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Sammanfattning  

Studien granskar LVM-domar från Norrbottens län under år 2018 med hjälp av kvalitativ 

metod. Urvalet består av 26 LVM-domar om beredande av vård enligt 4 § LVM. Utifrån ett 

åldersperpektiv undersöks om det finns skillnader mellan hur personerna och 

missbruksproblematiken framställs i domarna. Fokus för studien är äldre personer med 

missbruk. Studien består av ett omfattande empiriskt material. Domarna har fördelats i tre 

ålderskategorier för att en jämförelse ska kunna ske. Domarna har analyserats med hjälp av 

konventionell kvalitativ innehållsanalys och analysen har resulterat i tre teman. De identifierade 

temana är hälsofaktorer, sociala faktorer samt individen och samhällets tidigare och framtida 

ansvar för vården. Ett antal domar med avvikande argumentation presenteras. Resultatet av 

studien visar att skillnader i beskrivningar beroende på ålder förekommer. Skillnaderna i 

studien förklaras utifrån socialkonstruktionism. Unga personer konstrueras genomgående som 

en grupp i behov av skydd och prevention. Äldre personer tillskrivs självbestämmande och 

autonomi i högre utsträckning i argumentationen än unga. Utmärkande skillnader och tydliga 

markörer för ålder förekommer i den yngsta och den äldsta gruppen. Det empiriska materialet 

påvisar inslag av terapeutisk nihilism, det vill säga antaganden om att äldre personer inte är 

mottagliga för behandling. Resultatet tyder på att sociala konstruktioner av ålder 

institutionaliseras genom tillämpningen av LVM-lagstiftningen. Resultatet visar att det finns 

anledning för socialtjänst och förvaltningsrätt att ifrågasätta vedertagna föreställningar om ålder 

om LVM ska vara en tvångsvårdslagstiftning anpassad för alla åldersgrupper. 
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1. Bakgrund 

I kapitlet presenteras inledning samt syfte och frågeställningar för examensarbetet. Vi förklarar 

hur missbruk definieras inom socialtjänst samt inom aktuell lagstiftning. Avslutningsvis ges en 

överblick över Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

 

1.1 Inledning 

Äldres alkoholkonsumtion uppmärksammas allt mer i Sverige, exempelvis genom rapporten 

“Alkoholen och samhället 2019: Alkohol och äldre” som fokuserar på hälsoriskerna och det 

medicinska perspektivet gällande alkoholkonsumtion (Andreasson, Chikritzhs, Dangardt, 

Holder, Naimi & Stockwell, 2019). Rapporten visar att alkoholkonsumtionen och 

alkoholrelaterade skador har ökat bland äldre i Sverige under de senaste åren. Resultaten från 

rapporten uppmärksammades i nyhetsinslag både i public service och kommersiella TV 

sändningar i februari 2019. Ökningen bekräftas även av Socialstyrelsen (2019) som skriver att 

allt fler äldre personer har vårdats på grund av alkoholmissbruk senaste 10 åren. Ökningen 

gäller såväl män som kvinnor. En ökning har även skett gällande socialtjänstinsatser för 

personer över 65 år med missbruksproblem (Socialstyrelsen, 2019). Vidare förekommer 

personer över 60 år som beretts tvångsvård enligt Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i 

vissa fall (LVM) i låg utsträckning i förhållande till övriga åldersgrupper (Statens 

institutionsstyrelse, 2018). 

 

När det gäller äldre personers sociala livssituation redogör Gunnarsson (2008) för att det 

tidigare saknats utbildning och litteratur inom området och att socionomutbildningarna i 

Sverige i liten utsträckning utbildat om äldres levnadsförhållanden. Nyare internationell 

forskning tyder på att utbildningar för socialarbetare behöver bli mer inriktade på missbruk 

bland äldre personer för att motverka trenden av att äldre personer med missbruk inte 

identifieras (Wadd & Galvani, 2014). Medförfattarnas erfarenhet vid ett av Sveriges lärosäten 

är att socionomutbildningen visserligen berör äldres levnadsvillkor generellt men separerat från 

exempelvis missbruk och kriminalitet. Det påpekas även av Gunnarsson och Karlsson (2018) 

att omsorgspersonal inom äldreomsorgen saknar relevant utbildning för att bemöta äldre 

personer med missbruk. Vidare har äldreomsorgen i första hand riktat in sig på äldre med stora 

vård- och omsorgsbehov, inte på äldre personer med sociala problem, och deras tidigare 

problem upphör att ses som giltiga efter sextiofemårsdagen (Gunnarsson, 2008).   

 

Rådande lagstiftning och riktlinjer i Sverige problematiseras av Gunnarsson och Karlsson 

(2018). Författarna skriver att lagstiftning och riktlinjer inte är anpassade för äldre som 

heterogen grupp och befintliga insatser som är lämpliga för äldre är få. Institutioner för 

missbruksbehandling i Sverige är inte anpassade för den komplicerade sjukdomsbild som ofta 

förekommer inom målgruppen (Gunnarsson & Karlsson, 2018). Det framkommer även att 

socialarbetare tenderar att prioritera yngre personer framför äldre när det kommer till 

missbruksbehandlande insatser inom socialtjänst (Gunnarsson & Karlsson, 2017). I 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (Socialstyrelsen, 2019) specificeras att äldre personer med 

missbruk och beroende omfattas av befintliga rekommendationer. Dock finns inte några 

särskilda rekommendationer gällande äldre. Riktlinjerna poängterar emellertid att det är viktigt 
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att uppmärksamma alkohol- och narkotikaproblem även hos äldre samt vikten av att 

äldreomsorgen och missbruks- och beroendevården samverkar (Socialstyrelsen, 2019).  

 

I de flesta fall sker missbruksvården på frivillig basis via socialtjänsten. När frivillig vård inte 

är tillräckligt kan tvångsvård ske enligt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

(framgent kallad LVM). Forskning har visat att sannolikheten att omhändertas enligt LVM 

minskar efter 40 års ålder, och antalet personer över 60 år som vårdas enligt LVM är betydligt 

lägre än andra grupper (Gunnarsson & Karlsson, 2018; Statens institutionsstyrelse, 2018). 

Sammantaget visar tidigare forskning på en tendens av att äldre personer särbehandlas inom 

missbruksvården i Sverige. Vidare finns exempel inom internationell forskning på både 

negativa och positiva särskiljande uppfattningar om äldre människor i domstolsförhandlingar 

(Doron, Numhauser-Henning, Spanier, Georgantzi & Mantovani, 2018; Eglit, 2005). Däremot 

saknas vetenskapliga studier om liknande uppfattningar gällande äldre och åldersaspekter inom 

rättsväsendet i Sverige. Till vår kännedom är föreliggande studie en av de första i sitt slag i 

svensk kontext gällande åldersperspektiv inom LVM. 

 

Med anledning av den rådande kunskapsbristen gällande äldre personer som heterogen grupp, 

bristerna i lagstiftning och insatser för äldre personer med missbruk, samt den låga förekomsten 

av äldre inom svensk tvångsvård är vi intresserade av att undersöka hur olika åldersgrupper 

framställs av rättsväsendet när beslut om tvångsvård ska tas. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att granska LVM-domar från Norrbottens län under år 2018 för att undersöka om det 

finns skillnader mellan hur personerna och missbruksproblematiken framställs i domarna 

utifrån ett åldersperspektiv med fokus på gruppen äldre. 

 

Syftet avses att besvaras med hjälp av frågeställningarna: 

 

• Hur beskrivs missbruksproblematiken inom de olika ålderskategorierna i LVM-

domarna? Vilka likheter respektive skillnader finns i beskrivningarna? 

• Hur argumenterar domstolen för sitt beslut om vård enligt LVM utifrån ett 

åldersperspektiv? 

 

Det huvudsakliga intresset för studien är att belysa situationen för äldre personer med missbruk 

som bereds vård enligt LVM. För att ringa in problematiken för de äldre görs en bred jämförelse 

med andra åldersgrupper.  

 

1.3 Missbruksbegreppet  

Gällande området missbruk finns ett antal olika begrepp och definitioner som dessutom kan ha 

olika betydelser beroende på vilken yrkesgrupp eller verksamhet de används inom 

(Socialstyrelsen, 2019). En iakttagelse av forskning inom området är att missbruk ofta 

kategoriseras utifrån aktuell substans som missbrukas, exempelvis alkohol- eller 

narkotikamissbruk. Även om socialtjänsten i praktiken inte diagnostiserar klienter används 
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termerna missbruk och missbrukare i Socialtjänstlagen (2001:453) men saknar där definition 

(Socialstyrelsen, 2019).  

 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (2019) 

används begreppen missbruk och beroende för att benämna ett problematiskt förhållningssätt 

till alkohol och övriga droger. Begreppen utgår från de diagnosverktyg som används för att 

diagnostisera missbruk, vilka är Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM) 

och International statistical classification of diseases and related health problems (ICD). 

Socialstyrelsen (2019) utgår i huvudsak från den aktuella versionen ICD-10 samt den tidigare 

versionen DSM-IV med anledning av att definitionerna av substansberoende i systemen 

stämmer väl överens med varandra. Man hänvisar även till DSM-IV gällande definition av 

missbruk och ICD-10 gällande definition av riskbruk.  

 

Sammantaget fokuserar diagnoskriterierna för substansberoende i DSM-IV och ICD-10 på en 

stark önskan att ta drogen, misslyckande att minska användningen, abstinenssymptom, ökad 

tolerans, att andra intressen försummas och att droganvändningen fortsätter trots medvetenhet 

om dess negativa konsekvenser (Andersson & Spak, 2012; Socialstyrelsen, 2019). 

Diagnoskriterierna för missbruk i DSM-IV omfattar att det upprepade substansmissbruket leder 

till misslyckande att fullfölja skyldigheter på arbetet, i skolan eller hemmet, problem med 

rättsväsendet, att personen är påverkad i riskfyllda situationer och att substansbruket fortsätter 

trots återkommande problem (Andersson & Spak, 2012; Socialstyrelsen, 2019). Vi har 

uppmärksammat att kriterierna delvis utesluter äldre personer som inte längre är verksamma på 

arbetsmarknaden eller i skolan. Kriteriet om att personen är påverkad i riskfyllda situationer 

syftar exempelvis på att vara påverkad på en arbetsplats eller bilkörning under påverkan 

(Andersson & Spak, 2012). Kriteriet riskerar att utesluta äldre personer som kan stå utanför 

arbetslivet eller vara begränsade till sitt hem eller vård- och omsorgsboende.  

 

Vid beslut om beredande av vård enligt LVM står socialtjänsten för utredningen medan det är 

förvaltningsrätten som beslutar om vården (Tryblom, 2011). Det är värt att notera att det finns 

en viss diskrepans mellan definitionen av missbruk enligt socialtjänsten och definitionen i 

LVM-lagstiftningen. När det gäller missbruk i förhållande till tvångsvård beskriver Tryblom 

(2011) i en lagkommentar att det måste vara fråga om ett fortgående missbruk om vård enligt 

LVM ska ske. Ett fortgående missbruk av alkohol innebär en viss varaktighet och inte en 

tillfällig överkonsumtion (a.a). I Sverige är all icke-medicinsk narkotikaanvändning förbjuden 

och all tillverkning, distribution, försäljning och innehav är kriminaliserat (Leissner, 2012). 

Fortgående missbruk av narkotika avser därmed allt icke-medicinskt bruk (Tryblom, 2011). I 

LVM-lagstiftningen finns ingen bestämd gräns för när missbruk anses föreligga, men en 

konsumtion som leder till allvarliga följder för den enskilde genom medicinska och sociala 

problem ska dock bedömas som missbruk (prop. 1981/82, s.75). 

 

1.4 Lagstiftningens ramar för vård av missbrukare  

Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) trädde i kraft den 1 januari 1989 

och ersatte då den tidigare lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall. Vården riktar 

sig till vuxna personer med missbruk (Alfvengren, 2017). I förarbetet till lagen föreslogs att den 
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nya lagen skulle ersätta den gamla och omfatta missbruk av alkohol, narkotika och flyktiga 

lösningsmedel (prop. 1987/88:147, s. 1). Tanken var att tvångsvården skulle fungera 

motiverande för att sedan kunna fortsätta vården på frivillig basis (prop. 1987/88:147, s. 1). I 

propositionen föreslogs också att tvångsvård skulle kunna ges på ett tidigare stadium, i mindre 

akuta skeden än tidigare samt att de sociala skadeverkningarna skulle beaktas. Ändringarna tog 

främst fokus på yngre vuxna missbrukare då de sociala konsekvenserna av ett liv ägnat åt 

missbruk kan vara förödande för en ung person (prop. 1987/88:147, s. 1; Tryblom, 2011). Sedan 

LVM trädde i kraft har ändringar gjorts vid flera tillfällen. Exempelvis under 1990-talet då 

Statens institutionsstyrelse bildades och blev huvudman för LVM-hemmen, samt under 2000-

talet då omfattande ändringar gjordes för att stärka den enskildes rättssäkerhet (Tryblom, 2011). 

