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Titel: Vem lyssnar på en jonkare? En kvalitativ studie om hur samhälleliga normer 

påverkar beskrivningen av personer med missbruksproblematik i LVM. 

Författare: Elina Mårtensson och Marita Nilsson 

 

 

 

Sammanfattning 

I granskning av personer med missbruksproblematik finns det en risk att de bedöms 

utifrån samhällets normer samt föreställningar om kategorierna missbrukare, 

kvinna och man. Även att de förstås som annorlunda i relation till vad som är 

“normalt” och förväntat utifrån respektive kategori. Strukturalistisk forskning på 

området visar på en bred kunskap om samhällets föreställningar i relation till 

kategorierna missbrukare, kvinna och man samt att dessa är skapade i samhället 

och påverkar välfärdsstatens myndigheter och instanser. Dock saknas fokus på hur 

dessa föreställningar och kategorier som ett social konstruerat fenomen påverkar 

arbetet i förvaltningsrätten. Uppsatsen handlar om synen på personer med 

missbruksproblematik samt hur de begripliggörs i förvaltningsrättens domar. 

Materialet har analyserats med tematisk analys och för att få djupare förståelse 

analyserades materialet även utifrån Howard Beckers avvikarteori och Judith 

Butlers genusteori. Av resultat och analys av uppsatsen framkommer det att 

förvaltningsrätten och socialnämnden begripliggör personer med 

missbruksproblematik på ett nedsättande vis, i relation till samhällets normer och 

vissa egenskaper och livssituationer ges betydelse snarare än andra. Personerna 

förstås som misslyckade medborgare, dåliga föräldrar och oförståndiga och i detta 

skapas de till att endast vara klienter i behov av hjälp. Resultatet synliggör att 

förvaltningsrätten och socialnämnden är en del i ett avvikarskapande som 

möjliggör tvingande insatser. 
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1. Inledning 

“Är man jonkare som jag, så är det få som lyssnar och tar en på allvar. Det känns som 

att jag inte ses som människa utan mer som avskum.” 

Den 14 maj 2016 publiceras debattartikeln “Få lyssnar på en jonkare som jag” på Aftonbladet 

som beskriver att personer med missbruk inte känner sig lyssnade på av välfärdssamhället. De 

ses bara som “jonkare” vilket är statusen de blir bedömda utifrån istället för mammor, pappor, 

döttrar eller söner med drömmar och ambitioner i livet. Dessa personer blir alltså insatta i fack 

där de bedöms utifrån vissa egenskaper snarare än andra, delvis för att hjälpa individen från 

sitt missbruk, men även för att behålla en viss social ordning. 

Enligt svensk lag ska hjälp vid missbruk bygga på respekt för individens självbestämmanderätt 

och integritet och skall så långt som det är möjligt utformas och genomföras tillsammans med 

individen.  Kan hjälpen däremot inte ske på frivillig väg finns en tvångsvårdslagstiftning; 

Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). I dessa fall gör socialnämnden 

en utredning av missbrukets påverkan på individens hälsa och livssituation i övrigt, som 

förvaltningsrätten sedan grundar sin bedömning på. Kraven i LVM 4 § 3 b som ska uppfyllas 

är utformade utifrån normer och värderingar i samhället om vad som är rätt eller fel och risken 

blir därmed att personer döms till tvingande vård på grund av att de inte passar in i denna norm.  

Hjälp vid missbruk ska tillgodoses genom välfärdsstatens instanser, som kan anses finnas till 

för utsatta människor i behov av hjälp. Ändå visar Börjesson, Palmblad och Wahl (2015) i sin 

studie att tillgång till statens välfärdsanordningar snarare erhålls genom en 

kvalifikationsprocess som även innefattar skyldigheter, som exempelvis att vara öppen för 

granskning, snarare än en rättighet. I relation till debattartikeln citerad inledningsvis kan det 

anses extra viktigt att personer med missbruk inte endast ses som missbrukare utan att de 

faktiskt lyssnas på i denna granskningsprocess. 

Därför är det viktigt att undersöka hur personer med missbruksproblematik beskrivs i domar 

när de ska få professionell hjälp för att förtroendet för välfärdsstaten inte ska gå förlorad av 

dem som behöver hjälpen som mest. Eftersom förvaltningsrättens domar kan bli praxis och 

därför styra hur socialarbetare ska förstå och utföra sitt arbete blir det relevant att belysa 

förvaltningsrättens och socialnämndens beskrivningar (Schlytter, 1999; Svensson 1997). Detta 

eftersom deras arbete i förlängningen påverkar andra missbrukande kvinnor och män som 

utsätts för granskning. Mot denna bakgrund finns ett intresse från vår sida att synliggöra hur 

missbrukare, kvinnor och män förstås som ett socialt konstruerat fenomen.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka förvaltningsrättens och socialnämndens uttalanden 

i LVM 4 § 3 b för att se hur personer med missbruksproblematik begripliggörs i domarna. 

Detta besvaras utifrån följande frågeställningar: 

- Vilka egenskaper och livssituationer ges betydelse i domarna? 

- Vilka föreställningar om missbrukare blir synliga i domarna? 

1.2 Begreppsdefinitioner 

LVM – lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, är en tvångslagstiftning och 

vården syftar till att hjälpa enskilda människor att komma ifrån missbruk av alkohol, narkotika 

eller flyktiga lösningsmedel. Enligt § 4 ska tvångsvård beslutas bland annat utifrån rekvisitet 

3b - om han eller hon löper uppenbar risk att förstöra sitt liv. 

Rekvisit 4 § 3 b – löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, är ett kriterium som måste 

uppfyllas för att tvångsvård ska kunna utföras. I en lagkommentar står det “med denna sociala 

indikation åsyftas att missbrukaren är på väg att helt slås ut från arbetsmarknad eller 

utbildning, att förlora möjligheterna till ett normalt boende och att inte längre kunna 

upprätthålla normala sociala relationer. Missbruket ska sålunda hota att i det närmaste 

omintetgöra hans möjligheter att under lång tid framöver leva ett människovärdigt liv” 

(Clevesköld, Karnov, lagkommentaren LVM, not 15). 

Missbrukare – detta begrepp är ett samlingsnamn för människor med missbruksproblematik 

som innefattar en stor variation av definitioner. Det kan syftas till allt från ”A-lagare” på bänken 

till ungdomar som experimenterar med droger. Utöver denna breda betydelse är även den 

nedvärderande syn på personer med missbruksproblematik som förmedlas problematisk. Under 

arbetet med studien har vi därför reflekterat över begreppets otydliga och stigmatiserande 

karaktär och diskuterat alternativa benämningar. Vi har däremot inte funnit något annat 

begrepp som är lika utbrett i vardagligt tal, fungerar att upprepa i en flytande text samt samlar 

olika typer av missbruksproblematik som just ”missbrukare”. När vi använder begreppet menar 

vi personer med missbruksproblematik som förekommer i en LVM-förhandling. 

1.3 Avgränsning 

I valet av rekvisit utgick vi från våra frågeställningar samt vår vetenskapsfilosofiska 

utgångspunkt för att finna det rekvisit som var mest relevant i relation till dem. Både 

utgångspunkten och frågeställningarna fokuserar på det faktum att kategorierna missbrukare, 

kvinna och man skapas utifrån värderingar, kultur och tid i samhället. Därför var det mest 

relevant att avgränsa vår studie till rekvisitet LVM 4 § 3b vilken menar att tvångsvård ska 

beslutas om han eller hon till följd av missbruket löper uppenbar risk att förstöra sitt liv. Fokus 

är alltså på levnadssituationen personen befinner sig i och är således starkt kopplat till rådande 

normer. En persons hälsotillstånd och risk för självskadebeteende eller att skada andra, vilka 

är reglerna i rekvisit a och c, är kopplade till något fysisk bestående och inte lika genomgående 

kopplat till samhällets värderingar. Att en person tar en överdos eller skadar sig själv eller andra 
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är objektivt farligt. Därför blir rekvisit b mest relevant för vårt syfte, att undersöka hur personer 

med missbruksproblematik begripliggörs. Vi har dock valt att ta med en del beskrivningar av 

egenskaper under rekvisit a och c där det blir tydligt att förvaltningsrätten och socialnämnden 

kopplar ihop rekvisiten med samhällets värderingar om vad som är rätt och fel .  

1.4 Disposition 

I detta inledande kapitel 1 har vårt syfte, frågeställningar, viktiga begrepp och avgränsning 

presenterats. Detta följs av kapitel 2 där vårt forskningsfält presenteras genom en redogörelse 

för kunskapsläget gällande samhällets föreställningar om missbrukare och kön, dess 

konsekvenser samt hur detta ter sig i några av välfärdssamhällets instanser. I kapitel 3 

presenteras en redogörelse för vår vetenskapsfilosofiska ansats samt vårt teoretiska ramverk 

och därefter redogörs för vår forskningsmetod i kapitel 4. Detta följs av kapitel 5 där en 

presentation av vårt resultat med tillhörande analys görs samt en avslutande diskussion i kapitel 

6. Slutligen avslutas uppsatsen med en referenslista av samtliga refererande material  i kapitel 

7. 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Sökprocess 

Databaser vi använde oss av var Diva, Disa och Uppsala Universitetsbibliotek som samtliga är 

betrodda och relevanta avseende studier i bland annat socialt arbete. Vi avgränsade oss till 

artiklar som var relevanta utifrån sökorden, vårt ämne och som var peer reviewed. Sökorden vi 

använde oss av var: krim*, konst*, stämpling, missbrukare, avvikare, socialkonstruktionism, 

konstruktion, konstruera, alkoholmissbruk, genus, kön, missbruk, LVM, tvångsvård, gender, 

addiction, label*, crime, collective, labelling theory, deviant, offender, addic*, stigma och 

alcohol abuse. Valet av att blanda svenska och engelska ord var för att inkludera både 

nationella och internationella sökträffar.  

Samtliga sökord inom vårt forskningsfält kan kopplas till olika kontexter och därav gav de oss 

även träffar på ämnen som inte var av relevans för vårt syfte. Vi valde då att avgränsa sökningen 

ytterligare genom att kombinera begreppen för att finna artiklar som var mer passande till vårt 

syfte med uppsatsen. Sökningen gav både nationella och internationella träffar med relevant 

forskning om föreställningar om missbruk och könstillhörighet, med fokus inom rätten och 

vården. Vi valde slutligen 25 artiklar som var relevanta och rika på information, då de bidrog 

med en förståelse för normers påverkan på kategorierna missbrukare, kvinna och man samt hur 

föreställningar och förväntningar ter sig både i samhället men även inom välfärdsstatens 

instanser. 

2.2 Föreställningar om kategorierna missbrukaren, kvinna och man 

Synen på missbruk har förändrats över tid men den stereotypa bilden av missbrukaren är ändå 

relativt oförändrad i samhället. En offentlig uppfattning av personer med missbruksproblematik 

är att de är farliga, omoraliska och klandervärda vilket visas i en amerikansk kvalitativ studie 

(Keyes et. al., 2010). Studier visar även att det finns föreställningar kopplat till i vilken ålder 

det förekommer missbruksproblematik. Exempelvis tenderar omsorgsgivare att bortse från 

risken att äldre kan ha missbruksproblem och därmed inte frågar om det eller uppmärksammar 

sådana symptom (Johnson, 2000; Emlet, Hawks & Callahana, 2002), trots att 

missbruksproblematik är mer utbrett bland äldre än vad personal uppfattar (Klein & Jess, 

2002). 

