrunden eller vem som bär 

ansvaret för de misslyckade insatserna. Det kan av uttrycket utläsas att en nominalisering 

förekommer i texten, där utföraren (vem eller vad som avslutade insatserna) utelämnas medan 

händelsen och konsekvensen (att insatserna avslutades) står i fokus. De dolda orsakssambanden 

och ofullständiga beskrivningen om situationen i dess helhet leder följaktligen till att läsaren 

tillåts skapa en egen föreställning om hur situationens bakgrund och händelseförlopp (jfr 

Bergström & Boréus, 2012, s. 97). En konsekvens av nominalisering i ovanstående citat, kan 

vara att Helena antas vara ansvarig för att insatserna inte har lyckats. Det stärks av att 

resonemanget kring de misslyckade insatserna skrivs i anslutning till hennes icke trovärdiga 

samtycke samt att det i nästkommande mening talas om missbrukets allvarlighetsgrad och 

konsekvenser. 

Senare i citatet beskrivs Helena ha utvecklat ett tyngre missbruk och tagit de droger hon kommit 

över. Beskrivningen “tagit de droger hon kommit över” visar att det är Helena som står som 

ansvarig utövare genom verbet “tagit”. Fokus läggs på den aktiva handlingen och meningen 

bygger på en aktiv satskonstruktion (Philips & Winther Jørgensen, 2000, s. 87) Trots att Helena 

framställs som en aktiv aktör ger ordvalen “tagit de droger hon kommit över” en bild av Helena 

som maktlös inför sitt missbruk, då hon inte kunnat stå emot impulser och inte kunnat 

kontrollera sin situation. Detta kan jämföras med citat H3 där Helena på liknande sätt framställs 

som en passiv aktör och som offer för sitt missbruk. Att Helena tagit de droger som hon kommit 

över framställer hennes droganvändande som att det ligger utanför hennes egen kontroll och att 

hon på grund av missbruket inte kan välja att handla annorlunda. Socialnämndens beskrivning 

av att Helena tagit de droger hon kommit över i citat H3 förstärker bilden av missbrukaren som 

oförmögen att ta hand om sin situation, passiv, impulsstyrd och oförståndig (Pereira & 

Carrington, 2015; s. 4f, Beccaria et al., 2014, s. 448f). 

Vidare beskriver nämnden följande under den muntliga förhandlingen: 

Helena har en stark motivation att bli drogfri och hon är också mycket förståndig. Det kommer att 

gå bra för henne om hon bara får en behandling under längre tid, men under frivilliga former är det 

stor risk att vården avbryts. (Vår kursivering) [H4] 

Citatet i sin helhet präglas av ett starkt sanningsanspråk då det framställs som en objektiv 

modalitet, ett påstående som inte tydligt kopplas till en avsändare mer än att det står i avsnittet 

om nämndens anförande, och som innebär att läsaren begränsas i att anta andra möjliga 

föreställningar om vad som är sant (Börjesson, 2003, s. 96f). Ordvalen hon “har”, hon “är” och 

“det kommer att” innebär enligt den modaliserande hierarkin att en hög grad av sanning 

förmedlas i texten (Bergström & Boréus, 2012, s. 281). Läsaren får därför uppfattningen att 

Helena onekligen har en stark motivation och att hon är mycket förståndig samt att det kommer 
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att gå bra för henne om hon får tvångsvård. Läsaren hade fått en annan uppfattning och 

möjlighet att själv tolka vad som är sant om socialnämnden tydligt hade beskrivit, med andra 

ordval, att detta är deras egen uppfattning om Helena, exempelvis: “Nämnden uppfattar Helena 

som starkt motiverad och hon verkar vara mycket förståndig. Nämnden bedömer att det 

kommer att gå bra för henne om hon får långvarig vård utanför ramen för frivilliga insatser”. 

Däremot får den senare meningen i originalcitatet läsaren att ifrågasätta hennes faktiska 

motivation och förstånd, då det framgår att det kommer att gå bra för henne om hon bara får 

långvarig vård utanför ramen för frivilliga insatser. Detta då påståendena uppfattas som 

motsägelsefulla, att en starkt motiverad och mycket förnuftig person behöver bli föremål för 

tvångsåtgärder för att denne ska få det bra. 

I citatet blir det tydligt att nämnden och dess professionsutövare har ett särskilt 

tolkningsföreträde i situationen, då de beskriver att det kommer att gå bra för henne om hon får 

en viss sorts vård samt att hon inte kan tillgodoses denna vård på frivillig väg då risken är stor 

att vården avbryts (jfr Johnsson et al., 2008, s. 69). Detta tolkningsföreträde är att jämföra med 

begreppet paternalism som Thorsén (2010, s. 162) beskriver, då de professionella anser sig 

bättre veta vad Helena behöver, att Helena inte själv har förmåga att inse sitt eget bästa och att 

nämnden då behöver ta ansvar över henne. 

Helenas anförande för egen del och genom sitt offentliga biträde  

Helena motsätter sig ansökan om vård enligt LVM. Hon uttrycker att hon har ett behov av 

vård, men anser att den kan genomföras med frivilligt samtycke. Helena anför bland annat 

följande: 

Hon har varit på behandlingshemmet (namn) i (ort) i sju månader från januari 2015. Det gick bra 

tills i juni då hon tog två återfall. Hon var ärlig med återfallen och uttryckte tydligt att hon ville 

stanna och fortsätta sin behandling, men hon skrevs ut. [...] Hennes situation var däremot svår och 

hon fick kontakt med en vän i Umeå som hon kunde bo hos och skötte sig där ganska bra. Under 

hela hösten var hon trots det hjälpsökande och försökte få kontakt med socialtjänsten för att ordna 

sin situation. Hon fick dock ett återfall på Lyrica i december och begick brott. (Vår kursivering) 

[H5]  

I ovanstående citat beskrivs Helenas återgång till missbruket genom att hon “tog två återfall” 

och “fick ett återfall”. Vid det tillfället Helena tog två återfall hade hon vistats på ett 

behandlingshem under en längre tid. Den förstnämnda beskrivningen betonar Helena som 

utförare av handlingen genom att hon “tog” två återfall. På så vis riktas fokus mot den aktiva 

handlingen och situationen framstår som ett medvetet beslut inom Helenas kontroll. Att Helena 

står som ansvarig handlare förstärks vidare av att Helena senare beskrivs vara ärlig med 

återfallen, vilket visar på att hon tagit ansvar över sitt handlande och står för återfallets 

konsekvenser. Genom att textförfattaren tydliggjort att det är Helena som är ansvarig utförare 

genom verbet “tog”, framställs Helena som en aktiv aktör. Den senare beskrivningen av 

Helenas återgång till missbruk formuleras genom att Helena “fick ett återfall”. I föregående 

mening beskrivs Helena som hjälpsökande och att hon “försökte” få kontakt med socialtjänsten 

för att ordna sin situation trots att hennes situation varit svår, vilket kan leda läsaren att betrakta 

återfallet som en konsekvens av att Helena inte fick behövlig hjälp. Detta möjliggörs genom att 

Helena beskrivits som mottagare (hon fick återfall) istället för som utförare som tidigare 

beskrivning fokuserat på. Detta representerar en passivisering som innebär att fokus flyttas från 

utförare till mottagare, alltså den aktör som påverkas av handlingen (Börjesson, 2003, s. 98). I 

detta avseende blir återfallet en händelse, till skillnad från en aktiv handling. Mot bakgrund av 

att Helena beskrivits i egenskaper som hjälpsökande och i mentala handlingar, så som att hon 

velat och försökt, framställs Helena som ett offer för missbruket och att hon trots viljan, inte 
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kunnat stå emot missbruket. Hon tillskrivs en passiv roll och återfallet ligger utanför hennes 

eget ansvar och förmåga (jfr Bergström & Boréus, 2012, s. 281). 