 

Det är i första hand socialnämnden som ska se till att den enskilde individen med 

missbruksproblematik får den vård som hon eller han behöver, enligt 5 kap 9 § Socialtjänstlagen 

(SoL). LVM är därmed ett komplement till SoL och frivilliga insatser är huvudregeln 

(Alfvengren, 2017). Dock kan det faktum att LVM som tvångslagstiftning existerar innebära 

ett incitament för att gå med på frivillig vård (Alfvengren, 2017). I Sverige är det vanligtvis 

socialtjänsten i klientens bosättningskommun som inleder en utredning enligt 11 kap 1 § 

Socialtjänstlagen eller 7 § LVM, efter en anmälan enligt 6 § LVM. Om utredningen visar att 

det finns ett vårdbehov ansöker nämnden om vård hos förvaltningsrätten enligt 11 § LVM. Vid 

förhandlingen ges socialnämnden samt personen som är föremål för ansökan möjlighet att uttala 

sig om samt bekräfta eller bestrida det som framkommit i socialtjänstens utredning. Processen 

avslutas när domen avkunnas, alltså har dokumenterats och gjorts tillgänglig för båda parterna. 

Regleringen av processen i förvaltningsdomstolarna finns i huvudsak i 

Förvaltningsprocesslagen (1971:291).  

 

I 2 § LVM tydliggörs att tvångsvårdsinsatser kan bli aktuella för en person som bedöms vara i 

behov av vård och behandling för ett missbruk men inte vill genomgå den föreslagna vården 

frivilligt. Att de förutsättningar som anges för vård i 4 § LVM är uppfyllda är ett krav för att 

kunna frångå frivillighetsprincipen (Alfvengren, 2017). Nedan återfinns 4 § LVM i sin helhet. 

4 § kan delas in i en generalindikator, punkt 1 och 2, och tre specialindikatorer, punkt 3 a-c: 

  

4 §   Tvångsvård skall beslutas om, 

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

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

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

sätt, och 

3. han eller hon till följd av missbruket 

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

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

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

 

Samtliga delar av generalindikatorn och minst en specialindikator måste uppfyllas för att 

tvångsvård ska vara aktuellt (Alfvengren, 2017; Tryblom, 2011). Tvångsvården ska enligt 20 § 

LVM avslutas när syftet med vården är uppfyllt, och senast sex månader efter påbörjad vårdtid 
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(Tryblom, 2011). Utöver att lagstiftningen berör vuxna personer är ålder inte explicit uttalat i 

LVM-lagstiftningen. 
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2. Teori 

Kapitlet kommer behandla teoretiska perspektiv på hur ålder konstrueras och förstås. Vi 

redogör för ålderism, ålder som social konstruktion samt ålderskodning och institutionalisering 

för att begripliggöra och kontextualisera begreppen i förhållande till examensarbetet. 

 

2.1 Ålder som något socialt konstruerat 

Ett stereotypt konstruerande av äldre människor och åldrande kallas för ålderism (Ayalon & 

Tesch-Römer 2018; Andersson, 2008). Robert Butler skapade den första definitionen år 1969 

för att beskriva fördomar gentemot personer för att de är gamla (Eglit, 2005; Hagestad & 

Uhlenberg, 2005). En bredare definition av ålderism kan sägas vara fördomar eller 

diskriminering mot eller till fördel för vilken åldersgrupp som helst (Ayalon & Tesch-Römer, 

2018; Hagestad & Uhlenberg, 2005) Ålderism har gjort en begreppsmässig resa sedan Butler 

myntade begreppet 1969 från att inledningsvis förstås som endast ett begrepp kring attityder till 

att omfatta förtryck utifrån ålder djupt inbäddade i samhällets sociala struktur (Krekula, 

Nikander & Wilińska, 2018). I föreliggande studie antas att de inbäddade sociala strukturerna 

kan återfinnas i kontexten som är och omgärdar LVM-processen. Ålder ses alltmer som en 

socialt konstruerad kategori som inte kan likställas med personliga egenskaper. Ålder har under 

resans gång blivit erkänt som en källa till social splittring på en samhällelig nivå där ålderns 

möjlighet att definiera sociala relationer, utforma institutioner och skapa ojämlikhet 

understryks. Att tolka begreppet ålder som något socialt konstruerat kan även förklaras utifrån 

socialkonstruktionism där grundtanken är att människans förståelse av exempelvis ålder skapas 

i sociala interaktioner och är en produkt av kommunikationsprocesser i samhället (Allwood & 

Erikson, 2017). Kategorier såsom kön, ålder, etnicitet och klass är varken stabila eller 

homogena, och en förenklad homogenisering av exempelvis äldre döljer andra åtskillnader som 

existerar inom gruppen (Krekula, 2009). Förståelsen kring ålder blir därmed allt större i takt 

med att ålder erkänns som något socialt konstruerat i interaktion med andra kategoriseringar 

såsom kön, klass och etnicitet (Krekula et al., 2018). 

 

2.2 Ålderskodning och institutionalisering 

Ett konkret sätt att se på ålder som en social konstruktion är genom Krekulas (2009) koncept 

ålderskodning. Konceptet är en teoretisk ram för att beskriva handlingar, fenomen och 

egenskaper som är förknippade med och tillämpliga på avgränsade åldrar. Ålderskodning 

tydliggör alltså hur olika situationer, aktiviteter och fenomen presenteras som mer eller mindre 

lämpliga för olika åldersgrupper (Krekula, 2009). 

  

Kategorier såsom kön och ålder skapas inte enbart på en diskursiv nivå, utan även i den dagliga 

interaktionen mellan människor. Barn har konstruerats som en kategori åtskild från andra 

genom införandet av förskolor och skolor. På samma sätt gör en åldersbegränsad arbetsmarknad 

att kategorin äldre består av de som inte längre har tillgång till arbetsplatsen (Krekula, 2009). 

Dock skriver Hagestad och Uhlenberg (2005) att differentiering mellan åldrar kan vara lämpligt 

baserat på en förståelse av utvecklingsmässiga skillnader mellan olika åldrar. Författarna 

belyser att det finns signifikanta biologiska och livscykel-mässiga skillnader mellan olika 
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åldrar, och påpekar att det inte är hjälpsamt att föreslå att ålder är eller alltid borde vara 

irrelevant. 

  

Antaganden om de inneboende egenskaperna hos en viss åldersgrupp kan institutionaliseras 

genom att de förankras och förverkligas i rutiner, praxis eller lagstiftning, och genom detta 

fördelas sociala resurser (Krekula, 2009). Inom lagstiftningen kan exempel på 

institutionaliserad ålderskodning ses inom lagen som reglerar stöd för personer med stora och 

varaktiga funktionshinder (LSS). Exakt samma fysiska och/eller mentala hälsotillstånd kan 

utgöra grund för att bevilja personlig assistans om ansökan är inlämnad innan personen fyllt 65 

år  (Krekula, 2009). Görs ansökan efter personen fyllt 65 år klassificeras hälsotillståndet som 

normalt i förhållande till åldrande och resulterar i att sökanden exempelvis tilldelas hemtjänst 

istället. Vidare har Diskrimineringslagen (2008:567) bestämmelser som gör diskriminering på 

grund av ålder förbjudet. Emellertid tydliggör 2 kap 2 § att förbudet inte hindrar “särbehandling 

på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och 

nödvändiga för att uppnå syftet”. Därmed berättigar Diskrimineringslagen åldersdifferentiering 

vid vissa tillfällen och bekräftar att ålder inte alltid är irrelevant. Ett annat exempel är Lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) vilket enligt 1 § avgränsas till 

personer under 18 år, och i vissa fall personer under 20 år. LVU är precis som LVM en 

tvångsvårdslagstiftning men som alltså avgränsats till att endast beröra unga personer. 

Åldersgränser för administrativa ändamål kan enligt Andersson (2008) vara rimliga, men att 

åldersgränserna dock ofta sätts utifrån bekvämlighet eller konventionella föreställningar om 

specifika åldrar. 

  

Gemensamt för ovan nämnda teoretiska perspektiv är att de är exempel på hur ålder konstrueras 

socialt i interaktion och genom processer i samhället. Ålder som social konstruktion är den 

begreppsapparat som kommer användas för att beskriva åldersperspektivet på individ- och 

institutionell nivå i studien. Studien baseras främst på det Allwood och Eriksons (2017) skriver 

om socialkonstruktionism samt det Krekula (2009) skriver om ålderskodning. 
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3. Tidigare forskning 

Kapitlet avser att ge en överblick av den forskning som finns gällande missbruk, tvångsvård 

och rättsväsendet. Fokus ligger på äldre personers situation i förhållande till missbruk och 

tvångsvård. Vi redogör även för rättsväsendets relation till ålder, kön och etnicitet. Det 

förekommer olika definitioner och oklara åldersgränser för vad som betraktas som ”äldre” i 

litteraturen som används. Vanligtvis menas personer över 65 år, medan vissa studier drar 

gränsen för äldre vid en lägre ålder, exempelvis 50–55 år. 

 

3.1 Missbruk bland äldre - risker, insatser och professionellas uppfattning 

I Socialstyrelsens Lägesrapport för vård och omsorg om äldre (2018) framkommer att 

alkoholkonsumtionen bland äldre har ökat och att allt fler kvinnor och män som är 65 år eller 

äldre uppger att de har ett riskbruk när det gäller alkohol. Med riskbruk menas en 

alkoholkonsumtion som medför en ökad risk för fysiska, psykiska och sociala skador. 

(Socialstyrelsen, 2018). Ökningen har skett trots att den självrapporterade 

alkoholkonsumtionen minskat i övriga åldersgrupper. Det har även skett en ökning av missbruk 

av andra substanser än alkohol bland äldre, såsom illegala droger och läkemedel (Wadd & 

Galvani, 2014). Dock är alkohol överlägset den substans som är vanligast förekommande när 

det gäller missbruk bland personer över 65 år (Socialstyrelsen, 2018). Trots att 

alkoholkonsumtionen har ökat bland personer över 65 år dricker åldersgruppen generellt mindre 

än övriga vuxna (Socialstyrelsen, 2018) och andelen äldre med alkoholmissbruk har över tid 

beräknats vara mindre än inom övriga åldersgrupper (O’Connell, Chin, Cunningham & Lawlor, 

2003).  

 

Att bli äldre och dricka alkohol är förenat med en del risker. När en människa åldras sker 

förändringar i fysiken vilket leder till en minskad tolerans där samma mängd alkoholintag ger 

en högre alkoholkoncentration i kroppen (Shaw & Palattiyil, 2008; O’Connell et al., 2003; 

Socialstyrelsen, 2018). Toleransen minskar ytterligare för kvinnor som åldras, då kvinnor 

generellt har mindre muskelmassa än män (Socialstyrelsen, 2018). Vidare skriver O’Connell et 

al. (2003) att allvarliga sjukdomar bland äldre personer är betydligt vanligare bland de som 

missbrukar alkohol jämfört med populationen i övrigt vid samma ålder. Det allmänna 

hälsotillståndet förändras även vid stigande ålder vilket kan innefatta begynnande demens eller 

användande av hjälpmedel som rullator på grund av fysiska hinder (Gunnarsson & Karlsson, 

2018). Internationell forskning har uppmärksammat att ett av problemen som uppstår för 

professionella är att de inte vet var det ska hänvisa äldre med missbruksproblem och att 

tillgängliga insatser ofta blir otillgängliga för personer med rörelsehinder (Shaw & Palattiyil, 

2008). Inom den svenska kontexten menar Gunnarsson och Karlsson (2018) att institutionsvård 

på hem för vård och boende (HVB) ofta inte är tillämpligt för äldre då institutionerna generellt 

inte är anpassade för målgruppens behov.  

 

Flertalet professionella i den äldres omgivning, som läkare, socialarbetare, sjuksköterskor, 

biståndshandläggare och omsorgspersonal, brister i att upptäcka och bemöta äldre med 

missbruksproblematik (Gunnarsson & Karlsson, 2017; Johannessen, Engedal & Helvik, 2015; 

O’Connell et al., 2003; Wadd & Galvani, 2014). Inom hälso- och sjukvården menar O’Connell 
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et al. (2003) att det är vanligt förekommande att professionella som möter äldre personer med 

missbruk har en lägre grad av misstänksamhet gentemot målgruppen. Upptäckten av missbruk 

försvåras och de professionella hänvisar i lägre utsträckning äldre med missbruk till 

specialistbehandling, vilket även bekräftas av Shaw och Palattiyil (2008). Gunnarsson (2013) 

pekar på bristfällig utbildning bland socialarbetare där symtom som dåligt minne, skakningar, 

depression och inkontinens riskerar att uppfattas som åldersförändringar, istället för symtom på 

ett underliggande missbruk. Sammantaget tyder tidigare forskning på bristande kompetens 

gällande upptäckt, insatser och bemötande av äldre med missbruksproblematik. Vidare menar 

Gunnarsson (2013) att det finns attityder hos personal inom äldreomsorgen där principen att 

bevara äldre personers självbestämmande riskerar att leda till underlåtenhet att gripa in när 

missbruk förekommer. Underlåtenheten att ingripa vilar på idén om att inte göra intrång i den 

äldres liv och att man som äldre bör få välja om och när man vill dricka alkohol. Idén om att 

inte göra intrång leder till att omsorgspersonal inte tar upp frågan om alkoholkonsumtion vid 

misstanke att missbruk föreligger (a.a). 

