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Sammanfattning 

Syftet med denna rättssociologiska dokumentstudie är att analysera rättstillämpningen av 

LVM för missbrukande gravida kvinnor. Studiens empiriska material består av 16 

förvaltningsrättsliga LVM-domar under tidsperioden 2010-2019 och utgår från ett 

intersektionellt perspektiv med stöd av paternalism. 

 

Vi kunde genom att studera domarna se återkommande mönster hur graviditeten och det 

ofödda barnet benämns, utifrån detta utarbetades tre teman som ligger till grund för vårt 

analysarbete; 1) könsroller och motivering till förändring, 2) hälsa och social utsatthet samt 

3) risk att det ofödda barnet skadas. Studiens resultat visar bland annat att rättstillämpningen 

kopplar kvinnans missbruk till psykisk ohälsa samt att normer kring hur en kvinna bör och 

förväntas vara har en påverkan hur kvinnliga missbrukare framställs. Vidare visar studien att 

det ofödda barnet riskerar att skadas av kvinnans missbruk, men utifrån aktuell lagstiftning 

går det inte att ta hänsyn till det ofödda barnet som saknar juridiska rättigheter och inte ingår i 

närståendebegreppet i LVM. Utifrån detta uppstår ett etiskt och juridiskt dilemma mellan den 

gravida missbrukande kvinnans rättigheter och det ofödda barnets rätt till hälsa och 

utveckling vid en eventuell utökning av LVM. 

 

Nyckelord: Gravid, Missbruk, Missbrukande gravida kvinnor, Rättstillämpning, Det ofödda 

barnet, Tvångsomhändertagande, LVM.  
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1. Inledning 

Traditionella värderingar om kvinnan framställer henne som ansvarig för hem och barn vilket 

är starkt kopplat till normer och förväntningar om kvinnors föräldraskap. Dessa normer 

vidmakthålls genom samhälleliga strukturer där det råder en bild av hur en “normal” kvinna 

bör och förväntas vara. När kvinnan är gravid och missbrukar skiljer hon sig från den 

normativa kvinnorollen och anses avvikande vilket riskerar att ge en större social exkludering 

genom att samhället behandlar dessa kvinnor som en enhetlig grupp med likartade orsaker 

och behov (Mattsson, 2015; Nelson, 2012).  

 

Utöver samhälleliga föreställningar och det stigma som normbrytande beteende kan medföra 

visar flertalet studier att den psykiska hälsan kan bli påverkad i samband med den förväntade 

bilden av kvinnorollen, samt den utsatta position kvinnan befinner sig till följd av missbruket 

(Mattsson, 2005). Nelson (2012) belyser att psykisk ohälsa förekommer hos två tredjedelar 

av missbrukande kvinnor och styrker att det finns ett samband att missbruket medför negativa 

aspekter på den psykiska hälsan. Detta skildras i en studie av gravida kvinnor inom LVM-

vården där det framkommer en risk att den psykiska hälsan försämras om det ofödda barnet 

föds med skador till följd av missbruket hos den gravida kvinnan (Reitan & Weding, 2012).  

 

Vidare visar studien av Reitan och Weding (2012) att det under 00-talet vårdades 158 

missbrukande gravida kvinnor inom LVM-vården i Sverige. Även om siffran kan ses som låg 

och missbrukande gravida kvinnor som grupp är liten kvantitativt så väcker det starka 

känslor. Frågan rörande hur samhället ska bemöta dessa kvinnor som fortsätter “supa och 

knarka” under graviditeten har i flertalet omgångar varit återkommande föremål för 

utredningar och samhällsdebatter (Reitan & Weding, 2012). Vilket bland annat har resulterat 

i ett förslag om huruvida lagstiftningen LVM (1988:870) borde utökas till förmån för att 

stärka skyddet av det ofödda barnet genom att nuvarande lydelse inte innefattar graviditet 

som ett skäl till tvångsomhändertagande enligt LVM (Ds 2009:19). En sådan lagändring 

skulle påverka kvinnors rätt till integritet och självbestämmande samtidigt som det skulle 

stärka barnets rätt till hälsa och utveckling i enlighet med barnkonventionen.  
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1.1 Problembild och problemformulering 

Genom att anlägga ett intersektionellt perspektiv går det att belysa hur den missbrukande 

gravida kvinnan befinner sig i en tredubbel utsatthet genom att det finns normativa 

föreställningar om henne i kvinnorollen - som kvinna, som missbrukande kvinna, samt som 

en missbrukande gravid kvinna. Dessa kvinnor utgör en särskild utsatt marginaliserad grupp 

vars specifika situation och behov behöver synliggöras då stödet till dessa kan vara bristfällig 

(Socialstyrelsen, 2011). Detta trots att flera studier visat att det förekommer en hög grad av 

psykisk ohälsa inom denna grupp som delvis kan kopplas till deras inverkan på att det ofödda 

barnet skadas av hennes fortgående missbruk (Socialstyrelsen, 2011; Reitan & Wedin, 2012; 

Mattsson, 2005).  

 

Det finns ett samhälleligt mål att barn inte ska födas med missbruksrelaterade skador 

(Socialstyrelsen, 2007) trots detta uppskattar Folkhälsomyndigheten (2020) att det årligen 

föds mellan 400 - 1000 barn med varierad grad av alkoholrelaterade skador i Sverige. Om 

kvinnan missbrukar narkotika under graviditeten finns en risk att barnet föds med abstinens 

av den allvarlighet som kräver sjukhusvård i samband med födseln. Då både missbruk av 

alkohol och narkotika kan försvåra barnets inlärnings- och koncentrationsförmåga på kort och 

lång sikt tydliggörs att kvinnors missbruk under graviditeten har en inverkan på barnets 

kommande livssituation, hälsa och utveckling (SOU 2011:35). 

 

I detta uppstår en komplicerad situation som vi valt att belysa då frågor som tangerar såväl 

juridik som etik är av stort intresse för oss, och att vi med stor sannolikhet kommer möta 

liknande dilemman under hela vårt kommande yrkesverksamma liv inom socialt arbete. Vår 

förhoppning är att vi kommer bidra med nya vinklar i debatten genom att analysera 

rättstillämpningen av LVM för gravida missbrukande kvinnor samt det ofödda barnet. Även 

öka intresset av att ta forskningen vidare hur samhället ska bemöta dessa två enskilda 

gruppers behov med minsta intrång i kvinnans personliga integritet, samtidigt som hänsyn till 

det ofödda barnets hälsa och utveckling tas i beaktning. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att redogöra och analysera rättstillämpningen av LVM för 

missbrukande gravida kvinnor, med fokus på hennes och det ofödda barnets rättsliga och 

sociala förutsättningar. 

Följande frågeställningar kommer att behandlas: 

1. På vilka sätt kan moderns missbruk under graviditeten inverka på barnets framtida 

hälsa och utveckling? 

2. Hur ser gravida missbrukande kvinnors särskilda utsatthet ut genom att anlägga ett 

intersektionellt perspektiv?  

3. Hur framställs de gravida missbrukande kvinnorna och det ofödda barnet i 

förvaltningsrättsliga domar vid beredande av vård enligt LVM? 

 

1.3 Avgränsningar  

Med hänsyn till studiens tydliga koppling till samhället och dess styrning samt det faktum att 

vi utför en rättssociologisk dokumentstudie anser vi att en avgränsning till kunskapsläget och 

forskning inom en svensk kontext är fördelaktigt och motiverbart. Kunskapsläget kommer 

primärt användas av lagstiftning, rättsliga dokument samt relevant samhällsvetenskaplig 

forskning inom ämnet som ytterligare förklarar gällande rätt och dess interaktion med 

omvärlden för att besvara studiens frågeställningar. I mötet mellan gällande rätt och 

verkligheten1 tar vi stöd av rättssociologi, samt teorier om paternalism och intersektionalitet. 

Genom att anlägga ett intersektionellt perspektiv kan vi lättare redogöra för den tre dubbla 

utsatthet den gravida missbrukande kvinnan befinner sig i, och även på vilket sätt andra 

normer än rent rättsliga har en påverkan i domarna. Teorier om paternalismen hjälper till att 

ge en förståelse över hur staten involverar sig i medborgarnas välmående - och att kunna föra 

ett resonemang kring att kunna hitta en balans.  

 

Vi kommer kontinuerligt använda begreppet missbruk som både används i socialt samt 

juridisk mening och åsyftar “användning av alkohol och andra droger som bryter mot 

lagstiftning eller andra normer om acceptabel konsumtion i samhället” (SOU 2011:35). Med 

bakgrund i studiens frågeställningar kommer forskning som berör behandling och 

beteendevetenskap utelämnas genom att det är av lägre vikt i aktuell kontext. Valt material är 

                                                 
1 R. Pound (1013) Law in books law in action. 
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förvaltningsrättsliga domar från tidsperioden år 2010 - 2019 där gravida missbrukande 

kvinnor dömts till vård enligt LVM, dessa har vi funnit i databaserna Zeteo samt JP Infonet 

med sökorden “gravid, graviditet samt LVM”.  

 

 

1.4 Disposition 

I kapitel ett presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställningar samt de 

avgränsningar som gjorts. Kapitel två behandlar den personliga integriteten kopplad mot 

tvångslagstiftningen LVM och redogör även för rättssystemets påverkan på samhället. 

Kapitel tre omfattar den rättsliga diskussionen som förts gällande om gravida missbrukande 

kvinnor ska kunna omhändertas enligt LVM eller inte. I detta avsnitt belyses även Norges 

erfarenheter av motsvarande LVM lagstiftning översiktligt. I kapitel fyra redogörs för det 

ofödda barnets förutsättningar samt de risker som missbruket kan föra med sig i form av 

FAS, FASD och NAS. Kapitel fem belyser hur normer skapar föreställningar kring den 

gravida missbrukande kvinnan och vilka negativa faktorer det kan medföra. Resonemanget 

förs även kring kvinnans rätt till integritet. Kapitel sex innehåller en beskrivning av den 

teoretiska inramningen och en redogörelse för paternalismen samt det intersektionella 

perspektivet. I kapitel sju följer en beskrivning av metoden i form av vilket material som 

undersökts, studiens tillvägagångssätt, trovärdigheten, analysmetod och etiska överväganden 

samt en motivering till att metod har ett större fokus än teoridelen. Kapitel åtta består av 

studiens resultat vilket redovisas utifrån en innehållsanalys. Analysen utgår från två av 

studiens frågeställningar som är uppbrutna i teman för att lättare kunna besvara 

frågeställningarna och studiens syfte. Utifrån resultatet kommer även en slutdiskussion föras. 

I kapitel nio kopplas studiens syfte till egna kritiska reflektioner. Avslutningsvis i kapitel tio 

sammanfattas förhoppning till framtida forskning och vår tolkningsbias vi burit med oss. 
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2. Aspekter på personlig integritet 

Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en översiktlig förståelse för rättssystemet utifrån en 

mera rättssociologiskt orienterad förståelseram. Vi kommer redogöra för rättsliga 

bestämmelser om tvångsvård kopplat mot rätten till personlig integriteten och 

förutsättningarna om LVM hade enligt förslag reglerats till LPT. Kunskapsläget presenteras i 

den löpande texten och användandet av material avgränsas till svensk lagstiftning, 

samhällsvetenskapliga dokument/fakta och studier som är relevanta och har en tydlig 

koppling till studiens rättsliga syfte. Slutligen kommer vi sammanfatta avsnittet så att läsaren 

tydligt får kännedom om vårt samlade material. 

