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Sammanfattning 

Varje år tvångsvårdas flera hundra personer enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 

(LVM). Vården har bland annat kritiserats för att vara mer förvaring än behandling och 

utfallsstudier visar att majoriteten av de som genomgår vård enligt LVM fortsätter missbruka 

efter utskrivning. Vi har studerat om socialsekreterare upplever att deras inställning till 

vården samt erfarenheter av vårdens utfall påverkar deras bedömningar i utredningar enligt 

LVM. Genom att intervjua socialsekreterare och analysera det insamlade materialet 

tillsammans med aktuellt forskningsområde har vi kommit fram till att det finns delade 

meningar om erfarenheternas och inställningens påverkan. Analysen har med hjälp av 

maktteori även visat att socialsekreterare befinner sig i en kontext av makt i olika former och 

att Lagen om vård av missbrukare i vissa fall rymmer ett visst tolkningsutrymme.   

 

Nyckelord: bedömning, LVM, maktteori, missbruk, socialsekreterare, tvångsvård  
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1. Inledning 

Det dricks mer alkohol i Europa än i andra världsdelar och den svenska 

alkoholkonsumtionen har ökat påtagligt sedan inträdet i Europeiska Unionen 1995 (Wirbing 

& Ortiz 2014). Varje år genomgår dessutom tusentals personer i Sverige insatser i syfte att 

behandla mer eller mindre allvarliga missbruks- eller beroendeproblem. Majoriteten av de 

som söker hjälp för alkohol- eller drogproblem vänder sig till hälso- och sjukvården eller till 

socialtjänsten. Insatserna som erbjuds av kommun och landsting är i regel frivilliga och ett 

led i myndigheternas ansvar enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Personer med mycket allvarliga missbruks- eller 

beroendeproblem kan istället vårdas med stöd av Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 

(SFS 1988:870) (LVM) och därmed utsättas för tvingande vård. Missbruk och beroende 

uppmärksammas inte specifikt i Hälso- och sjukvårdslagen, men hälso- och sjukvårdens 

uppdrag är att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar till vilket missbruk och 

beroende av alkohol eller narkotika (substansbrukssyndrom) räknas (Socialstyrelsen, 2017). 

I Socialtjänstlagen finns det däremot särskilda bestämmelser om det ansvar kommunernas 

socialtjänst har för personer med missbruks- och beroendeproblem. Socialtjänsten har både 

ett allmänt ansvar för att arbeta förebyggande och ett särskilt ansvar för att aktivt sörja för 

att den enskilde ska få den vård som behövs för att komma ifrån sitt missbruk (SFS 

2001:453).  

  

Hur ett problematiskt förhållande till droger inklusive alkohol ska definieras kan det råda 

delade meningar om och de begrepp som används i sammanhangen är ofta kopplade till olika 

verksamheter och yrkesgrupper. I svensk sjukvård används vanligen diagnossystemet 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) eller 

i vissa fall Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) för att definiera 

olika tillstånd. I den senaste versionen av DSM (DSM-5) ska missbruks- och 

beroendediagnoserna ersättas av det mer samlade begreppet substansbrukssyndrom 

samtidigt som begreppet substansberoende används i den nu aktuella versionen av ICD 

(ICD-10). Inom socialtjänsten görs det däremot inga diagnostiska överväganden i praktiken 

såvida det inte behövs för ett eventuellt samarbete med hälso- och sjukvården 

(Socialstyrelsen, 2017). I Socialtjänstlagen och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 

används begreppet missbruk men det saknas tydlig definition av vad missbruk innebär. Det, 

menar till exempel Arlebrink (2005), innebär att utrymmet för egna tolkningar är stort.  
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Ramstedt, Sundin, Landberg och Raninen (2014) skriver att cirka 318 000 personer i Sverige 

bedömdes vara beroende av alkohol år 2014. Samtidigt bedömdes cirka 45 000 personer vara 

beroende av narkotika. Det innebär att prevalensen för alkoholberoende ligger lite högre (4.2 

procent) i Sverige än den gör i till exempel USA (3.8 procent), och samtidigt lite lägre än 

den gör i Norge med 6.6 procent. Den 1 november 2016 genomgick 10 627 personer i 

Sverige någon form av individuellt behovsprövad frivillig insats till följd av missbruk eller 

beroende (Socialstyrelsen, 2018a). Enligt Socialstyrelsen (2018b) utfördes 2400 av de 

frivilliga insatserna på institutioner. Vid samma tidpunkt vårdades 384 personer enligt LVM 

på institutioner drivna av Statens institutionsstyrelse (SiS-institutioner) med anledning av 

allvarliga missbruks- eller beroendeproblem. 

 

1.1 Bakgrund 

I Sverige trädde Lag om behandling av alkoholister (SFS 1913:102) i kraft år 1916 och 

utgjorde därmed den första nationella reella tvångslagstiftningen för personer med 

missbruks- eller beroendeproblem. År 1955 ersattes lagen med Lag om nykterhetsvård (SFS 

1954:579), bland annat med anledning av att den tidigare lagen kritiserats för att fokusera 

mer på samhällets behov än på individens behov. Nykterhetsvårdslagen blev dock kritiserad 

för att kombinera tvingande åtgärder med frivilliga åtgärder och så småningom infördes 

Socialtjänstlagen (SFS 1980:620) som en ramlag helt baserad på frivillighet. I samband med 

det ersattes dessutom den tidigare tvångslagstiftningen med Lag om vård av missbrukare i 

vissa fall (SFS 1981:1243) eftersom lagstiftaren menade att enbart frivilliga insatser inte var 

tillräckligt för vissa personer med allvarliga missbruks- eller beroendeproblem. Lagen om 

vård av missbrukare i vissa fall har sedan granskats, utretts och reviderats ett flertal gånger 

men det går fortfarande att urskilja tydliga drag från första upplagan på området från 1913 

(Israelsson, 2013). 

  

När det gäller Sveriges kommuners syn på vård enligt LVM framgår av en studie (SOU 

2004:3) att 95 procent av socialnämnderna anser att LVM är ett nödvändigt inslag i svensk 

missbruksvård. Nästan samtliga, närmare bestämt 99 procent, anser dessutom att 

tvångsingripande är berättigat om det syftar till akut livräddning. Enligt samma 

undersökning anser socialsekreterare som handlägger dessa typer av ärenden att deras 

klienters akuta, livräddande behov tillgodoses genom vård enligt LVM. Socialsekreterare är 

i allmänhet däremot inte nöjda med det motivationsarbete som de statliga LVM-

institutionerna ska bedriva i syfte att den enskilde ska acceptera frivilliga insatser. Flera 
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studier (Bergmark, 1994; Berglund & Ågren, 1987; Gerdner, 2000 & Sallmén, 1999) har 

dessutom visat att utfallet vad gäller nykterhet/drogfrihet för personer som vårdats på samma 

institution frivilligt respektive ofrivilligt inte skiljer sig nämnvärt. Inte heller studier som 

ämnat studera effekten av vård enligt LVM, genom att jämföra personer som vårdats enligt 

LVM med personer i liknande situation som inte vårdats enligt LVM, har lyckats urskilja 

några nämnvärda skillnader i utfallet (Gerdner, 2004a & Kronberg, Berglund & Thornqvist, 

2001). Sammantaget visar dock utfallsstudier att andelen personer som förbättras efter 

avslutad vård enligt LVM ökar, andelen dödsfall ett år efter utskrivning har samtidigt varit 

oförändrad över en längre tid. Det indikerar således att utfallet av vård enligt LVM 

förbättrats för många, men inte för alla (SOU 2004:3). 

  

När det gäller om en person ska genomgå tvingande vård med stöd av LVM är det 

socialnämnden som efter utredning och bedömning initierar processen och inger en ansökan 

till Förvaltningsrätten som sedan fattar beslut i frågan (Gustafsson 2005). Arlebrink (2005) 

för fram att socialsekreterare i utredningar ofta grundar sina bedömningar på yttre 

omständigheter eftersom det saknas en vedertagen norm för vad begreppet missbruk 

omfattar i socialrätten. Socialstyrelsen har i omgångar publicerat nationella riktlinjer för 

vägledning vid arbetet med personer med missbruks- eller beroendeproblem 

(Socialstyrelsen, 2017), men eftersom lagen i sig är oförändrad kvarstår ett visst 

tolkningsutrymme för socialsekreterare. Vissa grupper i samhället döms till exempel sällan 

till vård enligt LVM trots att de kan ha ett missbruk av lika svår grad som de som döms till 

tvångsvård har, menar Arlebrink (2005) och Israelsson (2013).  