 

Studier inom socialt arbete har visat att ålder påverkar professionellas uppfattning om 

missbrukets omfattning och svårighetsgrad samt bedömningen av lämpliga insatser (Snellman, 

2018). Trots att studierna inte uttryckligen använt begreppet ålderism är de ändå exempel på 

hur normativa överväganden tillämpas. Studierna försöker därmed öka medvetenheten om 

åldersrelaterade uppfattningar inom det sociala arbetets praktik (Snellman, 2018). Wallander 

och Blomqvist (2008) konstaterar i sin studie att variabeln ålder spelade större roll vid 

socialarbetarnas val av behandlingsinsats än faktorer som kan anses mer centrala vid val av 

lämplig behandlingsinsats, exempelvis klientens livssituation och tidigare erfarenheter av 

behandling. Flertalet studier riktar även kritik mot befintliga diagnosverktyg gällande 

diagnostisering av missbruk då de anses vara alltför generella och utarbetade utifrån att 

diagnostisera unga och vuxna (DiBartolo & Jarosinski, 2017; Johannessen et al., 2015; 

O’Connell et al., 2003).  

 

Vidare uppger flera socialsekreterare att rena behandlingsinsatser sällan är aktuella för äldre då 

man anser att äldre personer inte orkar med att genomföra behandlingen och det finns 

osäkerheter kring vad som kan erbjudas (Gunnarsson & Karlsson, 2018). Synsätten 

förekommer trots att studier visat att äldre i lika hög utsträckning som yngre kan tillgodogöra 

sig missbruksbehandling (Gunnarsson & Karlsson, 2018; Wadd & Galvani, 2014). Begreppet 

terapeutisk nihilism används för att beskriva ett förhållningssätt gentemot äldre vilket bland 

annat innebär att tecken på missbruk förbises, att äldre personer med missbruk inte ges 

möjlighet till relevant behandling och underlåtenhet från omsorgspersonal att ingripa 

(O´Connell et al., 2003).  

 

3.2 Lagstiftning och insatsbedömning gällande tvångsvård av äldre 

Statistik från Statens institutionsstyrelse (2018) visar att sammanlagt 1049 personer var intagna 

på hem för tvångsvård enligt LVM under 2017. 111 av dessa personer var över 60 år vilket 

utgör endast elva procent av det totala antalet intagna. Den största ålderskategorin var i åldrarna 

30–39 år, vilket representerar 24 procent. Den yngsta ålderskategorin, 18–24 år, utgör 21 

procent (Statens institutionsstyrelse, 2018). Gemensamt för alla åldersgrupper är att män 
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generellt är överrepresenterade. Minimiålder bland de intagna var 19 år för kvinnor och 18 år 

för män. Maximiålder var 73 år för kvinnor och 84 år för män. Den vanligaste förekommande 

substansen som missbrukades bland personer över 60 år var alkohol, vilket utgör 79%. Andelen 

över 60 år som missbrukade narkotika var endast 1% och andelen som missbrukade både 

alkohol och narkotika var 14% (Statens institutionsstyrelse, 2018). Narkotikamissbruket i den 

äldsta gruppen kan jämföras med åldersgruppen 18–29 år där 60% missbrukade narkotika (a.a). 

 

När det gäller yngre personer med missbruk har samhället genom LVM tagit fokus på att 

reducera risken för sociala skadeverkningar av missbruket (prop. 1987/88:147; Tryblom, 2011). 

När det däremot gäller äldre personer med missbruk är det sociala utanförskapet ofta redan 

manifesterat. Därmed kan behandlingsmålet inom LVM istället vara att se till att missbrukaren 

återfår ett mindre riskutsatt liv genom stödjande insatser och omvårdnad, och att hälsoaspekten 

istället för den sociala utvecklingen är i fokus (Tryblom, 2011). Dock poängteras att äldre 

personer med missbruk inte är någon homogen grupp och att det självklart finns personer med 

missbruk med bättre social förankring. Man kan heller inte enbart se till risken för fysisk eller 

psykisk skada vid beslut om LVM utan måste även beakta de sociala skadeverkningarna oavsett 

om det handlar om yngre eller äldre personer med missbruk (Tryblom, 2011). 

 

När det gäller svenska socialarbetares bedömningar gällande tvångsvård har Wallander och 

Blomqvist (2005) genomfört en vinjettstudie och presenterar två faktorer som inte är 

sammankopplade med LVM-lagstiftningens kriterier för beredande av vård men som trots detta 

har en stark inverkan på bedömningen. Faktorerna var huvuddrog och ålder. I jämförelse med 

andra substanser som exempelvis amfetamin eller alkohol var heroin den substans som med 

marginal hade det största värdet i socialarbetarnas bedömning om lämplighet för tvångsvård 

(Wallander & Blomqvist, 2005). Dessutom var det mer sannolikt att bedöma yngre personer 

som lämpliga för tvångsvård än grupperna medelålders eller äldre. Frågan om tvång eller 

frivillighet diskuteras enligt Gunnarsson och Karlsson (2018) ofta i förhållande till ålder. Vidare 

skriver Gunnarsson och Karlsson (2018) att tvångsvård sällan ses som en lämplig insats för 

äldre om socialsekreterarna inte tror att absolut nykterhet kan uppnås, samt då tvångsvård är en 

dyr insats. Wallander och Blomqvist (2008) frågar sig om åldern gör att yngre klienter 

prioriteras i relation till mer kostsamma behandlingsalternativ eller om socialarbetare likställer 

klienternas ålder med missbrukets varaktighet eller tidigare erfarenhet av behandling. Även 

Kane (2004) konstaterar att kostnaden för behandlingsinsatser ställs mot eventuella fördelar 

med insatserna. Han menar att argumentationen handlar om att då insatserna inte väsentligt 

kommer öka de äldres livslängd prioriteras inte insatserna. Det finns enligt Kane (2004) 

dessutom en diskussion om att det är mer etiskt att prioritera unga personer än äldre för insatser 

när resurserna är knappa. 

 

3.3 Rättsväsendet i relation till ålder, etnicitet och kön 

Internationell forskning har pekat på att negativa och positiva särskiljande uppfattningar om 

äldre människor förekommer i domstolsförhandlingar (Doron, Numhauser-Henning, Spanier, 

Georgantzi & Mantovani, 2018; Eglit, 2005). En israelisk studie om den narrativa 

konstruktionen av ålderdom fann att retoriken i domstolarna består av en kombination av 
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stereotypa negativa beskrivningar av ålderdom, tillsammans med en frigörande och 

bemyndigande bild av äldre personer som självständiga individer (Doron et al., 2018).  

 

Vidare belyser Doron et. al. (2018) även en israelisk studie gällande erfarenheter och attityder 

från äldre personer gentemot rättssystemet. Författarna redogör för att attityderna från de äldre 

gentemot rättssystemet generellt var negativa. Däremot förekommer även andra studier där 

äldre beskriver hur domare varit särskilt respektfulla gentemot dem i rättssalen på grund av 

deras höga ålder (Doron et al. 2018). Det kan ses som exempel på ålderism som är till fördel 

för åldersgruppen. Även inom det amerikanska rättsväsendet finns exempel på ålderism. Eglit 

(2005) skriver att den tilltalades ålder ledde till skillnader i amerikanska domstolars 

bedömningar. Tilltalade i 60-årsåldern, samt de mellan 18–20 år, fick oftare mildare domar än 

de mellan 21-49 år. Resultaten av studien bekräftar tidigare studier inom området som visar på 

tendenser att utdöma mildare straff för yngre samt äldre personer jämfört med de i medelåldern 

(Eglit, 2005). I Sverige används straffrabatt för personer mellan 15–21 år och Lag (1964:167) 

med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare reglerar hur unga personer som misstänks 

för brott ska hanteras. Lagstiftningen är ett exempel på institutionell särbehandling på grund av 

ålder, där utgångspunkten är barnperspektivet och barns rättigheter (prop. 2005/06:165, s. 41). 

 

När det kommer till andra faktorer än ålder finns både internationell och nationell forskning 

som visar att personer med annan etnisk bakgrund än svensk missgynnas i flera led av 

rättskedjan (Pettersson, 2006). Vidare finns flertalet studier som menar att rättsväsendet gör 

skillnad gällande kvinnor och män (Javdani, Sadeh & Verona, 2011; Rodriguez, Curry & Lee, 

2006). Ett flertal organisationer har riktat kritik mot hur familjerätt och domstolar bemöter män 

i vårdnads- bostads- och umgängestvister, eller där män anser att modern är olämplig som 

förälder (SOU 2014:16). Petersson (2006) påpekar däremot att både svensk och internationell 

forskning kring barnavårdsärenden har visat på skillnader i socialtjänstens bedömning, där 

mödrar granskas mer ingående än fäder och andra krav ställs på mödrars föräldraskap än på 

fäders. Ovan beskrivna studier ger exempel på att skillnader på grund av andra faktorer än ålder 

förekommer och har betydelse inom rättsväsendet, men det är framförallt ålder som är i fokus 

i den aktuella studien.  
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4. Metod 

Kapitlet behandlar studiens metodologiska ansats och den vetenskapliga metod som använts. 

Vi redogör för tillvägagångssätt vid urval och insamling av material samt valet av kvalitativ 

innehållsanalys som analysmetod. Vidare behandlas studiens kvalitet, forskningsetiska 

överväganden och slutligen arbetsfördelning. Olika studier har varierande avgränsningar för 

vilka personer som definieras som äldre. Med anledning av åldersfördelningen i urvalet avser 

begreppet äldre i studien personer över 49 år.  

 

4.1 Metodologisk ansats 

Materialet i studien består av alla domar gällande beslut om vård enligt LVM under 2018 från 

Norrbottens län. Studien utgår från en kvalitativ ansats vilket Bryman (2011) beskriver som en 

forskningsstrategi med induktiv, tolkande och konstruktionistisk art. Den induktiva strategin 

beskrivs som att teorin genereras på basis av de praktiska resultaten av forskningen. Vidare 

menar Bryman (2011) att tyngden ligger på en förståelse av den sociala verkligheten utifrån hur 

individer själva tolkar verkligheten. Att forskningen har en konstruktionistisk art innebär att 

sociala egenskaper inte är resultatet av företeelser åtskilda individerna som är inbegripna i 

konstruktionen, utan ett samspel mellan individerna (a.a). I det här fallet handlar det om 

samspelet mellan individer med missbruk, socialtjänsten och rättsväsendet. 

 

När det kommer till att studera domar på det sätt vi gjort handlar det om insamling och analys 

av text och dokument. Användandet av dokument, exempelvis domar, som datakälla har 

fördelen att dokumenten inte påverkats av forskarens värderingar och uppfattningar då de inte 

skapats i forskningssyfte (Bryman, 2011). Det innebär att påverkanseffekten kan bortses från 

vilket stärker trovärdigheten i materialet. Dock påpekar Bryman (2011) att det i analysskedet 

av dokument är viktigt att ställa sig frågande till vad dokumenten är ämnade att uppnå och till 

vem de är riktade. Det är också viktigt att tolka dokumenten i den kontext de är producerade. 

För att kontextualisera domarna har vi studerat rådande LVM-lagstiftning och propositioner. 

Vi har även gjort efterforskning för att klargöra hur rättsprocessen går till från socialtjänstens 

ansökan till det att domen avkunnas. Vilket har skapat en förståelse för i vilket sammanhang 

dokumenten har uppstått och vem de är riktade till. 

 

4.2 Tillvägagångssätt och urval 

För att få tillgång till de LVM-domar från Norrbottens län som ligger till grund för studien 

kontaktades förvaltningsrätten i Luleå. Då domarna är allmänna handlingar krävdes ingen 

sekretessprövning utan domarna tillgängliggjordes via mail efter begäran. Vi valde att begränsa 

oss till en förvaltningsrätt samt LVM-domar från 2018 när begäran gjordes då vi inte visste hur 

stort underlaget skulle bli samt med anledning av kostnadsaspekten. Begäran resulterade i 40 

domar från 2018, varav 25 var beslut om bifall av vård enligt 4 § LVM och 14 var avskrivningar. 