Ett genomgående resultat i studier vi funnit visar även en stor skillnad på normer och 

föreställningar beroende på könstillhörighet samt att dessa föreställningar påverkar hur 

individer uppfattas och agerar i samhället. Det visar sig i exempel Young & Thompsons studie 

(2011) som funnit att kvinnor tenderar att försöka lugna gruppen vid problemlösning medan 

män i högre utsträckning svarar med aggressivitet. Lander (2003) visar att sådana 

föreställningar kan påverka utformningen av missbruksbehandling då en del av missbrukande 

kvinnors avvikelse förklaras med deras avsaknad av "kvinnliga värden" som exempelvis 

matlagningskunskaper och kroppsvård. Föreställningen om den “goda” och “dåliga” kvinnan 

yttrar sig även i deras val av “anständig” klädsel och smink för att inte uppfattas som vulgära i 

exempelvis rättsliga sammanhang. Hon visar vidare att män och kvinnor beskrivs som 

varandras motsatser vilket även Mattsson, Hoff & Nilsson Ranta (2016) synliggör i en studie 
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om hur tre institutioner använder fysisk aktivitet i missbruksbehandling. Intervjuer med 

personal visar på att femininitet kopplas ihop med kommunikativa och relationella förmågor 

samt en fysisk och psykisk svaghet medan maskulinitet är starkt sammankopplat med fysisk 

aktivitet men med bristande känslomässig kompetens. Eftersom en stor del av 

behandlingsarbetet innefattar fysisk aktivitet antyder resultaten att behandlingsarbetet utgår 

från manlighet som norm.  

Föreställningar inom missbruksbehandling som framträder är  att kvinnor och män har 

könsspecifika egenskaper samt är varandras motsatser. Dessa resultat samstämmer med 

forskning gällande samhällets föreställning om kvinnan som lugn, duktig och 

omhändertagande och mannen som fysiskt aktiv, prestationsdriven, aggressiv och kreativ 

(Young, 2000; Moi, 1997). I forskning blir det även tydligt att denna syn på kategorin kvinna 

och man kan överföras till rättsväsendet då kvinnliga lagöverträdare behandlas mildare än 

manliga. Detta grundat på att kvinnor historiskt och socialt sett inte har blivit sammanlänkade 

med riskfyllda situationer och kriminalitet (Spohn & Beichner, 2000) samt på stereotypiska 

övertygelser om att de utgör mindre risk för samhället (Ward et al, 2016).  

2.3 Konsekvenser av att inte följa sociala normer 

Genom att inte följa samhällets normer riskerar missbrukaren att påverkas av konsekvenser, 

vilket studier visar. Exempelvis kan föreställningar om missbrukaren skapa en stigmatisering 

av alkoholmissbruk som i förlängningen leder till att personer med missbruk undviker att söka 

behandling (Keyes et. al, 2010). Genom kvalitativa intervjuer med patienter i 

missbruksbehandling visar en amerikansk studie (Earnshaw, Smith och Copenhave, 2013) att 

missbrukare känner ett antagande och en förväntan om stigma. Det vill säga fördomar, 

stereotyper och diskriminering från vänner och familj, medarbetare, arbetsgivare, vårdpersonal 

samt andra. Stigma påverkar alltså hur icke missbrukare känner, tänker och behandlar 

människor med ett känt eller icke känt missbruk.  

Ett genomgående resultat i artiklar vi funnit är att konsekvenser av att inte följa normen sker 

exempelvis i form av mobbning, ifrågasättning eller utfrysning av vissa individer, grupper och 

handlingar. Detta är kopplat till samhällets normer och ideologier och genomförs av 

omgivningen (Basic, 2018; Thornberg, 2018; Sigfridsson, 1998). En mer ingripande 

konsekvens av att inte följa normer i samhället kan anses vara att individen blir utsatt för 

utredning och insatser. Detta har Börjesson, Palmblad och Wahl (2005) funnit i sin studie där 

de har undersökt hur Sverige ser på och hanterar medborgare som anses problematiska och 

tillhör en klientgrupp. Efter genomläsning av olika rättsliga handlingar och andra dokument 

om individer från olika delar av välfärdsstaten har det blivit uppenbart för dem att 

medborgarskapet i välfärdsstaten presenteras som en process där individer ska göra sig 

behöriga snarare än en rättighet, en kvalifikationsprocess som är kopplad till samhällets 

normer. Rättigheterna välfärdsstaten beviljar är därmed kopplade till medborgarens skyldighet, 

att göra sig öppen för analys, granskning och förbättring. De menar vidare att det finns en 

koppling mellan medborgares skyldigheter och samhällets uppgifter.  

Gällande konsekvenser av missbruk uppger kvinnor i större utsträckning än män behov av 

psykologisk hjälp, problem relaterade till familjen, större problem utöver missbruket samt att 
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de känner mer skam över sin situation (Palm, 2007). Det senare förklarar Ullmanen och 

Andersson (2006) med att samhället utgår från manlighet som norm vilket ger den traditionella 

föreställningen att det är mer accepterat för män att dricka mycket. Män uppger istället stora 

problem med kriminalitet och finansiella problem (Bykvist, 2006). Det finns inte bara en 

skillnad mellan könen kopplat till vilken konsekvens missbruket får utan även i vilken grad 

konsekvensen påverkar beroende på könstillhörighet. Likaså visar resultat på att stämpling har 

starkare effekt på kvinnor (Chiricos, Barrick & Bales, 2007). Kvinnor har även mer att förlora 

av att stämplas när det gäller kriminalitet eftersom normen i samhället inte associerar kriminella 

handlingar till kvinnor (Young & Thompson, 2011).  

2.4 Välfärdsstaten och rätten 

I samhället kan det antas att det är andra personer och samhället i stort som bestämmer vad 

som inte är en bra eller accepterad handling. Flertalet forskare har funnit resultat på detta och 

studierna tar upp att det finns personer som försöker behålla ett lugn i samhället eller i gruppen 

baserat på dessa acceptabla handlingar (Basic 2018; Thornberg, 2018; Sigfridsson, 1998; 

Young & Thompson, 2011). Basic (2018) och Thornberg (2018) utgår i sina studier från olika 

kontexter men båda finner resultat på att starkare grupper konstruerar svagare grupper till att 

inte passa in genom att de som står högre upp i hierarkin har företräde till att bestämma normer 

och regler.  

Studie visar även på hur grupper med makt stämplar utsatta grupper till att bli annorlunda utan 

att de känner dem och oberoende det avvikande beteendet (Rochelau & Chaves, 2011). 

Författarna nämner dessutom att individer som passar in i avvikande stereotyper kan komma 

riskera att bli stämplade som avvikare trots deras egna beteende. Likaså Steffenmeier et al. 

(1998) visar i sin studie hur domare, med makt, förenar kännetecken såsom skuld, farlighet och 

risk för återfall i beslutsprocessen vid bedömning av individen. 

Inom forskning kring rättsväsendet visar studier att det finns skillnader i arbetet gällande 

könstillhörighet (Ward, Hartley & Tillyer, 2016; Spohn & Beichner 2000; Schlytter 1999). 

Ward et. al. har exempelvis i en kvalitativ studie funnit skillnad mellan män och kvinnor 

avseende strafflängd gällande narkotikabrott i USA. Även i den kvalitativa studien Schlytter 

(1999) gjort, vilken ämnar att undersöka tillämpningen av 3 § LVU, finns resultat på att 

människor behandlas olika i rätten beroende på könstillhörighet. Hon menar att detta bland 

annat beror på att flickor och pojkar omhändertas av olika anledningar kopplat till deras 

könstillhörighet. Ytterligare studier vi funnit visar på att föreställningar och värderingar 

gällande kön tas med in i arbetet. Institutionerna utformas utifrån normer i samhället vilket 

påverkar vården och gör därmed personalen till bärare av dessa föreställningar. Det vi ll säga 

förväntningar om att flickor är svårarbetade och pojkar är uppriktiga, vilket leder till att flickor 

bemöts aktsamt medan pojkar mer auktoritärt (Laanemets, 2008; Mattson, 2010; Palm, 2007).  
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2.5 Summering 

Utifrån tidigare forskning vi funnit blir det synligt att det finns en föreställningsvärld om 

missbrukaren, kvinnan och mannen. Missbrukare ses som farliga, omoraliska och klandervärda 

och omsorgsgivare tenderar att bortse från att äldre kan ha missbruksproblematik. Vidare 

återfinns föreställningar om att kvinnor och män är varandras motsatser både fysiskt och 

mentalt. Forskning visar att dessa normer får konsekvenser för individen såsom mobbning, 

ifrågasättning eller utfrysning. En annan konsekvens av att inte följa normen är att individen 

blir utsatt för utredning och insatser, där medborgarskapet ses som en skyldighet snarare än en 

rättighet. När det gäller personer med missbruksproblematik blir det synligt att missbrukaren 

känner ett antagande och en förväntan om stigma, det vill säga fördomar, stereotyper och 

diskriminering. Det blir samtidigt synligt att missbruk får olika sociala konsekvenser beroende 

på könstillhörighet på grund av att sociala konstruktioner av män och kvinnor ser olika ut och 

därmed vilka förväntningar som finns på dem. Dessa föreställningar kan i förlängningen leda 

till att personer med missbruk undviker att söka behandling. Denna föreställningsvärld blir inte 

bara synlig i samhället utan tas även med in i välfärdsstatens institutioner och myndigheter . Ett 

genomgående resultat är att vissa grupper är starkare och har makt och andra grupper är svagare 

och saknar makt, vilket vi tänker kan leda till att dessa svagare grupper blir “offer för 

myndigheternas insatser”. Ett annat genomgående resultat är att det praktiska arbetet med 

missbruksbehandling är utformat utifrån dessa föreställningar om normbrytande personer, 

kvinnor och män. 

Efter genomläsning av valda artiklar kunde vi se att det finns omfattande forskning om 

missbruk- och könsföreställningar samt att dessa föreställningar påverkar på olika sätt. Detta 

är utforskat i olika kontexter såsom i polismyndigheten, behandlingsvården, i andra 

tvångslagar, men även i andra länder såsom USA. Likaså är det utforskat med kvantitativa och 

kvalitativa metoder med fokus på intervjuer och informanten själv. Av vad vi kan urskilja finns 

det en brist på studier om hur detta fenomen ter sig i den svenska förvaltningsrätten. Likaså 

utläser vi en brist på kvalitativ metod med fokus på granskning av hur en instans arbetar och 

begripliggör personer med missbruk i relation till könstillhörighet. Genom vår studie kan vi 

lyfta fram dessa föreställningar och förväntningar ytterligare i en ny kontext samt med en annan 

metod och teoretiskt ramverk. Genom ett nytt angreppssätt ämnar vi med vår studie bidra med 

ny information och kunskap om hur bedömning av personer med missbruksproblematik i 

Sverige ser ut. 
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3. Teoretiskt ramverk 

3.1 Socialkonstruktionismen 

Vår studie utgår från konstruktionismen som är en ontologisk ståndpunkt vilken ifrågasätter 

åsikten att kategorier på förhand är givna enheter som inte kan påverkas (Bryman 2011, s. 36-

39). Utifrån hans resonemang skulle det kunna påstås att regler i förvaltningsrätten inte 

existerar på förhand och dessa är inte oberoende av individerna utan de är något som 

konstrueras och förhandlas fram. Genom att utgå från konstruktionismen har vi med oss en 

förståelse av att den sociala verkligheten kontinuerligt skapas av sociala aktörer istället för att 

se verkligheten som något som styr aktörerna och är något yttre i förhållande till dem.  