 

1.2 Problemformulering 

Mot bakgrund av tolkningsutrymmet som redogjorts för bör det undersökas vad 

socialsekreterare i praktiken beaktar i en utredning enligt LVM. Det bör med tanke på utfallet 

beträffande nykterhet/drogfrihet av vård enligt LVM likaså undersökas om socialsekreterare 

upplever att det påverkar deras bedömningar i LVM-utredningar. Genom att intervjua ett 

antal socialsekreterare bör det gå att få önskvärd, djupare förståelse för resonemanget i 

utredningar enligt LVM. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att studera om socialsekreterare upplever att deras inställning till LVM samt 

erfarenhet av utfallet beträffande nykterhet/drogfrihet efter avslutad tvångsvård påverkar 

deras bedömningar i utredningar enligt LVM. De frågeställningar studien ämnar besvara är:  

 

• Vad beaktas vid bedömning i en utredning enligt LVM? 

• Vad har socialsekreterare för erfarenheter av utfall gällande nykterhet/drogfrihet av 

vård enligt LVM och vad har de för inställning till tvångsvården? 

• Upplever socialsekreterare att deras resonemang i LVM-utredningar påverkas av 

deras inställning till LVM samt tidigare erfarenheter av utfallet gällande 

nykterhet/drogfrihet efter avslutad tvångsvård? 

2. Forskningsområde 

I avsnittet nämns och redovisas tvångslagstiftning för personer med missbruks- och 

beroendeproblem internationellt respektive utfall av sådan vård. Vidare presenteras kort 

framväxten av svenska LVM tillsammans med centrala paragrafer i aktuell lagstiftning samt 

några av de studier som genomförts angående utfall av vården. Avsnittet avslutas med en 

redogörelse för dilemman som kan uppstå vid handläggning av LVM-ärenden samt kritik 

forskare framfört mot vård enligt LVM.  

 

2.1 Tvångsvård i en internationell kontext 

Enligt Israelsson, Nordlöf och Gerdner (2015) finns det internationella fördrag om rätten till 

hälso- och sjukvård, vilka även täcker hur arbetet med personer med missbruks- och 

beroendeproblem ska utföras. Rätten till sjukvård kan också potentiellt innebära risk för 

tvångsvård i fall då personens hälsotillstånd är gravt påverkat och vård på frivillig grund 

bedöms otillräckligt. De internationella fördragen är dock relativa vilket resulterar i att varje 

land har möjlighet att bestämma vårdens utformning. Enligt de internationella fördragen om 

rätten till hälso- och sjukvård måste ett beslut om tvångsvård ha stöd i nationell lagstiftning 

och den nationella lagstiftningen måste respektera de mänskliga rättigheterna. Dessutom 

menar Israelsson et al. att insatsen måste stå i proportion till den fara missbruket eller 

beroendet kan utgöra för individens hälsa. 
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För att få fram aktuell litteratur angående utfall av tvångsvård internationellt och nationellt 

har vi bland annat använt oss av databaserna PsycINFO, PsycARTICLES, Sociological 

Abstracts samt LIBRIS och vi har sökt på tvingande vård i kombination med effekt, resultat 

och utfall. Forskningsrapporter har också eftersökts på Statens institutionsstyrelses (SiS) 

hemsida. Inför och vid sökningarnas genomförande konsulterades bibliotekarie vid 

Mittuniversitetet. Efter gedigna litteratursökningar kan vi konstatera att nyare primärstudier 

angående utfall beträffande nykterhet/drogfrihet efter tvångsvård de facto saknas men att det 

däremot finns ett antal systematiska översikter på ämnet. En orsak till detta kan, som Dore, 

Sinclair och Murray (2015) samt Klag, O´Callaghan och Creed (2005) förklarar, vara att det 

generellt är svårt att studera utfall av tvångsvård eftersom det vanligtvis saknas jämförbara 

kontrollgrupper, och om jämförelser görs så görs det med frivilligt vårdade. De studier som 

trots det genomförts har många gånger studerat en relativt liten population och visar 

dessutom tvetydiga resultat (Burke & Gregoire, 2007). 

 

Burke och Gregoire (2007) förklarar att flera studier (Anglin & Hser, 1990; Leukefeld & 

Tims, 1988 & Miller & Flaherty, 2000) redovisar att utfallet för personer som blivit dömda 

till tvångsvård är bättre än för personer som genomgått frivillig vård för missbruks- och 

beroendeproblem. Andra studier (Allan, 1987; Brizer, Maslansky & Galanter, 1990 & 

Simpson & Friend, 1988) redovisar tvärtom ingen påtaglig skillnad mellan utfall av 

tvångsvård och utfall av frivillig vård. Burke och Gregories egen studie angående utfall av 

tvångsvård visar att 72 procent av de som medverkat i uppföljningsintervjuer uppgett att de 

inte brukat alkohol eller andra droger 30 dagar efter utskrivning. Studien redovisar att det 

dessutom visat sig vara 2.8 gånger mer sannolikt att de som genomgått tvångsvård avstår 

från alkohol och andra droger sex månader efter utskrivning än de som genomgått frivillig 

vård. 

  

Werb et al. (2016) har genomfört en systematisk översikt angående effekten av tvångsvård 

och även de menar att det behövs mer forskning på ämnet. Werb et al, till skillnad från Burke 

och Gregoire (2007), menar dock att det är vård på frivillig grund som ger bäst resultat. 

Enligt Werb et al. saknas det belägg för att personer med missbruks- och beroendeproblem 

uppnår en positiv förändring av att genomgå tvångsvård. Majoriteten av de nio studier som 

granskats redovisar att det inte går att urskilja någon positiv förändring för dem som 

genomgått tvångsvård och två studier visar att tvångsvården i själva verket lett till negativ 

förändring. 
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Uchtenhagen et al. (2008) redovisar vidare resultatet av sin utfallsstudie angående 

tvångsvård vid drogmissbruk, utförd i fem europeiska länder. Uchtenhagen et al. för fram att 

det inte finns någon signifikant skillnad på utfallet för personer som genomgått tvångsvård 

och personer som genomgått frivillig vård. Oberoende av om en person genomgått frivillig 

eller tvingande vård så visar studiens resultat att bruket av droger minskat efter vårdperioden 

och att även den psykiska och fysiska hälsan parallellt förbättrats. Det, menar Uchtenhagen 

et al., bevisar att tvångsvård och frivillig vård är lika effektivt. Dessutom visade sig 

skillnader gällande utfallet vara mer påtagliga mellan de olika länderna än mellan olika typer 

av vård inom länderna, vilket Uchtenhagen et al. kopplar ihop med ländernas generella sätt 

att arbeta med drogmissbruk. Viktigt att konstatera är dock att bortfallet vid de olika tiderna 

för uppföljning gick från 32 procent efter sex månader till 47 procent efter 18 månader. 

Uchtenhagen et al. konstaterar att det höga bortfallet kan skapa en negativ effekt vilket 

försvårar möjligheten att skapa en säker bild av hur utfallet ser ut.  

 

2.2 LVM i en svensk kontext   

Som tidigare presenterats kan Sveriges lagstiftning beträffande tvångsvård av personer med 

missbruks- och beroendeproblem härledas till tidigt 1900-tal och fokus har gått från att 

skydda samhället till att skydda enskilda individer. Runquist (2012) förklarar vidare att den 

första versionen av LVM (SFS 1981:1243) inte heller var tvingande och att Länsstyrelsen 

som då utredde och ansökte om vård enligt LVM därmed inte hade skyldighet att ansöka om 

tvångsvård även om någon ansågs vara i behov av det. Dagens LVM (SFS 1988:870) är 

däremot tvingande och det framgår att de kommunala socialnämnderna, som sedan år 1994 

har ansvar för utredning och ansökan om vård enligt LVM, ska ansöka om tvångsvård om 

lagens rekvisit är uppfyllda. Enligt lagen är dessutom andra myndigheter som regelbundet 

träffar personer med missbruks- eller beroendeproblem skyldiga att anmäla till 

socialnämnden om de misstänker att någon kan antas vara i behov av omhändertagande 

enligt LVM. Runquist (2012) exemplifierar att anmälningsskyldigheten till exempel 

omfattar polismyndigheten, försäkringskassan och i viss mån även läkare inom hälso- och 

sjukvården. 