En av domarna avslogs. Avskrivning innebär i sammanhanget att ett omedelbart 

omhändertagande enligt 13 § LVM har skett, men att vård enligt LVM inte är tillämpligt då 

vård istället ska prövas på frivillig basis. Det kan handla om att en person samtyckt till frivillig 

vård efter att ha inkommit till sjukhus via omedelbart omhändertagande. Målet avskrivs därmed 

från vidare handläggning. Avslag innebär att socialnämnden har ansökt om vård enligt LVM 
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men att förvaltningsrätten har beslutat att avslå ansökan. Vid den första indelningen av 

ålderskategorier ingick alla domar, alltså beslut om beredande av vård enligt LVM, avslag och 

avskrivningar. Tre individer förekommer två gånger var, men vi har valt att räkna domarna som 

separata då det rör sig om nya domar med nya överväganden. 

 

För att besvara frågeställningarna sorterades domarna i tre ålderskategorier. Ursprungligen var 

tanken att endast analysera den äldsta och yngsta kategorin, men för att minska polarisering 

mellan grupperna och nyansera bilden av åldersgrupperna valde vi att även inkludera den 

mellersta kategorin. Vi uppmärksammade att 20 av 40 domar gällde personer födda på 90-talet 

vilket gav upphov till ålderskategorin 90-talister, 18–28 år. Med anledning av 

åldersfördelningen bland de övriga domarna beslutades att 40-, 50- och 60-talister 

kategoriserades som den äldsta gruppen ≥49 år, vilket innebar att återstående domar bildade 

kategorin 29–48 år. Vi valde att exkludera avskrivningarna i analysen av domarna då de 

bedömdes som alltför innehållsfattiga i förhållande till studiens syfte och frågeställningar, 

vilket ledde till att 26 domar återstod (se figur 1). Vi har inte skiljt på bifall och avslag då de är 

likvärdiga innehållsmässigt samt då det endast förekommer ett avslag. 

 

 
Figur 1. Bifall och avslag gällande LVM från Norrbottens län under 2018 (26 st), sorterade i ålderskategorier. 

 

Åldersspridningen bland de studerade domarna är inte jämnt fördelad inom ålderskategorierna, 

vilket synliggörs i figur 2. Exempelvis innehåller ålderskategorin 29–48 år ingen individ i 40-

årsåldern. Med anledning av att LVM-lagstiftningen omfattar individer över 18 år men inte har 

någon övre åldersgräns valde vi att ha ålderskategorier som täcker hela åldersspannet för LVM. 
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Figur 2. Åldersspridningen bland de 26 studerade domarna. 

 

Analysmaterialet består därmed av 26 domar med sammanlagt 186 sidor. Den yngsta gruppen, 

18–28 år, består sammanlagt av 108 sidor text där den längsta domen är 11 sidor och den 

kortaste är 5 sidor. Mellangruppen, 29–48 år, består sammanlagt av 47 sidor text där den längsta 

domen är 11 sidor och den kortaste är 6 sidor. Den äldsta gruppen, ≥49 år, består av 31 sidor 

där den längsta domen är 12 sidor och den kortaste är 5 sidor. Domarna numrerades från 1–26. 

Den yngsta gruppen består av nummer 1–16, mellangruppen består av nummer 17–22 och den 

äldsta gruppen nummer 23–26. 

 

Studien utgår från ett målinriktat urval vilket enligt Bryman (2011) innebär att välja fall eller 

deltagare på ett strategiskt sätt för att besvara studiens frågeställningar och generera förståelse 

för en social företeelse. Målinriktat urval skiljer sig därmed både från ett slumpmässigt urval 

och ett bekvämlighetsurval (a.a.). Vi valde att använda oss av domar från 2018 för att få det 

mest aktuella och relevanta materialet för studien då lagstiftning, praxis och arbetssätt förändras 

över tid. Eftersom det inte handlar om ett slumpmässigt urval kan det målinriktade urvalet inte 

generaliseras till en population. Vår ambition har dock inte varit att visa på om det förekommer 

skillnader utifrån ålder i samtliga LVM-domar i Sverige utan endast att besvara om det 

förekommer i det studerade materialet. Vidare ansågs det inte genomförbart att begära ut domar 

från fler förvaltningsrätter i Sverige utifrån kostnadsaspekten samt studiens omfattning och 

tidsbegränsning. För att säkerställa variation i urvalet valde vi därför att analysera samtliga 

beslut om beredande av vård enligt LVM under 2018 från den valda förvaltningsrätten. 

 

4.3 Konventionell kvalitativ innehållsanalys  

Vi valde att analysera det insamlade materialet med hjälp av konventionell innehållsanalys då 

det finns begränsat med forskning kring hur rättsväsendet beskriver olika åldersgrupper i 

Sverige och eventuella skillnader i dessa beskrivningar. Konventionell innehållsanalys används 

generellt när målet med studien är att beskriva ett fenomen och är oftast tillämplig när tidigare 

forskning och litteratur kring ämnet är begränsat (Hsieh & Shannon, 2005). Analysmetoden har 

en induktiv ansats där insamlat material upprepade gånger läses igenom för att få ett grepp om 

materialets helhet. Texten läses sedan ord för ord för att identifiera meningsbärande enheter 
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som sedan kodas och kategoriseras (a. a.). Identifierade kategorier mynnar ut i ett eller ett flertal 

teman som presenteras i form av korta citat i studiens resultat. (Bryman, 2011). I vårt fall 

resulterade analysen exempelvis i kategorierna sysselsättning, boendesituation, utbildning, 

kriminalitet och föräldraskap som i sin tur bildade temat sociala faktorer (se bilaga 1). Att 

studera materialet på detta sätt möjliggör ett fritt flöde av kategorier från materialet och 

forskaren kan på så sätt undvika att använda förutbestämda kategorier (Hsieh & Shannon, 

2005). Det valda sättet att analysera materialet utan givna kategorier ansågs lämpligt då vi 

varken ville eller kunde ha någon förutbestämd uppfattning om innehållet i materialet.  

 

Att få tillgång till direkt information från det man studerar utan att använda sig av förutbestämda 

kategorier eller teorier menar Hsieh och Shannon (2005) är en fördel med den konventionella 

innehållsanalysen. En utmaning som följer med analysmetoden kan dock vara att det kan uppstå 

problem med att utveckla en djup förståelse för det studerade materialets kontext. I vårt 

specifika fall är en utmaning att det juridiska sammanhanget som materialet består av inte ger 

en inblick i den djupare kontexten. Exempelvis består domarna inte av den fullständiga 

utredningen från socialtjänsten eller en total redogörelse för den muntliga förhandlingen. 

Domarna ger heller inte förstahandsinformation om kontexten kring individernas vardag. I och 

med att en djupare kontext för materialet saknas finns en risk att misslyckas med att identifiera 

viktiga kategorier (Hsieh & Shannon, 2005). Vi har strävat efter en bred beskrivning av 

bakgrund, teori och tidigare forskning för att få djupare förståelse för materialet. Nationell och 

internationell forskning som inkluderar bland annat åldersperspektiv, missbruk, rådande 

lagstiftning och rättsprocess har använts. Att använda konventionell innehållsanalys är enligt 

Hsieh och Shannon (2005) begränsande när det gäller att generera teorier och nyanserade 

förståelser av fenomen. Primärt fokus ligger på att analysera det faktiska innehållet i domarna 

och genom uttömmande beskrivningar tydliggöra skillnader utifrån åldersperspektiv. 

 

4.4 Kvalitetsbegrepp inom kvalitativ forskning   

Enligt Bryman (2011) används begreppen överförbarhet, trovärdighet, pålitlighet och 

möjligheten att styrka och konfirmera för att beskriva kvalitén i en kvalitativ studie. Angående 

överförbarhet till andra miljöer begränsas denna utifrån storleken på urvalet och dess kontext 

(Bryman, 2011). Vi har hanterat begränsningen genom att analysera samtliga LVM-domar i 

alla ålderskategorier från det insamlade materialet för att säkerställa variation i urvalet. Genom 

transparens gällande vilken förvaltningsrätt och vilket årtal domarna härrör från ökar 

överförbarheten och möjliggör för andra att replikera och jämföra studiens resultat. Studien är 

kontextbunden till förvaltningsrätten i Norrbottens län vilket försvårar en generalisering av 

resultatet. Däremot utgår alla Sveriges förvaltningsrätter från samma lagstiftning gällande LVM 

vilket gör att det finns skäl att anta att liknande resultat kan uppnås om studien replikeras med 

LVM-domar från en annan förvaltningsrätt eller ett annat årtal.  

 

Vi har som tidigare nämnt även ansträngt oss för att ge en bred bild och förståelse av materialets 

kontext, vilket Hsieh och Shannon (2005) och Bryman (2011) identifierar som ett sätt att stärka 

studiens trovärdighet. Därtill består datakällan av offentliga dokument vilket Bryman (2011) 

menar stärker studiens trovärdighet utifrån att man kan undgå forskarens påverkanseffekt på 

materialet. För att öka studiens pålitlighet har vi genomgående redogjort för samtliga faser i 
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forskningsprocessen (Bryman, 2011). Vi har även genomfört samtliga delar av analysen 

gemensamt vilket stärker pålitligheten då vi strävat efter samstämmighet i hur vi ska tolka 

materialet. Bryman (2011) skriver att begreppen styrka och konfirmera innebär att personliga 

värderingar eller teoretisk inriktning inte ska påverka utförandet och slutsatserna av studien. Vi 

har genomgående under arbetet med studien strävat efter att agera i god tro och inte påverkas 

av våra värderingar eller tidigare erfarenheter. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Examensarbeten definieras inte som forskning enligt 2 § Etikprövningslagen (2003:460) och 

omfattas därmed inte av lagens krav på etisk prövning. Trots att arbetet inte omfattas av 

Etikprövningslagen ska arbetet bedrivas på etiskt godtagbara sätt (Kalman & Lövgren, 2012). 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) handlar forskningsetiska överväganden om att uppnå en balans 

mellan olika legitima intressen, såsom kunskapsintressen och integritetsintressen. Vidare finns 

både lagstiftning, riktlinjer och kodex som tydliggör etiska krav på forskning, men 

forskningsetiken är inte statisk (Vetenskapsrådet, 2017). Vi har under arbetet med studien gjort 

ett antal etiska överväganden för att uppnå balans mellan olika intressen. I och med att studien 

endast utgår från domar har inga forskningspersoner kontaktats. Eftersom domarna är allmänna 

handlingar som vem som helst kan begära ut, samt då vi valt att enbart studera texten har 

personerna som domarna berör inte informerats om deltagandet i studien. En övervägning 

gjordes kring den etiska aspekten av att delge vilken förvaltningsrätt och vilket år materialet 

består av då det innebär att domarna kan identifieras och begäras ut av andra. Utifrån domarnas 

status som offentliga handlingar samt för att uppnå transparens och överförbarhet för studien 

valde vi att delge domarnas ursprung. För att i någon mån skydda personernas identitet och 

integritet har vi avidentifierat allt material som redovisas då domarna innehåller 

personuppgifter samt andra känsliga uppgifter. Materialet har förvarats så att obehöriga inte 

kan komma åt uppgifterna under studiens gång och uppgifterna har endast använts för studiens 

ändamål. Materialet kommer efter avslutad studie att förstöras. 

 

4.6 Arbetsfördelning 

Arbetet med studien har skett gemensamt och utan strikt uppdelat arbetsfördelning. 

Examensarbetets försteförfattare har haft ett generellt huvudansvar för teoriavsnittet, LVM-

lagstiftningen, den metodologiska ansatsen, tillvägagångssätt samt etiska överväganden. 

Examensarbetets andreförfattare har haft ett generellt huvudansvar för missbruksbegreppet, 

missbruk och tvångsvård bland äldre, innehållsanalys, samt redogörelsen av kvalitetsbegrepp. 

Under resultat- och analysarbetet samt diskussionen har allt arbete skett tillsammans för att 

uppnå samstämmighet. 
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5. Resultat och analys 

I kapitlet presenterar vi resultatet av innehållsanalysen. Vi har valt att redogöra för resultatet 

utifrån de teman som identifierats. De olika ålderskategorierna jämförs med varandra. 

Identifierade teman för alla ålderskategorier är hälsofaktorer, sociala faktorer samt individens 

och samhällets tidigare och framtida ansvar för vården. Åldersperspektiv förekommer i alla 

teman. En observation som gjorts är att de identifierade temana återfinns i alla 

ålderskategorier men kan innehållsmässigt skilja sig åt. Avslutningsvis redogörs ett antal 

domar som till viss del avviker från övriga domar. Resultaten analyseras även med koppling 

till tidigare forskning och teori. 

 

5.1 Hälsofaktorer 

Temat hälsofaktorer kännetecknas av fysisk hälsa, psykisk hälsa och missbruksrelaterad hälsa. 