Vidare anför Helena för egen del och genom sitt offentliga biträde följande: 

Det hon vill ha är behandling för att bearbeta sina känslor i stället för att döva dem med droger. Det 

är viktigt för henne att hon får komma nära sin son och att hon får genomföra en neuropsykiatrisk 

utredning. (Vår kursivering) [H6]  

Först i citat H6 redogörs uttryckligen för Helenas egna önskemål i den rådande situationen, 

detta i form av att hon beskrivs vilja ha behandling för att bearbeta sina känslor samt att det är 

viktigt för henne att få komma nära sin son. Uttrycken “det hon vill ha” och “det är viktigt för 

henne” är mentala processer (jfr Bergström & Boréus, 2012, s. 281). Att Helena beskriver sig 

döva sina känslor med droger kan ses utifrån stereotyper om att missbrukaren är impulsiv och 

kvinnan är känslostyrd och passiv (jfr Cranny-Francis et al., 2003, s. 140f). Citatet kan inge 

läsaren en bild av att hon i nuläget är passiv inför sina känslor och på så vis är känslostyrd och 

bedövar känslorna med droger. Dessa mentala processer kan också betraktas i ljuset av 

normerande föreställningar kring missbruk och kön i relation till missbruk. Forskning tyder på 

att kvinnor i större utsträckning skäms över sitt missbruk och anses vara i större behov av terapi 

i jämförelse med män (Palm, 2007, s. 19). Även Radcliffe & Stevens (2008, s, 1071) menar att 

missbrukaridentiteten ofta uppfattas som skamfull och att det kan uppstå en konflikt mellan 

önskan om att få hjälp och skammen för att man är i behov av den. Vidare hävdar Mattson 

(2015, s. 133ff) och Peterson (2006, s. 54ff) att det förekommer normerande föreställningar 

kring kön i relation till missbruk och att kategorin missbrukare bryter mot de föreställningar 

och normer som en riktig kvinna förväntas leva upp till. På så vis har kategorier en 

moraliserande effekt och de sociala handlingar kopplade till kategorierna missbrukare, kvinna 

och moder överensstämmer inte (jfr Philips & Winther Jørgensen, 2000, s. 12). Många av de 

normer som omger kvinnan härleds till föräldraskap och omsorg av barn då kvinnan förväntas 

vara en god förälder som alltid prioriteras barnens behov först (jfr Peterson, 2006, s. 54ff). 

Genom att betrakta citatet i ljuset av dessa föreställningar skulle Helenas önskan om att bearbeta 

sina känslor och vikten av att komma nära sin son tyda på att hon upplever en skam på grund 

av att hon bryter de normerande kvinnliga egenskaperna genom att hon missbrukar samt att hon 

då inte kan leva upp till förväntningarna av henne som moder. 

Förvaltningsrättens-bedömning-och-slutsats 

I förvaltningsrättens bedömning och slutsats framgår bland annat följande: 

Utredningen i målet visar att Helena har ett fortgående missbruk av alkohol och narkotiska preparat. 

Enligt läkarintyget har hon bristande insikt i vad missbruket innebär för hennes hälsa och hon har 

nyligen vårdats på psykiatrisk klinik i samband med narkotikaintag. Förvaltningsrätten anser det 

utrett att hon behöver vård för att komma ifrån sitt missbruk och att hon utsätter sin hälsa för allvarlig 

fara. (Vår kursivering) [H7] 

Av citat H7 framgår att det är av läkarintyget som påståendet om Helenas bristande insikt 

kommer ifrån, vilket inte tidigare har tydliggjorts i nämndens anförande i citat H1. 

Förvaltningsrätten beskriver först i sin egen bedömning att utredningen i målet visar att ett 

fortgående missbruk föreligger följt av att det enligt läkarintyget framgår att hon har bristande 

insikt i vad missbruket innebär för hennes hälsa. I meningen efter beskriver förvaltningsrätten 

att de anser det utrett att hon behöver vård. Ordvalen “utredningen visar” gör den första 

meningen till en objektiv modalitet, då det beskrivs som ett bestämt faktum utan en tydligt 

angiven avsändare, att Helena har ett fortgående missbruk. Ordvalen “enligt läkarintyget” och 
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“förvaltningsrätten anser” i följande meningar blir däremot en subjektiv modalitet, där det 

framgår att det är läkarintyget, således en läkare, och sedan förvaltningsrätten som anser något. 

Det framställs således inte som en allmängiltig sanning likt föregående påståenden, och ger 

läsaren möjlighet att själv göra en tolkning huruvida denne instämmer i denna tolkning. 

Ordvalet “anser” motsvarar dock ord med höga sanningsanspråk, enligt den modaliserande 

hierarkin, vilket ändå bidrar till att läsaren tolkar påståendet som mer sant än om det exempelvis 

hade stått att förvaltningsrätten “tror” eller “antar” att det är utrett att Helena behöver vård (jfr 

Börjesson, 2003, s. 96f). 

Vidare är meningsföljden i citatet intressant att analysera, då det i direkt följd av innehållet i 

läkarintyget framgår att förvaltningsrätten anser att det är utrett att Helena behöver vård. 

Samtidigt är det relevant att undersöka hur citaten H1, H4 och H7 hänger ihop i målet och hur 

resonemanget går kring hennes insikt och förstånd. I H1 yrkar nämnden att Helena har en 

bristande insikt, för att senare i det muntliga anförandet (H4) påstå att Helena är mycket 

förståndig. I förvaltningsrättens bedömning och slutsats (H7) beskrivs Helena återigen, dock 

här tydligt att det är enligt läkarintyget, ha en brisande insikt i vad missbruket innebär för hennes 

hälsa. Sammantaget tyder citaten och dess innehåll och meningsföljder på att innehållet i 

läkarintyget, dvs. läkarens utlåtande, framställs som en slags överordnad vetskap i målet vilken 

förvaltningsrätten till synes grundar sin slutsats om vårdbehov på. Läkaren blir i detta fall en 

s.k. privileged speaker, vilket bland andra professionen läkare blir och som innebär att deras 

utlåtande och kunskap sällan ifrågasätts (jfr Börjesson, 2003, s. 94; Börjesson & Rehn, 2009, s. 

21ff). 

Då nämnden först hävdar att Helena saknar insikt och sedan beskriver henne som mycket 

förståndig kan utsagorna uppfattas som motsägelsefulla. Denna motsägelsefullhet kan å ena 

sidan betraktas i ljuset av hur maktpositioner, som ovan beskrivet, varierar mellan grupperna i 

målet och vad som blir en förgivet tagen sanning. Läsaren kan ges uppfattningen att det är 

möjligt att nämnden faktiskt uppfattar Helena som förståndig, men behöver trycka på att hon 

saknar insikt då det framgår av läkarintyget och då läkares uttalanden blir en otvetydig sanning. 

Å andra sidan kan motsägelsefullheten i nämndens uttalanden betraktas i ljuset av 

föreställningar om kategorin kvinnor och missbrukare. Nämnden beskriver i citat H4 att: 

“Helena har en stark motivation att bli drogfri och hon är också mycket förståndig. Det kommer 

att gå bra för henne om hon bara får en behandling under längre tid, men under frivilliga former 

är det stor risk att vården avbryts”. Ordvalen “stark” och “förståndig” motsvarar stereotypiskt 

manliga egenskaper snarare än kvinnliga. Dessa följs av att nämnden hävdar att det kommer att 

gå bra för Helena om hon bara får behandling under längre tid och utanför ramen för frivilliga 

former (H4). Detta påstående blir återigen motsägelsefullt i förhållande till ordvalen stark och 

förståndig. Om Helena faktiskt sågs som starkt motiverad och förståndig av nämnden kan det 

ifrågasättas varför de är övertygade om att det ändå krävs tvångsvård för att det ska gå bra för 

henne. Den uppfattningen speglar snarare de typiska kvinnliga stereotyperna om kvinnan som 

passiv och känslostyrd (jfr Cranny-Francis et al., 2003, s. 140f), att nämnden ändock uppfattar 

att Helena, till följd av dessa egenskaper som kvinna, inte själv kan tillgodose sina behov. 