 

 

2.1 Rättssystemet 

Rättssystemet anger hur samhället ska vara uppbyggt och fungera, som ett slags normativt 

ideal. Rättsstatligheten visar sig i grundsatsen att ingrepp i människors rätt och frihet endast 

får äga rum med stöd av allmängiltiga regler som i lika mån ska gälla för alla medborgare och 

som sålunda sätter en spärr mot godtycke och våld. Detta kommer främst i uttryck i RF 

2(1974:152) att den offentliga makten ska utövas inom en rättslig ram så att maktutövningen 

är förutsägbar med stöd av rättsregler och inte är godtycklig och även i 1 kap. 9 § RF där 

domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter 

ska i sin verksamhet beaktas allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. 

Genom att det inte alltid går att upprätthålla rättsreglerna i alla lägen är det av stor vikt att 

staten har möjligheter att begränsa skador eller andra inskränkningar. Begränsningarna sker 

genom att det ska finnas en förutsägbarhet i alla rättsliga angelägenheter, där syftet är att just 

den enskilde ska ha ett skydd från godtyckliga ingrepp från samhället (Gustafsson, 2010; 

Staaf, 2014). 

   

De enskilda medborgarna ska kunna lita på rättsordningen och därigenom ha möjlighet att 

förutse de faktiska rättsliga konsekvenserna vid visst handlande eller i en viss fråga. Som 

enskild individ ska du kunna läsa dig till vad som kommer hända vid ett brott då 

rättsordningen är skyldig att följa den instiftade rättsnormen. Fokuset i RF ligger på att den 

offentliga makten utövas under lagarna, men effekterna och hur väl makten utövas finns inte 

                                                 
2 1 kap 2 § RF 
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lika väl redovisat eller hur lagen egentligen ska skydda den enskilda mot godtycke (Staaf, 

2019).   

 

 

2.2 Tvångslagstiftningen LVM  

Tvångsvårdomhändertagande innebär att en människa omhändertas mot sin egen vilja, i 

Sverige kan det avse unga, psykiskt sjuka, missbrukare och enkelt uttryckt är att den 

omhändertagne inte anses förstå sitt eget bästa, inte kan fatta egna beslut och därmed inte 

heller är kapabel att ta hand om sig själv (Christophs, 2002). Att vårda en person mot sin vilja 

innebär ett stort intrång i den enskildes integritet och rätt till självbestämmande och ställer 

därför mycket höga krav på samhället och de som beslutar om vården.  

 

Lagstiftningens syfte enligt 3 § LVM är att motivera missbrukaren så att hen kan antas vara i 

stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt 

missbruk. Detta innebär både ett långsiktigt mål - frihet från missbruk, och ett kortsiktigt – 

motivation till frivillig vård. Enligt 4 § 1 st. LVM skall tvångsvård beslutas om de i 

bestämmelsen uppräknade förutsättningarna föreligger. Det innebär i princip, att om 

förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda, skall också socialnämnden ansöka om 

beredande av vård och tvångsvård skall beslutas (SOU 2004:3).  

 

Enligt 2 § LVM ska vård tillämpas till en missbrukare i samförstånd med sig själv enligt 

bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). Förutsättningar för vård som är angivna i 

LVM kan trots detta beredas missbrukaren oberoende av sitt eget samtycke. För att vård med 

stöd av LVM ska komma till stånd måste såväl generalindikationen 3som någon av 

specialindikationerna 4i 4 § LVM vara tillämpliga (Reitan, 2011).  

 

Frågan om vård utan samtycke för gravida kvinnor med missbruk och ett beroende har efter 

missbruksutredningens (SOU 2011:35) slutbetänkande i april 2011 hamnat i fokus genom att 

det har getts ett förslag att reglera LVM in i nuvarande LPT. Det som blir komplext i att 

                                                 
3 Generalindikationerna: 1. till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov 

av vård för att komma ifrån sitt missbruk, 2. att vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på annat sätt 

och 3. han eller hon till följd av missbruket 
4 Specialindikationerna: a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara (hälsoindikation), b) löper en uppenbar 

risk att förstöra sitt liv (social indikation), eller c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon 

(våldsindikation). 
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utföra en sådan reglering är att de utan en fastställd psykiatrisk diagnos skulle kunna komma 

att frihetsberövas utifrån en generalisering mot att kvinnans missbruk är förenligt med 

förväntad psykisk ohälsa (Runqvist, 2012; Reitan & Weding, 2012). 

 

 

2.3 Sammanfattning av det rättsligt relevanta kunskapsläget 

Enligt Reitan (2017) har prövningen av tvångsvårdsmål inom förvaltningsrätten varit föremål 

för enstaka empiriska och rättsvetenskapliga studier. De återkommande frågorna är hur 

rättssäkerheten ska kunna garanteras genom exempelvis hur den medicinska expertisen kan 

vägas mot den juridiska samt hur tillämpningen försvåras av tydliga definitioner av 

“missbruk” som begrepp. Empiriska studier av LVM-mål förekommer inte lika ofta. Det kan 

bero på att det finns en grundläggande konflikt mellan individens autonomi - “rätten att supa 

ihjäl sig” samt samhällets paternalism. Rörande gravida missbrukande kvinnor och det 

ofödda barnet består även konflikten mellan kvinnans rätt till självbestämmande och det 

blivande barnets rätt till hälsa och utveckling (Reitan, 2017) vilket vi kommer återkomma till 

mer djupgående i kapitel fyra samt fem.   

 

  



8 
 

3. Förslag om tillägg i LVM-lagstiftning 

Syftet med detta avsnitt är att läsaren ska få kunskap om den rättsliga diskussion som förts 

gällande huruvida gravida missbrukande kvinnor skall kunna omhändertas enligt LVM till 

förmån för det ofödda barnet. Vi kommer presentera den promemoria som 

Socialdepartementet lämnat genom departementsserien (Ds 2009:19) till riksdagen för att en 

graviditet ska erkännas som skäl till omhändertagande enligt LVM och även redogöra 

kortfattat om erfarenheter från Norge vars lagstiftning motsvarar Socialdepartementets 

förslag. Kunskapsläget presenteras i den löpande texten och användandet av material 

avgränsas till svensk lagstiftning, samhällsvetenskapliga dokument/fakta och studier som är 

relevanta och har en tydlig koppling till studiens rättsliga syfte. Slutligen kommer vi 

sammanfatta avsnittet så att läsaren tydligt får kännedom om vårt samlade material. 

 

 

3.1 Socialdepartementets promemoria (Ds 2009:19)  

Socialdepartementet (Ds 2009:19) skriver “I promemorian lämnas förslag om att lagen 

(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ändras så att en gravid kvinna ska 

kunna vårdas med tvång om hon på grund av fortgående missbruk av alkohol eller narkotika 

utsätter sitt ofödda barn för en påtaglig risk att födas med en skada orsakad av missbruket” 

(s.6). Förslaget lyfter fram det ofödda barnets skyddsvärde och möjliggör för Socialnämnden 

att bereda vård enligt LVM med hänsyn till graviditeten. Socialdepartementet menar att 

lagens syfte fortsätter att vara en yttersta utväg 5att bryta missbruket och motivera den 

gravida missbrukande kvinnan till frivillig behandling och skapa förutsättningar för vård i 

öppna former.  

 

Med bakgrund i det intrång som ett tvångsomhändertagande skapar i kvinnans personliga 

integritet vilket vi redogör i 2.2 samt 5.1 mer djupgående, framställs vikten av bedömning 

inför en situation där tillägget kan komma i bruk, “vid en situation av omfattande missbruk 

som hotar hälsan för såväl det väntade barnet som den gravida kvinnan, är det viktigt att 

noggranna avvägningar görs mellan den personliga integriteten och skyddet för fostret och i 

förlängningen även det blivande barnets hälsa” (Ds 2009:19 s. 6).  

                                                 
5 “Den personkrets som kan komma ifråga omfattar endast personer med ett allvarligt och långvarigt missbruk och där 

frivilliga insatser inte är tillräckliga” (Ds 2009:19). 
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Genom föreslagna tillägg i 4, 13 och 20§§ LVM, införs ytterligare en specialindikation6 i 4§ 

3.p ” d) Utsätter sitt ofödda barn för en påtaglig risk att födas med en skada orsakad av 

missbruket”. Enligt förslaget skulle komplettering i 13§7 och 20§8 möjliggöra för ett 

omedelbart omhändertagande av den gravida missbrukande kvinnan som skyddar det ofödda 

barnet från att vidare skadas av fortgående missbruk under utredningstiden, samt förlänga 

tidsangivelser gällande tvångsomhändertagandet till att fortgå under resterande del av 

graviditeten, och som längst en månad efter förlossning.   

 

 

3.2 Socialstyrelsens rapport (2007) och erfarenheter från Norge 

Socialstyrelsen (2007) har haft i uppdrag från regeringen att utreda insatser till kvinnor med 

missbruk under graviditeten, samt hur tvångsvård enligt LVM tillämpas för dessa kvinnor. I 

sin rapport lyfter de erfarenheter från Norge, som har en motsvarande lagstiftning9 till 

promemorians förslag där gravida missbrukande kvinnor kan tvångsomhändertas under 

graviditetsperioden. I Norge ingår institutionsvård i hälso- och sjukvården vilket skiljer sig 

från hur Sveriges missbruksvård är organiserad, vidare har Norge ett specialiserat 

kunskapscenter med nationellt ansvar för kunskapsutvecklingen gällande gravida kvinnor 

med missbruk. Utifrån Norges lagstiftning underställs i sammanhanget kvinnans 

självbestämmande och hennes rätt till integritet till förmån för det ofödda barnets 

skyddsvärde.  

 

I Socialstyrelsen (2007) belyser norska studier som har visat att gravida missbrukande 

kvinnor som har LVM i Norges motsvarighet och vårdas på behandlingsboenden haft en 

positiv inverkan för det ofödda barnets hälsa. Dock går det inte att utmärka en signifikant 

skillnad i användningen av tillägget utan det framkommer att de gravida kvinnor som är 

tvångsomhändertagna i Norge till stor del även uppfyller andra kriterier och därmed vårdas 

enligt deras “ordinarie LVM” vård, det vill säga att deras “tillägg” används i mindre 

                                                 
6 4§ 3.p LVM innebär att beslut enligt LVM kan härledas till skydd för det ofödda barnet om det föreligger en påtaglig risk 

att barnet skadas av missbruket. 
7 Föreslagen komplettering till 13§ enligt (Ds 2009:19) “Socialnämnden får också besluta att en missbrukare omedelbart ska 

omhändertas om rättens beslut inte kan avvaktas och det är sannolikt att hon kommer att beredas vård med stöd av 4 § första 

stycket 3. d)” 
8 Föreslagen komplettering till 20§ enligt (Ds 2009:19) “För en kvinna som har beretts vård med stöd av 4 § första stycket 3. 

d) får vården, utöver vad som anges i första stycket, pågå under hela återstående graviditeten och längst till och med en 

månad efter barnets ffödelse.” 
9 Den norska motsvarigheten har sedan 1996 funnits i norsk lagstiftning genom följande § 6-2a Lov om sosiale tjenester 

(LOST) 
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utsträckning. Särskilt intressant från dessa norska studier är att det inte finns någon 

uppföljning som visar på att tvångslagstiftningen skrämmer missbrukande gravida kvinnor 

från att söka sig till mödravård eller annan sjukvård, vilket Sverige tillsammans med 

avsaknad av ett erkänt gränsvärde för när det ofödda barnet börjar ta skada som hinder för en 

sådan lagstiftning. Av rapporten framkommer detta inte vara ett hinder i Norge 

(Socialstyrelsen, 2007).  

 

 

3.3 Sveriges inställning till föreslagen utökning av LVM  

På regeringens uppdrag genomförs en översyn av den svenska missbruks- och 

beroendevården som avrapporteras genom SOU (2011:35) kallad missbruksutredningen. 