Utifrån Vivien Burr (2015) och Bryman (2011, s. 36-39) kan det tolkas att man/kvinna och 

missbrukare/brukare är kategorier som fylls med information och egenskaper som sedan får ett 

visst sanningsvärde. Detta sker genom sociala interaktioner när människor pratar med varandra 

där språket ses som en handling. Kategorierna blir specifika för tid och kultur där den ”sanning” 

som råder kan sammankopplas med sociala handlingar som sedan leder till specifika 

konsekvenser. Exempelvis har synen på missbrukare förändrats över tid och därmed även 

sanktionerna, det vill säga straff eller vård. Vilken syn som råder styrs av språket och eftersom 

det ger praktiska konsekvenser för människor menar vi att det är viktigt att tänka på att och hur 

en konstruerar. Därför vill vi undersöka hur personer med missbruk begripliggörs genom språk 

och konstrueras i domarna grundat på tilldelade kategorier kvinna, man och missbrukare. Att 

socialkonstruktionismen är utgångspunkten i vår uppsats betyder att den kommer genomsyra 

arbetet genom att de två valda teorierna bygger på en socialkonstruktionistisk grund. Som 

verktyg för att kunna tolka vårt empiriska material samt få en förståelse för begripliggörandet 

av personer med missbruk har vi använt oss av Howard Beckers avvikarteori och Judith Butlers 

genusteori. 

3.2 Beckers avvikarteori 

Enligt Beckers (2006) teori kan avvikelse förstås som en social process. Han menar att 

avvikande inte är något inbyggt i handlingar utan det är något som konstrueras genom att 

omgivningen reagerar på ett beteende. Det är alltid en viss grupp som applicerar sina regler på 

en annan grupp eller individ och detta även mot deras vilja samt utan deras samtycke eftersom 

de ses som icke förståndiga nog att upprätthålla riktiga regler åt sig själva (2006, s. 19, 28). 

Vidare menar han att tillämpningen av den skapade regeln är selektiv och att den tillämpas 

olika vid varierande tidpunkter, för olika personer samt olika situationer (2006, s. 27). Genom 

att kombinera det faktum att en regel har brutits eller ej med de handlingar andra betraktar som 

avvikande, konstruerar Becker avvikelseformen falsk anklagelse. Han menar att om en person 

upplevs avvikande trots lydigt beteende kan detta beteende benämnas som falsk anklagelse 

(2006, s. 31). Grunden till att bli en avvikare är således att det finns regler att bryta och dessa 

kan vara rättsliga eller sociala och de utformas utifrån allmänt utbredda värderingar för att de 

ska vara lättare att tillämpa i konkreta situationer (2006, s. 112-115). 

Ytterligare en del i förståelsen av avvikarskapande är överordnad status som tilldelas efter att 

någon brutit regler, exempelvis genom att utföra oaccepterade handlingar såsom missbruk 

(2006, s. 40-41). En kategori överskuggar därmed andra och personen döms istället utifrån 
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denna överordnade status. Egenskaper som kopplas ihop med denna överordnade kategori blir 

viktigare än andra och personen ses som avvikande med sämre värderingar och moral. 

Slutligen är en del i förståelsen om avvikarskapande en förklaring om varför och hur regler 

tillämpas av andra. Detta är beroende av att någon har motivation till att agera, det vill säga så 

kallade moralentreprenörer samt regeltillämpare. De upplever att något är fel och anser att de 

har lösningen som är moraliskt och etiskt rätt. Syftet är ofta att hjälpa individer de anser ha det 

sämre och på så sätt försvaras de medel som används för syftet. Detta trots att personen som 

ses vara i behov av hjälp själv antingen inte håller med om det eller motsätter sig 

tillvägagångssättet (2006, s. 125-126). 

3.3 Judith Butlers genusteori 

Judith Butler (2007) menar att begreppet kön är socialt konstruerat genom diskurser och 

motsätter sig den traditionella beskrivningen av kön som något naturligt biologiskt bestämt. 

Vidare riktar hon kritik mot den heterosexuella matrisen, att könen förutsätts vara varandras 

motsatser. Butler beskriver att begreppet kön är ett resultat av användandet av det genom tid 

och kontext samt att det reproduceras och förstärks genom att kvinnor respektive män gör 

femininitet och maskulinitet genom att ständigt bete sig på ett visst sätt. Kvinnor förhåller sig 

till män på ett förväntat sätt och vice versa samt sättet vi pratar och tänker på om män och 

kvinnor antas vara naturligt bestämt. Det är dessa könsgörande handlingar som förstärker 

föreställningen om att män och kvinnor är ett motsatspar. Kategorierna man och kvinna 

tillskrivs därmed olika egenskaper och förmågor som exempelvis känslomässigt styrd mot 

känslohämmad eller aggressiv mot lugn. Detta blir sedan de normer och föreställningar kring 

kön vi människor förhåller oss till i samhället. Det är när dessa normer och kulturella påbud 

inte följs som Butler menar att individer kan stötas ut som obegripliga avvikelser. 

3.4 Teoridiskussion  

Vårt teoretiska ramverk är baserat på socialkonstruktionismen som bland annat innebär att 

kategorier såsom missbrukare och kön är skapade och återskapade av samhällets individer. 

Teorierna blir på så sätt användbara med varandra.  

Målet med valda teorier är att kunna synliggöra vilka egenskaper och livssituationer som 

uppfattas onormala och olämpliga och därmed synliggörs även vad som anses vara normalt och 

lämpligt. Genom att sedan sätta dessa i relation till varandra kan ett avvikarskapande bli synligt 

i domarna. Teorierna kan även ge en förståelse för föreställningar om personerna och 

därigenom synen på vad som är avvikande. Med hjälp av teorierna kan vi alltså få en bild av 

hur personer med missbruk begripliggörs i förvaltningsrättens domar genom att använda 

relevanta begrepp från respektive teori i vår studie. Det kan verka överflödigt att utgå från två 

teorier till en så pass liten studie, så för att inte missa vardera teoris generella innebörd har vi 

strävat efter att använda begreppen grundligt i analysarbetet. Genom att använda begrepp 

såsom falsk anklagelse, överordnad status, moraliska entreprenörer och regler samt 

könsgörande handlingar och den heterosexuella matrisen kan det bidra med en förståelse för 

hur avvikare konstrueras. Exempelvis kan synen på vad som anses normalt för en missbrukande 

man förstås på ett sätt, medan det förstås på ett annat sätt utifrån en missbrukande kvinna. 
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Likaså kan synen på vad som är normalt ses annorlunda beroende på om en inte är missbrukare 

alls. Denna förståelse blir alltså en referensram för vad som är avvikande.  

 

Eftersom vi vill förstå avvikande som socialt fenomen kopplat till missbrukare, blir Beckers 

resonemang om avvikelse en vägledning för oss. Detta kan ge oss en uppfattning om hur 

förvaltningsrätten och socialnämnden konstruerar personer till att bli avvikande. För att kunna 

få ytterligare förståelse för avvikarskapandet har vi även valt att använda Judith Butlers 

genusteori som kan bidra med ytterligare en aspekt och en insikt i hur könsnormer, 

förväntningar och föreställningar kopplat till kön påverkar vad som blir avvikande och sätts i 

relation till vad som ses normalt.  
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4. Forskningsmetod  

4.1 Metodval 

I denna studie har vi använt en kvalitativ metod vilket innebär att det finns ett tolkande synsätt 

samt ett fokus på ord i analysen av det empiriska materialet. Vidare ses den sociala verkligheten 

inom kvalitativ forskning som en ständigt föränderlig egenskap som tillhör individens 

skapande och konstruerande förmåga (Bryman, 2011, s. 40-41). Därav blir det relevant för 

uppsatsens syfte att en kvalitativ metod används eftersom vi vill undersöka texter i form av 

domar från förvaltningsrätten samt uppnå en djupare förståelse för hur personer med missbruk 

begripliggörs. Målet är alltså att få en förståelse för mänskliga avsikter och handlingar utifrån 

texter. Då blir det även relevant att utgå från den hermeneutiska traditionen som betonar vikten 

av förståelse och tolkning (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 173). En hermeneutisk förståelse 

innebär att förstå helheten ur det enskilda och det enskilda ur helheten (Sohlberg & Sohlberg, 

2013, s. 65). I denna studie betyder det att vi använder existerande kunskap om samhällets 

normer för att förstå det som skrivs i domarna från förvaltningsrätten, och omvänt, domarnas 

utformning ger en förståelse av vilka normer som finns och hur de reproduceras.  

Detta kan bli problematiskt i uppsatsen eftersom vi kommer tolka något som är någon annans 

tolkning, det vill säga förvaltningsrätten tolkning utifrån socialnämnden och socialnämndens 

tolkning utifrån missbrukaren och andra berörda. Vi kan inte veta exakt vad en annan person 

menar med texten den skrivit, eftersom vi inte lägger in samma värderingar i samma begrepp 

och kanske inte har samma förförståelse och utgångspunkt. För att minska risken för personligt 

färgade tolkningar samt undvika att påverkas av vår förförståelse kommer vi diskutera våra 

olika uppfattningar med varandra och därmed eftersträva en nyanserad och mer rättvis bild av 

dessa. Utifrån detta har vi haft denna svårighet i beaktning genomgående när vi läser vårt 

empiriska material. Vi bedömer kvalitativ metod vara en fördel för vårt syfte eftersom vi kan 

uppnå en djup förståelse och därmed bidra med en kunskap om hur personer med missbruk 

begripliggörs i förvaltningsrättens domar. (Bryman, 2011, s. 369) 

4.2 Material 

En central och viktig del i samhället och som studieobjekt inom samhällsvetenskapen är texter. 

De kan anses vara bidragande till hur värderingar och föreställningar formar och även ses som 

uttryck för rådande föreställningar i samhället (Boréus, 2015, s.157–158). Därför blir texter 

relevant för att kunna besvara vårt syfte. Valet av just domar grundas på att en granskning av 

dem kan ge en bild av statens och samhällets syn på ett socialt fenomen, som i denna uppsats 

avser missbruk. Valet att granska LVM-domar grundar sig alltså i att få en djupare förståelse 

och kunskap för hur rådande föreställningar och värderingar påverkar samhället och vice versa. 

Det finns både fördelar och nackdelar med att undersöka texter till skillnad från att göra 

intervjuer eller observationer. En fördel med att det empiriska materialet är dokument är att 

detta inte går att påverka, eftersom det redan skrivits. En nackdel kan vara att dokumentstudier 

är ett begränsat material att tillgå, detta eftersom de inte gjordes för forskning och därför finns 

det en risk att materialet inte svarar tillräckligt mot vad som önskas undersökas (Padgett, 2008, 

s.122-125). Detta ses dock inte som en nackdel för oss då vi efter genomläsning av det 

empiriska materialet kunnat urskilja relevanta utsagor för att besvara vårt syfte. Eftersom syftet 
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är att se hur personer begripliggörs till missbrukare blir det relevant att analysera domar 

eftersom vi vill kunna identifiera föreställningen som ligger till grund för beslut och i 

förlängningen vilka normer de föreställningarna grundas i.  

 

4.2.1 Urval 

Studiens empiriska material består av 51 domar från förvaltningsrätten i Stockholm mellan 

åren 2018–2019. Vi har alltså gjort tre avgränsningar i urvalet kopplat till val av instans, 

geografiskt läge samt tid. Avgränsningen till att endast studera domar från förvaltningsrätten 

grundas i att det är den första instans LVM-förhandlingen sker i, vilket innebär att om domen 

överklagas återfinns samma argument för omhändertagande. Att avgränsa urvalet geografiskt 

till Stockholm motiveras av att det är en storstad med många invånare. Därmed har vi tillgång 

till många domar med variation i det empiriska materialet. För att få så aktuella domar som 

möjligt, och därmed se hur nutida värderingar påverkar, avgränsade vi det empiriska 

materialets tidsspann till år 2018–2019. Dessa år bidrog även med tillräckligt material för att 

besvara vårt syfte och frågeställningar. Därefter valde vi de domar som grundar sig i 4 § punkt 

3, även om det rekvisitet ofta kombineras med antingen den ena eller båda av de resterande 

punkterna i paragrafen. Detta val har skett strategiskt och är målinriktat vilket betyder att 

urvalet är direkt kopplat till vårt syfte och frågeställningar (Bryman, 2011, s. 350). Mot 

bakgrund till detta blev det alltså relevant att välja domar från detta rekvisit eftersom det är 

starkt kopplat till samhällets normer samt dess rådande föreställningar och värderingar.  