 

I 4 § LVM återfinns rekvisiten för tvångsvård i form av en generalindikation samt tre 

specialindikationer. Generalindikationen säger att tvångsvård ska beslutas om någon på 

grund av fortgående missbruk är i behov av vård för att komma ur sitt missbruk, vårdbehovet 

inte kan tillgodoses på frivillig väg och någon av de tre specialindikationerna uppfylls. Den 
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första specialindikationen fokuserar på personens hälsotillstånd och den andra 

specialindikationen fokuserar på personens sociala tillstånd och har enligt regeringens 

proposition (1987/88:147) intentionen att fånga upp yngre personer. Den tredje 

specialindikationen fokuserar i sin tur på fara för skador hos den enskilde eller fara för 

anhöriga. Socialnämnden har enligt 13 § LVM dessutom, om rättens beslut inte kan avvaktas 

och om det är sannolikt att personen kan beredas vård enligt LVM, möjlighet att fatta beslut 

om så kallat omedelbart omhändertagande. Beslutet fattas i sådant fall i en mer eller mindre 

akut situation och ska i princip verkställas omedelbart. Det är dock ett interimistiskt beslut 

vilket innebär att Förvaltningsrätten i nästa skede ska ta ställning till om beslutet ska 

fastställas eller upphävas (Runquist, 2012). I 3 § LVM återfinns vidare syftet med 

tvångsvården och det framgår att vården ska motivera personer med missbruks- eller 

beroendeproblem till att frivilligt medverka till fortsatt behandling. Det innebär alltså 

kortsiktigt att personen ska vilja ta emot hjälp och långsiktigt att personen ska bli fri från sitt 

missbruk eller beroende. Samtidigt leder vården dessutom till att personens fortgående 

missbruk avbryts (Gustafsson, 2005).  

 

Som tidigare poängterats är det svårt att genomföra studier angående utfall av tvångsvård 

och vi har utfört omfattande litteratursökningar för att finna forskning om ämnet. Det har 

visat sig saknas nyare primärstudier även angående utfall av vård enligt svenska LVM vilket 

innebär att de studier vi refererar till nedan är genomförda några år tillbaka i tiden. I Statens 

offentliga utredning (SOU 2004:3) framhålls dessutom att det helt saknas legala 

förutsättningar för optimala effektstudier av LVM-vård i Sverige. Med anledning av att 

socialnämnden ska besluta om tvångsvård när rekvisiten i 4 § LVM är uppfyllda, finns det 

ingen möjlighet att jämföra en grupp individer som genomgått tvångsvård med en likvärdig 

grupp som inte genomgått tvångsvård. Problemen för genomförandet av studier angående 

utfall av vård enligt LVM överensstämmer alltså med problemen angående studier av utfall 

av tvångsvård internationellt. 

 

Gerdner (2004b) har sammanställt och granskat resultatet av 32 tidigare studier som på olika 

sätt ämnat undersöka utfall av vård enligt LVM. Studien definierar bland annat utfallsmått i 

form av förbättring vad gäller missbruk och total nykterhet/drogfrihet. Sammanfattningsvis 

visar studien att 30 procent av de som under åren 1982-2000 vårdats enligt LVM visat en 

genomsnittlig förbättring vad gäller missbruk. Andelen låg i början av tidsperioden på 26 

procent och har sedan ökat till drygt 38 procent vilket visar en positiv utveckling. Även 
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andelen som uppnått det strängare kravet helnykterhet/drogfrihet har ökat från drygt fem 

procent vid tidsperiodens början till knappt 14 procent vid tidsperiodens slut och landar på 

nio procent i genomsnitt (Gerdner, 2004b).  

 

Bergmark (1994) samt Berglund och Ågren (1987) har studerat utfallet av vård enligt LVM 

för intagna på ett specifikt behandlingshem (numera SiS-institution). Bergmarks studie 

redovisar att 16 procent av de tillfrågade levde ett liv helt utan missbruk från 

utskrivningsdatum och sex månader framåt och att 42 procent tvärtom hade ett kontinuerligt 

missbruk under samma tidsperiod. Övriga procent hade missbrukat alkohol eller narkotika i 

början av de sex månaderna efter utskrivning alternativt i slutet av de sex månaderna. 

Berglund och Ågrens studie redovisar ett liknande resultat och jämför dessutom utfall av 

vård enligt LVM med utfall av frivillig vård. Studien redovisar att 36.5 procent av de som 

genomgått frivillig vård avstått från droger i en månad före uppföljning, vilket skedde cirka 

sex månader efter utskrivning. Motsvarande siffra för personer som vårdats enligt LVM 

visade sig vara 30 procent. 

 

Ytterligare en studie (Gerdner, 2004a) för fram att fyra av tio personer fått en generellt 

förbättrad situation efter avslutad vård enligt LVM. Samma studie visar att 58 procent av de 

som genomgått LVM-vård minskat sin vårdtid året efter avslutad tvångsvård jämfört med 

året innan tvångsvården. Samtidigt ökade andra sin vårdtid efter avslutad tvångsvård, vilket 

tyder på att missbruks- och beroendeproblem antingen förbättras påtagligt eller tvärtom 

försämras efter utskrivning. Även Berglund och Ågren (1987) har studerat 

vårdkonsumtionen för personer som genomgått vård enligt LVM och samtidigt gjort en 

jämförelse med personer som genomgått frivillig vård. Vid uppföljning sex månader efter 

utskrivning visade sig sju procent av de som genomgått frivillig vård erhålla någon typ av 

behandling relaterad till missbruk, respektive 21.7 procent av de som genomgått vård enligt 

LVM.   

 

2.3 Handläggning av LVM-ärenden 

Runquist (2012) och Ekendahl (2004) belyser att LVM ska agera sistahandsåtgärd och i 

princip inte aktualiseras förrän frivilliga insatser prövats och ansetts verkningslösa. 

Ekendahl förklarar dock att LVM också kan vara aktuellt trots att någon säger sig vara villig 

att medverka till frivillig vård, i fall då personen till exempel inte lyckats genomföra vård på 

frivillig väg tidigare. Socialsekreterare kan således bedöma att en person mest troligt inte 
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har förmåga eller genuin vilja att genomgå frivillig behandling trots att personen uttrycker 

sådan ambition. Runquist lyfter bristen på precision i LVM och antyder att den är till 

nackdel, både ur rättssäkerhetsaspekt och ur tillämpningsaspekt. Lagen har dock inte enbart 

fått kritik för bristande rättssäkerhet och tvetydig tillämpning, kritik har även riktats mot 

tvångsvårdens etiska aspekter och dessutom mot utfallet av tvångsvården vilket presenterats 

ovan. Även Arlebrink (2005) och Tännsjö (1999) belyser etiska aspekter av vård enligt LVM 

och betonar bland annat begreppen autonomi och integritet. När någons frihet begränsas likt 

den görs under tvångsvård begränsas också personens autonomi avsevärt vilket generellt 

upplevs mycket kränkande. Även moraliska övergrepp i form av till exempel kränkningar 

av den personliga integriteten kan ge stora skadliga konsekvenser för enskilda individer 

menar Arlebrink. 

 

Svensson (2005) har genomfört en studie om relationer och meningsskapande mekanismer i 

socialtjänstens arbete med LVM och belyser bland annat socialsekreterares resonemang och 

tolkningsutrymme i LVM-utredningar. Enligt Svensson kan beslut om omhändertagande 

enligt LVM grundas på påtaglig, observerbar fakta men också på en sammanvägning av 

tillgänglig information och känslor hos socialsekreteraren. Relationen mellan klient och 

socialsekreterare har således stor betydelse eftersom den påverkar tolkningen av observerbar 

fakta och tillgänglig information. Det är dock administrativa riktlinjer och regelverk inom 

socialtjänsten som dominerar de faktiska besluten, klientens situation och behov tenderar att 

underordnas. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) belyser vidare att socialsekreterares 

tolkningar och bedömningar påverkas av rutiner och traditioner. Tolkningar och 

bedömningar påverkas dessutom både medvetet och undermedvetet av socialsekreterares 

erfarenheter, men socialsekreterare på samma arbetsplats tenderar att använda sitt 

handlingsutrymme relativt lika.  

 

2.4 Kritik mot vård enligt LVM  

I Statens offentliga utredning (SOU 2011:35) konstateras att det finns stora brister i kvalitén 

på vård enligt LVM, brister som riskerar att drabba både den enskilde och vårdens 

kostnadseffektivitet. Den vård och behandlingen som idag erbjuds saknar i många fall 

förankring i vetenskap och den är sällan baserad på beprövad erfarenhet. Det går även att 

urskilja stora skillnader bland SiS-institutionernas vårdinriktningar vilket resulterar i att den 

systematik och struktur som bör genomsyra vård enligt LVM minskat. Enligt Statens 

offentliga utredning saknar personal på institutionerna nödvändig kompetens gällande olika 
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behandlingsformer vilket ytterligare belyser en brist i vårdens utformning. Utredningen 

föreslår att det bör ställas krav på auktoriserade behandlingsinsatser för att tiden på SiS-

institution ska bli så effektiv som möjligt.  