Utredningen förtydligar att aktuell LVM lagstiftning inte kan tillämpas till skydd för endast 

det ofödda barnet. Detta genom att närstående rekvisitet inte innefattar ofödda barn, 

emellertid lyfter den in möjligheten om den gravida missbrukande kvinnans skyddsbehov 

sammanfaller med det ofödda barnets, och därigenom föreligger kriterier för LVM.  

 

Gällande Socialdepartementets promemoria (Ds 2009:19) problematiserar SOU (2011:35) de 

rättsliga hinder som föreligger till ett genomförande av förslaget. Det framställs svårigheter 

att säkerställa rättssäkerheten i tvångslagstiftningen med hänsyn av att det saknas ett erkänt 

gränsvärde för när det ofödda barnet börjar skadas av kvinnans missbruk. Vikten av 

rättssäkerhet redogörs mer brett i 2.1.  

 

Vidare visar utredningen att flertalet studier styrker att missbruket riskerar att ge det ofödda 

barnet skador i varierad grad (SOU 2011:35; Reitan & Weding, 2012). Rådet kvinnorna får är 

total avhållsamhet från alkohol eller narkotika under graviditeten för att minimera 

skaderisken för det ofödda barnet. Trots att dessa råd är allmänt kända är det inte så självklart 

för den gravida missbrukande kvinnan att kunna avbryta sitt missbruk trots vetskapen om att 

det skadar det ofödda barnet. Om graviditet infördes som en särskild intagningsgrund i lagen, 

finns en ökad risk för att kvinnan undviker att söka den vård som missbruket kräver, vilket 

inte är fördelaktigt vare sig för den gravida missbrukande kvinnan eller det ofödda barnet. 

För att kunna möta dessa kvinnor i behov av stöd och hjälp är det viktigt att det finns 

specialiserade insatser10. Genom detta ökar chanserna att kunna fånga upp de gravida 

                                                 
10 Exempelvis kompetensutbildning till yrkesverksamma samt specialiserad mördravård (SOU 2011:35). 
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missbrukande kvinnorna i ett tidigt skede av graviditeten, vilket är gynnsamt för både hon 

samt det ofödda barnet (SOU 2011:35). 

 

Regeringens proposition (2012/13:77) visar på att Socialdepartementets förslag om en 

utökning av LVM lagstiftningen (Ds 2009:19) inte togs vidare och således inte kom att 

införas. Arbetet riktades istället vidare mot att undersöka en möjlig sammankoppling mellan 

LVM och LPT, vilket innebär att om oro för det ofödda barnet skulle kunna tas i beaktning 

genom närståendeskyddet11 enligt LPT (SOU 2011:35). Vidare kommer vi inte utveckla LPT 

som lagstiftning kopplat till det ofödda barnets skydd utifrån studiens syfte, men vi kommer 

redogöra mer djupgående för psykisk ohälsa bland gravida missbrukande kvinnor i kapitel 

fem. 

 

 

3.4 Sammanfattning av kunskapsläget gällande utökat tillägg i LVM 

Av Socialdepartementet (Ds 2009:19) anses det föreligga ett behov och samhälleligt intresse 

att utöka LVM lagstiftningen för att i större utsträckning kunna tvångsomhänderta gravida 

missbrukande kvinnor. I enlighet med Ds (2009:19) kan vi göra en försiktig tolkning att det 

skulle innebära en stor inskränkning på kvinnors rättighet till integritet samt 

självbestämmande, och att det ofödda barnets skyddsvärde i situationen skulle ges företräde.  

 

Reitan (2017) belyser att lagförslaget skulle kunna medföra en ökad risk för att dessa kvinnor 

väljer att avbryta graviditeten, hellre än att avbryta sitt missbruk. Av Reitan och Weding 

(2012) studie av gravida kvinnor i LVM-vården synliggjordes att en övervägande del av 

kvinnorna hade barn sedan tidigare, samt att de tenderar att snabbt bli gravida på nytt efter en 

avslutad graviditet vilket ytterligare sammankopplar gruppen med mödravården. I arbetet 

med både den gravida missbrukande kvinnan samt det ofödda barnet föreskriver SOU 

(2011:35) vikten av en välutbildad mödravård samt ett tvärprofessionellt samarbete med 

fokus på preventivt och motiverande insatser. Samtidigt visar utredningen på hur 

specialiserad vård för gravida missbrukande kvinnor är högst begränsad och hur skillnader 

mellan olika kommuner och regioner förekommer. 

 

                                                 
11 3 § Tvångsvård får ges endast om patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd 

och sina personliga förhållanden i övrigt. 

https://lagen.nu/1991:1128#P3S1
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Gällande lagförslaget framställs avsaknaden av ett gränsvärde för när det ofödda barnet 

börjar ta skada av kvinnans missbruk, samt en ökad risk att kvinnan undviker nödvändiga 

vårdkontakter som exempelvis mödravården som betydande skäl för att LVM inte ska utökas 

i Sverige (SOU 2011:35). Samtidigt som erfarenheter från Norge visar på att deras 

lagstiftning genomfördes utan ett gränsvärde och att det saknas studier som tyder på att 

kvinnorna undviker mödravården (Socialstyrelsen, 2007).  

 

Avslutningsvis tas beslutet (Prop. 2012/13:77) att inte gå vidare med Socialdepartementets 

förslag (Ds 2009:19) och diskussionen har således inte medfört någon rättslig förändring för 

kvinnan och det ofödda barnet vid missbruk under graviditeten.  
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4. Det ofödda barnets förutsättningar 

I detta kapitel kommer det ofödda barnets rättsliga status redogöras för att läsaren skall få en 

ökad kunskap om de juridiska samt sociala förutsättningar som råder när det ofödda barnet 

inte innehar någon juridisk rätt förrän vid födseln. Kunskapsläget presenteras i den löpande 

texten och användandet av material avgränsas till svensk lagstiftning, samhällsvetenskapliga 

dokument/fakta och studier som är relevanta och har en tydlig koppling till studiens rättsliga 

syfte. Slutligen kommer vi sammanfatta avsnittet så att läsaren tydligt får kännedom om vårt 

samlade material. 

 

 

4.1 Missbrukets skador på det ofödda barnet 

Graviditeten är att se som en särskilt kritisk period då fostrets biologiska förutsättningar 

anläggs under utveckling av organ och nervsystem. Det är väl belagt att både alkohol och 

narkotika kan ge allvarliga och oåterkalleliga skador hos barnet, som kan leda till Fetal 

Alcohol Syndrome12 (FAS), Fetal Alcohol Syndrome Disorder13 (FASD) samt Neonatal 

abstinence syndrome14 (NAS) (Socialstyrelsen, 2007). SOU (2011:35) presenterar ytterligare 

risker “flera droger, såsom heroin, amfetamin, kokain och cannabis, kan ge minskad tillväxt 

hos barnet. För tidig förlossning förekommer vid missbruk av heroin och amfetamin. 

Abstinens hos den heroinberoende kvinnan leder även till abstinens hos det väntade barnet 

och kan även utvecklas hos barnet efter födelsen.” (s.744). Studier visar att amfetamin 

respektive kokain under fostertiden kan påverka barnets inlärningsförmåga samt ge upphov 

till uppmärksamhetsstörningar liknande vid ADHD. Detta visar på att barnet kan få 

nedsättningar i varierad grad som för barnet kan innebära behov av stöd och hjälp, både på 

kort och lång sikt i livet (SOU 2011:35).  

 

Om moderns missbruk innefattar ett intravenöst opiatmissbruk kan läkemedelsassisterad 

behandling med Metadon eller Buprenorfin aktualiseras för kvinnan under graviditeten med 

                                                 
12 FAS uppkommer till följd av moderns missbruk av alkohol under graviditeten och ökar risken av nedsättningar både på 

kort och lång sikt i form av exempelvis inlärningsproblematik, hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter. Allvarliga 

kognitiva och beteendemässiga skador kan även förekomma (SOU 2011:35). 
13 FASD är ett övergripande samlingsbegrepp för de skador som kan uppkomma av att modern konsumerar alkohol. FAS 

ingår i FASD (SOU 2011:35). 
14 NAS uppkommer till följd av moderns missbruk av narkotiska preparat under graviditeten vilket ökar risken att barnet 

föds med abstinenta besvär vilket är ett allvarligt tillstånd där barnet behöver behandling (SOU 2011:35). 
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bakgrund i studier som menar att kontrollerad läkemedelsbehandling utgör mindre risker för 

både kvinnan och det ofödda barnet än om kvinnan fortsätter missbruket. I störst utsträckning 

sker behandlingen med metadon, vilket i 60–80 % av fallen leder till att bebisen utvecklar 

abstinens som kan kräva behandling i och med födseln. Vidare medför kvinnans missbruk 

risker utifrån hennes psykosociala situation som inverkar på graviditeten, där en ökad risk för 

näringsbrist och infektioner som Hepatit C och HIV föreligger (SOU 2011:35). 

 

 

4.2 Barnens rätt 

1 januari 2020 inkorporeras FN:s konvention om barnets rättigheter15 (SÖ 1990:20), i svensk 

lag vilket medför att konventionen i sin helhet införs i nationell lagstiftning. Detta skall 

fungera som ett förtydligande i svensk rättstillämpning och domstolsväsendet för att stärka 

barnet som rättighetsbärare ur ett barnrättsbaserat synsätt i praktiken och all offentlig 

verksamhet (Prop. 2017/18:186). Som stöd i inkorporeringen lämnas promemoria (Ds 

2019:23) som skall fungera som en vägledning vid tolkning och tillämpning av 

barnkonventionen. Med ett uttalat syfte att redogöra för hur man metodmässigt kan gå 

tillväga för att tolka en internationell konvention i relation till den nationella lagstiftningen. 

Vidare för att undvika konflikter med förvaltningsmyndigheternas och domstolarnas 

självständighet gällande svensk rättstillämpning.  

 

I regeringens proposition (2009/10:232) föreskrivs att barns och ungas rättigheter ska tas 

tillvara på, vilka grundar sig i barnkonventionen. Barnets rättigheter och skyddsvärde kan 

utöver barnkonventionen urskiljas i flertalet nationella lagstiftningar, med urval inom ramen 

för SoL (2001:453) samt inom LVU (1990:52). Regeringen (u.å) belyser hur detta gäller 

inom områden utanför socialpolitiken som exempelvis utbildningspolitiken och 

migrationspolitiken. Denna del av nationell lagstiftning kommer inte redogöras vidare utifrån 

studiens avgränsningar, men det finns ett värde i att nämna dem för att få en bredare 

kunskapsbild om vidden av den svenska barnrätten.  

 

                                                 
15 Sverige ratificerade barnkonventionen 2 september 1990, sedan dess har Sverige varit skyldiga att efterfölja dess artiklar. 
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För att förtydliga barnkonventionens syfte och tillämpning har FN´s barnrättskommitté (eng: 

committee on the rights of the child, 2005) utarbetat16. Syftet är att stärka barnets rätt redan i 

tidig ålder och även ta hänsyn till det minsta barnets intressen vilket framkommer tydligt i 

den sjunde kommentaren från 2005 “implementing child rights in early childhood”; States 

parties are urged to take all possible measures to improve perinatal care for mothers and 

babies, reduce infant and child mortality, and create conditions that promote the well-being of 

all young children during this critical phase of their lives. Malnutrition and preventable 

diseases continue to be major obstacles to realizing rights in early childhood.” (s.4).” Detta är 

även risker som SOU (2011:35) påvisar finns för det ofödda barnet. 

 

 

4.3 Barnkonventionen 

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar med specifika rättigheter som utgör en helhet där 

barn räknas som egna individer med rättigheter och behov som inte alltid överensstämmer 

med de vuxnas. Samtliga artiklar är av betydelse och berör både rättigheter samt hur de ska 

förverkligas och överses genom UNICEF. De grundläggande principerna återfinns i två17, 

tre18, sex och tolv19 som alltid ska beaktas i alla frågor som rör barn (UNICEF, uå). Vi 

kommer redogöra kort för artikel sex “barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling” och 

artikel 33 “barn ska skyddas från narkotika”, vilka har hög relevans för studiens syfte.   