Inom temat förekommer skillnader mellan hur de olika ålderskategorierna framställs. Sociala 

konstruktioner av ålder (Allwood & Erikson, 2017; Krekula, 2009) framhävs inte lika tydligt 

som i övriga teman. Hälsofaktorerna kopplas här till 4 §, punkt 3 a i LVM vilket handlar om att 

personen “utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara”. För att förvaltningsrätten 

ska kunna bereda vård enligt LVM med stöd av 4 § 3 a krävs därmed en redogörelse för 

individens fysiska och psykiska hälsa.  

 

Ålderskategori 18–28 år:  

Den yngsta ålderskategorin kännetecknas av att den fysiska hälsan endast poängteras i 

undantagsfall, exempelvis vid diabetes eller hjärtproblem, medan argumentation om den 

psykiska ohälsan är utbredd. Neuropsykiatriska funktionshinder förekommer också och tas med 

i bedömningen av vårdbehov. Här beskrivs exempelvis en 25-årig man med ett flertal psykiska 

svårigheter: 

 

Vidare måste beaktas att NN även har andra svårigheter som påverkar hans 

livssituation. Då särskilt hans psykiska ohälsa som över tid har pendlat i svårighetsgrad, 

med både psykisk sjukdom och neuropsykiatriskt funktionshinder.  

(Nr 8) 

 

Den vanligast förekommande beskrivningen av hälsa hos 18–28-åringarna handlar om skador 

som har eller kan komma att uppstå på grund av missbruket, vilket är vad vi menar med 

missbruksrelaterad hälsa. Exempel på redan befintliga missbruksrelaterade skador är 

drogutlösta psykoser eller alkoholintoxikation. I den yngsta ålderskategorin ses missbruket i sig 

som ett hot mot hälsan, vilket nedanstående citat är exempel på: 

 

Det framgår av läkarintyg att hans tillstånd är ett uppenbart hot mot hans hälsa och att 

hans blandmissbruk medför en medicinsk risk för dödliga överdoser. 

 (Nr 1) 

 

NN:s missbruk har pågått under en betydande tid och har en sådan omfattning att han 

utsätter sin fysiska och psykiska hälsa för allvarlig fara.  

(Nr 9) 
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Ett kännetecken för den yngsta ålderskategorin är att substansen som missbrukas i de flesta fall 

är narkotika vilket stämmer överens med statistik från Statens institutionsstyrelse (2018). De 

hälsorisker som narkotikamissbruk medför tas ofta med i argumentationen. Tidigare forskning 

visar att ålder och huvuddrog är faktorer som beaktas i socialtjänstens bedömning vid ansökan 

gällande LVM trots att de inte är kriterier som ligger till grund för LVM-lagstiftningen 

(Wallander & Blomqvist, 2005). Vi kan se liknande tendenser i de studerade domarna. 

Substansen som missbrukas och hälsorisken som medföljer poängteras och problematiseras 

inom denna ålderskategori. Missbruket i sig är tillräckligt för att kriteriet “utsätter sin fysiska 

eller psykiska hälsa för allvarlig fara” i 4 § 3 a LVM ska vara uppfyllt. Synsättet stämmer 

överens med lagstiftningens mål om att tvångsvård ska kunna ges på ett tidigare stadium, innan 

någon sjukdom eller skada inträffat (Alfvengren, 2017; Tryblom, 2011). Unga personer 

konstrueras i domarna som en grupp i behov av skydd genom att risken för skada påpekas. 

Lagstiftningen, socialtjänsten och förvaltningsrätten intar en preventiv ställning gentemot de 

unga individerna. Det preventiva ställningstagandet återkommer i alla teman, men på olika sätt. 

 

Ålderskategori 29–48 år: 

I ålderskategorin finns en mer jämnt fördelad argumentation kring fysisk, psykisk och 

missbruksrelaterad hälsa utan att något utmärker sig som mer vanligt förekommande. Jämfört 

med de övriga ålderskategorierna är beskrivningar av hälsofaktorerna få. Däremot ställs en 

eventuell fysisk eller psykisk ohälsa även här i relation till missbruket, och förvaltningsrätten 

poängterar att missbruket ökar risken för andra hälsoproblem. Sjukdomar ställs därmed i 

relation till och blir relevanta i sammanhanget på grund av missbruket. Exempelvis beskrivs 

problemen som kan uppstå för en 32-årig man med diabetes:  

 

Ifall NN inte sköter sin medicinering finns det stora risker med de sjukdomar han har. 

När han har befunnit sig i missbruk har han inte heller klarat av att sköta den 

medicinering som han behöver. 

(Nr 17) 

 

Beskrivningar av den missbruksrelaterade hälsan förekommer inom ålderskategorin. 

Hälsokonsekvenserna av missbruket är redan manifesterade, till skillnad från den yngsta 

ålderskategorin där risken för hälsokonsekvenser påtalas. Förvaltningsrätten uttalar sig på 

följande sätt gällande en 35-årig man som till följd av missbruket utvecklat missbruksrelaterade 

skador: 

 

Han utsätter sin hälsa för allvarlig fara. Detta genom att han till följd av missbruket fått 

en psykisk ohälsa samt ett flertal somatiska problem.  

(Nr 18) 

 

I både den yngsta och mellersta ålderskategorin argumenteras för att individerna ska 

skyddas.  Skillnaderna i beskrivningarna handlar främst om att den yngre kategorin ska skyddas 

från att skada uppstår medan den mellersta kategorin ska skyddas från att skador som redan 

uppstått förvärras. 
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Ålderskategori ≥49 år 

I den äldsta ålderskategorin är beskrivningar av den fysiska hälsan vanligare i argumentationen 

än i de andra ålderskategorierna. Sjukdomar eller besvär som inte är relaterade till missbruket 

är centrala. Det förekommer även beskrivningar av riskfaktorer kring den fysiska hälsan som 

inte är direkt kopplat till missbruket, men där sjukdomstillståndet kan förvärras genom fortsatt 

missbruk. Förvaltningsrätten argumenterar på följande sätt gällande en 56-årig man som har 

hjärtproblem: 

 

Hans hjärtproblem förvärras och det är inte bra att kombinera den medicinering han 

har för sina somatiska problem med alkohol.  

(Nr 26) 

 

Inom ålderskategorin sammankopplas ålderdom i sig med hälsoproblem. I domarna 

förekommer det Krekula (2009) skriver är en social konstruktion av ålder. Ett exempel berör 

en 74-årig man med lungcancer där både hans höga ålder samt fysiska hälsa understryks: 

 

Det måste beaktas att NN alltså är en sjuklig och svag äldre man som har nog av att 

tackla sina fysiska sjukdomar och besvär.  

(Nr 23) 

 

I domen får det faktum att mannen är sjuk, svag och äldre större utrymme än hans missbruk, 

trots att missbruket har lett till att vård enligt LVM aktualiserats. Enligt Krekula (2009) är risken 

med att förenkla bilden av äldre att andra åtskillnader förbises. I vårt specifika fall finns risken 

att missbruket förbises. Förvaltningsrätten bidrar till en social konstruktion av äldre som 

homogen kategori genom att sammankoppla sjuklighet och svaghet med ålderdom. 

Jämförelsevis ges sjuklighet inte samma utrymme i argumentationen gällande den yngsta och 

den mellersta ålderskategorin. 

 

Den äldsta ålderskategorin kännetecknas av att alkohol är den substans som missbrukas vilket 

överensstämmer med statistik från Statens institutionsstyrelse (2018). Domarna belyser de 

konsekvenser som alkoholkonsumtion bland äldre kan leda till. I en av domarna poängterar 

förvaltningsrätten antalet gånger en 74-årig man ramlat och larmat till omsorgspersonal:  

 

Det framkommer även att NN under ca två och en halv månad, sedan slutet av förra året, 

har ramlat och larmat vid 27 tillfällen. Vid 6 av dessa tillfällen finns noteringar om att 

man upplevt honom berusad.  

(Nr 23) 

 

Fokus i citatet ligger på de få tillfällen mannen upplevts berusad, vilket kan tyda på okunskap 

från förvaltningsrättens sida kring hur äldre personer påverkas av alkohol och de konsekvenser 

som kan uppstå av ett missbruk. Enligt Shaw och Palattiyil (2008) kan en mindre mängd alkohol 

ge oväntat svåra och långvariga konsekvenser för äldre personer. Vidare försämras hjärnans 

funktioner och motoriken påverkas negativt vilket kan leda till förvirring och fallolyckor. En 

större kunskap hos förvaltningsrätten kring konsekvenserna av alkoholmissbruk bland äldre 



20 
 

hade kunnat innebära att alla de 27 tillfällen som mannen ramlat varit av större vikt. Äldre 

personer har ofta en mer komplicerad sjukdomsbild som exempelvis begynnande demens och 

fler fysiska besvär (Gunnarsson & Karlsson, 2018). Däremot poängterar Gunnarsson (2013) att 

äldre personer med missbruk ofta feldiagnostiseras där symptom på missbruk ses som tecken 

på ålderdom. Den sociala konstruktionen av vad det innebär att vara äldre och förväntningar på 

hälsoförsämringar kan bidra till att missbruk lättare passerar obemärkt. I vårt specifika fall kan 

det innebära att exempelvis sjuklighet och fallolyckor som beror på missbruk riskerar att 

maskeras bakom antaganden om att de beror på åldersförändringar. 

  

Sammantaget konstaterar vi att temat beskriver skillnader mellan 

ålderskategorierna.  Missbruket i sig ses som den största risken för hälsan i den yngsta 

ålderskategorin, samtidigt som den psykiska ohälsan är utbredd och den fysiska hälsan endast 

lyfts fram i undantagsfall. Bland de yngsta problematiseras substansen som missbrukas samt de 

medföljande hälsoriskerna och unga personer konstrueras som en grupp i behov av skydd. I den 

mellersta ålderskategorin finns en jämnare fördelning av fysisk, psykisk och missbruksrelaterad 

hälsa i argumentationerna. Hälsokonsekvenserna är till skillnad från i den yngsta gruppen redan 

manifesterade. Den fysiska hälsan är central i den äldsta gruppen. Markörer för det Krekula 

(2009) avser med ålder som social konstruktion förekommer där äldre personer konstrueras 

som en homogen kategori i domarna. Åkommor som beskrivs i domarna gällande den äldsta 

ålderskategorin riskerar att maskeras bakom antaganden om vad det innebär att åldras, vilket 

Gunnarsson (2013) menar är vanligt i mötet med äldre personer med missbruk. Därmed riskerar 

skador som uppstått på grund av missbruket att förbises. 

 

5.2 Sociala faktorer 

Temat sociala faktorer kännetecknas av sysselsättning, bostadsproblematik, utbildning, 

kriminalitet, föräldraskap, socialt utanförskap och isolering. Faktorerna varierar mellan 

ålderskategorierna. De sociala faktorerna kopplas här till 4 §, punkt 3 b i LVM som handlar om 

att personen “löper uppenbar risk att förstöra sitt liv”. För att förvaltningsrätten ska kunna 

bereda vård med stöd av 4 § 3 b krävs därmed en redogörelse för individens sociala situation 

och de sociala skadeverkningarna av ett liv i missbruk. Socialt konstruerade åldersmarkörer 

förekommer i alla ålderskategorier. 

  

Ålderskategori 18–28 år 

Den yngsta ålderskategorins sociala problematik förknippas med sysselsättning, 

bostadsproblematik, utbildning, kriminalitet och föräldraskap. Det blir tydligt i domarna att de 

sociala skadeverkningarna av missbruket är i fokus. Socialt konstruerade åldersmarkörer 

(Allwood & Erikson, 2017; Krekula, 2009) sammankopplas med sociala riskfaktorer i 

domarna.  Personernas unga ålder poängteras i hög utsträckning. Ett exempel på när ung ålder 

och risken för socialt utanförskap sammankopplas är i förvaltningsrättens bedömning av en 23-

årig mans livssituation: 

 

Särskilt vid beaktande av hans unga ålder, riskerar han att slås ut från arbetsmarknaden 

och hamna i ett socialt utanförskap.  
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(Nr 14) 

 

Kriteriet “löper uppenbar risk att förstöra sitt liv” i 4 § 3 b LVM finns till för att fånga upp just 

yngre personer med missbruk. De sociala skadeverkningar som uppstår av ett liv i missbruk 

anses enligt lagstiftningen så förödande för en ung person och dess framtida utveckling att vård 

med tvång är befogad (Tryblom, 2011). Här framträder det preventiva ställningstagandet 

gentemot yngre personer vilket även återspeglas i domarna. Återkommande är att 

ålderskategorin ska skyddas vilket även kan ses i övriga teman. 