De sökningar och avgränsningar som beskrivits resulterade i domar gällande 30 män och 21 

kvinnor, vilket vi ansåg var ett relevant antal från båda könen för att kunna utgå från ett 

genusperspektiv i vår analys av dem. Eftersom vi inte har för avsikt att göra en kvantitativ 

jämförelse såg vi det inte nödvändigt att ha en jämn fördelning utan vi valde att använda den 

befintliga fördelningen inom det valda tidsspannet. Domar med avslag sorterades bort eftersom 

de inte innehöll detaljerade beskrivningar av personens egenskaper och livssituationer.  

4.2.2 Datainsamling 

Sökning efter vårt empiriska material skedde den 24 mars 2019 och har laddats ned från Karnov 

Group, vilket är en rättsdatabas för att ge yrkesverksamma jurister tillgång till information 

(Karnov, 2019). I sökprocessen utgick vi från att vi kunde ladda ner domarna från deras 

hemsida och sökord vi använde oss av var LVM 4 § vilket gav oss 10 597 antal träffar. Därefter 

avgränsade vi oss till förvaltningsdomstolar vilket resulterade i 8423 antal träffar och därefter 

avgränsade vi oss ytterligare till förvaltningsrätterna vilket resulterade i 6447 antal träffar. En 

avgränsning till staden Stockholm resulterade i 916 antal träffar och en sista avgränsning till 

åren 2019 och 2018 gav 157 antal träffar. Dessa domar gjorde vi en snabb översikt av för att 

hitta de domar grundade i punkt 3 b, vilka vi då laddade ner. Detta resulterade i 54 träffar vilka 

alla lästes igenom för att få en övergripande bild av materialet samt sålla bort eventuella 

irrelevanta domar. Efter genomläsning fann vi att 3 av dessa domar var avslag vilket resulterade 

i att vårt empiriska datamaterial består av 51 domar.  
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4.3 Tematisk analys 

Vad gäller metodologi inom konstruktionismen är textanalys en passande metod (Sohlerg & 

Sohlberg, 2013, s. 274) och i relation till att vi ämnar uppnå djupare förståelse är därför 

tematisk analys en relevant metod för vår uppsats.  

Att göra en tematisk analys av LVM-domar innebär att vi har kodat materialet utifrån våra 

frågeställningar för att kunna identifiera och analysera olika mönster och teman i domarna. En 

fördel med tematisk analys är att den inte utgår från något befintligt teoretiskt ramverk, som 

exempelvis diskursanalys eller grundad teori gör, utan kan anpassas efter de frågeställningar 

och teman som återfinns i materialet (Braun & Clarke, 2006). Detta gav oss möjlighet att utgå 

från ett teoretiskt ramverk som skulle ge oss förståelse och kunskaper att kunna besvara vårt 

syfte samt våra frågeställningar. Att inte vara bunden till en teori gav däremot en något svårare 

utgångspunkt då det fanns betydligt fler överväganden att göra i val av teori och kodning. Med 

denna utmaning i beaktande utgick vi från materialets helhet vid val av kodning och teori. 

Koder och teman kunde på så sätt utformas utifrån materialet med en mindre risk för påverkan 

av våra förutfattade meningar, därmed kunde vi besvara uppsatsens syfte på bästa sätt. Detta 

resulterade även i att vi i analysarbetet valde begrepp från teorin som var relevanta för att förstå 

teoriernas övergripande innebörd och för att kunna besvara syftet.  

En tematisk analys innefattar sex steg (Braun & Clarke, 2006) vilka vi har använt oss av i 

kodning och tematisering av vårt empiriska material. Som första steg läste vi igenom domarna 

översiktligt i urvalsprocessen. Det andra steget var att läsa igenom alla utvalda domar för att få 

en helhetsbild av vårt material. Det tredje steget innebar att läsa materialet igen och då 

markerade vi samtidigt text som kunde vara av relevans för vårt syfte och frågeställningar. Som 

fjärde steg sorterades utdragen i en tabell uppdelat på livssituationer och egenskaper/beteenden 

samt kvinnor och män, utifrån detta kunde vi skapa koder i form av ord kopplat till 

frågeställning ett. Dessa koder analyserades vidare och kunde kopplas ihop med varandra vilket 

resulterade i 16 ordgrupper. Efter ytterligare genomgång och analys valdes några ord bort och 

andra slogs ihop och till slut urskildes 8 ordgrupper kopplade till personernas egenskaper och 

livssituationer; oduglighet, motvilja, våld, riskbeteende, avbrott, missköter, avsaknad och 

ofördelaktig. Det femte steget innebar att materialet studerades systematisk för varje grupp och 

då framträdde fyra teman i form av förväntningar i materialet. Dessa förväntningar var; brister 

i samhällsanpassning, farliga handlingar, självförvållad och negativ samt normbrytande. 

Utöver dessa fyra kunde vi urskilja ytterligare två förväntningar genom formuleringar istället 

för endast ord. De var starkt kopplade till föreställningar om: föräldraskap och ogynnsamma 

handlingar. Därefter skapade vi en tabell med samtliga ord och formuleringar uppdelat i 

föreställningar som framträtt samt kvinna och man. Detta gjordes för att vi skulle kunna utföra 

det sjätte steget i tematisk analys, vilket innebar att vi analyserade resultatet utifrån våra valda 

teorier för att kunna besvara syftet. Genom tabellen kunde vi urskilja framträdande element 

både i relation till våra frågeställningar men även utifrån våra teorier. Detta för att få en 

förståelse för vad vi såg i beskrivningarna.  
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4.4 Studiens tillförlitlighet och begränsningar  

Enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 5) finns det ett krav på att forskning ska vara av hög kvalité 

samt att den inriktas på väsentliga frågor. Vi ämnar uppnå detta genom att undersöka ett 

problemområde som utifrån tidigare forskning har en kunskapslucka. Dessutom kommer 

förhoppningsvis vårt resultat vara användbart för det praktiska sociala arbetet med missbrukare 

och andra utsatta grupper samt för vidare forskningen inom området.   

För att uppnå en hög kvalité i vår studie har vi förhållit oss till begrepp som är relevanta vid 

värdering av tillförlitligheten i kvalitativ forskning. Dessa begrepp är trovärdighet, pålitlighet, 

överförbarhet, och konfirmering (Bryman, 2011, 351-357). För att åstadkomma trovärdighet 

och pålitlighet har vi använt oss av säkra och väsentliga källor med trovärdig fakta och 

originalkällor i såväl val av litteratur i exempelvis teorikapitlet men även av val av artiklarna i 

vår tidigare forskning. I analysen ämnar vi skapa transparens och öppenhet av materialet genom 

att i så stor utsträckning som möjligt använda utförliga referat ur vårt empiriska material 

tillsammans med en redogörelse av referatets sammanhang. På detta sätt synliggör vi vad vi 

tolkat samt vad denna tolkning är grundad på, därmed uppnås en större trovärdighet och 

pålitlighet i vår analys av materialet. För att uppnå konfirmering har vi varit objektiva 

genomgående i vår studie och detta uppnås genom att vi är sakliga i form av att våra referenser 

har sidhänvisning där vi utgått från en specifik sida eller kapitel. Vi är även sakliga och icke 

partiska i vår analys, exempelvis förhåller vi oss till materialet i analysen med hjälp av teorin 

och lägger ingen personlig värdering i såväl materialet som i analysen. Eftersom vi har en viss 

förförståelse som kan påverka resultatet, har vi läst det empiriska materialet flera gånger vid 

olika tillfällen samt att vi läst varandras tolkningar. 

Vi ämnar undersöka ett problem som är starkt kopplat till en viss kontext, det vill säga 

tvångsvård av missbruk inom förvaltningsrätten i Stockholm. Resultatet vi funnit blir till viss 

del överförbart i andra kontexter än den vi undersöker. Exempelvis skulle vårt resultat kunna 

överföras till en annan utsatt grupp än missbrukare eftersom vi undersöker hur personer 

begripliggörs utifrån värderingar kring vad som är normalt och icke önskvärt i samhället. 

Ytterligare en annan kontext för överförbarhet skulle kunna vara andra kommuners 

förvaltningsrätt eller i helt andra situationer och länder då vårt resultat är kopplat till hur normer 

och värderingar från samhället påverkar begripliggörandet av personer. De delar av vårt resultat 

som är stark kopplat till LVM 4 § punkt 3 b och även en del egenskaper och beteenden från 

punkt a och c är starkt kopplade till en specifik kontext. Därför kan vi även säga att dessa delar 

tillsammans med att vårt empiriska material är ganska litet, bidrar till att studien inte är 

generaliserbar i en större utsträckning. Studien uppnår ändå tillförlitlighet eftersom vi med vår 

kvalitativa forskningsmetod inte syftar till att generalisera med vårt resultat. 
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4.5 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 6-14) är individskyddskrav en utgångspunkt för 

forskningsetiska överväganden. Detta krav har delats upp i fyra huvudkrav, nämligen 

informationsskyddskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I vår 

studie är vårt empiriska material offentliga myndighetstexter vilket innebär att texter kommer 

analyseras och därmed finns det inget aktivt deltagande. Dessutom är vår studie inte speciellt 

stor. Det etiska övervägandet har vi haft som en grund för vår studie och i beaktning i 

presenterandet av resultatet samt i vår analys och studie som helhet. När vi arbetar med vårt 

empiriska material har vi haft individskyddskravet i beaktning för att de berörda inte ska 

utsättas för någon faktisk olägenhet till följd av vår studie. Detta genom att vi inte har bifogat 

domarna utan endast refererat till dem med dom-nummer i löpande text samt i referenslistan, 

vi nämner alltså inte några namn. Dessutom är vi neutrala i vårt ställningstagande för att inte 

döma personal på förvaltningsrätten och socialnämnden eller personen i domen. Då det 

empiriska materialet består av texter finns det inte ett aktivt deltagande där informanten kan 

avbryta sin medverkan. Därmed har denna del av individskyddskravet inte varit betydande för 

vår studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elina Mårtensson och Marita Nilsson 

20 
 

5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultat och analys av det empiriska materialet, det vill säga en 

undersökning av LVM-domar i förvaltningsrätten. Syftet med undersökningen är att få en bild 

av hur personer med missbruk begripliggörs och tre föreställningar urskiljs. Den misslyckade 

medborgaren, den dålige föräldern samt den oförståndige. Resultatet presenteras i löpande text 

med tillhörande utdrag ur vårt empiriska material och analys. Vi har avslutningsvis analyserat 

det sammanfattande resultatet djupare med hjälp av vårt teoretiska ramverk, Beckers 

avvikarteori och Butlers genusteori.  

5.1 Den misslyckade medborgaren 

5.1.1 Brister i samhällsanpassning  

I domarna används ord som åskådliggör personens egenskaper som, även om det inte är syftet 

med ordvalen, visar på att personerna är odugliga. Där går exempelvis att läsa helt ur stånd, 

oförmåga, inte fullföljt, riskera möjligheterna, har förlorat vårdnaden samt ta vara på sig själv. 

Ett talande exempel återfinns i utredning i målet där socialnämnden skriver:  

Mål nr 15164–18 

Vid försök till frivillig missbruksvård har --- uppvisat obefintlig sjukdomsinsikt 

och inte förmått ta emot hjälp för sitt missbruk. 