 

I artikel sex fastlås att konventionsstaterna ska erkänna varje barns inneboende rätt till livet 

och till det yttersta säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Denna rättighet återfinns 

även i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt konventionen om de 

medborgerliga och politiska rättigheterna. “Barnets rätt till överlevnad och utveckling är 

kopplad till flera artiklar i konventionen som handlar om barnets rätt att få sina 

grundläggande behov tillgodosedda” (Ds 2009:23 s.54(74)). Vidare tar artikel 33 upp ett 

behov av skydd mot effekterna av vuxnas missbruk och benämner problematiken att barn 

föds med abstinensbesvär och skador till följd av missbruk under graviditeten. Utöver ett 

tydligt erkännande av barnets rättigheter ålägger konventionen ett tydligt ansvar till samhället 

                                                 
16 Kommittén för barnets rättigheter finns för att övervaka framsteg som uppnåtts för att förverkliga barns rättigheter. 

General comments innehåller allmänna kommentarerna som lämnats av kommittén för att stärka barnets rättigheter i 

konventionsstaterna (Committee on the rights of the child. (2005). 
17 Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras 
18 Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa 
19 Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets 

åsikter, utifrån barnets ålder och mognad. 
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att säkerställa barnets intressen (Unicef Sverige, 2008). 

 

 

4.4 Det ofödda barnets rättsliga begränsning  

Det framkommer av redovisad lagstiftning på både nationell samt internationell nivå att barn 

anses vara en extra skyddsvärd samhällsgrupp som därmed tilldelats en egen konvention med 

särskilt uttalade rättigheter. Dock uppstår för de barn vår studie omfamnar problematik då de 

inte är födda ännu och således saknar de juridiska rättigheter som medföljer födseln.  

 

I svensk lagstiftning framkommer det i Abortlagen (SFS 1974:59520) att kvinnan har ett fritt 

val att själva besluta över om hon ska avsluta den pågående graviditeten fram tills den 

artonde graviditetsveckan med inga undantag. Abort efter den artonde graviditetsveckan får 

dock enbart ske av synnerliga21 skäl och måste godkännas av socialstyrelsens rättsliga råd. I 

praktiken beviljas inte aborter efter graviditetsvecka22 då det enligt 3 § AbortL är förbjudet 

att genomföra en abort om fostret anses livsdugligt efter den artonde graviditetsveckan, om 

det inte finns fara för barnet eller den gravida kvinnans liv. Då riktas vården mot att rädda 

båda (SFS 1974:595). Även i folkbokföringslagen (SFS 1991:48123) görs en rättslig skillnad 

före och efter den tjugoandra graviditetsveckan gällande när barnet beräknas som livsdugligt 

genom att barnet anmäls till skatteverket efter vecka tjugotvå, oavsett om det föds som 

levande eller ej.   

 

Frågan rörande när ett liv börjar är omdiskuterat både ur etisk och juridisk synpunkt vilket 

framkommer i barnkonventionen som uttalat väljer att inte ta ställning till frågan då en 

eventuell definition av detta skulle kunna påverka andra ställningstaganden och 

lagstiftningar. Barnkonventionen uttrycker i artikel ett att “konventionen är till alla 

människor under 18 år”, därmed har ansvaret i frågan om när livet som rättighetsbärare börjar 

förlagts till varje konventionsstat att själva definiera (Unicef Sverige, 2008).  

 

 

                                                 
20 1 § AbortL. 
21 Exempelvis vid upptäckt av fosterskador. 
22 Folkbokföringslagen 24 kap 4 stycket. 
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4.5 Sammanfattning av kunskapsläget kring det ofödda barnet 

Studier visar att missbruk under graviditeten kan ge barnet nedsättningar i varierad grad som 

kan påverka barnets hälsa och livsföring (SOU 2011:35). Underlag från en utredning av 

gravida missbrukande kvinnor i LVM vården visar att barnen i högre andel än övriga 

befolkningen föds prematurt samt med en lägre födelsevikt, vilket kan vara en indikation på 

att dessa barns hälsa och utveckling riskerar att påverkas negativt (Reitan & Weding, 2012). 

 

Det framkommer i ett flertal utredningar att det råder en grundläggande konflikt mellan 

kvinnans autonomi och barnets behov av skydd under graviditeten (Reitan & Weding, 2012; 

Ds 2009:19). Frågan rörande när ett liv börjar är omdiskuterat både etiskt och ur en juridisk 

synpunkt vilket framkommer i barnkonventionen som uttalat väljer att inte ta ställning till 

frågan (Unicef Sverige, 2008). Som svensk lagstiftning samt barnkonventionen ser ut idag 

saknar det ofödda barnet rättslig handlingsförmåga tills dess att hen är född och kan således 

under graviditeten inte åberopa rätten till skydd ur en juridisk synpunkt. Vidare finns det 

dock ett undantag i svensk lagstiftning där det ofödda barnet faktiskt uttalat ges en rättighet 

genom 1§ ÄB (1958:637)24 som fram tills dess att barnet föds har en vilande rättighet att ta 

emot sitt berättigade arv. 

 

Däremot lämnas frågor om etik och huruvida det kommande barnets rätt till utveckling, liv 

och överlevnad efterlevs genom svensk praxis eller om det finns behov av att stärkas redan 

under fosterstadiet. Av det vägledande dokument som skapats (Ds 2009:23) angående 

tolkning och tillämpning av barnkonventionen och barnrättsperspektivet skildras hur det 

krävs en helhetssyn på inte bara barnkonventionens artiklar utan en sammantagen kontext av 

artiklar, sammanhang samt dess syfte och ändamål. Rättstillämpningen ska se barnet25, 

rättigheten26, och regleringen27 (Ds 2009:23). Utifrån FN´s barnrättskommité (2005) och 

barnkonventionens förstärkning i svensk rätt bör således det ofödda barnets intresse väga 

tyngre när lagen inkorporeras i svensk lagstiftning från 1 januari 2020. 

 

                                                 
24 1 §  Arv kan tagas endast av den som lever vid arvlåtarens död; dock må barn, som är avlat dessförinnan, taga arv, om det 

sedermera födes med liv. Är fråga om rätt till del i boet efter arvlåtarens efterlevande make, skall hänsyn tagas till tiden för 

makens död. 
25 Ds 2019:23 s. 66 (72)) “Inför ett beslut eller en åtgärd ska ansvarig beslutsfattare överväga om beslutet eller åtgärden 

berör ett enskilt barn eller barn som grupp (direkt eller indirekt) och i så fall på vilket sätt, dvs. ha ett barnperspektiv.” 
26 (Ds 2019:23 s. 66 (72)) “Att säkerställa barnets rättigheter i åtgärder eller vid beslut som rör barn innebär att ha ett 

barnrättsperspektiv.” 
27 Ds 2019:23 s. 66 (72)) “Vilka regler gäller för den ifrågavarande verksamheten eller frågan? Vad innebär dessa 

bestämmelser i förhållande till barnkonventionen?” 

https://lagen.nu/1958:637#K1P1S1
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5. Den missbrukande kvinnan 

Med detta kapitel vill vi ge läsaren en bredare förståelse över hur den gravida kvinnan 

framställs i missbruket och hur normer påverkar föreställningen av den gravida missbrukande 

kvinnan - både i rollen som kvinna men även som förälder. Kapitlet kommer även redovisa 

för det rättsliga skyddet när det kommer till kvinnans rätt till integritet och 

självbestämmande. Kunskapsläget presenteras i den löpande texten och användandet av 

material avgränsas till svensk lagstiftning, samhällsvetenskapliga dokument/fakta och studier 

som är relevanta och har en tydlig koppling till studiens rättsliga syfte. Slutligen kommer vi 

sammanfatta avsnittet så att läsaren tydligt får kännedom om vårt samlade material. 

 

 

5.1 Kvinnan och rätten till integritet  

I Europakonventionen och andra internationella fördrag 28har det kommit uttryck att 

uppfattningen att den enskilde bör ha ett relativt omfattande rättsligt skydd för sitt privatliv. 

Genom regeringsformens bestämmelser om grundläggande fri- och rättigheter skyddas den 

enskildes privatliv i vissa särskilda hänseenden inom svensk rätt. I de grundläggande fri- och 

rättigheterna anges de specifika rättigheterna rörande vad varje enskild medborgare är 

skyddad mot, men även att lagstadgade inskränkningar i skyddet får göras under vissa 

förutsättningar likt vid LVM (SOU 2008:3). 

 

I den svenska grundlagen ges emellertid inte något allmänt rättsligt verkande skydd. Däremot 

finns ett målsättningsstadgande i RF29 som anger att det allmänna skall värna den enskildes 

privatliv. “Bestämmelsen har dock inte någon bindande verkan för det allmännas utövning av 

den offentliga makten, men den bekräftar den självklara inställningen att myndigheterna bör 

beakta den enskildes intresse av integritet, så långt det låter sig göras med hänsyn till andra, i 

många fall lagstadgade, skyldigheter som belastar dem” (SOU 2008:3 s.95). 

 

Vidare har det framkommit i analysen från integritetsskyddskommitén (SOU 2008:3) att det 

finns strukturella brister som har gjort att aspekterna i integritetsskyddet inte beaktas 

tillräckligt i förarbetet till lagstiftningarna. Uppfattningen att den enskilde bör ha tillgång till 

en fredad sektor kommer i svensk rätt till konkret uttryck främst i vanlig lag och inte i 

                                                 
28 Exempel: Kvinnokonventionen samt FN´s medborgerliga och politiska rättigheter. 
29 1 kap. 2 § fjärde stycket 
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grundlagen som tidigare benämnts, samt att det är svårt att markera en tydlig beskrivning av 

begreppet “personlig integritet”, även om det begränsas till vad samhället bör erkänna som 

skyddsvärt (SOU 2008:3).  

 

En lösning enligt SOU (2008:3) vore att erkänna den självständiga betydelsen till personlig 

integritet, detta skulle således om centrala inslag i integritetsskyddet på grundlagsnivå lyfts 

upp betona respekten för människovärdet och för varje människas rätt till självbestämmande. 

Vilket i sin tur skulle kunna ha en påverkan till att tydligare insatser riktades mot den gravida 

missbrukande kvinnan, men även till förmån för det ofödda barnets, rätt till stöd och hjälp. 

 

 

5.2 Kvinnorollen inom missbruket 

Bilden av den narkotikamissbrukande kvinnan skapas och återskapas utifrån avvikelse och 

könskonstruktioner vilket är ett resultat av dels föreställningar om hur en kvinna är, skall och 

bör vara, dels föreställningen om normalitet och avvikelse. Missbrukande kvinnor framställs 

på ett negativt sätt i förhållande till både den missbrukande mannen och “vanliga” kvinnor 

genom att föreställningen om att den missbrukande kvinnan tycks “sakna” något som den 

“normala” kvinnan har (Staaf, 2004). Även missbruksvården formas utifrån normen, vilket 

stärker bilden av den missbrukande gravida kvinnan som avvikande som inte är i stånd att 

kunna fatta egna beslut rörande sin hälsa (Mattsson, 2015).  

 

Till följd av den norm som råder kring kvinnan som en omsorgsperson föreligger större 

sociala konsekvenser samt en större skam och skuldbelagd bild gentemot kvinnliga 

narkomaner än för manliga, vilket resulterar i en ökad social exkludering (Nelson, 2012). 

Föräldraskapet är starkare förknippat till den missbrukande kvinnan än för mannen vilket 

Staaf (2004) i sin analys av socialnämndernas utredningar inför ansökan om 

tvångsomhändertagande enligt LVM visar att den mest signifikanta skillnaden mellan män 

och kvinnor i utredningar gäller just omnämnandet av deras eventuella barn i utredningarna. 