 

2.5 Summering 

Vi tar från avsnittet angående aktuellt forskningsområde framförallt med oss att 

utfallsstudier beträffande tvångsvård i vissa fall redovisar tvetydiga resultat. Samtidigt 

konstaterar vi att en övervägande del av forskarna är överens om att majoriteten av de 

personer som döms till tvångsvård fortsätter missbruka efter utskrivning. Vi bär även med 

oss det tolkningsutrymme LVM enligt flera studier rymmer och den kritik forskare framfört 

mot vård enligt LVM.   

3. Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt att utgå från det teoretiska perspektivet maktteori och kommer nedan belysa för 

teorin centrala begrepp. Forskning angående makt utgår från många olika perspektiv och ger 

många olika definitioner av begreppet. Centrala frågor för maktforskning handlar bland 

annat om vilka som besitter makt och om vilka som borde besitta makt, samt om hur makt 

påverkar människor och om hur människor påverkar makt. Makt bör enligt Foucault (1982) 

inte förstås som något det går att förvärva, dela eller frånta, inte heller som en resurs eller ett 

privilegium utan utgörs istället av en relation mellan människor. Alla människor är bundna 

till ett maktnätverk och i maktnätverket kan en person antingen bli utsatt för makt eller utöva 

makt. Foucault förklarar vidare att det succesivt utvecklats en ny maktskepnad i form av 

staten. Staten beskrivs många gånger som en maktstruktur med fokus på samhällets behov 

men Foucault menar att statens makt är dubbel, inte minst i välfärdsstater. Statens funktion 

är både att hjälpa individer och att samtidigt kontrollera individer för att skapa social 

ordning, hjälpen som erbjuds kan således vara villkorad och syfta till att forma individen in 

i samhällets mönster. Eftersom en person som inte har möjlighet att hjälpa sig själv kan få 

hjälp och stöd men också bli nekad sin rätt till självbestämmande när makt utövas, utgör 

makt en produktiv kraft. Den produktiva kraften kan i sin tur vara ett uttryck för förtryck och 

begränsning, men också ha potential att möjliggöra (Foucault, 1982). 

 

Lipsky (2010) lanserade på 1980-talet begreppet street-level bureaucrat, på svenska översatt 

till gräsrotsbyråkrat, och menar att socialarbetare är de som genom myndighetsutövning 

direkt påverkar människors liv, inte lagstiftarna. Som gräsrotsbyråkrater ska socialarbetare 
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främja medborgares bästa och parallellt beakta lagar och regler. Många lagar och regler 

erbjuder samtidigt stort tolkningsutrymme menar Lipsky, vilket visar den makt 

socialsekreterare besitter i mötet med medborgare. Även Svensson (2005) framhåller att 

socialsekreterare har makt att tolka och bedöma en individs behov av hjälp, vilket kan skapa 

etiska och moraliska dilemman vid myndighetsutövning. 

 

Vi konstaterar att maktens dimensioner är högst påtagliga vid arbetet med handläggning av 

LVM-ärenden och har med anledning av det valt makt som teoretiskt perspektiv i denna 

studie. Foucaults (1982) teorier om makt är centrala i dagens maktdiskurs och vi har därför 

valt att analysera vårt resultat utifrån begreppen makt med potential att möjliggöra och makt 

som uttryck för förtryck och begränsning. Vi har också valt att utgå från begreppen 

gräsrotsbyråkrat och tolkningsutrymme eftersom de fångar en viktig aspekt av den makt 

socialsekreterare besitter. Vi hade vårt teoretiska perspektiv i bakhuvudet redan under 

intervjutillfällena och har sedan burit det med oss under hela studiens genomförande. I 

analysarbetet kunde vi tack vare de centrala begreppen urskilja underteman som illustrerar 

maktens dimensioner i socialsekreterares arbete med utredningar enligt LVM, dimensioner 

som vi annars inte upptäckt. Maktteori har dessutom genom de centrala begreppen hjälpt oss 

förstå vårt empiriska material och underlättat genomförandet av en slutdiskussion angående 

socialsekreterares resonemang i utredningar enligt LVM.  

4. Metod 

Nedan följer en redogörelse för vetenskapsteoretiska överväganden i relation till 

undersökningen, följt av en presentation av datainsamlingsmetod, urvalsstrategi samt 

utformning av intervjuguide och genomförande av intervjuer. Vidare återfinns val och 

beskrivning av analysmetod samt en diskussion kring tillförlitlighet och äkthet. Slutligen 

redovisas etiska överväganden samt vår arbetsfördelning. 

                                                         

4.1 Vetenskapsteoretiska överväganden 

Denna studie vilar rent vetenskapsteoretiskt på en hermeneutisk grund. Det hermeneutiska 

synsättet ämnar söka förståelse snarare än förklaring vilket överensstämmer med studiens 

syfte. Utifrån det hermeneutiska synsättet bör saker och ting förstås utifrån sin kontext, vilket 

innebär att forskaren lägger fokus på forskningspersonens eller forskningsobjektens 

kontextuella omgivning (Bryman, 2011). Vi har därför valt att till exempel notera hur länge 

våra forskningspersoner arbetat med handläggning av LVM-ärenden och likaså hur många 
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sådana ärenden de uppskattningsvis handlägger per år. Vår ontologiska ståndpunkt har 

vidare, eftersom vi uppfattar sociala entiteter som konstruktioner, sin grund i 

konstruktionism. I grund och botten är de kategorier människan använder sig av 

konstruerade och Bryman menar därför att forskare, för att förstå sitt forskningsobjekts 

verklighet, behöver ta hänsyn till hur den sociala verkligheten skapas. 

 

Eftersom vår studie syftar till att generera djupare förståelse har vi valt att genomföra en 

kvalitativt inriktad studie. Kvalitativ forskning är ofta inriktad mot att undersöka hur 

individer tolkar och uppfattar sin sociala verklighet och betraktar därmed den sociala 

verkligheten som konstruerad och föränderlig. Forskningens mål är i regel att generera 

förståelse och den har ofta sin utgångspunkt i ett induktivt angreppssätt. Det induktiva 

angreppssättet utgår från observationer eller resultat för att dra slutsatser och skapa teorier 

(Bryman, 2011). Genom att i första steget observera och i andra steget analysera det vi 

observerat har vi i denna studie således använd oss av det för en kvalitativ studie lämpliga 

angreppssättet induktion.   

  

4.2 Insamlingsmetod  

För att i enighet med studiens inriktning och syfte få ta del av respondentens subjektiva 

upplevelse har vi genomfört semistrukturerade intervjuer. De semistrukturerade intervjuerna 

genererade den flexibilitet vi önskade vid genomförandet. Intervjumaterialet har 

kompletterats med tidigare genomförda studier angående Lagen om vård av missbrukare i 

vissa fall i en svensk kontext samt tvångsvård i en internationell kontext. 

 

4.3 Urval 

För att nå deltagare till studien användes ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval är 

beroende av den ursprungliga forskningsfrågan och forskaren väljer således 

forskningspersoner eller forskningsobjekt som förväntas kunna besvara studiens 

frågeställningar (Bryman, 2011). Eftersom vår studie syftar till att generera djupare 

förståelse för resonemangen i utredningar enligt LVM har vi valt att ta kontakt med 

socialsekreterare som handlägger just LVM-ärenden. Ett målstyrt urval är ett så kallat icke-

sannolikhetsurval vilket medför att studiens resultat saknar generaliserbarhet, men eftersom 

studien har kvalitativ inriktning saknar det betydelse.  
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Vi bedömde att det i relation till tidsperioden för studien var lämpligt att intervjua fyra till 

sex socialsekreterare och för att komma i kontakt med lämpliga deltagare kontaktades i första 

steg verksamhetschefer alternativt enhetschefer i ett antal kommuner via mejl. Chefernas 

kontaktuppgifter fann vi antingen via kommunens hemsida eller kommunens växel. Mejlet 

innehöll en mycket kort beskrivning av studiens tema och ämnesområde samt våra 

kontaktuppgifter. Cheferna ombads vidarebefordra mejlet till socialsekreterare som 

handlägger LVM-ärenden för att sedan återkomma till oss med kontaktuppgifter till de som 

anmält intresse av att få mer information om studien och eventuellt medverka. I nästa steg 

skickades ett informationsbrev (bilaga 1) med mer utförlig information om studiens syfte till 

de som så önskat samt en kort beskrivning av hur intervjutillfället skulle gå till. Det 

betonades även att studien utförs i enighet med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer 

(Vetenskapsrådet, 2017) vilket bland annat innebär att deltagande är frivilligt och att allt 

material behandlas konfidentiellt. Urvalet bestod slutligen av fem socialsekreterare 

verksamma i fyra olika kommuner. Samtliga socialsekreterare arbetar med handläggning av 

LVM-ärenden och har mellan ett till 35 års erfarenhet av arbetet. Vi har valt att inte redovisa 

aspekter som till exempel socialsekreterarnas kön, ålder och utbildning med anledning av att 

vi inte ämnar studera sådana faktorers betydelse.  