Det kan urskiljas att socialnämndens användande av ord som “obefintlig sjukdomsinsikt” och 

“inte förmått” ger en bild av missbrukarens karaktär som oduglig. Detta bidrar till en 

uppfattning om personen som en svag människa och inkapabel att förstå sitt eget bästa. Även i 

andra beskrivningar blir detta tydligt där personens egenskaper kopplas ihop med ord som att 

hen “riskerar” möjligheterna att behålla sina barn samt att de har “förlorat” vårdnaden om sina 

barn. Alla ord som kopplas ihop med oduglighet ger därmed en bild av att personen saknar 

egenskapen att kunna ta hand om sig själv och sitt/sina barn.  

Andra ord som används i domarna visar på personens motvilja: bristande medverkan, avvek, 

inte tackat ja samt inte skött etc. Socialnämnden skriver i utredning i målet:  

Mål nr 1885–19  

Under den efterkommande helgen vägrade --- att lämna urinprov och fick 

därmed inte sin substitutionsmedicinering. 

Det framgår att personen “vägrade” medverka till något som förväntades och därmed inte fick 

den hjälp som behövdes. Det kan förstås som att insatser och hjälp är villkorade, välfärdsstatens 

hjälp är inte bara en rättighet utan även kopplad till skyldigheter. Detta ger en bild av att 

personen har en motvilja till hjälpen som erbjuds, trots att hen egentligen behöver den, vilket 

kan anses motsägelsefullt. En annan aspekt av denna motvilja, utifrån individens perspektiv, 

kan däremot vara att det är integritetskränkande och utlämnande att behöva lämna ett urinprov. 

Grundat på att personen tillhör klientgruppen och kategorin missbrukare, kan det tolkas att 

användandet av dessa ord, bortser från grundläggande värderingar om självbestämmande och 

endast en motvilja till hjälpen tas i beaktning.  
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Genom att använda ovanstående ord och därmed koppla ihop personens egenskaper med dem, 

skapar förvaltningsrätten och socialnämnden en bild av missbrukaren som innefattar 

oduglighet och motvilja. Därmed förmedlas att missbrukaren inte har förmågan att anpassa sig 

till samhället, vilket exempelvis kräver att vara kapabel att ta emot hjälpen som erbjuds. Vidare 

kan detta förstås som att det finns en förväntan om att missbrukaren brister i 

samhällsanpassningen. Genom att beskrivas på detta sätt kan det tolkas att personen inte 

kvalificeras som en värdig medborgare, missbrukaren beskrivs alltså inte med egenskaper som 

en god medborgare förväntas ha. Det vill säga kunna ta emot hjälp som erbjuds samt förmå 

bryta sin destruktiva utveckling, ha en sjukdomsinsikt eller medverka till en behandling. Detta 

resultat går i linje med Börjesson, Palmblad och Wahls (2005) resonemang om välfärdsstaten 

som en kvalifikationsprocess kopplad till samhällets normer snarare än en rättighet som 

nämndes i inledningen. Medborgaren måste alltså gå med på analys, granskning och förbättring 

för att vara berättigad hjälp.  

5.1.2 Farliga handlingar  

I domarna används även ord som belyser egenskaper hos personen i form av våldsamhet och 

riskbeteende: äventyrar, allvarligt riskbeteende, stark förhöjd risk, druckit handsprit, 

problematiska och riskfyllda levnadsvanor, risk för kriminalitet och våld och hotat personal, 

agerat ut genom hot om våld, aggressiva samt faktiska våldshandlingar. I skälen för avgörande 

skriver förvaltningsrätten:  

Mål nr 10197-18 

--- bor hos personer som är kriminella och umgås i olika missbrukskretsar. --- 

har vidare en hög impulsivitet och har svårigheter att fatta beslut om en 

förändring av sin situation. 

Det framgår att förvaltningsrätten använder ord som “kriminella”, “umgås i olika 

missbrukskretsar” samt “hög impulsivitet”. I förhållande till personens egenskaper kan det 

tolkas att detta lyfts fram för att visa på att personen har ett riskbeteende. Vid andra tillfällen 

används ord som “våldsam” och “riskfyllda levnadsvanor” och därmed målas en bild upp av 

en farlig person, som har omoraliska värderingar. Det kan även tänkas att dessa egenskaper 

lyfts fram för att visa på att personen lever farligt och behöver hjälp. Oberoende av motiv går 

det att påstå att orden genererar ett tankesätt om att personens egenskaper är sämre än andra 

och att det leder till farliga handlingar. Dessa handlingar förstärks med ord som visar på att ju 

fler gånger det sker, desto värre är det; “upprepade tillfällen”, ”ofta påträffats”, “14 avsnitt i 

belastningsregistret” samt “flera fängelsestraff”. Det kan tolkas att de använder dessa ord i 

relation till personens egenskaper för att göra bilden starkare av att missbrukaren besitter sämre 

egenskaper. Därmed förmedlas även en bild av att missbrukaren inte har förmågan att välja rätt 

moraliska handlingar och inte heller lär sig av sina misstag. De beskrivs istället ha egenskaper 

av att sätta sig i våldsamma och riskabla situationer upprepade gånger. Detta kan förstås som 

att det finns en förväntan om att missbrukare är benägna att utföra farliga handlingar, vilket 

även synliggörs i utdraget nedan.  
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Mål nr 1565-19 

I yrkandet skriver socialnämnden: 

Det eskalerande missbruket medför en livsföring, där drogen är det centrala och 

med stor risk för kriminalitet, våld, ohälsa och allt för tidig död. 

I skälen för avgörandet, utredning i målet skriver förvaltningsrätten: 

...nämnden har inte någon kännedom om någon kriminalitet när det gäller ---, 

men han har skulder till Kronofogden. 

Det blir synligt att socialnämnden utgår från denna förväntan när de kopplar ihop personen 

med “risk för kriminalitet” trots att det nämns att de inte har någon kännedom om det. Därmed 

kan det tolkas att mannen beskrivs med en viss typ av karaktär kopplat till normen om män 

samt normer om hur en ska vara en bra medborgare, det vill säga inte vara kriminell. Genom 

att beskrivas i relation till att vara kriminell brister han i att vara en bra medborgare.  

Utifrån utdraget ovan blir det i relation till en annan dom synligt att förväntningarna på att 

missbrukaren utför farliga handlingar är olika, beroende på könstillhörighet. I utredning i målet 

skriver socialnämnden i mål nr 15963-18 att “...hon frigavs från fängelse under våren år 2018”, 

ändå tas inte denna kriminella handling i vidare beaktning i den slutgiltiga bedömningen. Det 

kan alltså tolkas att det finns en förväntan om att missbrukaren utför farliga handlingar med 

risk för kriminalitet om det är en man, men inte om det är en kvinna. Detta kan förstås mot 

Spohn & Beichners (2000) resonemang i deras forskning där de menar att kvinnor historiskt 

och socialt sätt inte förknippas med riskfyllda situationer och kriminalitet samt även Ward et 

als. (2016) resonemang om att det finns stereotypiska övertygelser om att kvinnor utgör mindre 

risk för samhället. När det gäller kvinnor kan det i vårt resultat istället urskiljas en övergripande 

förväntan kring att de utsätter sig för farliga situationer. Detta framgår exempelvis när de 

skriver att “hon befann sig i en synnerligen sårbar situation och hade svårt att skydda sig själv 

mot omgivningen”. De fokuserar på att hon ska skydda sig från omgivningen och tillsammans 

med citatet gällande kvinnan som frigavs från fängelset, blir det tydligt att en förväntan på 

kvinnorna inte är likadan som männen. Kvinnan blir alltså tilldelad ett ansvar för den fara 

omgivningen utgör och som kvinna förväntas hon inte befinna sig i sådana riskfyllda 

situationer. Mot resonemanget Ullmanen och Andersson (2006) för i sin studie kan det förstås 

att detta beskrivande görs eftersom det finns en traditionell föreställning med manlighet som 

norm.  

Det blir tydligt att förvaltningsrätten och socialnämnden målar upp en bild av att missbrukaren 

inte tar emot hjälp som erbjuds trots att hen förväntas göra det. Denna norm kan anses självklar 

och förvaltningsrättens bedömning grundas utifrån detta utan beaktning av att de faktiskt är 

skapade och återskapade av människor under lång tid. Det finns även en förväntan om att 

missbrukaren utför farliga handlingar exempelvis att vara kriminell eller sätta sig i en sårbar 

situation. Utifrån granskning av domarna går det att urskilja en föreställning om missbrukaren 

som misslyckad samt att föreställningen ter sig olika beroende på könstillhörighet. Därigenom 

även misslyckad i sitt medborgarskap, eftersom missbrukaren beskrivs som att inte kunna följa 

lagar och regler samt sociala normer. Detta ligger i linje med fynd gjorda i andra studier som 

exempelvis pekar på att bilden av personer med missbruksproblematik är att de är farliga, 
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omoraliska och klandervärda (Keyes et. al., 2010). Likaså återfinns skillnad i föreställningar 

beroende på könstillhörighet i tidigare forskning som pekar på att kvinnor och män ses som 

varandras motsatser med olika förväntningar och egenskaper (Young, 2000; Moi, 1997; 

Lander, 2003).  

5.2. Den dålige föräldern 

5.2.1 Föräldraskap 

Det kan urskiljas i domarna att det finns en förväntan på att missbrukare endast ska ha kontakt 

med sitt/sina barn då detta beskrivande av föräldraskapet förekommer upprepade gånger i olika 

domar. Det beskrivs alltså i de flesta fall inte på vilket sätt föräldern bör ta hand om barnet utan 

det nämns mer att missbruket gör att de inte kan ha kontakt med dem eller att de endast bör ha 

kontakt. Därmed beaktas inte att de bör ta det ansvar som en icke missbrukande förälder 

förväntas ta. Det bör förtydligas att denna uppfattning endast är baserad utifrån en analys av 

dessa LVM-domar och en förståelse av eventuella bakomliggande orsaker är därmed av vikt. 

En möjlig anledning till förvaltningsrättens avfärdande av missbrukarnas omsorgsansvar kan 

vara att deras föräldraskap redan har granskats och att dessa formuleringar gällande 

föräldraansvaret är ett resultat av en lång process med barnavårdsutredning och ett antal olika 

insatser. Däremot kvarstår det faktum att föreställningen om missbrukaren som en dålig 

förälder förmedlas med dessa beskrivningar. 

I domarna framträder, utöver de förväntningar som tillskrivs en missbrukande förälder, 

ytterligare en förväntan beroende på könstillhörighet. Exempelvis beskrivs kvinnor som att de 

ska kunna ge den omsorg barnet behöver medan en man beskrivs med en förväntan om att 

endast ha en vilja till föräldraansvar. Förvaltningsrätten skriver i bedömningen följande:  

Mål nr 21370-18 - kvinna 

Till följd av att --- har återfallit i ett missbruk har hon inte förmåga att ta hand 

om sin son och ge honom den omsorg han behöver. 

Mål nr 361-19 - man 

...och att han slår ut möjligheterna till ett drogfritt liv där han kan ta det 

föräldraansvar han uppger sig vilja ta. 

Utifrån citaten ovan kan det även urskiljas en förväntan på att kvinnan, till skillnad från 

mannen, ska ta hand om sitt barn. Genom denna beskrivning av kvinnan framträder en dubbel 

förväntan på den missbrukande kvinnan i form av att hon inte är kapabel att ta hand om sitt 

barn, samtidigt som hon utifrån samhällets normer förväntas göra det. Detta kan urskiljas 

eftersom de i relation till beskrivandet av föräldraskapet skriver att det finns “uppenbar risk för 

att förstöra sitt liv”. Genom denna beskrivning kan det alltså tolkas bli en allvarligare förklaring 

av föräldraskapet vilket inte blir lika tydligt när det gäller männen. De beskrivs istället 

exempelvis utifrån sin vilja till föräldraansvar och därmed synliggörs en förväntan om att 

mannen inte har något omsorgsansvar. Det nämns i domarna att männen har barn, men det 

diskuteras inte om de löper uppenbar risk att förstöra sitt liv genom att brista i sitt 

föräldraansvar.  
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I en annan dom gällande en man blir det synligt hur förvaltningsrätten lägger mer vikt vid 

personens egna roll som son jämfört med hans roll som pappa. 