Förvaltningsrättens bedömning avseende 4 § 3 b) LVM är följande:  

Att hon saknar egen bostad och nätverk i övrigt och inte förmår att själv ta hand om sin son visar att 

hon på grund av missbruksproblemen riskerar att förstöra sitt liv. (Vår kursivering) [H8] 

Innehållet i ovanstående citat är de omständigheter som ligger till grund för rättens bedömning 

avseende rekvisitet att personen till följd av missbruket löper en uppenbar risk att förstöra sitt 
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liv enligt 4 § 3 b) LVM. Det som förmedlas är således att de nämnda omständigheterna i 

bedömningen är ett resultat av att Helenas missbruksproblematik, trots att det inte har redogjorts 

för hur avsaknaden av boende, nätverk i övrigt och hennes omsorgsförmåga av sonen har 

påverkats av hennes missbruk. Det förmedlas således ett samband, som läsaren har svårt att ta 

ställning till, mot bakgrund av avsaknaden av ett tidigare resonemang om följande i domen. 

Läsaren införlivar därmed med stor sannolikhet detta resonemang som sin egen ståndpunkt. 

Citatet skrivs fram som en objektiv modalitet då bedömningen görs på ett objektivt, 

allmängiltigt och oomstridligt sätt där det finns ett litet utrymme för andra tolkningar. Vidare 

tillskrivs förvaltningsrättens beslutsfattare makt genom dess titel och expertis vilka sällan 

ifrågasätts, då deras tolkning av situationen bedöms vara den rätta. Förvaltningsrättens jurister 

betraktas vara så kallade privileged speakers, liksom läkaren i citat H7 (jfr Börjesson, 2003, s. 

94; Börjesson & Rehn, 2009, s. 21ff). 

Förvaltningsrättens bedömning avseende den sociala indikationen kan betraktas i ljuset av 

stereotypa föreställningar kring kategorierna missbrukare, kvinnor och mödrar.  De sociala 

normer som omger kvinnor är bland andra föreställningen om att kvinnor är passiva och 

beroende, till skillnad från männen som enligt samhällsnormen betraktas vara starka och 

självständiga (Mattsson, 2015, s. 133). Detta får också konsekvenser för hur kvinnan ses i sitt 

sociala sammanhang och vilken betydelse det sociala nätverkets anses ha för kvinnans fortsatta 

liv och tillfrisknande. Mattsson (2005) visar i sin studie att bristen på ett socialt nätverk, 

speciellt avsaknaden av väninnor, är ett hot mot kvinnligheten och fortsatt drogfrihet, eftersom 

föreställningar om den missbrukande kvinnan bygger på att hon inte kan nå drogfrihet på egen 

hand och således behöver ett stöttande socialt nätverk. En möjlig tolkning, av det faktum att 

förvaltningsrätten anser det viktigt att lyfta fram det bristande sociala nätverket i citat H8, är 

därmed att bedömningen bygger på rådande föreställningar om kön. 

Vidare kan bedömningen avseende den sociala indikationen, på liknande sätt utifrån 

föreställningar om kön, relateras till Helenas roll som missbrukande moder. I citat H8 beskrivs 

Helena, till följd av missbruket inte själv förmår ta hand om sin son. Detta är dock inget som 

nämnden eller Helena själv beskriver, utan det framgår endast av citat H6 att det är viktigt för 

Helena att hon får komma nära sin son. Att förvaltningsrätten ändock bedömer Helenas 

omsorgsförmåga kan förstås mot bakgrund av att hon som moder förväntas kunna ta hand om 

sitt barn och alltid prioritera barnets behov framför sina egna (Peterson, 2006, s. 54ff). De 

sociala handlingar och egenskaper som kopplas till kategorin moder, exempelvis att vara 

omhändertagande och ansvarstagande kommer att per automatik krocka med våra 

föreställningar om missbrukare och de sociala handlingar som ryms inom kategorin (jfr Philips 

& Winther Jørgensen, 2000, s. 12). Då föreställningarna om missbrukare bland annat är att de 

är impulsiva, svaga samt irrationella kan den missbrukande modern omöjligt leva upp till de 

förväntningar som en moder omges av (jfr Beccaria et al., 2014, s. 448f). 

Johan 

Den andra domen rör Johan, 41 år gammal, och är även den avkunnad under 2015 i samma 

förvaltningsrätt som i Helenas fall. Till skillnad från domen rörande Helena ansöker nämnden 

i detta fall om vård enligt 4 § första stycket 1, 2 och 3 a) och c) LVM, det vill säga enligt 

generalindikationen och två av de tre specialindikationerna – hälsoindikationen och 

skaderekvisitet. Förvaltningsrätten bifaller ansökan och beslutar att Johan ska beredas 

tvångsvård enligt samtliga ovanstående punkter samt att domen ska gälla omedelbart. Här 

nedan redovisas samtliga parters utsagor i målet. 
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Socialnämndens yrkande och anförande 
Till stöd för sin ansökan yrkar nämnden bland annat följande: 

Johan har ett mångårigt beroende när det gäller alkohol och även på senare tid andra droger. Hela 

Johans sociala livssituation har raserats. Han har även fysiska komplikationer orsakade av alkohol. 

Hans psykiska hälsa försämras alltmer och nyligen har han gjort ett allvarligt suicidförsök. (Vår 

kursivering) [J1] 

Citatet präglas av en objektiv modalitet, alltså som en sanning, på grund av ordvalen att Johan 

“har” ett mångårigt beroende, att hela Johans sociala livssituation “har” raserats och att han 

“har” fysiska komplikationer orsakade av alkohol samt att det inte tydligt framkommer var och 

vem dessa uppgifter kommer ifrån. Ordvalet “har” motsvarar det högsta sanningsanspråket i 

den modaliserande hierarkin och således uppfattas meningarnas innehåll som sant (Börjesson, 

2003, s. 96f). Eftersom det inte heller tydligt framgår vem som står bakom dessa uppgifter blir 

orsakssambanden otydliga, då läsaren uppfattar att socialnämnden är upphovsman även om 

uttalanden om Johans fysiska och psykiska hälsa torde komma från läkarintyget då det åligger 

läkarens profession att bedöma dessa saker. Vad gäller otydliga orsakssamband är citatets sista 

mening i sig, och dess uppbyggnad, intressant att undersöka mer i detalj. Nämnden yrkar att 

Johans psykiska hälsa försämras alltmer och att han nyligen har gjort ett allvarligt suicidförsök. 

Meningsuppbyggnaden kan leda läsaren till att tro att det är på grund av den försämrade 

psykiska hälsan som han har gjort ett allvarligt suicidförsök, även om detta samband inte är 

tydligt, till skillnad från om det exempelvis hade stått “Hans psykiska hälsa försämras alltmer 

och till följd av detta har han nyligen gjort ett allvarligt suicidförsök”. I nuläget har meningen 

en passiv satskonstruktion som inte förklarar eventuella avsikter eller bakomliggande processer 

som lett fram till suicidförsöket, då det bara framkommer att han har gjort ett sådant. 

Det är vidare intressant att analysera meningen om att hela Johans sociala livssituation har 

raserats, då den framställs som ett slags oomstridligt faktum, en objektiv modalitet, men som 

inte följs av en förklaring för på vilka sätt den har raserats eller vem som bär ansvaret för detta. 

Detta innebär att läsaren inte får någon möjlighet att reflektera över vad det innebär att en hel 

social livssituation raseras, vilken roll Johan har i det faktumet och på vilka sätt det är relevant 

att nämna i det aktuella fallet. Meningen är således en passiv satskonstruktion och en 

nominalisering, vilken fokuserar på enbart händelsen i sig och inte vad som har lett fram till 

situationen eller vem som bär ansvaret för den. Läsaren leds då till att tolka situationen enligt 

dennes existerande föreställningar om detta. Eftersom meningen är placerad mitt i 

beskrivningen om Johans missbruk kan läsaren få uppfattningen att hans sociala liv har raserat 

till följd av missbruket, även om detta inte tydliggörs i texten (jfr Börjesson, 2003, s. 98; 

Bergström & Boréus, 2012, s. 282f; Philips & Winter Jørgensen, 2000, s. 87). 