 

4.4 Utformning av intervjuguide samt genomförande av intervjuer 

Intervjuguiden (bilaga 2) bygger naturligtvis på studiens syfte och frågeställningar. Ett antal 

intervjufrågor och temaområden definierades till varje frågeställning för att göra intervjuns 

upplägg tydligt för oss men i vilken ordning frågorna ställdes varierade beroende på 

respondentens resonemang. Intervjuerna ägde rum på respondentens arbetsplats alternativt 

vid Mittuniversitetet i Östersund när respondenten önskade det. Intervjuerna tog mellan 25-

45 minuter beroende på hur mycket intervjupersonen utvecklade sina resonemang, och 

spelades in för att underlätta bearbetning och analys. En av oss ledde samtalet och den andra 

gjorde anteckningar angående sådant som inte fångades i inspelningen och inflikade 

dessutom följdfrågor eller bad om förtydliganden vid behov. När intervjun avslutats erbjöds 

respondenten en kopia av den färdigställda studien vilket samtliga tackade ja till. Det 

inspelade materialet transkriberades och sammanställdes med anteckningar från intervjun i 

anslutning till intervjutillfällena. Alla ord som sades under intervjun skrev ned med undantag 

för instämmande ord som till exempel ”mmh” och ”ah”. Även tysta pauser, suckar och skratt 

noterades vid transkribering i syfte att underlätta analysen.  
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4.5 Analysmetod  

Vi har valt att analysera vårt insamlade material med hjälp av tematisk analys. Tematisk 

analys är ett av de vanligaste angreppssätten vid kvalitativ dataanalys och tillvägagångssättet 

“frameworks” används ofta. Frameworks går ut på att identifiera centrala teman och 

underteman i insamlad data för att därefter ställa upp dem i en matris (Bryman, 2011). 

Tematisk analys utgår inte från någon tydlig procedur men Ryan och Bernard (2003) ger tips 

på hur teman och underteman i materialet kan identifieras. Det är till exempel lämpligt att 

titta efter repetitioner samt likheter och skillnader, vilket vi således gjorde vid analys av det 

transkriberade materialet. Nedan följer en presentation av de teman och underteman 

analysens första steg resulterade i: 

  

Tema 1. Vad som beaktas i en utredning enligt LVM 

• undertema: 4 § LVM 

• undertema: personens bästa 

 

Tema 2. Utfall av vård enligt LVM 

• undertema: erfarenhet av utfallet 

• undertema: inställning till LVM 

 

Tema 3. Utfallets och inställningens påverkan på bedömning 

• undertema: påverkar/påverkar inte 

 

Tema 4. Makt 

• undertema: maktuttryck 

• undertema: makt på olika nivåer 

• undertema: tolkningsutrymme 

 

När vi i analysens andra steg skulle föra in data i matrisen med teman och underteman valde 

vi att följa de råd som Ritchie, Spencer och O´Connor (2003) ger. Vi angav därför var i 

transkriberingen vi fann materialet och respondentens eget språk behölls. Förkortningar 

användes och vi strävade efter att inte inkludera för mycket material. Med hjälp av tematisk 
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analys och tillvägagångssättet frameworks blev det insamlade materialet överskådligt. 

Mönster och återkommande teman kunde på ett strukturerat vis urskiljas via vald 

analysmetod vilket var viktigt i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Bryman 

(2011) lyfter att vissa teman får företräde framför andra när en kvalitativ dataanalys 

formuleras i skrift, men eftersom vår studie inte syftar till att dra en generell slutsats har det 

mindre betydelse vilket ytterligare motiverar valet av tematisk analys. Eftersom våra 

respondenter fått möjlighet att svara med egna ord har vitt skilda formuleringar kunnat 

kopplas till samma tema. För att resultatet ska bli så tydligt som möjligt för läsaren har vi 

därför valt att redovisa det i löptext och med citat, istället för i tabellform. 

 

4.6 Tillförlitlighet och äkthet  

Vi väljer att diskutera denna studies kvalité utifrån begreppen tillförlitlighet och äkthet med 

anledning av studiens kvalitativa inriktning. Bryman (2011) refererar till Lincoln och Guba 

(1985) och Guba och Lincoln (1994) som menar att begreppen tillförlitlighet och äkthet kan 

utgöra alternativ till de för kvantitativ forskning vanliga begreppen reliabilitet och validitet. 

Begreppet tillförlitlighet kan delas upp i trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet handlar om att det finns många olika 

beskrivningar av sociala verkligheter vilket innebär att den beskrivning forskaren gör måste 

värderas. Överförbarhet handlar istället om möjlighet att överföra ett resultat till en annan 

kontext. Pålitlighet syftar i sin tur på hur väl forskningsprocessens faser redogörs för och 

möjlighet att styrka och konfirmera relateras till forskarens objektivitet (Lincoln & Guba, 

1985 & Guba & Lincoln, 1994). För att uppnå kraven på tillförlitlighet redogör vi till 

exempel för delar av den kontext socialsekreterare vid handläggning av LVM-ärenden 

befinner sig i genom att beskriva uppbyggnaden och utformning av LVM vilket kan öka 

studiens överförbarhet. Vi redogör dessutom för bland annat urvalsmetod och datainsamling, 

och vi bifogar vår intervjuguide vilket i sin tur ger transparens och kan förhöja pålitligheten. 

Genom reflektion kring vår förförståelse visar vi vidare att vi agerat i god tro och att vi inte 

medvetet låtit våra värderingar påverka studiens resultat, vilket ökar möjligheten att styrka 

och konfirmera. Beträffande trovärdighet har vi däremot på grund av tidsbrist inte haft 

möjlighet att låta respondenterna kontrollera våra tolkningar i resultatet genom så kallad 

respondentvalidering. 

  

Begreppet äkthet syftar mer på generella forskningspolitiska konsekvenser än på studiers 

tillvägagångssätt. Äkthet kan bland annat bedömas genom att granska om studier redovisar 
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en rättvis bild, om de har pedagogisk autenticitet och om de har katalytisk autenticitet. En 

rättvis bild syftar på att en grupps olika åsikter och uppfattningar ska redovisas och 

pedagogisk autenticitet handlar om deltagares möjlighet att få ta del av hur andra personer i 

liknande situation upplever saker och ting. Katalytisk autenticitet syftar istället på om studien 

medfört att de som medverkat kan förändra sin situation (Lincoln & Guba, 1985 & Guba & 

Lincoln, 1994). Vi har valt att redovisa citat från samtliga respondenter i syfte att ge en så 

rättvis bild som möjligt av olika tankesätt. Genom att studien bidrar till att deltagarna får en 

bild av hur andra hanterar dilemman de själva står inför har studien även en viss pedagogisk 

autenticitet. Studien kan likaså sägas ha en viss katalytisk autenticitet eftersom 

synliggörande av beteenden och tankemönster också möjliggör förändring av detsamma. 

  

4.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) betonar vikten av att aktivt diskutera etiska frågor under 

genomförandet av studier och Andersson och Swärd (2008) preciserar att bland annat 

benämning av personer som upplever social utsatthet bör följas av etisk reflektion. Vi har 

således reflekterat över hur vi i denna studie ska benämna personer som har ett missbruk 

eller beroende. I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) används begreppet missbrukare, men vi 

har valt att istället använda begreppet person med missbruks- och/eller beroendeproblem. Vi 

ser missbruk och beroende som någonting en person kan ha, inte någonting en person är och 

väljer med anledning av det att undvika begreppet missbrukare. Vi har under studiens gång 

vidare diskuterat vikten av anonymisering och vi har reflekterat kring hur vi uppnår 

konfidentialitet. Vetenskapsrådet förklarar att anonymisering kan ske genom att personliga 

uppgifter tas bort eller utelämnas, så att risken för att ett specifikt svar i till exempel en 

intervju kan härledas till en specifik individ minskar eller upphör. Samtidigt framhålls att 

anonymisering kan utgöra en nackdel eftersom uppgifter blir svåra eller omöjliga att 

kontrollera. Vi konstaterar att det i en studie likt vår är mycket viktigt att de medverkandes 

identitet förblir anonym och utelämnar således, trots nackdelar, faktorer som kan avslöja 

respondentens identitet. De namn vi benämner våra respondenter med är därför fiktiva och 

vi har aktivt valt att varken nämna vilken kommun de arbetar i eller hur länge de varit 

yrkesverksamma, inte heller vilka två respondenter som är verksamma i samma kommun. 