 

Avsaknaden eller förekomsten av sysselsättning, bostad eller utbildning beskrivs som risk- och 

skyddsfaktorer för ålderskategorin vilket grundar sig i det Krekula (2009) menar handlar om 

förväntningar om vad som är lämpligt vid en viss ålder. En fullgjord utbildning beskrivs i 

domarna som något positivt vilket är till skydd för personen, medan motsatsen beskrivs som 

något negativt vilket innebär en ökad risk för socialt utanförskap: 

 

Förvaltningsrätten vill påtala att det finns många positiva egenskaper kring NN som 

sannolikt innebär att med korrekta vårdinsatser kommer hon att ha goda möjligheter att 

vända sitt destruktiva liv. Exempelvis har NN tidigare fullföljt sin skolgång samt klarat 

av att behålla både bostad och arbete.  

(Nr 7) 

 

NN har inte gått klart gymnasiet och saknar jobb. Till följd av missbruket riskerar hon, 

enligt förvaltningsrättens bedömning, att slås ut från arbetsmarknaden och hamna i ett 

socialt utanförskap. Mot den bakgrunden samt med hänsyn till hennes unga ålder finner 

förvaltningsrätten även att det är klarlagt att hon till följd av missbruket löper en 

uppenbar risk att förstöra sitt liv.  

(Nr 16) 

 

Grundtanken inom socialkonstruktionism är att fenomen som människan ser som självklara och 

naturliga egentligen är skapade i interaktionen mellan människor (Allwood & Erikson, 2017). 

Det finns i domarna en bild av att det självklara och naturliga för unga personer är att utbilda 

sig, ta sig in på arbetsmarknaden och på så sätt bli självständiga och klara sig i livet. Synen på 

vad som är naturligt för ung ålder institutionaliseras genom LVM-lagstiftningen och praxis och 

därigenom fördelas sociala resurser (Krekula, 2009). De sociala resurserna i föreliggande fall 

handlar om vård enligt LVM. Den institutionaliserade synen på ålder innebär i studien att yngre 

personer prioriteras och är i fokus både från socialtjänstens och förvaltningsrättens sida. 

Därmed påvisas belägg för att ålder har relevans i de studerade domarna.  

 

Den yngsta ålderskategorin är den enda som kännetecknas av att kriminalitet nämns och 

problematiseras. Exempelvis ses en 23-årig kvinnas kriminalitet som en faktor för att hon 

riskerar att hamna i ett socialt utanförskap. Här kan även formuleringen kan komma att noteras 

då detta visar på ett preventivt synsätt, vilket är något som frekvent återkommer i 

ålderskategorin: 
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Hon är vidare kriminellt belastad och har på grund av sitt missbruk ådragit sig skulder. 

Sammantaget innebär detta att hon kan komma att hamna i ett socialt utanförskap.  

(Nr 11) 

 

Samhällets nolltolerans mot narkotika (Leissner, 2012) kan delvis förklara förekomsten av 

kriminalitet i ålderskategorin då narkotika är den substans som främst missbrukas. Kriminalitet 

som isolerad faktor är ingen åldersmarkör, men då det endast förekommer i den yngsta 

ålderskategorin tolkas det som en markör för ung ålder. 

 

Generellt används föräldraskap som en del i bedömningen gällande den sociala faktorn för den 

yngsta ålderskategorin. Ett perspektiv som vi återkommande uppmärksammat är skillnader i 

beskrivningar av föräldraskap. Kvinnors föräldraförmåga beskrivs mer ingående och kritiseras 

mer än männens. Nedan återfinns citat från två olika domar där föräldraskap förekommer. I det 

första citatet läggs stort fokus på föräldraskapet i socialtjänstens bedömning. Kvinnans 

föräldraskap ifrågasätts och återkommer även i förvaltningsrättens bedömning där 

föräldraskapet framhålls som underlag för kriteriet att hon riskerar att förstöra sitt liv: 

 

NN har två barn födda år 2015 och 2016. NN klarade att upprätthålla drogfrihet under 

sina graviditeter och när barnen var små. När NN och barnens far separerade blev NN 

bostadslös och återföll genast i missbruk. Sedan februari 2018 har barnen bott 

stadigvarande hos fadern. 

(Nr 11) 

 

Ovanstående citat kan jämföras med citatet nedan där socialtjänsten uttalar sig angående en 

man som har två familjehemsplacerade barn. Någon närmare beskrivning av hans föräldraskap 

återfinns inte i domen och används inte heller i förvaltningsrättens argumentation kring sociala 

faktorer: 

 

NN har två gånger hotat sin före detta sambo som är mamma till deras gemensamma 

barn.  

(Nr 13) 

 

Synen på föräldraskap i domarna kan tolkas som det Allwood och Erikson (2017) menar är en 

social konstruktion av vad som anses vara lämpligt och naturligt för olika individer. Den sociala 

konstruktionen av föräldraskap avspeglas både i förhållande till ålder och kön. Forskning kring 

socialtjänstens bedömningar i barnavårdsärenden bekräftar att det förekommer skillnader där 

mödrar granskas mer ingående än fäder, samt att andra krav ställs på mödrars föräldraskap än 

på fäders (Petersson, 2006). 

 

Ålderskategori 29–48 år 

I den mellersta ålderskategorin finns likheter med den yngsta gruppen. Kategorin kännetecknas 

av faktorerna bostadsproblematik, sysselsättning och föräldraskap. Dock skiljer den sig åt från 

den yngsta kategorin genom att kriminalitet inte förekommer eller nämns varken i 

socialtjänstens eller förvaltningsrättens bedömning. Därmed är kriminalitet inte något som 

karakteriserar domarna i ålderskategorin. Ett kännetecken är att föräldraskap är den mest 
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förekommande faktorn när det handlar om risken att förstöra sitt liv. I likhet med den yngsta 

ålderskategorin är föräldraskap som isolerad faktor inte en åldersmarkör, men blir i 

sammanhanget relevant då föräldraskapet uttrycks på olika sätt beroende på ålder. Även här 

uttrycks föräldraskapet främst bland de domar som berör kvinnor, vilket exemplifieras i 

uttalandet från förvaltningsrätten kring en 30-årig kvinna: 

 

Missbruket har försämrat kontakten med hennes mamma och bror och han har inte haft 

någon kontakt med sina två barn på en förhållandevis lång tid. Sammantaget innebär 

det att hon till följd av sitt missbruk löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv. 

(Nr 22)  

 

Det Allwood och Erikson (2017) skriver om socialkonstruktionism gestaltas i domarna genom 

att ålder poängteras. Åldern beskrivs inte som ung i ålderskategorin vilket skiljer sig från den 

yngsta gruppen. Åldersmarkörerna visar dock att ålder är av vikt även i högre åldrar. 

Förvaltningsrätten uttalar sig på det här sättet kring en 31-årig kvinna: 

 

Hon löper även med tanke på sin ålder en uppenbar risk att förstöra sitt liv. 

(Nr 19) 

 

Det framgår att det finns en tydlig gränsdragning mellan ålderskategorierna när man slutar vara 

ung och den unga åldern inte längre poängteras av förvaltningsrätten. Gränsen för ung ålder går 

i domarna vid 29 år. I domarna framstår gränsdragningen som självklar och naturlig. Vi kan 

inte se någon orsak till gränsdragningen mellan åldrarna annat än att den är socialt konstruerat. 

Den sociala konstruktionen av ålder hjälper till att skapa en bild av vad som är naturligt och 

onaturligt och sker ofta omedvetet (Allwood & Erikson, 2017).  

 

Ålderskategori ≥49 år 

Beskrivningarna av den äldsta ålderskategorin särskiljer sig från de två andra gällande de 

sociala faktorerna. Här uppmärksammas inte de sociala skadeverkningarna av missbruk i 

samma utsträckning. När det görs används andra beskrivningar än i de övriga 

ålderskategorierna. Ålderskodningen, eller den sociala konstruktionen av ålder, befästs genom 

tillskrivna roller och handlingsmönster utifrån kategorier som skapats genom social interaktion 

(Krekula, 2009; Allwood & Erikson, 2017). I vårt specifika fall gestaltas de tillskrivna rollerna 

genom att faktorer som sysselsättning, bostadsproblematik och utbildning inte får lika stort 

utrymme i beskrivningarna. Vidare nämns kriminalitet och föräldraskap överhuvudtaget inte i 

ålderskategorin. Kännetecknande för den äldsta ålderskategorin är istället isolering och socialt 

utanförskap, och de lyfts fram som relevanta sociala faktorer: 

 

NN har isolerat sig socialt och tagit avstånd från vänner och familj.  

(Nr 23) 

 

I ålderskategorin tydliggörs sociala faktorer genom andra socialt konstruerade åldersmarkörer 

än i de övriga ålderskategorierna. Kontakt med hemtjänst och trygghetslarm kan ses som 

åldersmarkörer, och att avböja kontakt med frivilliga insatser framställs som en social riskfaktor 



24 
 

vilket framgår i nedanstående citat. Citatet gäller en 74-årig man där familj och omgivning 

uttrycker oro då han tagit avstånd från såväl sin familj som frivilliga insatser: 

 

Det har därför blivit svårt för utomstående att få insyn i NN:s levnadsförhållanden, då 

han numera också avböjt kontakt med hemtjänst och övrig socialtjänst förutom 

trygghetslarm.  

(Nr 23) 

 

Utbildning, arbete och föräldraskap tillskrivs inte betydelse i den äldsta ålderskategorin vilket 

kan bero på att de inte antas vara lämpliga eller relevanta sociala faktorer i äldre personers liv. 

Det kan förklaras med begreppet ålderskodning som beskriver hur situationer, aktiviteter och 

fenomen antas som mer eller mindre lämpliga för olika åldersgrupper (Krekula, 2009). I den 

äldsta ålderskategorin används kriteriet i 4 § 3 b i endast en av domarna. Skillnaden är markant 

jämfört med de andra ålderskategorierna där kriteriet förekommer i högre utsträckning. Domen 

där kriteriet tillämpas berör en 56-årig man som ansökt till en utbildning. Här påpekas också att 

mannen ska kunna återgå i arbete, till skillnad från uttalanden gällande yngre där det handlar 

om att skapa en första kontakt med arbetsmarknaden: 

  

NN löper även en uppenbar risk att förstöra sitt liv med beaktande av att 

alkoholmissbruket gör att han inte kan utbilda sig och därmed framledes återgå i arbete. 

Sammantaget innebär detta att han kan komma att hamna i ett socialt utanförskap.  

(Nr 26) 

 

En förklaring till att kriteriet endast förekommer i en av domarna kan vara att äldre personer 

med missbruk ofta har en mer manifesterad social utslagenhet och stödjande insatser samt 

humanitär omvårdnad är vanliga behandlingsinsatser (Tryblom, 2011). Tidigare forskning tyder 

på att rena behandlingsinsatser sällan är tillämpliga då det antas att äldre personer inte orkar 

med behandling samt att det finns ett antagande att absolut nykterhet inte kan uppnås 

(Gunnarsson & Karlsson, 2018). Målet med behandling blir istället att återgå till ett mindre 

riskfyllt tillstånd, då äldre ses som utslagna utan möjlighet till bättring. Tryblom (2011) menar 

dock att kriteriet “löper uppenbar risk att förstöra sitt liv” bör användas mer frekvent även bland 

äldre personer med missbruk då de inte är en homogen grupp. Antaganden om huruvida den 

sociala utslagenheten är manifesterad eller inte för åldersgrupperna förankras i lagstiftning och 

praxis genom att kriteriet “löper uppenbar risk att förstöra sitt liv” tillämpas främst i den yngsta 

och mellersta ålderskategorin. Därmed sker det Krekula (2009) kallar institutionalisering. I 

domstolsprocessen skapas en omedveten praxis som missgynnar äldre personer jämfört med 

yngre. Genom att förankra antaganden i lagstiftningen fördelas sociala resurser (Krekula, 2009), 

i detta sammanhang tillgången till vård enligt LVM. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de sociala faktorerna har olika innebörd i de olika 

ålderskategorierna. I den yngsta gruppen framhålls sysselsättning, bostadsproblematik, 

utbildning och kriminalitet som viktiga och relevanta för ålderskategorin. Gruppen ska även 

skyddas från skada. Intressant och noterbart är att kriminalitet inte nämns i den mellersta eller 

äldsta ålderskategorin. Vi tänker oss att kriminalitet troligtvis inte plötsligt försvinner som 
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faktor vid 28 års ålder. Särskilt inte då narkotika förekommer även i den mellersta 

ålderskategorin, vilket är kriminaliserat. I den yngsta och mellersta ålderskategorin förekommer 

beskrivningar av föräldraskap, medan det inte alls förekommer i den äldsta. I den äldsta gruppen 

används inte kriteriet “löper uppenbar risk att förstöra sitt liv” i 4 § 3 b LVM i samma 

utsträckning som i de övriga ålderskategorierna. Förvaltningsrätten använder istället argument 

om socialt utanförskap och isolering i den äldsta ålderskategorin. Sammantaget konstateras att 

det finns olika socialt konstruerade aspekter av ålder och ålderskodande processer inom temat 

(Allwood & Erikson, 2017; Krekula, 2009). Äldre personer missgynnas i domstolsprocessen 

genom skapandet av en omedveten praxis. Att sociala konstruktioner förekommer i alla 

ålderskategorier är tecken på att ålder som social konstruktion institutionaliseras genom 

tillämpningen av LVM-lagstiftningen (Krekula, 2009).  