Fortsättningsvis kan det ifrågasättas varför socialnämnden finner det relevant att i anförandet 

ge en beskrivning av Johans sociala situation med tanke på att nämnden inte har valt att ansöka 

enligt den sociala indikationen i 4 § 3 b) LVM. Denna beskrivning, kan mot bakgrund av att 

gällande rekvisit inte åberopas, ses som överflödig och oväsentlig i målet. Då denna beskrivning 

inte är aktuellt i fallet kan man fundera på ifall socialnämnden väljer att anföra detta för att 

tillskriva och förstärka Johans befintliga problembild genom ytterligare ett argument som talar 

för tvångsvård. Möjligheten för nämnden att uttrycka ovanstående möjliggörs genom att 

socialnämnden i sin maktposition och tolkningsföreträde inte ifrågasätts då deras utsagor, 

oberoende av dess relevans för målet, betraktas vara sanna, riktiga och objektiva sanningar (jfr 

Skau, 2003, s. 68; Johnsson et al., 2008, s. 69). 



23 
 

Vid den muntliga förhandlingen anför nämnden bland annat följande: 

Johan har ett fortgående missbruk av alkohol. Han har fått frivillig insats i form av 

abstinensbehandling under sommaren 2014 men denna avbröts av honom då han ville hem till 

familjen. Att lämna blåstester kan inte anses vara tillräckligt ingripande insats som skulle resultera 

i en bestående drogfrihet. Nämnden ser inte längre någon möjlighet att hjälpa Johan på hemmaplan. 

Johan var onykter då han försökte ta sitt liv. (Vår kursivering) [J2] 

Av citatet framgår att Johan avbröt den frivilliga insatsen 2014 på grund av att han ville hem 

till familjen. Meningen får således en aktiv satskonstruktion, och är en slags motsats till tidigare 

analyserad händelse i citat J1. I denna mening framgår tydligt att det är Johan som avbryter 

behandlingen och han blir således en aktiv aktör (utförare) som bär ansvar för händelsen, samt 

vad som har lett fram till händelsen då det beskrivs att han avbröt behandlingen för att han ville 

hem till familjen. Läsaren lämnas inget större utrymme, till skillnad från meningen i J1, att själv 

tolka händelsen på att annorlunda sätt (jfr Börjesson, 2003, s. 98). 

Vidare står att läsa i anförandet att det inte kan anses vara tillräckligt ingripande att lämna 

blåstester för att uppnå en bestående drogfrihet. Även om denna mening finns under nämndens 

anförande är meningen uppbyggd på så vis att den framställs som en objektiv modalitet, alltså 

en sanning, till skillnad från om det tydligt hade framgått att detta är nämndens syn på saken. 

Ordvalen “kan inte anses” motsvarar det högsta sanningsanspråket på den modaliserande 

hierarkin och får läsaren att tolka innehållet i meningen som ett slags otvetydigt faktum (jfr 

Börjesson, 2003, s. 96f). 

Sett till citatet i sin helhet förekommer ett otydligt orsakssamband då det framgår att nämnden 

inte längre ser någon möjlighet att hjälpa Johan på hemmaplan följt av meningen att han var 

onykter när han försökte att ta sitt liv. Den tidigare meningen innebär en subjektiv modalitet då 

det tydligt framgår att det är nämnden som står bakom innehållet i den (jfr Börjesson, 2003, s. 

96f). Den senare meningen har en passiv satskonstruktion, liksom i citat J1, vilken tar sikte på 

händelsen i sig (suicidförsöket) och utelämnar avsikter eller bakomliggande processer till den 

(jfr Börjesson, 2003, s. 98). Denna passivitet och meningsföljd kan leda läsaren till att tro att 

nämnden inte längre ser någon möjlighet att hjälpa Johan på hemmaplan till följd av att han var 

onykter när han försökte att ta sitt liv. Konsekvensen kan också bli att läsaren får en uppfattning 

att Johan kommer dö om han lämnas hemma och inte omhändertas.   

Det faktum att nämnden inte ser någon möjlighet att hjälpa Johan på hemmaplan kan genom de 

språkliga verktygen omvandlas till att betrakta nämnden som en aktiv aktör och Johan som är 

passiv aktör. Nämnden blir aktiv genom att det är deras uppfattning av problemet som 

genomsyrar meningen medan Johan blir mottagare och påverkad av nämndens uppfattning (jfr 

Philips & Winther Jørgensen, 2000, s. 87). Det saknas dock vidare beskrivning om vilka 

omständigheter som ligger till grund för nämndens påstående, meningen är således en 

nominalisering där fokus riktas mot konsekvenserna av handlingen. Nominalisering genererar 

oklarhet i frågan om vad nämnden grundar sitt ställningstagande på, vilket ger utrymme för 

läsaren att själv skapa sig en föreställning om sanningen bakom påståendet (Bergström & 

Boréus, 2012, s. 282f). Eftersom det i föregående beskrivning framkommer att Johan “avbrutit” 

insatser på eget bevåg leds läsaren att betrakta Johan som ansvarig för att nämnden inte finner 

någon möjlighet att hjälpa honom på hemmaplan. Ansvaret skrivs således över på Johan och 

befriar nämnden från skyldigheten att utforska andra insatser. Detta tas för givet och blir 

betraktat som en sanning eftersom socialnämnden, i egenskap som privileged speaker, har 

expertis och därmed makt att uttrycka sig i frågan (Johnsson et al., 2008, s. 69). Socialnämnden 
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tillskrivs ett tolkningsföreträde gällande huruvida Johans problembild motsvarar det 

socialnämnden kan erbjuda genom frivilliga former. 

Johans anförande för egen del och genom sitt offentliga biträde 

Johan motsätter sig ansökan och anför vid den muntliga förhandlingen följande: 

Han medger att han har ett vårdbehov utifrån sitt missbruk av alkohol. Han har dock inget beroende 

av några andra droger. Han har ett långvarigt alkoholmissbruk bakom sig men har klarat av att sluta 

dricka tidigare utan stöd och har då varit nykter i långa perioder. Han tog ett återfall i december 

2014 då han kände att han inte fick någon hjälp av varken nämnden eller psykiatrin i (ort). Han 

kände att han inte blev tagen på allvar (Vår kursivering) [J3] 

Johans yrkande inleds med att hans egen inställning och uppfattning om det egna vårdbehovet 

utifrån hans missbruk redovisas, genom anföringsverbet “medger”. Att tillskriva Johans 

inställning med verbet “medge” ger läsaren en uppfattning av att det är hans bild av situationen 

och således en subjektiv modalitet (jfr Börjesson, 2003, s. 96f). Vidare talar verbet medge för 

att han till viss del erkänner och “går med på” att dela liknande tolkning som nämnden tidigare 

lyft fram om hans vårdbehov (se citat J2). Senare i citatet beskrivs Johans upplevelse av 

bemötandet från nämnden och psykiatrin genom att han kände att han inte fick någon hjälp och 

kände att han inte blev tagen på allvar. Detta är, likt ovan, en subjektiv modalitet och här även 

en mental process, då hans egen upplevelse av kontakten med socialtjänsten och vården 

beskrivs. Mentala processer avser mentala handlingar, verbet “känner” är således en mental 

process (jfr Börjesson, 2003, s. 97; Bergström & Boréus, 2012, s. 281). I detta anför Johan att 

det är på grund av att han inte fick hjälp och inte blev tagen på allvar som han tog ett återfall i 

december 2014. Genom att det klargörs för läsaren att det är hans specifika tolkning av 

situationen ligger häri implicit möjligheten till andra tolkningar än den som presenteras. Det är 

möjligt för läsaren att själv göra en tolkning vad gäller Johans vårdbehov samt fri att ta ställning 

till om det verkligen är så att hans återfall var en konsekvens av att han inte fick någon hjälp 

från nämnden och psykiatrin. 