  

Även de krav på information, samtycke och nyttjande som Vetenskapsrådet (2002) lyfter 

fram har diskuterats under denna studies genomförande. Informationskravet syftar på att 

deltagande i studier ska ske på frivillig grund och på att de deltagande ska informeras om 
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rätten att avbryta sin medverkan med omedelbar verkan. Respondenterna i denna studie fick 

redan vid den inledande mejlkontakten information om att deltagande är frivilligt samt om 

att de har rätt att avbryta sin medverkan, och informationen upprepades sedan vid 

intervjutillfället. Informationskravet hänger samman med samtyckeskravet som innebär att 

alla deltagare själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Nyttjandekravet i sin tur 

handlar om att uppgifter enskilda personer lämnat enbart får användas för forskningsändamål 

vilket vi således har tagit hänsyn till. 

  

Dalen (2015) förklarar vidare att även forskares förförståelse bör leda till etisk reflektion. 

Vår förståelse bestäms av vår förförståelse menar Dalen, och förklarar att förförståelsen 

avser uppfattningar och åsikter som på förhand finns om den företeelse som ska studeras. 

Det innebär att både forskarens frågor till respondenten och forskarens tolkningar av 

respondentens svar påverkas av förförståelsen. Vi har förförståelse om innehållet i och syftet 

med LVM då vi genomfört två juridikkurser. En av oss har även förförståelse från praktik 

på en socialtjänst där missbruks- och beroendeproblem var centralt. Vi är medvetna om att 

den förförståelse vi besitter har präglat studien och bland annat format våra frågeställningar 

och vår intervjuguide. Vi upplever dessutom att vår förförståelse möjliggjort och påverkat 

våra följdfrågor vid intervjutillfällena och vi inser att vår förförståelse likaså påverkat vår 

tolkning och analys av materialet som samlats in.  

  

4.8 Arbetsfördelning 

I arbetet med denna studie har vi aktivt valt att arbeta tillsammans. Vi har suttit bredvid 

varandra under hela arbetsprocessen och gemensamt använt oss av ett Google-dokument 

vilket möjliggjort kontinuerlig diskussion under skrivprocessen. Insamling av litteratur 

genomfördes både gemensamt och enskilt för att vi skulle få likvärdig förståelse av det 

problemområde vi valt att studera. För att bibehålla effektivitet sammanställde vi insamlad 

litteratur parallellt men fortfarande sittandes bredvid varandra. Vi utvecklade sedan 

intervjuguiden gemensamt och som tidigare nämnts genomfördes intervjuerna tillsammans. 

Även transkribering av det insamlade materialet gjordes mer eller mindre gemensamt, 

genom att en av oss transkriberade och den andra sedan kontrollerade transkriberingen i syfte 

att öka tillförlitligheten. Slutligen analyserade, bearbetade och sammanställde vi det 

slutgiltiga resultatet vid en gemensam dator för att säkerställa att vi var överens om hur 

materialet skulle tolkas och diskuteras.  
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5. Resultat 

För att besvara denna studies syfte har fyra huvudteman använts och resultatet presenteras 

under rubrikerna bedömning, utfall av och inställning till LVM-vård samt utfallets och 

inställningens påverkan. Citat från respondenterna relateras löpande under varje rubrik till 

aktuellt forskningsområde och maktteori. Vi har gett våra respondenter namnen Angelika, 

Eva, Helen, Jenny och Karin och vill återigen poängtera att namnen är fiktiva. Noteras bör 

att vi valt att benämna intervjupersonerna med namn som vanligtvis förknippas med kvinnor 

men att deltagarnas verkliga kön saknar betydelse i undersökningen. 

 

5.1 Bedömning 

Det första temat handlar om vad socialsekreterare beaktar i utredningar enligt LVM. Det 

framkommer att samtliga respondenter i första hand utgår från generalindikationen och 

specialindikationerna i 4 § LVM, och att även personens bästa tas i beaktning. 

Intervjupersonerna skiljer på specialindikationerna men Jenny uppger samtidigt att samtliga 

specialindikationer vanligtvis beaktas. Hälsoindikationen är enligt flera respondenter den 

mest använda specialindikationen. 

  

“...den första [hälsoindikationen] håller alltid, den är alltid med…” – 

Angelika 

 

“Psykisk och fysisk hälsa, allvarlig fara, förstöra sitt liv, skada sig själv/… 

/jag tycker att vi använder oss av alla.” - Jenny 

  

Enligt 4 § LVM ska tvångsvård beslutas om generalindikationen samt minst en av 

specialindikationerna uppfylls. Det räcker alltså att en specialindikation är aktuell, men 

Angelika och Jenny belyser att fler specialindikationer många gånger är relevanta vid 

bedömning. När det gäller yngre personer används den sociala indikationen 

(specialindikation b) oftare enligt fyra respondenter, vilket överensstämmer med 

indikationens intention (Prop. 1987/88:147). Definitionen av yngre skiljer sig dock åt, vilket 

kan illustrera det tolkningsutrymme som enligt Lipsky (2010) finns i lagar generellt och 

enligt Svensson (2005) och Arlebrink (2005) i LVM specifikt.  
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“...om det är yngre, under 25, då beskrivs ju mer det här med att förstöra sitt 

liv.” – Jenny 

 

“Men under 35 kan det [sociala indikationen] vara en viktig faktor för en 

person som drogat mycket och inte kommit in i arbetslivet överhuvudtaget, 

eller som inte har bostad eller vad det nu kan vara.” - Helen 

  

Jenny menar alltså att den sociala indikationen är aktuell för personer under 25 år, samtidigt 

menar Helen att den är aktuell för personer under 35 år. Enligt Svensson (2005) kan 

bedömningar grundas på känslor hos socialsekreteraren, men bedömningarna är samtidigt 

beroende av arbetsplatsens regler och riktlinjer. Definitionen av vem som är yngre och vem 

som är äldre skulle kunna härledas till socialsekreterares känslor men samtidigt till riktlinjer 

och regelverk för arbetsplatsen. Svensson menar dessutom att observerbara fakta har stor 

betydelse i bedömningar och beslut vilket Eva, Helen och Jenny håller med om. Både Eva 

och Helen lyfter till exempel att yttre faktorer som arbete och bostad i viss mån beaktas i en 

utredning enligt LVM. Karin menar dock tvärtom att sådana faktorer inte säger så mycket 

om en människa och därför inte beaktas, vilket ytterligare belyser tolkningsutrymmet i 

LVM.  Betydelsen av missbrukets omfattning och förändring över tid nämns vidare av flera 

respondenter vilket kan kopplas samman med generalindikationen i 4 § LVM. Helen belyser 

till exempel att vissa typer av droger bedöms allvarligare att missbruka än andra och Eva 

betonar att hon beaktar hur missbruket sett ut under en längre period, oavsett vilken drog 

som missbrukats.    

  

“...heroin och fentanyl, det är allvarligast tycker jag.” - Helen 

 

“...man tittar dels på/ … /hur mycket har det [missbruket] varit, hur har det 

sett ut, vilken mängd är det…” – Eva 

  

Vi konstaterar att socialsekreterares kunskap om droger och drogtyper bör påverka 

bedömningen av vilka droger som är allvarligast. Vi konstaterar likaså att socialsekreterare, 

för att kunna “titta på” hur missbruket förändrats över tid och missbrukets omfattning, måste 

ha viss kännedom om personen. Denna kännedom skulle precis som Svensson (2005) belyser 

kunna påverkas av relationen mellan socialsekreterare och klient.  
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I generalindikationen återfinns även att vård på frivillig grund ska bedömas otillräcklig för 

att LVM ska vara aktuellt vilket intervjupersonerna belyser. De lyfter till exempel att 

klientens inställning till frivillig vård måste beaktas och att LVM är en sistahandsåtgärd. 

Socialsekreterare måste samtidigt bedöma trovärdigheten i ett eventuellt samtycke till 

frivillig vård, något bland annat Angelika och Helen återkommer till. 

  

“Ibland kan jag ju köra vidare för att jag litar inte på den här personens 

samtycke, att den åker iväg frivilligt.” - Angelika  

 

“Personen kan föreslå ‘Jag kan tänka mig att åka på behandling’, och sen får 

man bedöma hur pass trovärdigt det är, den viljan så att säga.” - Helen 

  

Citaten illustrerar en dimension av den makt socialsekreterare besitter och skulle kunna 

förstås utifrån Foucaults (1982) begrepp makt som uttryck för förtryck och begränsning. 