 

5.3 Individens och samhällets tidigare och framtida ansvar för vården 

Temat fokuserar på förvaltningsrättens argumentation för beredande av vård. Här ingår 

bedömning huruvida vården kan ges med samtycke eller inte, och om ett eventuellt samtycke 

är tillförlitligt. Temat omfattar beskrivningar av individens och samhällets ansvar för vårdens 

utfall och hur det kommer sig att tidigare vård lyckats eller misslyckats. Kännetecknande för 

temat är beskrivningar av individens ansvar och samhällets ansvar, vilka förekommer på olika 

sätt i alla ålderskategorier. Det förekommer socialt konstruerade åldersmarkörer i samtliga 

ålderskategorier.  

 

Ålderskategori 18–28 år 

I den yngsta ålderskategorin tydliggörs individens ansvar för om vården kan eller inte kan 

genomföras, och samhällets ansvar att uppfostra individerna. Det handlar här om ett 

skyddsperspektiv och en förmyndarmentalitet gentemot individerna baserat på individernas 

unga ålder. Att förvaltningsrätten agerar förmyndande blir naturligt inom ramen för tvångsvård. 

Per definition handlar LVM-lagstiftningen om att samhället ska ingripa när den enskilde inte 

anses kunna ta hand om sig själv. I den yngsta ålderskategorin markeras det tydligt från 

förvaltningsrättens sida att individerna inte klarar sig på egen hand och därmed behöver 

samhällets stöd för att genomföra vården. Att återfalla efter avslutad behandling, inte följa 

vårdplanering och orsaka avbrott i insatser lyfts fram som negativa aspekter hos individen: 

 

Istället har han återfallit i missbruk, haft bristande följsamhet i medicinering och 

mötesplanering samt orsakat avbrott i insatserna. Detta trots att det mesta har varit 

insatser som NN själv velat ha.  

(Nr 8) 

 

För personer som ingår i den yngsta ålderskategorin framhålls även personliga egenskaper hos 

individen, exempelvis i bedömningen av en 23-årig mans vilja och förmåga att genomföra 

vården:  

 

I en sammantagen bedömning anser därför rätten att han inte har tillräcklig vilja eller 

rimlig förmåga att fullfölja behandling.  

(Nr 13) 



26 
 

 

Även i nedanstående citat kan en förmyndarmentalitet gentemot individen ses, men istället för 

att påpeka brister hos individen läggs ansvaret för vårdens genomförande istället tydligt på 

samhället. Citatet berör en 24-årig kvinna som inte tidigare fullföljt vård och där 

förvaltningsrätten beskriver hur vård enligt LVM motiveras på detta sätt: 

 

För att inte lägga hela ansvaret för att vården fullföljs på NN bedöms därför vården bäst 

kunna ges inom ramarna för LVM.  

(Nr 5) 

 

Att exempelvis vara brottsoffer kan också ses som en försvårande omständighet vilket 

motiverar att samhället ska ta ansvar för vårdens genomförande för att ge individen ett större 

stöd: 

 

Samtidigt ska NN också klara av såväl en eventuell brottmålsprocess som en 

vårdnadsprocess samt byta både bostad och arbete och då eventuellt även kommun. 

Nödvändig vård och behandling kommer således innebära många svåra situationer och 

ställningstaganden för NN framöver.  

(Nr 7) 

 

Frågan i domarna handlar inte om huruvida samhället ska ingripa eller inte. Istället sker 

ingripandet antingen med grund i att individen behöver disciplineras och uppfostras, eller för 

att samhället behöver ta sitt ansvar för att ge individen det stöd hon eller han behöver. Ung ålder 

tillskrivs i de studerade domarna egenskaper såsom bristande följsamhet, vilja och förmåga. 

Ålderskategorins behov av skydd framträder. Genom socialkonstruktionism förstås 

tillskrivandet av egenskaper som att samhället har en gemensam förståelse för vad det ska 

innebära att vara ung (Allwood & Erikson, 2017). Synsättet kan kontrasteras med forskning 

kring äldre där deras rätt till autonomi och självbestämmande gällande missbruksfrågor 

respekteras i större utsträckning (Gunnarsson, 2013).  

 

Ålderskategori 29–48 år 

Den mellersta ålderskategorin har stora likheter med den yngsta gruppen genom förekomsten 

av förmyndarmentalitet och ett uppfostrande förhållningssätt från förvaltningsrätten. Till 

skillnad från den yngsta ålderskategorin är argumenteras det för indvidens och samhällets 

ansvar på ett mer likvärdigt sätt. När ansvaret läggs på individen används beskrivningar av 

personliga egenskaper frekvent i argumentationen och negativa aspekter hos individen lyfts 

fram. Nedan återges ett citat ur förvaltningsrättens bedömning gällande en 38-årig kvinna där 

bristande uthållighet och följsamhet poängteras: 

 

Hennes samtycke är dock inte tillförlitligt. Detta då hon saknar uthållighet och under 

åren har uppvisat svårigheter att fullfölja uppgjorda planer. NN bedöms därför inte 

förmå ta emot nödvändiga stödinsatser för att komma till rätta med sitt missbruk.  

(Nr 21) 
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Ett exempel på ett mer neutralt förhållningssätt där ansvar varken läggs på individen eller 

samhället är denna formulering kring en 32-årig mans situation: 

 

NN har under åren beviljats ett flertal insatser, men som inte lett till någon bestående 

positiv effekt för hans missbruk.  

(Nr 17) 

 

Förmyndarmentaliteten tar sig till uttryck både i förhållande till individens ansvar och 

samhällets ansvar. Ett exempel där samhällets ansvar är mer framtonat gäller en 31-årig kvinna 

där förvaltningsrätten argumenterat på följande sätt: 

 

För att inte lägga hela ansvaret för att vården fullföljs på NN anser därför 

förvaltningsrätten att vården bäst bör kunna ges inom ramarna för LVM.  

(Nr 19) 

 

Ovanstående citat tyder på att det finns standardformuleringar som förvaltningsrätten använder 

sig av. Citatet är nästan ordagrant likt ett av citaten i den yngsta ålderskategorin och flera av 

domarna liknar varandra i upplägg, meningsuppbyggnad och formuleringar. Att 

standardformuleringar förekommer kan också tyda på en omedveten etablerad praxis, vilket 

kan kopplas till det Krekula (2009) skriver om hur sociala konstruktioner av ålder 

institutionaliseras.  

 

Ålderskategori ≥49 år 

I den äldsta ålderskategorin förekommer inte lika många eller lika tydliga exempel på när 

ansvaret för vårdens genomförande läggs på individen som i de övriga ålderskategorierna. Här 

markeras inte individens misslyckanden eller samhällets behov av att ingripa för att skydda 

individen lika skarpt och förmyndarmentaliteten är inte lika närvarande som i övriga 

ålderskategorier. Ett exempel på argumentation där individens ansvar synliggörs gäller en 56-

årig man: 

 

NN samtycker till frivillig vård och har följt tidigare planer inledningsvis men 

han klarar inte att hålla överenskommelsen.  

(Nr 26) 

 

En markant skillnad i denna grupp är att samhällets ingripande och ansvar för vården nästintill 

ursäktas genom användandet av ordet “tyvärr” när det gäller en 74-årig man, den äldsta av alla 

individer i domarna: 

 

Sammantaget bedömer därför förvaltningsrätten att det tyvärr är nödvändigt att vården, 

åtminstone inledningsvis, kan säkerställas med stöd av LVM.  

(Nr 23) 

 

Förvaltningsrättens formulering tyder på en ovilja att ingripa i äldre personers liv vilket i 

förlängningen kan leda till en underlåtenhet att agera. Gunnarsson (2013) redogör för en 

underlåtenhet att ingripa när man ställs inför förekomsten av missbruk hos äldre personer. 
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Användandet av ordet “tyvärr” i förvaltningsrättens argumentation är ett exempel på en 

underlåtenhet att ingripa. En förklaring till att en underlåtenhet att ingripa gestaltas i de 

granskade domarna kan vara att det inom åldersgruppen primärt rör sig om alkoholmissbruk. 

Alkohol är både lagligt och socialt accepterat i Sverige vilket vi menar konstruerar en högre 

grad av självbestämmande kring individers alkoholkonsumtion oavsett ålder. En annan 

förklaring kan vara att äldre personer tillskrivs en hög grad av autonomi och att respekten för 

äldre leder till förmildrande bemötanden inom rättsväsendet (Doron et al., 2018; Eglit, 2005). 

Viljan att bevara och respektera äldre personers självbestämmande och autonomi framhålls av 

Gunnarsson (2013) och det blir även tydligt i citatet från den 74-årige mannens ombud som 

poängterar att det med hänsyn till mannens ålder och sjukdomsbild inte är värdigt att vårdas 

enligt LVM:  

 

Det är därför inte värdigt att han ska tvingas vara kvar på ett LVM-hemmet, mycket 

långt hemifrån. 

(Nr 23) 

 

Sammanfattningsvis kännetecknas den yngsta ålderskategorin av att individen hålls ansvarig 

för vårdens utfall och personliga egenskaper framhålls som viktiga faktorer. Synsättet präglas 

av förmyndarmentalitet samt samhällets uppfostrande roll och behov av att ingripa för att 

skydda de unga personerna. Även den mellersta ålderskategorin präglas av förmyndarmentalitet 

där personliga egenskaper och negativa aspekter hos individen framhålls. Den äldsta kategorin 

särskiljer sig från de övriga genom att fokus inte läggs på individens ansvar eller personliga 

egenskaper i lika stor utsträckning. Istället förekommer i ett synsätt präglat av rätten till 

självbestämmande och autonomi gentemot de äldre personerna, något som enligt Gunnarsson 

(2013) riskerar att innebära en underlåtenhet att ingripa från samhällets sida. Skillnaden mellan 

förvaltningsrättens förmyndarmentalitet och individens autonomi beroende på ålder i domarna 

kan förklaras genom det Allwood och Erikson (2017) och Krekula (2009) skriver om att ålder 

består av sociala konstruktioner. 

  

5.4 Avvikande domar relaterade till speciell utsatthet 

Det finns två domar i den yngsta ålderskategorin som avviker från alla teman genom att 

individerna har en större problematik. Avvikelserna kopplas inte explicit till ett 

åldersperspektiv när det gäller de två domarna utan handlar om att individerna har varit utsatta 

för synnerligen grovt våld eller sexuella övergrepp. I domarna tas risken för att återigen bli 

utsatt med i bedömningen. En bedömning görs även huruvida det är lämpligt för personen att 

vistas i en låst miljö eller om annan hälso- och sjukvård är nödvändigt innan beredande av vård 

enligt LVM sker. I domarna avviker förvaltningsrättens uttalande till att handla om ett skydd 

för individens hälsa som inte primärt berör missbruket. Två exempel på detta är då 

förvaltningsrätten argumenterar på följande sätt: 

 

NN har utsatts för övergrepp och framtida nykterhet är viktigt även av säkerhetsskäl för 

henne som person.  

(Nr 7) 

 



29 
 

Vidare bör hänsyn tas till att det för just NN är mycket olyckligt med inlåsning på ett 

LVM-hem, utifrån vad han nyligen varit utsatt för.  

(Nr 8) 

 

I argumentationen kring att nykterhet är viktigt av säkerhetsskäl synliggörs även ett 

skuldbeläggande av kvinnan då hon genom att ha varit onykter utsatt sig själv för risken för 

övergrepp. Förvaltningsrätten argumenterar för vård utifrån ett skyddsperspektiv men retoriken 

känns igen från samhällsdebatter och andra domslut där fokus hamnar på att personen 

exempelvis varit berusad eller lättklädd och därmed utsatt sig själv för risken för övergrepp. 

 

Det finns en liknande avvikelse i den äldsta ålderskategorin där det istället för övergrepp eller 

våldsutsatthet handlar om ett åldersperspektiv. I likhet med de andra avvikande domarna 

diskuteras om det är lämpligt att bereda vård enligt LVM eller om annan hälso- och sjukvård är 

nödvändig. Det framgår tydligt att argumentationen får en annan form när individen har hög 

ålder. I argumentationen förekommer därtill det O´Connell (2003) kallar terapeutisk nihilism, 

då förvaltningsrätten egentligen ifrågasätter om vårdens syfte är realistiskt på grund av 

individens höga ålder och komplexa sjukdomsbild: 

 

Förvaltningsrätten konstaterar alltså att NN befinner sig i en ytterst svår livssituation, 

bland annat på grund av lungcancern. Det skulle därför kunna ifrågasättas om syftet 

med missbruksvården ens är realistiskt för NN.  