Av citatet beskrivs Johans återgång till missbruket genom att “tog ett återfall”. Beskrivningen 

konstruerar Johan som utförare av handlingen genom att han “tog” ett återfall och fokus riktas 

mot den aktiva handlingen. Då Johan betonas som utförare av handlingen framstår återfallet 

som ett medvetet val och inom hans kontroll (jfr Philips & Winther Jørgensen, 2000, s. 87). I 

anförandet beskriver Johan att han tog ett återfall då han inte fick hjälp från nämnden och 

psykiatrin. Liknande situation kan utläsas i Helenas fall i citat H5 där det framgår att Helena 

“fick” ett återfall i samband med att hon varit hjälpsökande och försökt att få kontakt med 

socialtjänsten, vilket får återfallet att framstå som en konsekvens av att hon inte fick hjälp och 

att hon själv inte kunde hållas som ansvarig för utfallet. I Johans fall ”tog” han ett återfall, vilket 

kan göra att läsaren uppfattar Johans återgång till missbruket som en aktiv och medveten 

handling av att han inte fick hjälp. Han framställs därmed som en aktiv aktör, till skillnad från 

Helena som under liknande omständigheter konstrueras som en passiv aktör och mottagare, då 

hon “fick” ett återfall. I Johans fall blir återfallet en handling snarare än en händelse (jfr Philips 

& Winther Jørgensen, 2000, s. 87). 

Vidare anför Johan: 

Nu har han och hans fru återförenats och han kan bo där tillsammans med sin familj. Han säger att 

han kommer att klara av vården på frivillig väg om han får stöd och någon att prata med. Han har 

kontakt med en sponsor via AA. Han har en tid hos psykolog nästa vecka (Vår kursivering) [J4]  
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Av citat J4 framgår att Johan säger att han kommer att klara av vården på frivillig väg om han 

får stöd och någon att prata med. Meningens modalitet blir således subjektiv, där det är tydligt 

vem som är avsändare av påståendet (Börjesson, 2003, s. 96f). Däremot innebär ordvalet och 

anföringsverbet “han säger” ett lågt sanningsanspråk, vilket kan få läsaren att uppfatta 

påståendet som mindre trovärdigt (Bergström & Boréus, 2012, s. 281). 

Förvaltningsrättens-bedömning-och-slutsats 

I förvaltningsrättens bedömning och slutsats framgår bland annat följande: 

I målet är ostridigt att Johan har ett fortgående missbruk av alkohol och ett behov av kvalificerad 

vård för att komma ifrån detta missbruk. [...] Förvaltningsrätten betvivlar inte att Johan har en vilja 

att bli fri från sitt missbruk, han har bland annat tidigare varit nykter under längre perioder samt 

genomfört en rad insatser som nämnden erbjudit honom, i form av bl.a. alkoholtester samt vistelser 

på behandlingshem. Han har även på egen hand tagit kontakt med psykiatrin för att därigenom få 

hjälp med sitt mående. Trots denna vilja till hjälp måste hans förmåga att genom frivilliga insatser 

komma ifrån sitt missbruk starkt ifrågasättas (Vår kursivering) [J5] 

Genom ordvalet att det i målet är “ostridigt” att Johan har ett fortgående missbruk och behov 

av kvalificerad vård utöver frivilliga former, framställs beskrivningen som en objektiv 

modalitet, alltså en sanning (jfr Börjesson, 2003, s. 96f). Ordvalet “är ostridigt”, är att jämföra 

med det högsta sanningsanspråket på den modaliserande hierkarkin. Det framkommer att både 

nämnden och Johan beskriver att Johan har ett fortgående missbruk. Båda parter menar också 

att vård behövs. Genom att beskriva att det är “ostridigt” i målet att han behöver kvalificerad 

vård, kan läsaren ledas att tro att parterna är överens om vårdformen. Så är dock inte fallet då 

nämnden yrkar att Johan skall beredas tvångsvård, medan Johan anför att han kommer att klara 

det på frivillig väg. Vad gäller deras olika viljor beskriver förvaltningsrätten att de inte betvivlar 

att Johan har en vilja att bli fri från sitt missbruk, men att hans förmåga att genom frivillig hjälp 

bli av med missbruket måste starkt ifrågasättas. Genom ordvalen “måste starkt ifrågasättas” 

framställs även här innehållet i texten med ett högt sanningsanspråk. Läsarens möjlighet att 

tolka situationen annorlunda kan därmed begränsas eftersom det beskrivs som ett allmängiltigt 

faktum snarare än en bedömning, jämfört med om förvaltningsrätten exempelvis hade beskrivit 

att “förvaltningsrätten ifrågasätter Johans förmåga”. Vidare kan relevansen av ordvalet “starkt” 

ifrågasättas i sig, det vill säga möjligheten och rimligheten i att gradera ordet “ifrågasätta”. Det 

kan antas att det antingen går eller inte går att ifrågasätta något och att det inte förekommer 

olika grader av ifrågasättning. I sin helhet blir citatets meningsföljd och innehåll motsägelsefullt 

då förvaltningsrätten först beskriver att han tidigare har varit nykter under längre perioder samt 

genomfört en rad erbjudna insatser, följt av bedömningen att man starkt måste ifrågasätta hans 

förmåga att genom frivilliga insatser komma ifrån sitt missbruk. Om han tidigare har varit 

nykter under längre perioder torde han ha förmåga att komma ifrån sitt missbruk. Här hade 

andra ordval, exempelvis att “för gott” komma ifrån sitt missbruk, eventuellt inneburit en 

särskild tyngd i deras bedömning och som inte uppfattas som motsägelsefull (jfr Börjesson, 

2003, s. 96f). 

I Johans fall blir det tydligt att förvaltningsrätten är överordnad socialnämnden som i sin tur är 

överordnad Johan (missbrukaren). Förvaltningsrätten blir således den “högsta” privileged 

speaker och med störst maktposition. Detta då det tydligt framgår att förvaltningsrätten gör 

ovanstående bedömning, genom att de beskriver att “förvaltningsrätten betvivlar inte […]”. Det 

kan jämföras med Helenas bedömning i citat H7, där förvaltningsrätten uttryckligen går efter 

läkarens bedömning och där således läkaren istället blir överordnad som privileged speaker (jfr 

Börjesson, 2003, s. 94). 
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Vidare är det intressant att studera citatet i ljuset av föreställningar om missbrukaren, vilka ofta 

präglas av att bland annat tillskriva missbrukaren karaktärsdrag som oförmögenhet, svaghet, 

lathet och impulsivitet (jfr Carrington & Pereira, 2015, s. 4f; Beccaria et al., 2014, s. 448f). 

Förvaltningsrätten beskriver att de inte betvivlar att Johan har en vilja utan att det är hans 

förmåga som måste ifrågasättas, vilket således innebär att deras beskrivning återspeglar 

föreställningar om missbrukare generellt. 