Kvinnorna åläggs ett ansvar som mammor och döms hårt när de misslyckas med att ta hand 

om sina barn. Eftersom förväntningarna på mäns föräldraskap är lägre blir också domarna 

över deras misslyckanden mildare (Mattsson, 2005).  

Kvinnor med missbruksproblematik har även allvarligare och mer belastande 

bakgrundsvariabler. Studier har visat att missbrukande kvinnor många gånger befinner sig i 
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livssituationer som ökar risken att utsättas för våld. Utöver våldet kan det även finnas psykisk 

och fysisk ohälsa, arbetslöshet, svag ekonomi, hemlöshet, prostitution och kriminalitet. De 

nämnda faktorerna av utsatthet ses som en konsekvens av missbruket och den missbrukande 

kvinnan ses utifrån en enhetlig grupp, vilket gör att den enskilda individen bakom missbruket 

inte synliggörs (Israelsson, 2014; Mattson, 2005; Prop. 2012/13:77).  

 

Studier visar att psykiatrisk lag används allt mer, även om annan lagstiftning finns i landet för 

personer med missbruks- eller beroendeproblem, vilket kan förstås genom att missbruk 

alltmer behandlas och förstås i likhet som en sjukdom (Israelsson, 2014). Generellt 

förekommer psykisk ohälsa i högre grad hos kvinnor än hos män, vilket blir tydligt i LVM-

domar där värdeomdömen och icke-diagnostiserade problem har en större påverkan i 

missbrukande kvinnors LVM-utredningar i jämförelse med männens (Mattson, 2005; Staaf, 

2004) även när kvinnan saknar en erkänd och fastställd diagnos. Detta kan således skapa en 

komplicerad situation där den gravida missbrukande kvinnans beroende blir sett ur en 

sjukdomsbild och den psykiska hälsan inte utreds (Socialstyrelsen, 2011), trots att det finns 

angivet i HSL (2017:30) att målen är att förebygga, utreda och behandla sjukdomar. Det kan 

skapa en motsättning med de grundläggande värden30 som är föreskrivna i RF som ska verka 

vägledande för hur samhället ska bemöta den enskilda med respekt för sin värdighet och 

frihet. 

 

 

5.3 Sammanfattning av kunskapsläget om den missbrukande gravida kvinnans 

rättigheter 

Genom kvinnokonventionen31 har Sverige ett stort ansvar att motverka fördomar som finns i 

bland annat förlegade och typiska könsroller (United Nations Human Rights, u.å.) En 

försiktig tolkning genom studien som Staaf (2004) framfört är att föreställningen om den 

missbrukande kvinnan saknar något som den “normala” har även kan tolkas ihop med 

kontexten den “goda modern” vilket Nelson (2012) menar är en mer skambelagd närvaro för 

en misslyckad kvinna i föräldrarollen än för mannen. Föreställningarna som ligger till grund 

                                                 
30 De grundläggande värdena är sex stycken och innebär att all offentlig makt utgår och utövas under lagarna, 

med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. 
31 Kvinnokonvention, eller CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against 

Women). Är en av FN:s nio kärnkonventioner och efter Barnkonventionen den som flest länder har skrivit 

under. Kvinnokonventionen innehåller ett grunddokument med 16 huvudartiklar. Syftet är att poängtera och 

säkerhetsställa avskaffandet av diskriminering av kvinnor. 
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för att den missbrukande kvinnan ses som avvikande, både i rollen som kvinna och som 

förälder, är samhällets ideal som skapar den norm om den traditionella kvinnorollen vilket 

blir underliggande, både för den enskilda individen och för samhället (Staaf, 2004; Nelson, 

2012; Mattsson, 2015). Även kvinnans missbruk ses som förenligt med psykisk ohälsa och 

skapar en komplicerad situation då missbruket förstås och behandlas som en sjukdom samt 

den psykiska hälsan inte utreds fullt ut (socialstyrelsen, 2011). 

 

Vidare visar studier att det finns strukturella brister i att integritetsaspekterna inte tas i full 

beaktning vid lagförslag/ändringar. Det förefaller problematiskt att det inte förekommer 

något rättsligt skydd på grundlagsnivå genom att det är svårt att definiera vad personlig 

integritet egentligen innebär rättsligt. Även om det begränsas i nutid till vad samhället bör 

erkänna som skyddsvärt för att respektera de grundläggande rättigheterna som den gravida 

missbrukande kvinnan besitter behöver fortfarande de centrala inslagen betona en tydlig 

definiering (SOU 2008:3).  
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6. Teoretisk inramning  

Detta kapitel avser att redovisa för valda teorier samt vad dessa kan bidra med till att besvara 

studiens frågeställningar. Utifrån studiens syfte användes teorier som kan stödja den 

rättssociologiska ansatsen ytterligare vilket redogörs för i kapitel sju. Paternalismen kommer 

användas för att belysa vidden av tvångslagstiftningar och den inverkan statens beslut har på 

den missbrukande gravida kvinnan och det ofödda barnet. Genom att använda ett 

intersektionellt perspektiv går det att synliggöra hur den gravida missbrukande kvinnan 

avviker från den förväntade kvinno- och föräldrarollen och hur detta inte är förenligt med de 

normer om den “normala” kvinnan, vilket är en central del i studien för att kunna förstå 

bakomliggande orsaker till kvinnans beteende som missbruket medför (Blennberger, 2005; 

Mattsson, 2005). 

 

 

6.1 Paternalism  

Paternalismen är ett teoretiskt begrepp som i denna studie kan medverka till förståelse av hur 

staten påverkar den gravida missbrukande kvinnan och det ofödda barnets rättsliga och 

sociala förutsättningar, vilket tar sig uttryck i bland annat utformningen av LVM. Det som 

utgör den paternalistiska handlingen är den första inverkan på individens rätt till 

självbestämmande och begreppet ger uttryck för ett starkt statligt ansvar och inflytande över 

individens välfärd (Nikku, 1997; Blennberger, 2005). Tvångsomhändertagande är ett starkt 

exempel på hur paternalism får uttryck, vilket är relevant för vår studie då vi utgår från detta. 

 

Även om beslutet till tvångsomhändertagande anses vara etiskt korrekt utifrån att man genom 

lagstöd betonar och ger goda konsekvenser som ligger i det bästa intresset för den enskilde, 

så är det en åtgärd som skapar en motsättning genom att den som har innehar makten beslutar 

att den enskilde inte är kapabel att fatta de besluten med hänsyn till sitt eget bästa borde fatta 

(Nikku, 1997).  

 

Blennberger (2005) menar att det inte är hållbart för ett samhälle att vara helt fritt från 

paternalism, utan det behöver finnas en viss del av motivation för att staten inte ska bli helt 

likgiltig inför omsorgen av sina medborgare. Vidare skriver Blennberger (2005) att 

paternalistiska ingripanden likt tvångsomhändertagande ger negativa konsekvenser av olika 

slag genom att de skadar mer än de hjälper och bör därmed inskränkas till ett minimum och 
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begränsas till insatser som säkert ger goda konsekvenser. Oavsett diskussionens omfattning 

är det i slutändan statens och den offentliga sektorns ansvar att upprätthålla och förhålla sig 

till de mänskliga rättigheterna samt de normer och värden (Blennberger, 2005) som är i 

betydelse för den gravida missbrukande kvinnan samt det ofödda barnet. 

 

 

6.2 Intersektionalitet 

Att anlägga ett intersektionalitet perspektiv i vår studie gör det lättare att beskriva hur 

samhälleliga maktstrukturer skapar kategorier och grupper samt ordnar dessa hierarkiskt i 

förhållande till varandra. Det som är intressant för studien är att könsroller tar sig uttryck och 

formas i förhållande till normer. Vilket även innebär att olika kvinnoroller kan ställas mot 

varandra och samtidigt existera sida vid sida, men särskiljas genom att den ena rollen ses som 

avvikande gentemot den normala (Mattsson, 2015), vilket blir relevant då studien berör 

gravida missbrukande kvinnor och det faktum att det finns en tredubbel utsatthet för dessa.  

 

Intersektionalitet kan användas som ett analysredskap för att synliggöra hur särskilda insatser 

mot vissa målgrupper riktas, såsom missbrukande gravida kvinnor. Den gravida 

missbrukande kvinnan hamnar i en kategorisering och stereotypisering där hon begränsas till 

det som förutsätts av henne. De övergripande kategoriseringarna som finns gör att missbruket 

hos den gravida kvinnan inte bara ses utifrån själva missbruket, utan med fokus att det är en 

gravid kvinna som missbrukar, vilket leder att kvinnorna uppfattas som ”avvikande” i 

jämförelse med den förväntande ”normala” kvinno- och föräldrarollen (Mattson, 2015). För 

att kunna bredda diskussionen krävs det en intersektionell förståelse, både i praktiken och i 

forskningen. Genom att synliggöra den missbrukande gravida kvinnans individuella behov 

går det att bryta de objektifierande föreställningarna om att alla missbrukande kvinnor utgår 

från samma punkt i sitt beroende och är därför i behov av samma sorts insatser (Mattson, 

2015). 
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7. Metod 

Vi vill göra läsaren medveten om att traditionellt rättsvetenskapligt arbete inte generellt tittar 

på underrättsavgörande genom att det saknar en prejudicerande verkan. Trots detta har valet 

ändå varit att utgå från dessa avgöranden då det med fördel kan synliggöra hur 

rättstillämpningen behandlar den gravida missbrukande kvinnan samt det ofödda barnet. Det 

rör sig om en väldigt sårbar/utsatt grupp som ofta inte överklagar sina beslut längre än till 

kammarrätten varpå detta blir praxis i många fall.  

 

För att kunna besvara frågeställningarna och stärka studiens trovärdighet har valet därför 

blivit att lägga mer fokus på metod genom att studien är mer empirisk- och praktisk 

orienterad än teoretisk förankrad vilket tydligt kommer redovisas i detta kapitel. 

 

 

7.1 Rättssociologisk ansats 

Hydén (2002) beskriver att rättssociologi är att söka rätten i verkligheten, vilket för oss är vad 

studiens syfte eftersöker för gravida missbrukande kvinnor och ofödda barn. Genom att 

använda oss av ett rättssociologiskt perspektiv i studien går det att resonera kring hur sociala, 

ekonomiska och politiska faktorer i ett samhälle på avgörande sätt bestämmer vilka 

rättsregler samhället får, samt hur effektiva dessa regler är som statens styrmedel (Svanberg, 

2008) när det kommer till frågan rörande tvångsomhändertagande, den gravida missbrukande 

kvinnan samt det ofödda barnet. Svanberg (2008) benämner att rättsregler inte går att hävda 

till att vara materiellt utan man ifrågasätter istället normernas32 ontologi33, vilket är en central 

del i rättssociologin och är ett återkommande ämne för den missbrukande kvinnan som vi 

berör i kapitel 5. 

 

“Rättsregler är bestående av värderingar och fakta, vilket vi vill säga är var dilemmat uppstår 

mellan den gravida missbrukande kvinnan och det ofödda barnet. Värderingar är 

värdesättande situationer och objekt, d.v.s. hur människor rangordnar de handlingsalternativ 

som finns. Genom detta antas den enskilda stödja den norm som bidrar till att värderingarna 

kan fungera och är förutsägbara. Men genom att värderingar inte är statiska så tenderar 

värderingarna att ändra riktning tillsammans med samhället, när detta händer så kommer 

                                                 
32 Med normer menas enligt Svanberg (2008) beteenderegler som reglerar och organiserar det sociala livet i grupper och 

organisationer inom ett samhälle och som riktar sig till medlemmarna av dessa sociala system. 
33 Normers sätt att existera i sociala system. 
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rättsreglerna under kritik. Om det finns olika åsikter om vilka värderingar som är bra, blir det 

konflikter mellan anhängare av olika rättsregler. Ju mindre samstämmighet om värderingar, 

desto större konflikter om rättsregler. Ju fler som tycker olika om en norm, desto mer skapas 

det en diskussion om normen (Svanberg, 2008 s. 38)” vilket i vår studie markerar hur den 

gravida missbrukande kvinnan framställs i diskussionen rörande tvångslagstiftning.  