 

Mål nr 17238-18 

Utredning i målet: 

 Han har en son som han senast träffade under sommaren 2017. Sonen är 

omyndig och vill gärna ha mer kontakt med sin pappa. 

Skäl för avgörandet: 

Förvaltningsrätten anser att --- genom sitt missbruk riskerar sin relation med 

modern och sonen. Moderns hjälp framstår närmast som livsavgörande för 

honom då hon varit den som tillsett att han får i sig mat och i övrigt klarat sig. 

Mot bakgrund av de konsekvenser missbruket haft på hans sociala relationer, 

vilka är livsviktiga för honom, anser förvaltningsrätten att --- genom sitt 

missbruk löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv. 

 

Det synliggörs utifrån citatet ovan att förvaltningsrätten fokuserar på hans roll som son. Delvis 

eftersom de lyfter fram hans mammas roll i hans liv och det ansvar hon har för honom och 

delvis för att det som nämns angående han föräldraskap är sonens önskan om kontakt medan 

hans ansvar som förälder utelämnas. De målar upp mannen som ett offer för sitt missbruk som 

behöver sin mor, snarare än att han ska ta hand om sin son. Förvaltningsrätten skriver i mål nr 

21370-18 gällande en kvinna, att till följd av missbruket; “...har hon inte förmåga att ta hand 

om sin son och ge honom den omsorg han behöver”. I motsats till beskrivningen av mannens 

föräldraskap benämns kvinnans oförmåga till omsorg, vilket synliggör ett skuldbeläggande av 

kvinnan. Denna jämförelse belyser att socialnämnden och förvaltningsrätten utgår från att män 

och kvinnor besitter olika egenskaper och tillskriver dem olika mycket omsorgsansvar utifrån 

könstillhörighet. I vårt resultat blir det vidare synligt att mannen riskerar relationen med sitt 

barn men lägger det inte som främsta anledning till att han kan förstöra sitt liv, utan 

förvaltningsrätten lägger istället vikt vid att hans mamma inte kommer vilja ge honom den 

omsorg han behöver. Vi ser att de inte skuldbelägger honom för oförmågan att ta hand om sin 

son på det sätt som blir synligt i mål nr 21370-18 gällande kvinnan.  

 

Det blir tydligt att förvaltningsrätten och socialnämnden målar upp en bild av personernas 

föräldraskap i relation till missbruket samt med olika förväntningar gällande könen. En 

missbrukande förälder i allmänhet förväntas inte kunna ta ansvar för sitt barn men vikten av att 

fortfarande ha kontakt förespråkas. Däremot skiljer sig bedömning av omsorgsansvar när 

könstillhörighet tas i beaktning. En mamma förväntas vara en bra förälder och en pappa 

förväntas endast ha kontakt. Genom att beskriva kvinnan i relation till hur en bra förälder ska 

vara framställs hon som olämplig medan mannen framställs som olämplig genom att hans 

föräldraskap inte tas i beaktande. Till följd av detta kan det antas att det finns en föreställning 

om missbrukande föräldrar som dåliga föräldrar. Personerna med missbruksproblematik döms 

i sin föräldraroll mot normen i samhället och detta ligger i linje med resultat från tidigare 

forskning.  Att beskrivandet av föräldraskapet skiljer sig beroende på könsskillnader kan förstås 

mot resonemanget Ullmanen och Andersson (2006) för i sin forskning där samhället utgår ifrån 
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en manlighet som norm. I vårt resultat blir detta synligt när båda brister i föräldraansvaret men 

det uppmärksammas bara eller på ett hårdare sätt gällande kvinnan jämfört med mannen. Även 

resultatet från Mattssons, Hoffs & Nilsson Rantas studie (2016) överensstämmer med våra 

resultat som synliggör att femininitet förstås med relationella förmågor medan maskulinitet 

förstås med en bristande känslomässig kompetens. Utifrån detta kan våra resultat förstås som 

att mannen beskrivs i sitt föräldraskap som att inte vara en omsorgsfull förälder medan kvinnan 

bör vara det på grund av normerna i samhället.  

5.3 Den oförståndige  

5.3.1 Självförvållad och negativ 

I samband med personens livssituation används ord i domarna som vi tolkar är kopplade till 

avbrott, att de missköter sin livssituation samt att de har en avsaknad av något i livssituationen: 

avbruten skolgång, inte har fullföljt sin utbildning, missköter sitt arbete, saknar arbete, inte 

etablerad på arbetsmarknaden, förlorat sitt arbete samt står utan sysselsättning och inkomst. 

Att använda dessa ord kan tolkas måla upp en bild av att personens livssituation på ett eller 

annat sätt är självförvållad och dessutom negativ för personen. Arbets- och studiesituationen 

beskrivs med negationer, det vill säga utifrån vad personen inte gjort eller fullföljt. Skulle 

beskrivandet istället lyfta fram att personen påbörjat en utbildning istället för avbrottet, hade 

det kunnat förmedla en annan bild. Därför kan det tolkas att det framträder en förväntning om 

att personen inte klarar av att upprätthålla en enligt samhället bra livssituation. Genom att 

beskriva livssituationen utifrån att personerna inte har, att de avbryter, att de missköter kan det 

tolkas att skulden läggs på individerna och därmed kan det förstås som att det finns en förväntan 

om att missbrukarens livssituation är självförvållad och negativ. Beskrivandet av personerna 

går även i linje med resultat från tidigare forskning om konsekvenser av att inte följa normer 

är exempelvis utfrysning, mobbning eller ifrågasättning (Basic, 2018; Thornberg, 2018; 

Sigfridsson, 1998). 

5.3.2 Normbrytande  

I domarna har slutligen ord kunnat urskiljas som pekar på att personens livssituation beskrivs 

som ofördelaktig: saknar egen bostad, hamna i utanförskap, har ännu inte etablerat ett socialt 

utanförskap, sociala nätverk är ytterst begränsat, förstärker sitt  sociala utanförskap, inte har 

kunnat, har skulder samt inte har kunnat ha umgänge med sin son. I förvaltningsrättens 

bedömning skriver de: 

Mål nr 29225-18 

--- är 25 år gammal och bor tillsammans med sin mamma och syster. Han har det senaste 

året varit beviljad aktivitetsstöd men har enligt utredningen uteblivit och inte skött 

planeringen. Även om --- i dagsläget i viss mån har en fungerande tillvaro anser 

förvaltningsrätten att ett fortsatt missbruk skulle riskera att allvarligt skada hans 

möjligheter på både arbets- och bostadsmarknaden och lämna honom i ett socialt 

utanförskap. 
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Det kan urskiljas att personen som är 25 år gammal och bor tillsammans med sin mamma 

endast anses ha en ”i viss mån” fungerande tillvaro. Detta beskrivande av livssituationen kan 

tolkas tyda på att det inte är en, enligt samhällets normer, accepterad boendesituation vilket 

förvaltningsrätten utgår från i sitt beskrivande av personen. Om det istället skulle handla om 

en 25 årig student kan det antas att denna boendesituation skulle beskrivas som accepterad. 

Bedömningen av situationen är således starkt kopplad med kontexten att personen är en 

missbrukare. Boendesituationen i andra domar beskrivs med orden “...förlorat sitt normala 

boende...” och “saknar egen bostad”. Eftersom personens nuvarande boendesituation sätts i 

relation till ett normalt boende och att eget boende lyfts fram synliggör det att den nuvarande 

boendesituationen antas vara ofördelaktig.  

Ett annat framträdande beskrivande av personernas livssituation tydliggör att de bör ha vänner 

eftersom de använder ord som “riskerar att hamna helt utanför gemenskapen”. Därmed kan 

beskrivandet tolkas synliggöra att livssituationen är ofördelaktig om en inte har vänner. 

Personens sociala nätverk mäts mot normen att det är positivt att ha en omfattande social 

gemenskap och har hen inte det anses det vara negativt. Samtidigt skulle det likväl kunna ses 

som ett eget val från individens håll och inte påverka livssituationen negativt. Det kan tolkas 

att förvaltningsrätten och socialnämnden anser att det är viktigt att ha en social gemenskap men 

även umgängeskretsens lämplighet blir bedömd. Detta synliggörs i beskrivandet nedan som 

socialnämnden skriver i utredning i målet:  

Mål nr 260-18  

De uppger att --- nu nästan uteslutande umgås med personer som har egen 

missbruksproblematik. 

Det beskrivs att personen umgängeskrets innefattar “missbruksproblematik”. Detta tyder på att 

livssituationen är förenad med missbruk och därför kan det tolkas att missbrukaren anses ha 

olämpliga vänner samt att det är ofördelaktigt för personen. Att personen har vänner skulle ur 

ett annat perspektiv kunna ses som positivt men istället målas en bild upp av att denna 

livssituation är negativ och med ett förgivettagande om att umgängeskretsen är ofördelaktig. 

Detta i relation till normen om eget boende leder till en tanke kring att missbrukaren beskrivs 

i att endast göra fel och ha en ofördelaktig livssituation. Man får inte vara utanför gemenskapen 

men vännerna måste vara på ett visst sätt för att godkännas. I relation till en icke missbrukare 

kan det antas att detta aldrig skulle tas i beaktning.  

Genom att även använda dessa formuleringar som nämnts ovan i relation till personens 

livssituation, kan det antas att den framställs som ofördelaktig. Eftersom de beskrivs i att endast 

göra fel samt med en ofördelaktig livssituation kan det tolkas som en förväntan om att 

missbrukaren lever på ett normbrytande sätt. Detta beskrivande kan förstås mot resonemang 

som förts i tidigare forskning (Basic, 2018; Thornberg, 2018; Sigfridsson, 1998) om att 

konsekvenser är kopplat till samhällets normer och ideologier och genomförs av omgivningen.   

Det blir tydligt att förvaltningsrätten och socialnämnden målar upp en bild av missbrukaren 

som att inte kunna sköta sin livssituation samt att personen självmant avbryter viktiga 

engagemang. Att människor i Sverige ska bo själva och klara av sitt arbete kan ses som en 
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självklarhet och detta blir därav normen som förvaltningsrätten och socialnämnden följer. 

Genom att beskriva personen utifrån denna konstruerade självklarhet målas en bild upp av att 

personen inte kan följa normen. När personens livssituation beskrivs som självförvållad och i 

relation till att bryta normerna i samhället synliggörs en föreställning om den oförståndiga. 

Beskrivandet ligger i linje med tidigare forskning som visar att starkare grupper konstruerar 

svagare grupper till att vara avvikande (Rochelau & Chaves, 2011; Basic, 2018; Thornberg, 

2018).  