I förvaltningsrättens bedömning och slutsats står även följande att läsa: 

Med hänsyn till de tidigare försök till frivillig vård som har varit utan framgång, samt den risk han 

utsätter sin hälsa för då dessa frivilliga insatser inte helt kunnat genomföras, finner 

förvaltningsrätten att Johans samtycke till vård inte kan garantera att han får den vård han är i behov 

av. Hans vårdbehov kan därmed för närvarande inte tillgodoses på annat sätt än genom tvång (Vår 

kursivering) [J6] 

Av citatet framgår att försök till frivillig vård varit utan framgång samt att de frivilliga 

insatserna inte helt kunnat genomföras, vilka ligger till grund för förvaltningsrättens bedömning 

huruvida Johans samtycke till vård garanterar den behövliga vården. Tidigare i domen har Johan 

intagit rollen som ansvarig aktör för misslyckade insatser. I citat J2 anför nämnden att Johan 

avbröt abstinensbehandling för att han ville hem till familjen. I en annan del av domen, i citat 

J5, framgår att Johan har varit nykter under långa perioder, varit hjälpsökande samt genomfört 

en rad insatser som nämnden erbjudit honom. Sammantaget innebär det att Johan i vissa fall 

kan ställas som ansvarig för att de frivilliga insatserna inte helt har kunnat genomföras medan 

andra insatser har fungerat och varit verksamma då han har varit nykter i långa perioder. I 

ovanstående citat redogörs inte för bakgrunden till att insatserna inte har kunnat genomföras, 

vilket är en nominalisering där utföraren (vem eller vad som gjort för att insatserna inte har 

kunnat genomföras) utelämnas och konsekvensen (att insatserna inte kunnat genomföras) står i 

fokus (Bergström & Boréus, 2012, s. 97). Trots att historiken bakom de misslyckade insatserna 

inte klargjorts till fullo kan den ofullständiga beskrivningen av orsakssambanden ge läsaren 

bilden av att Johan som ensam aktör antas vara ansvarig för utfallet av konsekvenserna. I citat 

J2 anför socialnämnden att det inte längre finns någon möjlighet att hjälpa honom på 

hemmaplan, vilket nödvändigtvis inte bara säger något om Johans motivation och vilja utan 

också om socialnämndens möjlighet att ta tillvara på hans vilja samt att erbjuda en passande 

insats för honom. Om så är fallet, kan inte ansvaret för de misslyckade insatserna enbart 

tillskrivas Johan. De omständigheter som äger rum utanför hans kontroll och ansvar så som 

nämndens resurser och möjligheter kan också påverka utfallet av insatserna. 

Liksom i citat J5 blir det även i detta citat tydligt att förvaltningsrätten ges störst maktposition 

och tolkningsföreträde som privileged speakers, då det framgår att de inte finner att Johans 

samtycke kan garantera tillräcklig vård och att hans vårdbehov därmed inte kan tillgodoses på 

annat sätt än genom tvång. Citatet utgörs av en subjektiv modalitet, då det framgår att det är 

förvaltningsrätten som står bakom påståendet. Läsaren kan dock uppfatta det som en 

allmängiltig sanning, alltså en objektiv modalitet, eftersom de uppfattas som en privileged 

speaker i sättet att uttrycka sig (jfr Börjesson, 2003, s. 96f). Av citatet tydliggörs deras rätt att 

bestämma vad något egentligen är, vilket tolkningsföreträde innebär. I det här fallet kan mer 

specifikt ett paternalistiskt tolkningsföreträde urskiljas, då förvaltningsrätten anser sig bättre 

veta vad Johan behöver och vilken förmåga han själv har att bedöma sitt eget bästa. Genom att 

göra denna bedömning kan de utöva sin makt för att påverka så att Johan anpassar sig efter 

deras krav och beslut (jfr Johnsson et al., 2008, s. 69; Thorsén, 2010, s. 162). 
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I Johans dom kan det utläsas att Johan har fru och familj, något som Johan själv berättar i det 

egna anförandet genom citat J4 samt att det av citat J2 framgår att han avbrutit behandling för 

att han ville hem till familjen. Ordvalen “fru och familj” i följd kan möjligen tolkas som att 

ordet familj består av ett eller flera barn. Om så är fallet kan det dels ifrågasättas hur det kommer 

sig att socialnämnden inte finner det relevant att ansöka enligt den sociala indikationen enligt 4 

§ 3 b) LVM, dels varför eventuella barn inte synliggjorts i domen. Dessa omständigheter kan 

jämföras med Helena, vars bristande omsorgsförmåga till följd av missbruket väger tungt i 

förvaltningsrättens bedömning huruvida ett LVM är tillämpligt. Det faktum att eventuella barn 

inte lyfts fram i Johans dom kan betraktas i ljuset av könsstereotypa föreställningar som 

omgärdar kategorierna missbrukare, män och fäder. Till skillnad från mödrar som enligt 

samhällsnormer betraktas vara den omhändertagande och ansvarstagande föräldern, ställs inte 

lika höga sociala krav på faderns omsorgsförmåga då faderskapet i större utsträckning är 

sammanlänkat med aktivitet, lek, handlingsfrihet och spontanitet (Forsberg, 2009, s. 36ff). 

Konsekvensen av detta blir att ett missbruk inte hotar faderskapet på samma sätt som 

moderskapet, eftersom ramarna för det accepterade faderskapet inte kräver att en fader ska stå 

för barnens omsorg och trygghet på samma sätt som den ideala modern förväntas göra. Om 

fadern tappar kontrollen och prioriterar de egna behoven framför sina barns behov blir han inte 

lika ifrågasatt som om det vore en moder. Föreställningen att missbruk inte hotar faderskapet i 

lika stor utsträckning som moderskapet, kan anses vara en förklaring till varför detta får en 

viktig betydelse för tillämpningen av LVM i Helenas fall, medan socialnämnden i Johans fall 

inte ens ansöker om LVM enligt den sociala indikationen (jfr Philips & Winther Jørgensen, 

2000, s. 12; Mattsson, 2015, s. 133ff). 

Diskussion 

Syftet med studien är att belysa hur missbrukare konstrueras i LVM-domar genom att 

undersöka socialnämndens och den enskildes yrkanden och anföranden samt 

förvaltningsrättens bedömning ur ett maktteoretiskt och socialkonstruktionistiskt perspektiv. 

Detta genom att använda utvalda språkliga verktyg och att se till hur de olika parternas utsagor 

förhåller sig till varandra. Sammanfattningsvis visar studien att parternas utsagor kan få 

varierande grad av sanningsanspråk och trovärdighet, beroende på textens uppbyggnad och 

ordval. Vidare positioneras olika grupper, i det här fallet socialnämnden, förvaltningsrätten 

(jurister) och läkare, genomgående så kallade privileged speakers med ett särskilt 

tolkningsföreträde, vilkas expertis och utlåtanden ofta utgör en slags oemotsagd vetskap. Det 

tydliggörs också hur det förekommer maktskillnader även mellan dessa grupper. I de två 

analyserade fallen visar analysen att det är olika parter som har det främsta tolkningsföreträdet. 

Gemensamt för de båda fallen är dock att personen med missbruksproblematik tillskrivs minst 

makt, trovärdighet och grad av sanningsanspråk och således hamnar längst ner i hierarkin. 

Missbrukaren konstrueras på skilda sätt i domarna, beroende på ordval, meningsuppbyggnad 

och aktuell diskurs. Språket är i domarna ett konstruerande maktverktyg som skapar, återskapar 

och upprätthåller föreställningar om missbrukaren. 

I de två domarna har ett mönster utkristalliserats gällande hur Helena respektive Johan 

konstrueras som aktörer. Tidigare har den biologiska och medicinska diskursen varit rådande, 

vilka positionerar missbrukaren som en passiv aktör och befriar denne det personliga ansvaret. 

Missbrukaren betraktas som ett offer för sina beroendeproblem (jfr Tupper, 2012, s. 482). På 

senare tid har den psykosociala diskursen fått mer inflytande, vilken innebär ett mer anklagande 

synsätt där missbruket betraktas som självförvållat och ett aktivt val och missbrukaren tillskrivs 

egenskaper som att vara svag, lat och oförmögen (jfr Pereira & Carrington, 2015, s. 4f).  
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I Helenas fall tyder analysen på att hon genom parternas utsagor konstrueras som en passiv 

aktör, ett slags offer för missbruket och som behöver vård utanför frivilliga former för att hon 

ska få bukt med problemen och få det bra. Socialnämnden beskriver bland annat att hon har 

haft kramper av oklar natur i samband med beskrivningen av missbruket. Vidare lägger 

förvaltningsrätten stor vikt vid hennes tidigare vårdinsatser samt läkarintyget och att hon enligt 

det bedöms sakna insikt. Detta är även intressant i relation till de stereotyper som Cranny-

Francis et al. (2003, s. 140f) menar omgärdar kvinnor, exempelvis att de är passiva. 