(Nr 23) 

 

En aspekt av terapeutisk nihilism handlar om uppfattningen om att alla äldre personer är eller 

kommer bli inkompetenta (Kane, 2004). Eftersom det inte finns något botemedel mot 

inkompetens antas alla behandlingsinsatser meningslösa. Tankesättet innebär att insatser endast 

riktas till dem som kommer återhämta sig och leva länge, vilket automatiskt gynnar yngre och 

utesluter äldre från vård. Argumentationen som återfinns i domen gällande den äldsta personen 

och tendensen av terapeutisk nihilism som framträder skulle kunna vara ett exempel på att äldre 

personer utestängs från bästa möjliga missbruksvård. Vidare visar tidigare forskning att ålder 

är en faktor som har stark inverkan på socialarbetares bedömning när ansökan om vård enligt 

LVM görs (Wallander & Blomqvist, 2005). Resultatet av studien kompletterar därmed tidigare 

forskning och tyder på att individens ålder inte bara ges utrymme i socialarbetares värderingar 

och beslutsfattande utan även i domstolsprocessen. Det finns även enligt Kane (2004) ett 

generellt tankesätt om att det är mer etiskt försvarbart att satsa på yngre personer när det finns 

en begränsad tillgång till resurser. I andra domar som berör yngre personer med komplicerade 

levnadsförhållanden, sjukdomar och andra försvårande omständigheter förekommer inte 

liknande ifrågasättanden huruvida vården är realistisk. 

 

När domarna jämförs noteras att de avvikande domarna har störst sidantal med 10–12 sidor, 

medan de flesta andra domarna består av 6–8 sidor. Den gemensamma nämnaren är att 

individernas utsatthet understryks. De avvikande domarna har större likhet med varandra än 

domar i sina respektive ålderskategorier gällande förvaltningsrättens argumentation kring 

utsattheten. Det är möjligt att göra tolkningen att hög ålder utmärker sig som en utsatthet på 
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liknande sätt som att ha varit utsatt för synnerligen grovt våld eller sexuella övergrepp. Vidare 

är det samma rådman som dömt i de avvikande domarna. Det får oss att undra om det handlar 

om rådmannens inställning till hög ålder, våldsutsatthet och övergrepp eller om det hade blivit 

samma bedömning om det varit olika rådmän. Vi ställer oss därmed frågande till om 

avvikelserna beror på att ålder som utsatthet har institutionaliserats på det sätt som Krekula 

(2009) skriver eller om det beror på rådmannens individuella syn på ålder. Rådmannen 

förekommer dock även i andra domar där dessa avvikelser inte påträffas.  
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6. En titt i backspegeln och reflektioner om framtiden  

 

Studien är till synes en av de första i sitt slag i svensk kontext gällande åldersperspektiv inom 

LVM. Resultatet visar att både likheter och skillnader förekommer. I samtliga ålderskategorier 

påträffas sociala konstruktioner av ålder som tar sig till uttryck på olika sätt. Ålderskodande 

processer pågår i alla ålderskategorier i domarna. Det övergripande resultatet är att unga 

personer konstrueras som en grupp i behov av skydd. Fokus i domarna ligger på ung ålder, 

något som även blir tydligt i och med att den yngsta ålderskategorin består av mer än hälften 

av de studerade domarna. Personer i den yngsta och mellersta kategorin ska i domarna skyddas 

från eventuell skada som kan uppstå av fortsatt missbruk. I den äldsta ålderskategorin intas inte 

samma preventiva ställningstagande. Ställningstagandet kan förklaras med att den sociala 

utslagenheten redan antas vara manifesterad samt att det finns en förväntning att personer med 

missbruk i högre åldrar har ett kroniskt missbruk. 

 

Den mellersta ålderskategorin har större likheter med den yngsta ålderskategorin än den äldsta 

vilket kan bero på att åldersspridningen inom kategorin gör att de ligger närmare varandra i 

ålder. Det finns emellertid tydliga skillnader mellan alla tre ålderskategorier. Valet att inkludera 

den mellersta ålderskategorin grundar sig i att minska polariseringen mellan den yngsta och den 

äldsta ålderskategorin. Det var ett sätt att undvika en social konstruktion i själva 

forskningsprocessen. Studiens resultat visar att utmärkande skillnader och tydliga markörer för 

ålder som social konstruktion förekommer i den yngsta och den äldsta gruppen. Mellangruppen 

visar dock att ålder fortsätter vara relevant även i denna del av livscykeln då ålder poängteras 

och tas med i argumentationen. Skillnaderna som finns mellan ålderskategorierna befäster 

sociala konstruktioner av ålder och synliggör vad som anses mer eller mindre lämpligt för olika 

åldersgrupper. Resultatet tyder även på att ålder som social konstruktion institutionaliseras 

genom antaganden om huruvida den sociala utslagenheten är manifesterad eller inte samt hur 

kriteriet “löper uppenbar risk att förstöra sitt liv” i LVM tillämpas beroende på ålder.  

 

I förvaltningsrättens argumentation förekommer skillnader beroende på ålder utifrån vilket 

utrymme av självbestämmande och autonomi som tillskrivs individen. Generellt tillskrivs äldre 

personer autonomi i högre utsträckning i domarna. Argumentationen gällande yngre personer 

präglas av en förmyndarmentalitet. Då tvångsvård per definition handlar om att samhället ska 

ingripa när den enskilde inte anses kunna ta hand om sig själv blir en förmyndarmentalitet inom 

LVM-lagstiftningen naturlig. Det är emellertid intressant att ålder spelar roll i hur framträdande 

förmyndarmentaliteten är. Ålder får även betydelse i domarna tillsammans med vilken substans 

som missbrukas, trots att varken ålder eller substans ingår som kriterier för LVM vilket 

framträder som en intressant aspekt av institutionaliserad praxis. Att substans och ålder ges 

utrymme vid ansökan om LVM synliggörs i tidigare forskning och innebär konsekvenser för 

den praktiska verksamheten. Äldre personer som främst missbrukar alkohol missgynnas både 

utifrån att de är äldre samt substansen som missbrukas. 

 

Tidigare forskning visar på brister i vården för äldre personer med missbruk. Upptäckt och 

diagnostisering försvåras genom att befintliga diagnosverktyg inte är utformade för äldre 

personer. Tecken på att missbruk föreligger förbises av både personal inom hälso- och sjukvård 
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såväl som inom äldreomsorgen och det finns ett motstånd att ge specialiserad missbruksvård 

till äldre personer. Vidare förekommer äldre personer i låg utsträckning inom LVM-vården. 

Syftet med examensarbetet var att granska LVM-domar. I de granskade domarna där vård enligt 

LVM bifalles gällande äldre personer genomsyras förvaltningsrättens argumentation av sociala 

konstruktioner av ålder. Tendenser av terapeutisk nihilism, det vill säga antaganden om att äldre 

inte är mottagliga för behandling, förekommer i domarna då förvaltningsrätten ifrågasätter om 

vården är realistisk på grund av ålder och sjukdomsbild. Vård enligt LVM är det yttersta 

skyddsnätet av åtgärder som samhället tillhandahåller och grundtanken är att insatser på frivillig 

basis i första hand ska tillgodose behoven. Med anledning av tidigare forskning samt resultatet 

av examensarbetet ställer vi oss frågande till om någon av instanserna i vårdkedjan tillgodoser 

de unika behov som finns bland äldre med missbruksproblematik.   

 

Vi ifrågasätter inte den tveksamhet som finns bland professionella huruvida vård enligt LVM 

är det mest lämpliga alternativet för äldre personer. Däremot ifrågasätter vi om de alternativ 

som finns idag är adekvata eller om de sviker äldre personer med missbruk och bidrar till 

ytterligare marginalisering. Det är inte nödvändigtvis ett problem att åldersdifferentiering 

förekommer, och ålder är inte alltid irrelevant i bedömningen av behovet av vård enligt LVM. 

Det går inte att förneka att det förekommer utvecklingsmässiga och biologiska skillnader mellan 

olika åldrar vilket innebär att åldersdifferentierade insatser behövs. Däremot riskerar skillnader 

i bedömningar beroende på ålder baseras på vedertagna föreställningar om specifika åldrar och 

ålderistiska attityder om äldre som homogen grupp. När äldre ses som homogen grupp ökar 

risken att tolka tecken på missbruk som tecken på åldrande. Vidare ökar risken för underlåtenhet 

att ingripa när missbruk förekommer. Förekomsten av standardformuleringar i domarna tyder 

på ytterligare homogenisering och standardisering av förvaltningsrättens bedömning.  

 

Vi efterlyser anpassade insatser för att matcha de unika vårdbehov och den komplexa 

sjukdomsbild som ofta förekommer inom den äldsta åldersgruppen. Vi frågar oss även vad som 

händer när den yngsta gruppen blir äldre. Missbruket i den yngsta ålderskategorin består främst 

av narkotika och den psykiska ohälsan är utbredd. De brister som finns idag inom 

missbruksvården för äldre kan innebära att vården inte är utrustad för att hantera den än mer 

komplicerade behovsbild som följer om unga personer inte kommer tillrätta med sitt missbruk 

innan de blir äldre. Samhället riskerar att stå inför en situation av mer komplexa 

missbruksproblem, vilket inkluderar såväl alkohol- och narkotikarelaterade utmaningar som 

fysisk och psykisk ohälsa. Om den yngsta gruppen i framtiden homogeniseras på liknande sätt 

som den äldsta gruppen gör i dagsläget riskerar de att bli ytterligare marginaliserade. 

 

Examensarbetet har visat att skillnader utifrån ålder förekommer inom förvaltningsrättens 

bedömning av vård enligt LVM. Studien har däremot inte kunnat svara på hur rådmän inom 

förvaltningsrätten själva ser på skillnaderna som görs. Det skulle därför vara av intresse med 

en intervjustudie för att synliggöra hur ålder konstrueras inom det rättsliga sammanhanget. En 

sådan studie skulle ge mer inblick i huruvida processer av social konstruktion av ålder återfinns 

hos individuella rådmän eller i den institutionaliserade verksamhetens praxis. 
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Vi har uppmärksammat att äldre personer i låg utsträckning förekommer inom tvångsvården 

samt att äldre i relativ bemärkelse missgynnas inom den frivilliga missbruksvården. Tidigare 

forskning har visat att äldre personer med missbruk uppnår goda resultat i de fall där 

missbruksvårdande insatser ges. Dock är målgruppen en heterogen grupp med stor variation i 

vårdbehov och kan därför behöva anpassade insatser. Vi ser därmed ett behov av fortsatta 

studier kring hur adekvata behandlingsinsatser kan utvecklas och anpassas för äldre med 

missbruksproblematik. Vidare skulle en studie där äldre personer med missbruk själva får 

komma till tals kunna bidra till att utveckla vården utifrån äldre personers behov. Resultatet av 

studien visar därmed på ett tudelat behov av vidare forskning, dels gällande tillgången till 

missbruksvård för äldre personer, och dels vårdens utformning. 

  

Avslutningsvis tyder resultatet av examensarbetet på att det finns goda skäl att förbättra 

medvetenheten kring ålderns betydelse inom LVM-processen för att identifiera bättre 

fungerande handlingsalternativ gällande äldre personer med missbruk. En ökad medvetenhet 

om förvaltningsrättens domar och ålderns dömande kraft i LVM-domar ter sig nödvändig. 

Studiens resultat kan bidra till att synliggöra åldersperspektiv inom LVM. Resultatet visar att 

det finns skäl för socialtjänst och förvaltningsrätt att ifrågasätta vedertagna föreställningar om 

ålder om LVM ska kunna vara en tvångsvård anpassad för alla åldersgrupper.  
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Bilaga  
 
Exempel på kodningsschema för ålderskategorin 18–28 år 
 

Meningsbärande enhet Kodad kategori Tema 

”Med hänsyn till hans unga ålder samt hans 

boendesituation löper han en uppenbar risk att 

förstöra sitt liv” 

 

”Han har även tidigare begått brott och han 

vistas i miljöer där det förekommer missbruk 

och kriminalitet” 

 

”NN har förlorat vårdnaden om sina barn” 

Sysselsättning, 

boendesituation, 

utbildning 

 

Kriminalitet 

 

 

Föräldraskap 

Sociala 

faktorer 

”Vad gäller hans hälsa så har han varit med om 

en svår bilolycka som gjorde att han fick 

operera bort sin mjälte, hans immunförsvar är 

nedsatt på grund av detta” 

 

”särskilt hans psykiska ohälsa som över tid har 

pendlat i svårighetsgrad, med både psykisk 

sjukdom och neuropsykiatriskt 

funktionshinder” 

 

”Den medicinska utredningen visar att han till 

följd av sitt missbruk utsätter sin fysiska och 

psykiska hälsa för allvarlig fara” 

Fysisk hälsa 

 

 

 

 

Psykisk hälsa 

 

 

Missbruksrelaterad 

hälsa 

Hälsofaktorer 

 

 