Klienter kan uttryckligen gå med på frivillig vård, men socialsekreterare har makt att bedöma 

att det troligtvis inte kommer gå att genomföra och därmed initiera behov av vård enligt 

LVM. Makten att bedöma någons trovärdighet skulle även kunna förstås utifrån Foucaults 

begrepp makt med potential att möjliggöra, eftersom den gör det möjligt för 

socialsekreteraren att potentiellt förhindra att klienten tvingas uppleva ytterligare ett 

misslyckande i frivillig vårdform. Vidare lyfter respondenterna att personens bästa beaktas 

i en utredning enligt LVM men att det inte alltid är lätt att avgöra vad som är bäst för en 

person. Socialsekreterares makt att avgöra vad som är bäst för en annan människa handlar i 

högsta grad om maktutövning, vilket även det går att förstå utifrån både makt med potential 

att möjliggöra och makt som uttryck för förtryck och begränsning. Makten kan bidra till att 

en människa får insikt och motivation till att förändra sin situation, men också minimera 

rätten till självbestämmande.  

  

“Vi går in med tvångslagstiftning för att en människa inte vet sitt eget bästa 

utan behöver ha en ställföreträdare i sitt liv tills man förhoppningsvis förstår 

sitt eget bästa.” – Karin 

 

Karin uttrycker till exempel att socialsekreteraren blir klientens ställföreträdare i väntan på 

att personen själv förstår sitt eget bästa, vilket ytterligare demonstrerar den makt 

myndighetsutövning innebär och som socialsekreterare tar ansvar för. 
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5.2 Utfall av och inställning till LVM-vård 

Det andra temat handlar om socialsekreterares erfarenhet av utfall beträffande 

nykterhet/drogfrihet efter vård enligt LVM samt deras inställning till vården. 

Respondenterna redovisar delvis skilda erfarenheter av LVM-vårdens utfall.  Karin och 

Angelika har aldrig upplevt att någon blivit nykter eller drogfri av vård enligt LVM, men 

Jenny och Helen konstaterar att vissa tvärtom blivit nyktra eller drogfria av tvångsvård. 

Socialsekreterarna är samtidigt överens om att majoriteten fortsätter missbruka efter 

utskrivning vilket överensstämmer med resultatet av flera nationella utfallsstudier (Berglund 

& Ågren, 1987; Bergmark, 1994 & Gerdner, 2004b). Karin och Angelika konstaterar 

dessutom att tvångsvård inte är den mest gynnsamma vårdformen och att vård på frivillig 

grund ger bättre resultat. 

  

“Det går inget bra alls, hittills har jag inte haft eller hört om någon som blivit 

nykter av LVM-vård.” – Karin 

 

”…man blir inte nyktrare av LVM än frivillig vård, snarare tvärtom.” – 

Angelika 

 

Både Werb et al. (2016) och Berglund och Ågren (1987) bekräftar att vård på frivillig grund 

ger bättre resultat än tvångsvård. Burke och Gregoire (2007) som också studerat tvångsvård 

för däremot fram ett motsatt resultat, och menar att det är mer sannolikt att en person som 

genomgått tvångsvård avstår från alkohol och droger efter utskrivning än en person som 

genomgått vård på frivillig väg. Denna erfarenhet delas inte av intervjupersonerna och inte 

heller av den nationella forskning vi tagit del av. 

 

 ”Det är inte den optimala vårdformen/ … /Men en del har det gått bra för, 

det händer ju faktiskt, de personerna mellan 25-35 som håller på att förstöra 

sitt liv.” - Jenny  

 

Utfallet av tvingande vård tycks enligt Jenny kunna vara beroende av klientens ålder. Jenny 

berättar nämligen att hon tror det är större chans att yngre personer uppnår nykterhet eller 

drogfrihet av vård enligt LVM än äldre personer. Något resultat som pekar på detsamma har 

vi däremot inte funnit stöd för i vare sig internationell eller nationell forskning.  
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Trots att respondenterna upplever att majoriteten fortsätter missbruka efter avslutad 

tvångsvård har fyra av dem generellt positiv inställning till LVM.  Helen, Angelika, Jenny 

och Eva belyser till exempel att LVM räddar liv och att fler människor skulle avlida om 

lagen inte fanns. Däremot kopplar ingen av dem direkt samman sin inställning till vård enligt 

LVM med lagens syfte att motivera till frivillig vård. De ser LVM som en livräddande 

åtgärd, inte som en åtgärd i syfte att motivera nykterhet och drogfrihet. Eva konstaterar 

dessutom, precis som Runquist (2012) och Ekendahl (2004), att LVM är en sista utväg och 

att det är väldigt speciellt med en tvingande åtgärd. 

  

“Men jag har en positiv syn på att tvångsvård måste finnas också, inte bara 

frivillig vård. Det tror jag inte på, då kommer det dö fler människor.” – Helen 

 

“Alla uttrycker ju också att LVM-vård är det sista de kan tänka sig, det blir 

väldigt speciellt. Då blir det verkligen tvång.” – Eva  

  

Det går än en gång att förstå respondenternas resonemang utifrån Foucaults (1982) begrepp 

makt med potential att möjliggöra och makt som uttryck för förtryck och begränsning. LVM 

ger socialsekreterare makt att rädda människors liv men också makt att tvinga någon in i 

vård, vård som begränsar personens självbestämmande och som enligt Arlebrink (2005) och 

Tännsjö (1999) kan upplevas mycket kränkande. Karin drar till skillnad från övriga en 

parallell mellan sin erfarenhet av utfallet beträffande nykterhet/drogfrihet och sin inställning 

till LVM. Hon är därmed betydligt mer negativt inställd till LVM än övriga respondenter 

och ställer sig dessutom kritisk till SiS-institutionerna överlag. 

  

“...de åker hem och fortsätter supa, så jag är väl tyvärr ganska negativt 

inställd till LVM/ … /Men jag har ju inte hittills blivit impad av personalens 

[på SiS-institutionerna] kunskap och kompetens, eller institutionernas 

vårdupplägg utan det är enbart förvaring i sex månader/ … /Det är väldigt 

mycket pengar och lidande för skit och ingenting.” - Karin 

  

Den kritik Karin för fram mot SiS-institutionernas vårdupplägg och personalens kompetens 

återfinns i Statens offentliga utredning (SOU 2011:35), som därtill konstaterar att det finns 

stora brister i vårdens kvalité. Bristerna drabbar enligt utredningen bland annat vårdens 

kostnadseffektivitet vilket även Karin belyser när hon poängterar att LVM kostar mycket 
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pengar i förhållande till vårdens utfall. Statens offentliga utredning redovisar dessutom att 

kvalitén på de olika institutionerna skiljer sig åt vilket fått till följd att systematiken och 

strukturen i vården minskat.  Helen och Angelika delar denna åsikt och för fram att olika 

institutioner erbjuder olika åtgärder, vilket också bekräftas av utredningen. Helen uppger till 

exempel att hon har favoriter bland SiS-institutionerna och poängterar samtidigt att ”vissa 

är bättre än andra”. Vi konstaterar att åsikterna om SiS-institutionerna sammantaget är 

delade, när Karin har mycket negativ bild av SiS-institutionerna har till exempel Jenny 

tvärtom en generellt positiv inställning till samma institutioner. Jenny lyfter dessutom att 

vissa institutioner kan erbjuda psykiatriska utredningar som inte gått att genomföra på 

hemmaplan.  

  

“De har bra psykiatrisk hjälp, ja den [vården på SiS-institutionerna] har blivit 

bättre. Jag tycker inte att det är enbart förvaring.” - Jenny 

  

Jennys upplevelse av att vården på SiS-institutionerna förbättrats är ingenting övriga 

respondenter lyfter fram. Vi konstaterar även att Jenny som inte tycker att LVM-vård enbart 

är förvaring har upplevt att någon blivit nykter eller drogfri av vård enligt LVM. Karin 

däremot, som kallar vård enligt LVM för ”enbart förvaring” har aldrig upplevt att någon 

uppnått nykterhet eller drogfrihet efter utskrivning.  

 

5.3 Utfallets och inställningens påverkan 

Det tredje temat behandlar huruvida socialsekreterarna upplever att deras erfarenheter av 

LVM-vårdens utfall samt inställning till LVM påverkar deras bedömningar. Precis som 

erfarenheterna av vårdens utfall och inställningen till vården skiljer sig åt går även tankarna 

om erfarenheternas och inställningens påverkan på bedömning delvis isär. De respondenter 

som överlag är positiva till LVM upplever inte att deras bedömningar påverkas av deras 

tidigare erfarenheter av utfall gällande nykterhet/drogfrihet. De uttrycker att de initierar 

behov av LVM-vård om det anser att det behövs, oavsett tidigare erfarenheter. 