Sammantaget är detta i linje med det biologiska synsättets bild av missbrukaren. I Johans fall 

blir utsagorna snarare i linje med ett psykosocialt synsätt, då han genom dem framställs som en 

aktiv aktör där missbruket är självförvållat. Detta blir tydligt då fokus läggs på att han har 

avbrutit tidigare insatser och att förvaltningsrätten grundar sin bedömning i att Johan verkar ha 

en oförmåga att genom frivilliga insatser komma ifrån missbruket. Exempel på stereotyper som 

omgärdar män är enligt Cranny-Francis et al. (2003, s. 140f) exempelvis att de är starka och 

självständiga. Detta blir intressant i relation till vår analys som fokuserar på Johans oförmåga 

vilket kan tänkas vara en motsats till att vara stark och självständig. En följdfråga blir då 

huruvida vårdens syfte eventuellt blir att Johan ska bli stark och självständig. De framträdande 

skillnaderna mellan Helena och Johan blir intressanta i relation till vad Sahlin (1994, s. 310ff) 

skriver om att våra föreställningar har pendlat mellan två grundläggande och uteslutande 

förhållningssätt; att missbrukaren antingen har setts som ett offer som har “hamnat” i missbruk 

eller som en syndabock som medvetet har valt att missbruka. Utsagorna kring Helena motsvarar 

bäst det första förhållningssättet och Johan det senare. Det är vidare intressant att den 

medicinska förklaringsmodellen är tydlig i Helenas fall, då det tyder på att denna diskurs ändå 

inte är helt övergiven och utkonkurrerad av andra diskurser, som forskning antyder (jfr Tupper, 

2012, Carrington & Pereira, 2015; Beccaria et al., 2014). Sammantaget visar beskrivningarna i 

de två fallen att Helena och Johan blir betraktade och beskrivna på skilda sätt samt att dessa 

olikheter kan bero på att de grundar sig i olika diskursiva sammanhang. 

Mot bakgrund av att analysen visar att socialnämndens handläggare, läkare samt 

förvaltningsrättens jurister, i egenskap som privileged speakers, tillskrivs hög grad av 

tillförlitlighet och trovärdighet, innebär det att dessa expertisutlåtanden sällan blir ifrågasatta 

och reflekterade över. Detta eftersom de utifrån sin roll som sakkunniga förväntas göra de rätta 

bedömningarna och som innebär en stor möjlighet att utöva makt över den enskilde 

missbrukaren. I de analyserade fallen är det tydligt att domarna överensstämmer med 

ovanstående, genom att de professionellas utsagor betraktas som sanna och oomstridliga, till 

skillnad från den enskildes uttalanden som genomgående betvivlas och förminskas i domarna. 

En konsekvens av detta blir att nämndens och rättens sätt att uttrycka sig i tal och skrift verkar 

normerande. Detta är dock inget slumpmässigt eller unikt i de analyserade fallen, då dessa parter 

har makt och tillåts att ta ställning till vad som är rätt och normalt samt fel och onormalt (jfr 

Nordborg, 1997, s. 171). Den givna kontexten i fallet kräver således att förvaltningsrätten har 

tolkningsföreträde och bestämmanderätt, vilket även innebär möjligheten att reproducera 

föreställningar och stereotyper. Detta uppfattas av uppsatsens författare som extra framträdande 

i just diskursen som råder inom rättstillämpning av tvångsvård då missbrukaren utpekas som 

den avvikande och där paternalism ter sig naturligt. Genom att tillämpa tvångsvård signaleras 

att denne genom samhällets ingripanden måste bli normal genom drogfrihet. Detta kan liknas 

vid en disciplinär maktutövning som enligt Foucault (2003, s. 171) innebär att rätten verkar 

normaliserande samt syftar till att disciplinera människor till önskvärda beteenden genom att 

särskilja avvikarna (missbrukarna) från de normala (övriga samhällsmedborgare).  

Ett konkret exempel där den normerande maktutövningen blir extra tydlig är när socialnämnden 

samt förvaltningsrätten tar ställning till den sociala indikationen i 4 § 3 b) LVM. För att kunna 
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föra ett juridiskt resonemang huruvida den enskilde till följd av missbruket löper en uppenbar 

risk att förstöra sitt liv, behöver professionsutövaren ta ställning till vad ett värdigt och normalt 

liv är samt vad som hotar detta. I Helenas fall är saknaden av bostad, nätverk i övrigt och att 

hon inte själv förmår att ta hand om sin son avgörande för att hon riskerar att förstöra sitt liv. I 

Johans fall ansöker inte socialnämnden enligt den sociala indikationen, trots att det genom 

citatet kan antas att han har barn. En intressant aspekt i ovanstående är att Helenas 

omsorgsförmåga för sitt barn blir en viktig del i bedömningen, medan eventuella barn i Johans 

fall överhuvudtaget inte tas upp. Detta fynd, kan mot bakgrund av tidigare forskning, tolkas 

utifrån föreställningar om att missbruk i högre grad hotar moderskapet än faderskapet (jfr 

Sandström, 1997, s. 94f). Bristen på omsorgsförmåga blir då i kvinnans fall, ytterligare ett 

argument för att hon genom missbruket inte uppnår förväntningar om ett normalt och värdigt 

liv. Rätten blir i detta fall ett maktmedel för att befästa föreställningar och sociala 

konstruktioner kopplade till kön och föräldraskap (jfr Nordborg, 1997, s. 171). 

Det kan ifrågasättas huruvida tvångsvårdens syfte är att göra gott för den enskildes skull, eller 

om det snarare blir för samhällets skull. Tvångsvård legitimerar och förutsätter att det föreligger 

olika bilder om den enskildes vårdbehov, vilket tar sig i uttryck genom att socialnämnden ser 

att det finns behov av vård utöver frivilliga former medan den enskilde motsätter sig behövlig 

vård. Detta får konsekvenser för hur makten legitimeras och vilka argument som anförs i rätten. 

Eftersom Sveriges tillämpning av tvångsvård för missbrukare placerar sig inom civil tvångsvård 

bottnar argumenten i en välfärdslogik och anammas i syfte att personer ska bli hjälpta från 

sociala problem (jfr Berglund & Gerdner, 2009, s. 7f). Det innebär att argumentet att göra gott 

genom behandling ska överväga principen om frivillighets- och självbestämmande. Flera 

internationella forskningsstudier har belyst hur makten kommer till uttryck i så kallade “drug 

courts” inom civil tvångsvård (Arrigo & Williams, 2007; Moore, 2007). En stor del av 

forskningen gällande tvångvård ställer frågan om vad syftet med vården är, om den främst 

tillämpas för den enskildes skull eller för samhällets skull. De flesta västerländska länder där 

tvångsvården legitimeras utifrån ett socialrättsligt perspektiv är dock eniga om att tvångsvård 

syftar till att ge individen bättre förutsättningar efter vård och behandling (Arrigo & Williams, 

2007, s. 59ff). Välfärdslogiken kan tydligt utläsas i de domar som analyserats här då rätten 

hänvisar argumenten till den enskildes bästa med stöd i LVM-lagstiftningen. 

Rättens sätt att legitimera makt kan, utifrån tidigare resonemang om rätten som normativ 

maktutövare, också betraktas som en större samhällsapparat som speglar officiellt accepterade 

föreställningar, värderingar och normer. Rätten bidrar då till att befästa, skapa och återskapa 

dessa idéer (Nordborg, 1997, s. 171). Denna aspekt är intressant i relation till Moores (2007) 

samt Arrigos & Williams (2007) studier där resultatet tyder på att rätten inte visat sig 

argumentera utifrån klientens bästa i realiteten, utan att andra intressen så som social kontroll 

och disciplin omformulerats till klientens bästa. Moore (2007, s. 56f) beskriver att skiljelinjen 

mellan vård och kontroll ofta suddas ut och blir synonyma samt att de representerar en falsk 

dualitet. Klientens bästa blir således samstämmigt med social kontroll och disciplin. Detta 

förhållande har bland annat också påvisats i Mattsons (2005) studie. Studien visar att 

missbruksbehandling inte enbart handlar om att ge personen verktyg för uppnå drogfrihet utan 

även för att återskapa klientens kön. Detta tog sig i uttryck genom att kvinnorna i behandlingen 

vårdades i syfte att återfå femininitetsdrag som gått förlorade genom missbruket. Exempelvis 

fokuserades behandlingen på moderskap, kvinnoidentiteten och relationer (Mattsson, 2005, s. 