5.4 Sammanfattande analys 

I vårt empiriska material framträder en bild av att personernas egenskaper och livssituationer 

beskrivs i relation till missbruket samt könstillhörighet. Det kan även urskiljas övergripande 

negativa beskrivningar som grundas på förväntningar om missbrukare, kvinnor och män vilka 

synliggör föreställningar i samhället om personer med missbruksproblematik. De egenskaper 

och livssituationer som ges betydelse samt de föreställningar om missbrukare som blir synliga 

i domarna har vi sammanställt i en tabell, som finns på nästa sida. Genom uppdelning utifrån 

urskiljda föreställningar samt kvinna och man kan vi synliggöra hur avvikare skapas samt hur 

det skiljer sig beroende på kön. Detta för att tydliggöra avvikarprocessen som den kan förstås 

utifrån Beckers och Butlers resonemang. 
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 Misslyckad medborgare Oförståndig Dålig förälder 

Kvin

na 

 

Oduglig - Missbruk överordnat 

Inte förmåga 
Inte fullföljs 
Saknar sjukdomsinsikt 
Ambivalent 
Fallit offer 

Motvilja - Missbruk överordnat 

Uteblivit från besök 
Ville absolut inte kvarstanna 
Avbrutit och avvikit 
Inte fullföljt eller varit  
anträffbar 
Vägrade lämna urinprov 

Våld - Kön överordnat 

Verbalt och fysiskt 
utåtagerande 
Fallit offer för olika 
typer av våld 

Risk – Kön överordnat 

Problematiska och riskfyllda 
levnadsvanor 
Påträffats helt ur stånd  
att ta vara på sig själv 

 

Avbrott, missköter, 

avsaknad - Missbruk 

överordnat  
Avbrutit sin utbildning 
Riskera möjligheterna 

och få och behålla ett 
arbete 
Saknar idag 
sysselsättning 
Står utan arbete 
Är arbetslös och saknar 

egen inkomst 
Ofördelaktig - Missbruk 

överordnat 
Riskerar att orsaka stora 
svårigheter för henne att 

ta sig in på 
bostadsmarknaden 

Hemlös 

Sociala nätverk är ytterst 
begränsat 
Står utan egen bostad 

Saknar fast boende 
 

 
 Missbruk är överordnad föräldraskapet och 

samtidigt olika beroende på könstillhörighet 

Äventyrar sina levnadsförhållanden 
genom att riskera möjligheterna att 

behålla relationen till sina barn.  
Hon löper även en uppenbar risk för 
att förstöra sitt liv genom att hon 
uppenbart äventyrar sina 
levnadsförhållanden och riskerar 
bl.a. möjligheterna att behålla 

relationen till små barn. 

Har förlorat vårdnaden om sina barn.  

Inte förmåga att ta hand om sin son 
och ge honom den omsorg han 
behöver. 

 

Man Oduglig - Missbruk överordnat 

Saknar konsekvenstänk 
Inte har kunnat 
Mycket bristande 

sjukdomsinsikt 
Har misslyckats 

Motvilja - Missbruk överordnat 

Vägrade lämna prov 
Inte visat motivation  
Har avslutat flera insatser  

Fullföljer inte 
Uteblivit, svår att nå 
Inte medverkat 
Våld – Kön överordnat 

Hämningslös 
Vägrade lämna när han blev 

avvisad 
Hotat personal 
Aggressiv och våldsam 
Risk – Kön överordnat 

Stor risk för kriminalitet 
Druckit handsprit 

Fullkomligt försvarslös inför 
sitt alkohol- och 
drogmissbruk 
Ägnar sig åt kriminalitet 
Försörjer missbruk på 
kriminalitet   

Avbrott, missköter, 

avsaknad -  
Missbruk överordnat 

Inte har fullföljt sina 
gymnasiestudier och 
avbrutit studier på 
Komvux 
Inte har fullgjort 

grundskolan 
Saknar arbete 
Står utan sysselsättning 
och inkomst 
Har inte skött sitt arbete 
Ofördelaktig - Missbruk 

överordnat 
Saknar för närvarande 
egen bostad 
Har ännu inte etablerat 
ett utanförskap 

Förstärka sitt sociala 
utanförskap 
Inte har kunnat 
genomföra försök till 
egen försörjning 
Har skulder 

Aldrig haft en egen 
ekonomi eller eget 
boende 
Saknar fast boende 
  

 

 
 Missbruk är överordnad föräldraskapet och 

samtidigt olika beroende på könstillhörighet 

Inte har kunnat ha umgänge med sin 
son. 
Inte har kunnat upprätthålla en god 
kontakt med sina barn på grund av 
sitt missbruk 

Har en son som bor med sin mamma 
på annan ort 
Kommer att bli pappa kring oktober 
2018 
Inte har någon kontakt med men som 
han har uttryckt en vilja att vara en 

närvarande förälder åt, där han kan ta 
det föräldraansvar han uppger sig 
vilja ta  
Han har en son som han senast 
träffade under sommaren 2017, som 
gärna vill ha mer kontakt med sin 

pappa 

  

 

 



Elina Mårtensson och Marita Nilsson 

29 
 

I resultatet urskiljs en bild av att förvaltningsrätten och socialnämnden genom att beskriva 

personers brott mot samhällets normer utmålar de som misslyckade medborgare, oförståndiga 

och dåliga föräldrar. Detta eftersom beskrivningen antyder att de brister i 

samhällsanpassningen, utför farliga handlingar, lever ett självförvållat normbrytande liv samt 

inte kan ta hand om sina barn. I relation till Beckers resonemang kan detta förstås som ett 

avvikarskapande eftersom förvaltningsrätten och socialnämnden bedömer dem mot dessa 

normer om hur en ska vara för att passa in i samhället. Genom att förstå välfärdsstaten som 

moralentrepenörer (Becker, 2006) kan detta skapande tolkas bero på att de eftersträvar ett 

moraliskt lugn i samhället, de skapar regler utifrån samhällets normer som sedan ska tillämpas. 

Utifrån vårt resultat framstår förvaltningsrätten och socialnämnden som dessa regeltillämpare 

och de beskriver alltså personerna i domarna på ett visst sätt för att kunna tillämpa dessa regler 

i form av insatser. Därmed beskrivs personerna i relation till att behöva hjälp och deras egna 

åsikt om detta kan ignoreras eftersom de även beskrivs som att inte kunna ta rätt beslut. Ett 

annat sätt att se denna avvikarprocess kan vara att personerna blir föremål för granskning på 

grund av att förvaltningsrätten och socialnämnden reagerar på deras egenskaper och 

livssituationer. Genom att i utredning och bedömning beskriva personerna med övergripande 

negativa formuleringar och utgå från missbruket eller kön kan det förstås som att 

förvaltningsrätten och socialnämnden utgår från överordnad status (Becker, 2006). Detta i 

förlängningen leder till att de utgår från förväntningar kring det, vilket synliggörs under 

respektive föreställning i tabellen och tydliggörs nedan. 

I föreställningen om den misslyckade medborgaren blir det synligt att förvaltningsrätten och 

socialnämnden beskriver personerna som odugliga, att de har en motvilja, är våldsamma samt 

har ett riskbeteende. I relation till Beckers resonemang kan beskrivningen av oduglighet och 

motvilja förstås som att endast missbruket ges en överordnad status eftersom de utgår från 

missbruket istället för andra egenskaper. Detta framträder exempelvis när personens vägran att 

följa de krav som ställs för att få hjälp bedöms som en motvilja till insatsen, istället för uttryck 

för självbestämmande. Genom beskrivningen kan det därmed tolkas som att en avvikarstatus 

tilldelas där personen bedöms ha omoraliska värderingar och inte vara kapabel till att ta emot 

hjälpen som erbjuds. I denna process reduceras personen till att endast vara missbrukare i behov 

av hjälp och det bortses från att personen har rätt till sina egna värderingar. 

När förvaltningsrätten och socialnämnden istället beskriver personens vålds- och riskbeteende 

framträder en bild av att även könstillhörigheten ges betydelse utöver missbruket. I en dom 

beskrivs exempelvis en man med risk att vara kriminell trots att han inte är det samtidigt som 

en kvinna med kriminellt förflutet inte bedöms ha risk för kriminalitet. Detta kan liknas vid 

könsgörande handlingar (Butler, 2007), det vill säga att den missbrukande mannen beskrivs 

med denna risk, trots avsaknad av kriminella handlingar, på grund av att kategorin man som 

han tillhör har en förväntan på sig av att vara kriminell. Därför döms han utifrån det, vilket kan 

förstås bidra till avvikarstatusen kriminell man. Att denna förväntan återfinns övergripande i 

det empiriska materialet framträder även i tabellen, där en skillnad i hur män och kvinnor 

beskrivs, synliggörs. Genom att även koppla ihop denna beskrivning med Beckers (2006) 

resonemang kan det tolkas att mannen på grund av sitt kön samt missbruk förväntas ha 

omoraliska värderingar samt utföra ytterligare avvikande handlingar. Detta antagande baserat 
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på att han är avvikare leder till att de utför en falsk anklagelse (Becker, 2006), vilket därav 

leder till en förstärkning av mannens redan givna avvikarstatus. 

I föreställningen om den oförståndige beskrivs personens livssituation ihopkopplat med en 

ofördelaktighet och att de avbryter, missköter eller helt saknar viktiga engagemang i sitt liv på 

grund av missbruket. Detta synliggör att avvikarprocessen gällande föreställningen om 

missbrukaren som oförståndig endast utgår från missbruket som överordnad status eftersom 

ingen könsskillnad framträder i beskrivandet. Exempelvis framträder missbrukets betydelse i 

beskrivandet av missbrukarens val av umgänge samt i och med att vännernas status som 

missbrukare påverkar beskrivningen av personens livssituation. Utifrån resonemanget som 

Becker (2006) för om avvikare kan det alltså tolkas att vännerna tilldelas kategorin 

missbrukare. Genom att fylla dessa vänner med information och negativa egenskaper som är 

kopplat till kategorin missbrukare framträder en bild av vännerna som olämpliga samt en bild 

av att missbrukaren tar dåliga beslut genom att umgås med dem. Detta kan förstås bidra till ett 

skapande av en avvikare eftersom personen i domen framställs som att inte kunna ta 

fördelaktiga beslut.  

I föreställningen om den dålige föräldern framträder inledningsvis missbruket som överordnad 

föräldrakategorin. Faktumet att personerna har missbruksproblematik påverkar beskrivandet 

av personerna på så sätt att de endast förväntas ha en kontakt med sitt/sina barn. Detta synliggör 

att de utgår från missbruket istället för föräldrarollen, vilket utifrån Becker (2006) kan förstås 

som ett avvikarskapande kopplat till att de är missbrukare. Utifrån uppdelningen i tabellen ser 

vi även hur skapandet skiljer sig beroende på könstillhörighet. Till skillnad från föreställningar 

om den misslyckade medborgaren och den oförståndige, blir det synligt att förväntningar på 

man och kvinna har en stark betydelse när det gäller föräldraskapet. Detta kan antas bero på att 

det redan finns könade förväntningar om föräldrar i samhället. Skillnaden i förväntningarna 

kan tolkas grunda sig i könsgörande handlingar (Butler, 2007) att kvinnors och mäns 

föräldraskap beskrivs utifrån hur föräldrarollen förväntas se ut. Eftersom förväntningarna ses 

som självklara, bidrar det till att personerna i domarna får en avvikarstatus om de inte lever 

upp till dem. Att dessa förväntningar är olika kan tolkas grunda sig i den heterosexuella 

matrisen (Butler, 2007). Personerna ses alltså som varandras motsatser utifrån kön när kvinnan 

beskrivs med andra förväntningar gällande föräldraskapet än mannen. Exempelvis förväntas 

kvinnan vara en bra omsorgsgivare medan mannen endast beskrivs med en vilja till kontakt på 

ett icke ifrågasättande vis och därmed tillskrivs de olika mycket föräldraansvar. Eftersom 

personerna i dessa domar har föräldraskapet och missbruksproblematiken gemensamt men 

ändå beskrivs olika kan det i relation till överordnad status (Becker, 2006) tolkas att det är 

könstillhörigheten som styr vilka egenskaper personen sammankopplas med. Beskrivandet av 

personer med missbruk i relation till en viss könstillhörighet kan förstås bidra till ett ytterligare 

avvikarskapande eftersom de utgår från normer relaterade till respektive kön. Kvinnor ges 

större ansvar och skuld och kan därmed antas bli dubbelt bestraffade eftersom de både är 

missbrukare och kvinnor.  