 

 

7.2 Kvalitativ forskningsdesign 

Forskningsdesignen fungerar som en yttre ram och struktur som fungerar vägledande hur 

forskningen skall beröras gällande insamling och analys av material. En kvalitativ 

forskningsdesign är välfungerande till studiens syfte för att fördjupa kunskapsbilden gällande 

rättsliga och sociala förutsättningar för gravida missbrukande kvinnor och det ofödda barnet 

(Creswell & Creswell, 2018). Vi har under processens gång övervägt om en kvantitativ 

forskningsdesign skulle vara mer gynnsamt för målgruppen då den positivistiska 

ståndpunkten kan anses ge en säkrare och mätbar kunskap, vilket med övergripande resultat 

skulle kunna skapa praktisk betydelse genom utvecklingsarbete. Trots detta resonemang togs 

beslutet att hålla studien inom en hermeneutisk och tolkningsinriktad karaktär vilken är 

fördelaktigt som komplement till en rättssociologisk dokumentstudie för att undersöka och 

analysera studiens frågeställningar på ett “närmare” och djupare plan. En kvalitativ ansats 

överensstämmer med fördjupningen i ett färre antal domar som djupgående fokuserar på 

ordens betydelse snarare än siffror och antal (Bryman, 2018; Denscombe, 2016).  

 

 

7.3 Dokument som datakälla  

Vi har valt att göra en dokumentstudie för att det är ett tillämpligt substitut till kvalitativa 

studier genom att det ger tydliga beskrivningar av exempelvis textdokument. Genom studiens 

syfte att synliggöra det etiska dilemmat som uppstår mellan den gravida missbrukande 

kvinnans integritet och det ofödda barnets rätt till liv och utveckling passar metoden bra till 

att studera LVM-domar för att finna och synliggöra mönster med stöd från paternalismen och 

det intersektionella perspektivet (Bryman, 2018) rörande tvångsomhändertagande av den 

gravida missbrukande kvinnan. Dokumentstudien kan även användas för att beskriva och 

föreslå frågor som behöver ställas inom forskningen. Resultatet kan även bidra med ett 

värdefullt komplement till kunskapsbasen som på sikt kan komma att synliggöra behovet för 

det ofödda barnet i samband med att fortsätta hålla kvinnans integritet intakt.  
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Det vi haft i åtanke är att de studerade LVM-domarna i sitt ursprungsutförande inte har 

formats för att analyseras i forskningsfrågor, och det kan skapa svårigheter och etiska 

överväganden om när en mättnad har uppnåtts för att kunna besvara studiens frågeställningar. 

Dock har vi inte upplevt att detta varit något problem utifrån studiens syfte och 

frågeställningar, en mättnad uppnåddes där det gick att redogöra ett resultat utifrån 

innehållsanalysens teman (Bowen, 2009). 

 

 

7.4 Genomförandet av urval 

Urvalsprocessen inleddes genom att söka i databasen Zeteo genom Mittuniversitetets tillgång 

vid starten av studien, sökorden som användes var; gravid, graviditet och LVM med en 

tidsbegränsning på perioden år 2010 - 2019. Sökorden motiveras motsvara studiens syfte 

samt återger en önskad kontext till aktuell svensk rättstillämpning av LVM.   

 

Missbruket har inte specificerats mer djupgående då alkohol, narkotika eller flyktiga 

lösningsmedel alla innefattas av LVM och att undersöka skillnader mellan preparat inte 

innefattas i studiens omfång. Vidare bedöms faktorer som ålder eller etnicitet hos kvinnan 

vara av lägre vikt utifrån aktuell studies tidsbegränsning och kommer inte beröras i detta 

arbete. Studiens syfte utgår från kön genom ett intersektionellt perspektiv för att undersöka 

gravida kvinnors särskilda utsatthet. Vår sökning i databasen Zeteo gav oss totalt 35 stycken 

publicerade förvaltningsrättsliga domar där kvinnan benämns vara gravid. Resultatet sparades 

i databasen, och urvalsprocessen gjorde vi genom att läsa samtliga domar och välja bort de 

domar där graviditeten inte utvecklades eller problematiserades utöver en 

tillståndsbenämning i texten. Vi bedömer att där kvinnan endast beskrivs vara gravid inte kan 

tillföra studien relevant material, detta genom att studiens syfte är att redogöra för och 

analysera hur rättstillämpningen tar graviditeten i beaktning vid ett LVM. Efter 

urvalsprocessen återstod sex domar där målnumren där målnumer antecknades i ett separat 

dokument.  

 

Under arbetets gång upphörde databasen Zeteo (2019-12-04) och därmed även den sparade 

sökningen, genom att Norstedts Juridik sammanförde juridiska databaser till nuvarande 

JUNO. Utifrån att vi som socionomstudenter på Mittuniversitetet saknade tillgång till JUNO 

hjälpte vår handledare oss att återfå våra sex utvalda domar i databasen JP Infonet. Vidare 
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gjordes en ny sökning i JP Infonet med tidigare använda sökord; gravid, graviditet och LVM, 

vilket gav 110 resultat. Vi behöll samma urvalskriterier och genom läsning fann ytterligare 

domar där graviditeten utvecklades i rättstillämpning. Med bakgrund till tidigare 

urvalsprocess i databasen Zeteo samt studiens begränsade tidsram användes ett målinriktat 

urval vilket vi finner lämpligt då Bryman (2018) beskriver hur urvalet strategiskt väljs ut för 

att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. När vi upplevde att ytterligare domar 

berörde liknande begrepp och uttryck samt inte gav ny relevant information till studien 

bedömdes att en teoretisk mättnad uppnåtts (Bryman, 2018). Detta resulterade i ett slutgiltigt 

användande av 16 domar från JP Infonet.  

 

 

7.5 Trovärdigheten 

Som redovisat har vi studerat en del av de förvaltningsrättsliga domar som finns att tillgå om 

tvångsomhändertagande av gravida missbrukande kvinnor enligt LVM. Utifrån en kvalitativ 

ansats har studien inte som syfte att dra några generella slutsatser eller synliggöra kvinnors 

missbruk överlag anser vi antalet använda domar är motiverbart för att analysera 

rättstillämpningen av LVM vid graviditet. Validiteten stärks genom att vi har använt utvalda 

sökord som resulterat i domar innehållande återkommande teman med hög relevans för att 

kunna besvara studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2018). Troligtvis förekommer det 

att kvinnnor är gravida i LVM domar där graviditeten inte benämns av olika anledningar, 

vilket man behöver ha i åtanke. Utifrån vår studie att undersöka rättstillämpningen vid 

graviditet gjordes således en avgränsning att inte läsa några andra domar rörande LVM än där 

benämningen “gravid” eller “graviditet” förekommit. 

 

Gällande reliabiliteten vill vi uppmärksamma att vi enbart har haft tillgång till 

förvaltningsrättsliga domslut vilket gör att bakomliggande utredning och fakta uteblir samt att 

antalet sökresultat har varierat i databaserna Zeteo och JP Infonet vid våra sökningar vilket 

kan påverka studiens reliabilitet. Kvalitativt inriktade forskare har diskuterat huruvida det 

mått av validitet och reliabilitet som används vid bedömning av trovärdighet vid kvantitativ 

forskning inte är likvärdig när det tillämpas på kvalitativ forskning. Det har tillkommit 

alternativa benämningar som belyser motsvarande centrala delar ur den kvalitativa 

forskningen, och dessa mått är istället “tillförlitlighet” och “äkthet”. Med hänsyn till detta 

kommer vi även kort koppla dem till vår bedömning av studiens trovärdighet. Att materialet 

är officiellt tryckt från förvaltningsrättsliga domstolar stärker dess äkthet samt att forskarens 
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inverkan över materialet förminskas vid dokumentstudier. Tillförlitligheten stärks av det 

systematiska tillvägagångssättet i studien samtidigt som vi är medvetna om att den utökade 

resultatlistan i den senare databasen ger viss tveksamhet gällande tillförlitligheten samt 

kriteriet “rättvis bild” då det lämnar utrymme för möjligheten att samtliga sökningar inte har 

tagits i beaktning (Bryman, 2018; Creswell & Creswell, 2018) 

 

 

7.6 Bearbetning av analys och data 

För att bearbeta studiens data på ett systematiskt sätt har vi valt att använda en kvalitativ 

innehållsanalys som är väl anpassad till en dokumentstudie och behåller en förståelseinriktad 

ansats. Genom att lyfta ut materialets kärna och beteckna återkommande och relevanta 

faktorer fungerar den kvalitativa innehållsanalysen som ett verktyg för att framarbeta 

analyserbara teman relevanta för vår studie och dess frågeställningar. Användandet av en 

kvalitativ innehållsanalys kan även bidra till att synliggöra “dolda budskap” gällande hur 

graviditeten och det ofödda barnet förekommer samt benämns vid LVM domar. Samtidigt 

som den kodande arbetsprocessen fått viss negativ kritik gällande att materialet tolkas i 

nedbrutna delar, bedömer vi det som gynnsamt då vår studie redan innan söker information 

om utvalda områden (Bryman, 2018; Denscombe, 2016).  

 

Analysarbetet har genomförts genom återupprepad läsning av domarna där vi färgmarkerat 

återkommande ord och meningar kopplat till hur kvinnans graviditet och det ofödda barnet 

framställs. Dessa så kallade koder har sedan tolkats samman till latenta teman vilka har 

namngetts och kommer svara på studiens syfte och frågeställningar. Dessa teman är; 1) 

könsroller och motivering till förändring 2) hälsa och social utsatthet och 3) risk att det 

ofödda barnet skadas.  

 

 

7.7 Etiska överväganden  

I samhällsvetenskapliga studier bör det alltid finnas med etiska överväganden som under alla 

steg i projektet ska tillämpas och vara kärnan. För att minska risken att inskränka eller skada 

den enskilda individen bör man alltid utgå från vetenskapsrådets (2017) fyra etiska principer. 

Dessa är; information-, samtyckes-, konfidentialitet- samt nyttjandekravet.  
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Informationskravet innebär att det finns en skyldighet att alltid informera uppgiftslämnare 

och undersökningsdeltagare om studiens syfte, löpande information under studiens gång samt 

att deltagandet alltid är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att deltagandet är av fri vilja och 

kan när som helst avbrytas om deltagaren önskar. Konfidentialitetskravet innebär att studien 

måste förhålla sig till att deltagaren är anonymiserad och att materialet som studien baserar 

sig på hanteras på ett respektfullt sätt så att ingen obehörig får ta del av den informationen. 

Nyttjandekravet betyder att materialet och informationen som har samlats in under studiens 

gång enbart får användas för studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Genom valet att göra en rättssociologisk dokumentstudie utifrån förvaltningsrättsliga domar 

där gravida missbrukande kvinnor har blivit dömda enligt 4§ LVM har vi fått kännedom om 

många utelämnade uppgifter om enskilda individer vilket gör det svårt att uppfylla de etiska 

principerna helt. Det som varit viktigt för oss är att hantera materialet respektfullt med 

kvinnorna i åtanke hela tiden, samt hur vi ska kunna minska intrånget i deras integritet. Ett 

självklart val för oss har varit att inte redovisa dessa kvinnor vid namn, utan istället fokuserat 

på domarna, vilka vi har numrerat i den löpande texten kopplat till citaten. Det uppstår 

fortfarande ett etiskt dilemma vid redovisningen av de sexton numrerade domarna i en 

enskild bilaga eller ej för att utomstående ska kunna granska.  