141ff). Diskussionen om rätten som normativ och disciplinär kan således beraktas i ljuset av 

ovanstående forskning som visat att föreställningar påverkar professionellas bild av klientens 

bästa. 
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Slutligen har det genom analysförfarandet utkristalliserats ett mönster av en slags dubbel 

utsatthet. Målgruppen är i sig socialt utsatt då den omgärdas av föreställningar om missbrukare 

som avvikare, svaga och exkluderade från samhället (Beccaria et al., 2014, s. 448f). 

Missbrukaren är således utsatt redan innan denne hamnar hos sociala myndigheter. Vidare ska 

deras trovärdighet prövas i rätten då sammanhanget har uppstått på grund av att de motsätter 

sig den vård som socialnämnden anser vara behövlig. I rätten ska det således bedömas vem som 

blir betrodd – där den enskildes ställs mot en part (socialnämnden) som har en särskild 

yrkeskompetens inom området och där den tredje parten (juristerna) har ett givet 

tolkningsföreträde. Vidare har en förminskning av missbrukarens trovärdighet och resurser 

utkristalliserats i utsagorna i de analyserade fallen genom ordval och meningsuppbyggnad – 

exempelvis i citat H1 och H2 där Helena beskrivs sakna insikt och att hon “säger sig” samtycka 

till vård samt i citat J5 där Johans förmåga att på frivillig väg komma ifrån missbruket måste 

ifrågasättas trots hans vilja till hjälp. Missbrukaren blir således mer eller mindre chanslös att bli 

betrodd i det aktuella sammanhanget. 

Reflektioner-kring-studiens-metod-och-utförande   
Studiens presenterade slutsatser grundar sig i författarnas egna tolkningar av de två analyserade 

LVM-domarnas utsagor. LVM-domar redogör den sökande partens (socialnämndens) och 

motpartens (missbrukarens) yrkanden och anföranden men det finns ingen möjlighet att veta 

om dessa beskrivningar utgör en fullständig information kring omständigheterna och i så fall 

vad som eventuellt har utelämnats i domarna. Det kan också förekomma varierande kvalitet 

mellan de två domarna då det eventuellt förekommer mer eller mindre utförliga beskrivningar 

i domens olika delar. Detta skulle kunna ses som en försvagande faktor i analysförfarandet och 

vidare i slutsatserna och det hade eventuellt varit kompletterande att ta del av socialnämndens 

utredningar i sin helhet och/eller närvarat vid den muntliga förhandlingen. I nuläget gör 

uppsatsens författare en tolkning av en redan tolkad verklighet (genom förvaltningsrättens 

notarie som agerar protokollförare). Att närvara vid förhandlingarna var dock inte möjligt då 

de analyserade domarna är avkunnade under föregående år. Att närvara vid aktuella 

förhandlingar och sedan granska analyspotentialen samt analysera dessa hade inte varit rimligt 

inom tidsramen för uppsatsen. Dessa förhandlingar hålls även ofta inom stängda dörrar vilket 

också påverkar möjligheten att närvara vid dem. 

Det slutliga urvalet av empirin gjordes efter en noggrann granskning av insamlade domar och 

är baserat på en bedömning om analyspotential och lämplighet i förhållande till studiens syfte. 

Urvalet av empirin bör således ses som den mest adekvata för studiens ändamål. Om 

urvalsprocessen hade resulterat i andra domar hade troligtvis analysen och slutsatserna sett 

annorlunda ut. Vidare har val av analysmetod, analysverktyg samt analysens genomförande 

präglats av författarna och deras förförståelse, vilket innebär att studiens analys och slutsatser 

hade kunnat se annorlunda ut om studien hade utförts av någon annan. Detta kan jämföras med 

vad Fejes & Thornberg (2015, s. 263) skriver om risken att en kvalitativ analys kan komma att 

säga mer om forskaren än om den insamlade datan. Samtidigt är den stora fördelen med 

diskursanalys som analysmetod att den har en friare utformningsmöjlighet (Bergström & 

Boréus, 2012, s. 405ff). Det har dock med detta i åtanke varit särskilt viktigt att noggrant 

beskriva hur analysförfarandet har bedrivits utifrån tydliga språkliga verktyg och mot bakgrund 

av teori och forskning. 

Vidare har sökningen av tidigare forskning, genom utvalda sökord och kombinationer av dessa, 

präglat hur kunskapsläget har redogjorts och analyserats emot. Genom att använda andra sökord 

och kombinationer av dessa skulle denna redogörelse delvis kunna se annorlunda ut och bidragit 

till andra slutsatser. Slutligen har det faktum att författarna har utgjorts av två personer bidragit 



31 
 

till möjligheten för frekventa reflektioner i denna tvåsamhet. Detta har eventuellt möjliggjort 

mer mångfacetterade och utvecklade resonemang än om författarna hade skrivit på egen hand. 

Praktiska-implikationer-och-förslag-till-vidare-forskning 

Studien och dess område har relevans för socialt arbete på så vis att professionsutövarna och 

fältet som stort kan dra nytta av en medvetenhet kring studiens analys och slutsatser. Dessa 

tyder på att det är viktigt med en medvetenhet kring språkets makt samt det tolkningsföreträde 

och den maktposition som professionsutövarna automatiskt innehar i yrkesrollen och i olika 

sammanhang. Vidare är det viktigt att vara medveten om olika normerande föreställningar som 

förekommer i samhället samt vilken roll professionsutövaren eventuellt får i reproduktionen av 

dessa genom text, beskrivningar och handlingar. Detta är viktigt i bemötandet av denna 

målgrupp då det har påvisats genom forskning att den är socialt utsatt samt att det genom 

studiens slutsatser påvisas att språket får en betydande roll för hur den enskilde missbrukaren 

framställs, konstrueras och blir betrodd.  

Uppsatsens författare finner studiens ämne relevant för vidare forskningsstudier. Vid 

eftersökning av tidigare forskning återfanns ett begränsat utbud av studier som i en större skala 

undersökte hur missbrukare, män och kvinnor framställs i rätten utifrån rådande normer och 

värderingar. Denna studies syfte var att undersöka hur missbrukaren konstrueras i utvalda 

LVM-domar. Det skulle kunna vara av relevans för vidare forskning att undersöka hur dessa 

skildringar upplevs av missbrukaren alternativt vilka upplevelser missbrukare har av 

tvångsvård – huruvida de upplever att deras anförande i LVM-domen representerar deras 

faktiska utsagor eller om de upplevs tillskrivas en annan trovärdighet vid protokollförandet. 

Vidare skulle det vara betydelsefullt att bedriva forskning kring hur professionsutövarna (i detta 

fall handläggarna och juristerna) ställer sig i dessa frågor. 

Studiens empiri utgörs av två LVM-domar där den sociala indikationen endast åberopas i ett 

fall. Under studiens arbetsgång har författarna inte funnit någon statistik kring i vilka fall den 

sociala indikationen åberopas och procentuellt hur ofta detta görs. Det har heller inte återfunnits 

någon specifik avgränsning i lagkommentarer eller förarbeten vad gäller i vilka fall detta 

rekvisit skall åberopas. Det är därför av relevans för vidare forskning att undersöka och/eller 

sammanställa statistik kring i vilka fall och på vilka grunder den sociala indikationen åberopas. 

Slutligen är det av relevans för vidare forskningsstudier att undersöka, eventuellt genom en 

argumentationsanalys av domar, vilka argument som framförs som avgörande för utfallet av 

dem. Gällande detta vore det intressant att undersöka hur argumenten placerar sig etiskt, 

exempelvis om de antyder att vara mer konsekvensetiska eller mer pliktetiska. 
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