Ur vårt resultat och analys framträder en bild av att personerna i domarna begripliggörs på ett 

nedsättande vis som sämre människor med sämre egenskaper och livsval eftersom de förstås i 

relation till att de är missbrukare, kvinnor och män. Förvaltningsrätten och socialnämnden 
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synliggör alltså att de avviker från vad en bra medborgare, en bra förälder samt en förståndig 

människa är. Genom denna process skapas de till att endast vara klienter för att tvingande 

insatser ska kunna utföras på dem, och därmed kan lugnet i samhället behållas. 
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6. Avslutande diskussion 
I detta avslutande kapitel kommer vi inledningsvis presentera en summering av resultat och 

analys. Därefter kommer detta att diskuteras i relation till tidigare forskning, vårt teoretiska 

ramverk samt val av metod. Slutligen presenteras en slutsats med implikationer för framtida 

forskning och socialt arbete som praktik.  

6.1 Summering  

Utifrån resultat och analys framgår det att förvaltningsrätten och socialnämnden beskriver 

personerna med vissa ord samt ger vissa egenskaper och livssituationer betydelse snarare än 

andra. De utgår även från förväntningar och föreställningar kopplade till kategorierna missbruk 

och könstillhörighet. Genom detta kan en bild urskiljas att missbrukaren målas upp som att inte 

kunna följa idealet av en bra medborgare, bra förälder eller bara en förståndig människa. 

Missbrukaren begripliggörs därav på ett nedsättande vis med negativa egenskaper samt kopplas 

ihop med att ta dåliga beslut och negativa livssituationer. På detta sätt synliggörs det att 

förvaltningsrätten och socialnämnden deltar i ett avvikarskapande, kopplat till samhällets 

normer och regler kring vad som är rätt och fel. Därmed skapas de till att endast vara klienter 

för att tvingande insatser ska kunna utföras på dem. 

6.2 Diskussion kopplat till tidigare forskning 

Det mest framträdande i vårt resultat är att samhällets föreställningar om män och kvinnor 

påverkar förvaltningsrättens beskrivning och bedömning av personer med 

missbruksproblematik inom LVM. Detta går i linje med vår forskningsöversikt där studier visar 

att arbetet inom såväl missbruksvården som inom rättsväsendet påverkas av könsnormativa 

förväntningar. Exempelvis skriver Lander (2013) att missbruksbehandling utgår från 

föreställningen om att en riktig kvinna ska ha vissa typer av kunskaper och Schlytter (1999) 

visar på att människor behandlas olika i rätten gällande tvångsvård enligt LVU beroende på 

könstillhörighet.  Likaså återfinns föreställningen av missbrukare som farliga, omoraliska och 

klandervärda (Keyes et. al., 2010) i vårt resultat, däremot pekar våra fynd på att farlighet 

framförallt associeras med män. I tidigare forskning framgår det att normbrytande får 

konsekvenser i både sociala sammanhang och i välfärdssamhället. Likt Börjesson, Palmblad 

och Wahl (2005) som menar att individer konstrueras till klienter för att på så sätt bli föremål 

för granskning och insatser, visar vårt resultat att personerna i  domarna reduceras till endast 

missbrukare och klienter för att tvingande insatser ska kunna utföras. Detta klientskapande kan 

även utifrån vårt resultat förstås som ett avvikarskapande från förvaltningsrätten och 

socialnämnden sida. En process där missbrukaren döms mot normen och förstås som avvikande 

och ses på ett nedsättande vis istället för ett annat. Trots att mycket av vår studie går i linje med 

forskningsöversikten skiljer sig vårt resultat genom att vi utgått från ett samhällsperspektiv och 

undersöker normers påverkan på svenska förvaltningsrättens arbete med personer med 

missbruksproblematik, snarare än inom missbruksbehandling, annan lagstiftning och 

amerikanska kontexter som tidigare studerats. Detta har bidragit med ett nytt sätt att förstå 

föreställningars påverkan ur ett större perspektiv än individperspektivet, som många av 

forskningsöversiktens studier är kopplade till. Därmed kan vår studie bidra med ny information 
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och kunskap om hur personerna med missbruksproblematik påverkas och skapas ti ll klienter i 

förvaltningsrätten.  

6.3 Diskussion kopplat till teorierna  

Den vetenskapsfilosofiska utgångspunkten har bidragit till en viktig grundförståelse för 

teorierna och på så sätt gett mening till vad som uttrycks i materialet. Vårt teoretiska ramverk 

med Beckers avvikarteori och Butlers genusteori har försett oss med analytiska begrepp för att 

kunna synliggöra att personer med missbruksproblematik begripliggörs på ett nedsättande och 

negativt vis i LVM-domar. Becker har varit avgörande för att förstå avvikelse som en process 

och hur delar av denna urskiljs i domarna. Hans resonemang har även lett till en förståelse av 

välfärdsstaten som moralentreprenörer som utformar regler utifrån samhällets normer som 

förvaltningsrätten och socialnämnden tillämpar. För att få ytterligare en aspekt av 

avvikelseprocessen har Butlers genusperspektiv varit viktigt i vår uppsats genom att den 

bidragit med förståelse av hur och varför män och kvinnor med missbruksproblematik förstås 

på olika sätt. En svårighet vi såg med denna teori var att den inte har ett inriktat fokus på 

avvikarskapande, dock insåg vi under analysens gång att hennes resonemang om förväntningar 

på kvinnor och män från samhället påverkar hur personer förstås. Följer personer inte dessa 

normer kan de upplevas som avvikare. En svårighet vi istället såg med avvikarteorin var att 

den har ett individperspektiv. Trots detta har vi inte ansett att det har varit en nackdel att utgå 

från en samhällsnivå eftersom många av Beckers resonemang har varit relevanta för analys av 

beskrivningar i domar då vi kunnat se hur dessa förstås i relation till avvikaraskapande. En sista 

fundering vi inledningsvis hade var risken för att analysen skulle bli enkelspårig eftersom båda 

teorierna vilar på en socialkonstruktionistisk grund, dock insåg vi att detta inte var fallet. 

Genom valda teorier har vi kunnat förstå kategorierna missbrukare, kvinna och man som ett 

socialt konstruerat fenomen samt hur dessa förstås i relation till avvikarskapande och 

könstillhörighet.  

6.4 Diskussion kopplat till metod 
Studien har en kvalitativ forskningsansats där syftet har varit att undersöka hur personer med 

missbruksproblematik begripliggörs i förvaltningsrättens domar. Därför har en kvalitativ 

analysmetod valts i form av tematisk analys, vilket har setts som en fördel eftersom vi 

därigenom kunde få en djupare förståelse för språkets funktion i form av beskrivningar.  

I relation till vårt resultat kan vi se att ett annat urval hade kunnat påverka resultatet i olika 

riktningar av två anledningar. Den ena eftersom vår studie har en kvalitativ forskningsansats 

där vi ville undersöka personliga tolkningar i ett fenomen. Den andra eftersom studien utgår 

från en socialkonstruktionistisk grund där våra teorier bygger på att kategorier konstrueras med 

hjälp av språket beroende på tid och rum. Teorierna, forskningsöversikten likväl som vårt 

resultat går i linje med att samhällets normer påverkar och eftersom personliga tolkningar är 

stark kopplade till tid och rum skulle resultatet kunna bli annorlunda i undersökning av en 

annan stad eller land men även undersökning av domar från andra år.  

Genom vald metod har vi på ett djupare plan kunnat analysera vilka egenskaper och 

livssituationer som ges betydelse samt vilka föreställningar som synliggörs. Med hjälp av 

tematisk analys har vi kunnat utgå ifrån frågeställningarna för att koda materialet och därmed 
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fått svar på hur personer med missbruksproblematik begripliggörs i förvaltningsrättens domar. 

Som tidigare nämnt har vi sett detta som en fördel, dock såg vi även en svårighet eftersom det 

inte fanns något färdigt verktyg eller färdiga begrepp att utgå ifrån med denna metod. Detta 

visade sig dock inte vara en nackdel eftersom vi hade en större frihet att kunna skapa egna 

tabeller och på så sätt förstå vårt material djupare utifrån tematisk analys och vårt teoretiska 

ramverk med tillhörande begrepp. Utifrån valda teorier tillsammans med tematisk analys har 

vi alltså kunnat synliggöra hur personer med missbruksproblematik förstås som misslyckade 

medborgare, oförståndiga och dåliga föräldrar utifrån samhällets normer och förväntningar. 

6.5 Implikationer för vidare forskning och praktik 

Regler i exempelvis förvaltningsrätten, såväl som de samhälleliga normer de bygger på, kan 

genom ett socialkonstruktionistisk perspektiv ses som socialt skapade fenomen (Bryman, 2011; 

Burr, 2015). De existerar inte på förhand utan de är beroende av individer när de genom språket 

konstrueras och förhandlas fram. Genom vår uppsats har vi kunnat synliggöra att personer med 

missbruksproblematik begripliggörs på ett nedsättande vis. Även om resultatet inte är 

generaliserbart då den inte är stor, kan vår studie istället bidra med förståelse, information och 

kunskap om hur välfärdsstatens arbete är uppbyggt samt hur det i någon mån påverkar personen 

som granskas. Att missbrukande kvinnor och män förstås utifrån förväntningar från samhället 

och att de reduceras till att endast vara klienter. Det är denna process, som utifrån vårt resultat 

kan förstås som ett avvikarskapande, som vi vill belysa genom denna uppsats. En process där 

det blir synligt att konsekvenserna av att missbrukarna inte följer normer är att ses de som 

klienter och avvikare. I ett vidare perspektiv kan detta i sin tur påverka det sociala arbetet i 

praktiken då utsatta individer inte känner förtroende till socialtjänsten i och med att de 

kategoriseras och inte känner sig hörda. Hur personen själv känner är dock inte något vi kan 

utläsa i vårt resultat, utan det är istället ett förslag på vidare forskning. Vi kan inte heller veta 

om beskrivningarna av personerna gjorts avsiktligen eller inte och detta begripliggörande kan 

även förstås som förvaltningsrättens och socialnämndens arbetsuppgift. Dock kvarstår det 

faktum att denna process leder till ett skapande och återskapande av föreställningar om 

missbrukaren från samhället samt de normativa regler de utgår ifrån. Risken är att personer 

med missbruksproblematik endast betraktas som “jonkare”, behandlas därefter och därmed 

tappar förtroendet för de yrkesgrupper som finns till för att hjälpa dem. Vi ser ett behov av 

vidare forskning gällande vilka normer förvaltningsrättens och socialnämndens arbete grundas 

på. Vi anser även att det är av stor vikt att belysa hur en viss typ av nedlåtande begripliggörande 

kan leda till ett avvikarskapande. Speciellt eftersom grupper som blir utsatta för granskning av 

en myndighet redan kan antas vara i en utsatt situation. Därför bör framtida forskning samt 

praktiker inom det sociala arbetet se över vilka normer rekvisiten bygger på med exempelvis 

arbetet mot ohälsosamma mansnormer och jämlikt föräldraskap i ryggen. Därför är det i arbetet 

med människor även viktigt att vara medveten om och reflektera över att samhället bidrar med 

olika förväntningar på människor och att detta sociala skapande sker genom språket. Detta i 

sin tur sätter gränser för vad som anses normalt och avvikande. Finns denna förståelse i 

praktiskt socialt arbete kan chansen för självreflektion öka bland de professionella och på så 

sätt kan risken för ett negativt bemötande inom förvaltningsrätten minska.  
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