 

Även om vårt material handlar om offentliga handlingar finns fortfarande ett ansvar gällande 

behandlandet av studien och de effekter den kan medföra för de kvinnor som domarna är 

kopplade till. I studien har dessa kvinnor varken informerats eller lämnat samtycke till 

medverkan. Att publicera domarna kan stärka studiens trovärdighet samt verka gynnsamt för 

kommande studier, samtidigt som vi som ansvariga för studien önskar göra minsta intrång på 

kvinnornas integritet i detta avseende (Vetenskapsrådet, 2017). Till detta tar vi stöd av 

Elsrud, Lalander och Staaf (2016) som diskuterar publicering av domar i relation till 

forskningens etiska principer samt belyser en varsamhet utifrån en såväl etisk- som 

säkerhetsaspekt för kvinnorna vars personliga uppgifter offentliggörs i samband med studien 

och riskerar att få negativa konsekvenser genom att uppgifterna blir mål för 

samhällsreaktioner. I synnerhet genom att hatiska grupper har kunnat sprida sitt budskap på 

sociala medier (i det fallet rasistiska åsikter) genom att ha fått informationen via publicerade 

domar i studier (Elsrud et al., 2016).  
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Med bakgrund i att dessa kvinnor redan är en särskilt utsatt grupp omgivna av starka åsikter 

utifrån rådande normer, tar vi den minsta risk på högsta allvar om vårt handlande skulle 

försätta dessa kvinnor i en sårbar position. Utifrån det ansvar forskaren åläggs anser vi utifrån 

detta resonemang tydligt har motiverat vårt beslut att inte publicera domarna.  
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8. Resultatredovisning och analys 

I det här kapitlet redogörs de 16 förvaltningsrättsliga domar som har varit underlag för vår 

studie och som studerats i enlighet med en kvalitativ innehållsanalys som gett de tre teman 

som skapats utifrån domarna, vilka presenterats i 7.6. Utvalda citat kommer representera 

respektive tema från domarna för att skapa en tydlighet för läsaren och avslutningsvis föra en 

slutdiskussion. 

 

 

8.1 Könsroller och motivering till förändring  

Ett tydligt problem som är återkommande i de förvaltningsrättsliga domar vi har analyserat är 

att tydliga könsroller framträder mellan kvinnan och mannen, samt att graviditeten tar uttryck 

som en motivationsfaktor till förändring. Det motiveras återkommande som en positiv faktor 

att kvinnan fortfarande är kvar med sin man i ett stabilt förhållande; 

 

(1) “Hon har alla förutsättningar för att leva ett bra liv nu och att ta hand om sitt barn. Hon 

har ett ordnat boende och goda relationer med make, föräldrar och syster. Hon har inte 

separerat från sin make. Han var med på sjukhuset när sonen föddes.” 

 

(2) “De har ett seriöst förhållande och han stöttar henne genom graviditeten.”  

 

Detta kan ses som en beskrivning av kvinnans nätverk och att det är stärkande för att ta sig ur 

missbruket. Vår tolkning utifrån ett intersektionellt perspektiv är snarare att föreställningarna 

av den stereotypiska bilden av könsrollerna, där kvinnan står sig underlägsen i jämförelse 

med mannen (Mattsson, 2005) som enligt dessa normer ska ha ett ansvar att ta hand om “sin 

kvinna” är så pass hårt ankrade att det genomsyrar bedömningen, och används som en 

motivationsfaktor för kvinnan att ta sig ur sitt missbruk.  

 

I 5.2 resonerade vi utifrån Staaf´s (2004) studie gällande att barn inte benämns lika frekvent i 

mannens dombeslut som i kvinnans där barnet är frekvent återkommande, delvis som en 

anledning till motivation eller för att förstärka graden av allvarligheten i missbruket. Vidare 

belyste vi även utifrån ett intersektionellt perspektiv i 6.2 över hur den gravida missbrukande 

kvinnan har en trippel utsatthet och att detta ökar en större skam när det kommer till 

föräldraskapet. Vidare ses det som en positiv faktor när kvinnan upprätthåller en motivation 



33 
 

att uppnå den förväntade bilden av den “goda” modern och att graviditetens gång är den tiden 

för den gravida kvinnan att vilja förändra sitt beteende (SOU 2011:35); 

 

(3) “Men sedan hon blev gravid har hon förstått att hon helt måste bryta sitt missbruk. 

Graviditeten har ändrat hennes inställning och hon är nu till hundra procent motiverad och 

vill bli fri från droger” 

 

Föräldraskapet och graviditeten kan både innebära möjligheter men även hinder för de 

gravida missbrukande kvinnorna. Stödet från samhället kan förstärkas, men för många av 

dessa kvinnor innebär ett föräldraskap nya påfrestningar, krav och kontroller från 

myndigheter - och framförallt en brist av stöd (Reitan & Weding, 2012; Trulsson, 1998). I 

synnerhet handlar det om vilken syn samhället har på de gravida missbrukande kvinnornas 

behov av stöd och i vilket skede staten ska ingripa. Som vi tidigare även redovisat är gravida 

missbrukande kvinnor en särskilt utsatt grupp där det ofta förutom missbruket även 

förekommer andra faktorer till utsattheten (Mattsson, 2005).  

 

 

8.1.3 Hälsa och social utsatthet 

Hälsa och social utsatthet är ytterligare en faktor som vi uppmärksammat i samband med 

graviditeten inom tillämpningen av LVM. I några av domarna vi studerat förekom social 

utsatthet som bostadslöshet och det faktum att kvinnan var ensamstående som en alarmerande 

faktor i samband med graviditeten; 

 

(4) “Hon befinner sig i en svår social situation som ambulerande hemlös och gravid” 

 

(5) “XX är ensamstående, gravid och bostadslös” 

 

Vidare kopplas graviditeten i merparten av domarna till en hälsoaspekt vilket vi genom 

Israelsson (2014) problematiserar gällande hur missbruk behandlas, förstås och hanteras i 

likhet med andra sjukdomar. Vi har tidigare redovisat i 5.2 att kvinnan är mer förknippad 

med psykisk ohälsa än mannen. Utifrån det kan vi göra en försiktig tolkning av att det kan 

vara en bidragande faktor för att den psykiska ohälsan används i utlåtanden kopplade till ett 

LVM; 
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(6) “Ett fortsatt missbruk med stor sannolikhet kommer att orsaka förvärring av XX psykiska 

sjukdomar och att det finns risk för organskador. XX missbruk är också ett hinder för att hon 

ska kunna ges adekvat och behövlig vård för sina psykiska problem.” 

 

Genom förstärkningen som uppstår att beroende är kopplat till en psykisk hälsofaktor i 

utlåtanden vilket vi redogjort för i 5.2 uppstår en komplicerad situation, allra helst om 

kvinnans psykiska hälsa inte utreds och diagnostiseras. Reitan och Weding (2012) har i sin 

studie om kvinnor i LVM-vården belyst hur rättstillämpning använt argument från 

Socialstyrelsen (2007) att kvinnan riskerar psykisk ohälsa om hennes missbruk orsakar 

skador på det ofödda barnet, vilket återfanns i en av domarna; 

 

(7) “Hon utsätter sig för en hälsofara, och enligt förarbetena finns det även en psykisk faktor 

där man menar att om den gravida kvinnan fortsätter missbruket kan det ge skuldkänslor om 

barnet skadas”.  

 

Som vi tidigare redovisat i kapitel fyra utifrån SOU (2011:35) kan det finnas andra legitima 

orsaker för ett omhändertagande under en graviditet, vilket nedanstående citat visar genom att 

graviditeten framkommer som en möjlig komplikation för kvinnans hälsa vid ett fortsatt 

missbruk och därigenom kan ett ingripande vara aktuellt med hänsyn till skydd av kvinnans 

egen hälsa i enligt med 4 § 3 stycket. a) LVM. 

 

(8) “Risken för återfall i missbruk uppfattas som överhängande och därmed finns omedelbar 

livsfara genom graviditetskomplikationer som missfall samt lokala och generella 

infektioner.”  

 

 

8.2.1 Risk att det ofödda barnet skadas 

Risk för att det ofödda barnet skadas har vi uppmärksammat som ett tema som rör det 

enskilda barnets intresse, främst genom att det kopplas gentemot kvinnans motivation att 

avbryta sitt missbruk som vi skildrat i 8.1. Att barnets utsatthet i situationen belyses kan 

återkopplas till Socialdepartementets promemoria (Ds 2009:19) som skildrar att den 

återkommande diskussionen om hur det ofödda barnet påverkas av moderns missbruk kan ses 

som ett samhälleligt önskemål om förändring;  
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(9) “XX är gravid och det finns risk för fosterskador om hon inte får behandling för sitt 

missbruk”.  

 

10) “Det finns en risk för att infektionen går över till det ofödda barnet, om behandling inte 

sätts in senast vecka 19.” 

 

I materialet framkom även ett citat som belyser att barnet inte skadas till följd av kvinnans 

missbruk och där kvinnan motiverade att socialnämnden skulle avslå begäran om LVM då 

barnet var friskt;  

 

(11) “XX som föddes datum XX är fullt frisk och visar inga tecken på abstinens eller andra 

biverkningar till följd av hennes leverne.”.   

 

I diskussionen är det viktigt att både belysa det faktum att alla barn inte föds med skador som 

följd av kvinnans missbruk, men det finns fortfarande en betydande risk. Det framkommer 

som skildrats i kapitel att graviditeten innehåller kritiska tidpunkter som vid missbruk kan 

riskera graviditetens gång, hämma den “normala” fosterutvecklingen och ge bestående 

nedsättningar hos barnet. Variationer förekommer beroende på individuella sårbarheter och 

genetiska aspekter, samt beroende av preparat (SOU 2011:35). Detta kan även genom studier 

ge upphov till att kvinnans psykiska hälsa påverkas negativt genom att det är hennes eget 

beteende som har orsakat skadorna på barnet (Socialstyrelsen, 2007).  

 

Det framställs i en studie från Reitan och Weding (2012) att missbrukande kvinnor tenderar 

att fort bli gravida igen efter den senaste fullt gångna graviditeten. Utifrån materialets 

begränsningar kan vi inte göra en kvalificerad uppskattning gällande tidigare graviditeter då 

vi saknar en tydligare kännedom om kvinnornas bakgrund, men vidare i de 16 domar vi valt 

att analysera går det att tyda att tidigare graviditet benämns i utredningar;  

 

(12) Hon avslutade behandlingen när hon blev gravid med sitt andra barn och avstod sedan 

helt från droger under sex månaders tid. 

 

Vidare går det att tyda att det finns en återkommande oro hos kvinnan för barnets hälsa i de 

domar vi studerat; 
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(13) “Hon vill till Rönneholm så snart som möjligt eftersom det är kaotiskt på SIS-hemmet, 

hon blir stressad och orolig och det är inte bra för barnet.”. 

 

Som ovan skildrat får det ofödda barnet ett visst utrymme i domarna, ibland genom att 

graviditeten benämns som ett fysiskt tillstånd hos kvinnan, men även i ett fåtal domar som en 

egen person med tillhörande behov som utsätts för risker i samband med kvinnans missbruk. 

Här uppkommer även det etiska dilemmat vilket är en del som vi vill kunna belysa i vår 

studie genom att det ofödda barnet inte har någon rättslig ställning och således kan inte 

förvaltningsrätten ta hänsyn till det faktum att det ofödda barnet riskerar att skadas; 

 

(14) “Av förarbetena till lagen (prop. 1987/88:147 s.51) framgår att ofödda barn inte 

innefattas i begreppet närstående enligt 4§ 3c (LVM).”  

 

Socialnämnden fick bifall i majoriteten av de studerade domarna, även för de kvinnor som 

lyckats vara drogfria under en längre tidsperiod. I domarna benämns det kortfattat tidigare 

preventiva insatser kopplat till den gravida kvinnans missbruk. Dock går det inte att göra en 

bedömning till vilken grad som de preventiva insatserna har verkställts innan ansökan om 

LVM genom att vi inte har tagit del av socialtjänstens egna material rörande den enskilda 

gravida missbrukande kvinnan. Däremot går det att göra en försiktig tolkning av att de 

paternalistiska handlingarna har en väldig stor inverkan mot självbestämmanderätten och 

vilka insatser som ges, vilket vi redovisat tidigare i 6.1. 

 

 

8.3 Slutdiskussion av analys och resultat 

Analysen av de 16 domar som studerats visar på att den gravida missbrukande kvinnans 

rättigheter väger tyngre i förvaltningsrätter än det ofödda barnets, genom att kvinnan räknas 

till en juridisk, levande person. Även om riskerna för det ofödda barnet benämns i domarna 

finns det idag inga juridiska möjligheter att kunna ta hänsyn till de negativa påföljderna som 

kvinnans missbruk kan ge till det ofödda barnet i ett domstolsavgörande. Det går genom ett 

intersektionellt perspektiv att synliggöra återkommande mönster där den missbrukande 

kvinnan ses och behandlas som ”avvikande” i jämförelse med den förväntande bilden av hur 

hon som både kvinna och förälder bör vara. Barnet och en stadig relation till sin 
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make/sambo/pojkvän är två återkommande faktorer som har applicerats till kvinnan som en 

förstärkning i att vilja förändra sitt beteende (SOU 2011:35) och möta samhällets bild av en 

”normal” kvinna och förväntas alltid prioritera sitt barn och ha en vilja till att leva upp till 

bilden av en ”god” moder. För den missbrukande mannen finns inte dessa förväntningar och 

föräldraskapet eller barnet används inte som en faktor till motivering för att avsluta 

missbruket (Staaf, 2004). 

 

Vidare går det att göra ytterligare en tolkning av resultatet genom att anlägga det 

intersektionella perspektivet att förvaltningsrätten och socialnämnden placerar kvinnan i en 

underordnad roll genom att mannen nästintill blir en förmyndare över hennes missbruk och 

chanserna till att avsluta det pågående beroendet. Att kvinnan befinner sig i en stadig, 

heterosexuell relation är en väg till att uppnå den förväntade kvinnorollen och därigenom 

uppfylla en samhällelig tro på att detta bidrar till en väg mot nykterhet. 

 

De paternalistiska handlingarna från samhället har en betydande roll i kvinnans missbruk 

genom att de har befogenheterna att rättsligt ge påföljder till det beteendet som inte 

förespråkas när kvinnan inte uppfyller de skyldigheter hon har till samhället (Hirdman, 2001) 

i rollen som kvinna och kommande rollen som förälder. De föreställningar som är kopplade 

till föräldrarollen är en stark motivation till att kvinnan ska kunna uppnå en missbruksfri 

tillvaro eftersom det förväntas av kvinnan att självmant vilja ge upp sitt missbruk till förmån 

för barnets risk för skador. Den paternalistiska inställningen till tvångsvård går även att 

koppla till den normaliseringsprocess som samhället formar till beslutsfattande hos den egna 

individen. Så länge beslutsfattandet är av ”god” karaktär och enligt de normer som är 

uppsatta så får den enskilda fatta sitt eget beslut (Palm, 2017). När inte besluten är av den 

karaktär som är önskvärd så finns det ett behov för samhället att skydda sina medborgare och 

verka för deras vällevnad vilket utmynnar i att samhället träder i kraft och tar över den 

enskildes rätt till beslutsfattandet (Swärd & Starrin, 2006).  

 

Att graviditeten benämns på något sätt i alla de domar som studerats, kan efter analysen 

tänkas vara ett sätt för socialnämnden att förstärka allvaret av att kvinnan missbrukar 

samtidigt som hon är gravid. Genom att det ofödda barnet inte kan benämnas som en 

närstående, går det att göra en försiktig tolkning efter analyserat domarna att det uppstår ett 

etiskt dilemma när rätten enbart kan fatta lagstiftade beslut utan etiska avvägningar (Staaf, 

2019).  
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Vi observerade att kvinnornas hälsa, främst den psykiska var en betydande faktor i 

beslutsmotiveringen. Som tidigare benämnts i 5.2 är psykisk ohälsa förknippat till kvinnans 

norm och kan vara en anledning till att förvaltningsrätten förstärker vårdbehovet frekvent, 

även om kvinnan inte har en diagnostiserad psykisk sjukdom. Genom Reitan och Weding 

(2012) går det att diskutera kring att socialnämnden faktiskt tar riskerna för det ofödda barnet 

hälsa och kommande utveckling på allvar i enlighet med barnkonventionen artikel 6, vilket är 

kopplat till vår första frågeställning. Detta genom att trycka på kvinnans hälsa istället då det 

ofödda barnet inte har någon rättslig handlingsförmåga vilket vi problematiserat i 4.4. Detta 

kan även kopplas till det paternalistiska tänkandet om samhällets vilja att skydda och verka 

för vällevnad för sina medborgare (Swärdh & Starrin, 2006) där skyddet även medräknas för 

det ofödda barnets trots att det inte går att benämna som en närstående. 
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9. Kritisk reflektion 

Med stöd av paternalism synliggörs samhällets yttersta makt vid ett tvångsomhändertagande, 

både vid utformningen av lagstiftningen samt dess rättstillämpning över individens 

självbestämmande. Med andra ord, samhället vet bättre än den gravida missbrukande kvinnan 

och övertar beslutsrätten gällande vilket beteende som är rätt eller fel. Samtidigt kvarstår en 

återkommande fråga gällande tvångsvård - vad vore alternativet? Ett minskat samhälleligt 

ingripande skulle stärka kvinnors självbestämmanderätt, samtidigt som samhällets ansvar att 

tillgodose den enskildes rättigheter och behov förskjuts till kvinnan som blir ansvarig för sitt 

eget vårdbehov samt skydd av det ofödda barnet. 

 

I detta etiska och juridiska gränsland tog Socialdepartementet (Ds 2009:19) ställning och lade 

fram ett förslag till att utöka nuvarande LVM-lagstiftning till förmån för det ofödda barnets 

hälsa och utveckling. Lagförslaget togs inte vidare men regeringen förde frågan till att istället 

beröra huruvida tvångslagarna LVM och LPT vore förenliga. Genom att statens utformning 

av lagar påverkar den enskilda både rättsligt och socialt skulle en sådan ändring kunna tolkas 

som att samhället anser det finnas en koppling mellan psykisk ohälsa och missbruk, vilket 

även framkommer i vår studie att den gravida kvinnans missbruk ofta förklaras genom 

psykisk ohälsa. 

 

Kopplingen mellan graviditet och psykisk ohälsa belyser även Reitan och Weding (2012) i 

sin studie som visar att rättstillämpningen i viss mån använder graviditeten som ett argument 

för ett tvångsomhändertagande, då hennes beteende kan tyda på psykisk ohälsa eller ett så 

pass allvarligt missbruk att skäl för LVM föreligger. Detta resonemang skapar och tenderar 

till en rättspraxis där gravida missbrukande kvinnor utan lagreglering ändå 

tvångsomhändertas enligt LVM (Reitan & Weding, 2012). Diskussionen har även 

återkommit till föräldraskap och kvinnors motivering till att avsluta sitt missbruk till förmån 

för att skydda sitt barn eller inte. Om vi skulle se på ofödda barn med det framtidsperspektiv 

som Socialdepartementet (Ds 2009:19) skildrar, ställs frågan på sin spets då missbruket 

medför en överhängande risk att barnet kommer skadas och inte kunna med sin fulla potential 

ta till sig de rättigheter som kommer i samband födseln.  

 

Barnkonventionen fastslår att barn har rätt till liv, utveckling och överlevnad, samt att barnets 

bästa alltid ska vara vägledande i ärenden som rör barn. Vidare poängterar konventionen att 
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samhället till sin yttersta förmåga ska skydda barn från effekterna av vuxnas 

narkotikamissbruk där skador under graviditeten belyses som ett problem (Unicef Sverige, 

2008). Därigenom skapas en återkommande komplex situation då barnet är inneboende i 

kvinnans kropp, som per definition i motsats till det ofödda barnet har en absolut rätt till 

integritet. En utökning av LVM skulle kunna tolkas som ett ställningstagande från samhället 

gällande när livet börjar och därigenom vems rättigheter som ska ges företräde. I och med att 

varje konventionsstat själva har möjlighet att avgöra när livet beaktas som skyddsvärt skulle 

det vid en utökning kunna innebära negativa konsekvenser på andra områden, exempelvis 

abortlagstiftningen som markerar kvinnans rätt till självbestämmande. 

 

Att utöka LVM skulle som studien påvisat medföra ett ökat skydd för det ofödda barnet, men 

hur mycket kan egentligen lagstadgas bort till förmån för någon annan? Dessa frågor och 

tankar som berörs i denna problematik är mer djupgående än lagtext och nationella 

förhållningar, det väcker existentiella och etiska frågor som när ett liv börjar och i vilket 

stund man blir en människa med rättigheter. Det skapar även frågor som rör moraliska och 

juridiska aspekter rörande när tvångsomhändertagande är nödvändigt till förmån för det 

ofödda barnet, ska även de kvinnor som exempelvis röker eller tar ett glas vin på 

fredagskvällen vara föremål för den utökade lagstiftningen? Gällande detta funderar vi på om 

barnkonventionens inkorporering i svensk lagstiftning kommer ha betydelse för det ofödda 

barnets rättsliga ställning i framtiden. 

 

Svaret enligt oss är att det inte går att markera en sådan gränsdragning genom att det varken 

finns en enkel eller universell lösning på det etiska och juridiska dilemmat som uppstår, det 

är mer komplext än så. Frågan om lagen kan formas till förmån för det ofödda barnets behov 

samtidigt som den gravida missbrukande kvinnans rättigheter tas i beaktning behöver dock 

synliggöras mer och diskussionen behöver hållas vid liv, vilket vi hoppas att vår studie kan 

bidra till. 
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10. Framtida forskning och slutord 
Genom att det inte blev en utökning av LVM framställs vikten av preventiva insatser för att 

förbättra förutsättningarna för gravida missbrukande kvinnor och det ofödda barnet. Bland 

annat genom kunskapsutveckling och specialiserade insatser som idag är bristfälliga (SOU 

2011:35; Socialstyrelsen, 2007). Grundat i detta är vår förhoppning genom att belysa det 

etiska och juridiska dilemmat som uppstår mellan den gravida missbrukande kvinnan och det 

ofödda barnet även ska leda till fortsatta studier. Vi har under arbetet uppmärksammat två 

områden som skulle kunna föra diskussionen framåt. Det ena är hur frivilliga insatser ska 

utformas i ett tidigt skede under graviditeten för att vara bäst anpassad till både kvinnan och 

det ofödda barnets behov. Detta ser vi som en möjlighet att stödja kvinnan samt minska risker 

att barnet tar skada av ett fortgående missbruk. Den andra är att vidare undersöka hur en 

eventuell sammanslagning mellan LVM och LPT skulle påverka förutsättningarna för den 

gravida missbrukande kvinnan och det ofödda barnet.  

 

Till sist vill vi göra läsaren medveten om en eventuell tolkningsbias då vi som kvinnor och 

föräldrar kan ha en förförståelse över den förväntade kvinno- och föräldrarollen. Samt våra 

erfarenheter som yrkesverksamma inom socialtjänsten kan ha påverkat vår tolkning och 

analys av studien.  
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