  

“Jag måste ju bara ta det, är det ett LVM-läge så är det/… /Nej, jag tror inte 

att vi tar risken att någon dör i sitt missbruk, det kan vi ju inte göra.” - Jenny 

  

Svensson et al. (2008) menar till skillnad från vissa av intervjupersonerna att bedömningar 

och tolkningar faktiskt påverkas av erfarenheter, även om bedömningar vanligtvis görs 
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relativt enhetligt på samma arbetsplats. Karin instämmer och är övertygad om att så är fallet, 

det bör även noteras att hon är den enda av intervjupersonerna som kopplat samman sin 

inställning till vård enligt LVM med sin erfarenhet av vården. Karin ser syftet med LVM-

vård som något mer än att rädda liv, och eftersom det enligt hennes erfarenhet aldrig uppnås 

är hon generellt kritisk till LVM vilket hon menar påverkar hennes bedömningar i 

utredningar enligt LVM. Eva är osäker på hur mycket hennes erfarenheter påverkar, men 

inser att påverkan precis som Svensson et al. konstaterar kan ske undermedvetet. 

  

“...jag som handläggare är negativt inställd till LVM och det är klart att det 

påverkar mina bedömningar och beslut…” – Karin 

 

”Jag vill inte att det ska påverka, sen kanske det ligger undermedvetet men 

jag hoppas inte att det gör det” - Eva 

 

Karin som är övertygad om att hennes erfarenheter påverkar hennes bedömningar lyfter 

vidare att hon försöker göra sina bedömningar mindre subjektiva genom att till exempel 

konsultera kollegor och chef. Även Angelika, Eva och Helen belyser att bedömning sker i 

samråd med chef eftersom de själva saknar delegation att inleda utredning enligt LVM och 

att fatta beslut om LVM-vård. När makten är uppdelad på flera olika positioner skulle risken 

för att makt utövas som uttryck för förtryck och begränsning kunna minska, i och med att en 

person saknar möjlighet att på egen hand besluta om en omfattande åtgärd som tvångsvård. 

Socialsekreterarna konstaterar dock att det är deras förslag som ligger till grund för beslut, 

trots att beslutet sedan ska passera flera led. 

 

“Sen ska det ju också passera flera led, det är ju chef och socialnämnd, så det 

finns filter och röster på vägen men någonstans är det ju ändå mitt förslag till 

beslut som vilar i grunden.” - Karin 

 

Lipskys (2010) begrepp gräsrotsbyråkrat hjälper oss förstå denna maktfördelning. 

Socialsekreterare har makt att initiera beslut om en människas liv, men måste samtidigt 

förhålla sig till gällande lagar och regler. Det innebär att socialsekreterares erfarenheter 

skulle kunna påverka deras bedömningar i viss mån, men att de inte bör ha möjlighet att 

enbart låta sina erfarenheter styra. 
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6. Diskussion  

Syftet med denna studie var att studera om socialsekreterare upplever att deras inställning 

till vård enligt LVM samt erfarenhet av vårdens utfall beträffande nykterhet/drogfrihet 

påverkar deras bedömningar i LVM-utredningar. Frågeställningarna som skulle besvara 

syftet var: Vad beaktas vid bedömning i en utredning enligt LVM? Vad har socialsekreterare 

för erfarenheter av utfall gällande nykterhet/drogfrihet av vård enligt LVM och vad har de 

för inställning till tvångsvården? Upplever socialsekreterare att deras resonemang i LVM 

utredningar påverkas av deras inställning till LVM samt tidigare erfarenheter av utfallet 

gällande nykterhet/drogfrihet efter avslutad tvångsvård? Nedan diskuteras studiens resultat 

i förhållande till aktuellt forskningsområde och teoretisk perspektiv. Vidare diskuteras även 

studiens metodansats och det ges förslag på framtida forskning. Vi vill lyfta 

socialsekreterarnas perspektiv och har med anledning av det valt att inte själva positionera 

oss. Vi kommenterar således inte studiens slutsatser eller resultat utifrån vårt eget perspektiv.  

 

Huruvida tillfrågade socialsekreterare upplever att deras bedömningar i utredningar enligt 

LVM påverkas av deras inställning till LVM och erfarenhet av vårdens utfall är inte entydigt. 

Majoriteten av socialsekreterarna upplever att deras bedömningar inte påverkas och menar 

att de initierar beslut om tvångsomhändertagande om de ser behov av det. En av dem 

konstaterar dock att erfarenheter kan påverka undermedvetet och ytterligare en 

socialsekreterare uppger till skillnad från övriga att hennes bedömningar garanterat påverkas 

av hennes inställning till LVM och tidigare erfarenheter av vårdens utfall. Vi konstaterar att 

de respondenter som inte upplever att deras erfarenheter påverkar deras bedömningar också 

har en positiv inställning till LVM överlag. Den positiva inställningen har de trots att de 

precis som studier redovisar (Berglund & Ågren, 1987; Bergmark, 1994 & Gerdner, 2004b) 

är överens om att inga eller få personer uppnår nykterhet eller drogfrihet efter vård enligt 

LVM. Enligt 3 § LVM ska tvångsvården syfta till att motivera en person med missbruks- 

eller beroendeproblem att frivilligt medverka till fortsatt behandling. Statens offentliga 

utredning (SOU 2004:3) redovisar att socialsekreterare istället tillämpar LVM i syfte att 

rädda liv, vilket även socialsekreterarna i vår studie för fram. De menar att LVM är en 

livräddande åtgärd snarare än en åtgärd som skapar motivation till att ta emot frivilliga 

insatser efter tvångsvården. En socialsekreterare kopplar i motsats till övriga samman sin 

inställning till vård enligt LVM med sin erfarenhet av vårdens utfall, och är dessutom 

övertygad om att de bedömningar hon gör påverkas av hennes inställning och erfarenhet. 
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Hennes bild av syftet med LVM-vård överensstämmer med syftet som definieras i lagens 

tredje paragraf, och eftersom det enligt hennes erfarenhet aldrig uppnås är hon generellt 

kritisk till LVM vilket i sin tur sannolikt kan påverka hennes bedömningar. Denna studie 

visar alltså att socialsekreterarnas upplevelse av deras inställnings och erfarenhets påverkan 

på bedömningar i LVM-utredningar, skulle kunna vara beroende av vilken inställning till 

vården och erfarenhet av vårdens utfall de har. De socialsekreterare som generellt har positiv 

inställning till LVM upplever inte att deras bedömningar påverkas av det, men den 

socialsekreterare som generellt har negativ inställning till LVM upplever motsatsen. 

 

Vår studie visar precis som tidigare studier (Arlebrink, 2005; Lipsky, 2010 & Svensson, 

2005) att lagar som till exempel LVM rymmer ett visst tolkningsutrymme. Samtliga 

socialsekreterare lyfter att de i en LVM-utredning beaktar personens bästa och tittar på 

lagens fjärde paragraf. De beaktar därmed missbrukets omfattning och dessutom, precis som 

Ekendahl (2004) belyser, möjligheten till frivillig vård. De lyfter även paragrafens 

specialindikationer, men resultatet visar att deras tolkningar av specialindikationerna skiljer 

sig åt. Tolkningsutrymmet som återfinns i LVM kan utgöra en nackdel ur 

rättssäkerhetsaspekt menar Runquist (2012), vilket vi även kan urskilja i resultatet. Eftersom 

socialsekreterare till exempel gör olika bedömningar av vilken ålder som krävs för att 

specialindikation b ska vara tillämpbar, kan en socialsekreterare bedöma att 

omhändertagande enligt LVM är aktuellt samtidigt som en annan bedömer att 

omhändertagande inte är det.  

 

Den kontext av makt som socialsekreterare enligt Lipsky (2010) befinner sig i vid mötet med 

klienter är återkommande även i vår undersökning. Makten är närvarande genom hela 

utredningsarbetet, från det att utredning inleds till att bedömning görs och beslut fattas. Vi 

konstaterar till exempel att tolkningsutrymmet som återfinns i lagen bidrar till att makten 

kan ha potential att möjliggöra men att utrymmet också kan bidra till förtryck och 

begränsning. Även makten att bedöma trovärdigheten i någons samtycke till frivillig vård, 

vilket både socialsekreterarna och Ekendahl (2004) återkommer till, kan förstås utifrån 

samma begrepp. Socialsekreterarna har genom möjlighet att initiera behov av vård enligt 

LVM makt att rädda en människas liv. Genom att inte tro på möjligheten till frivillig vård 

har de dessutom makt att minska risken för att personen tvingas uppleva ett misslyckande. 

Samtidigt har socialsekreterarna makt att initiera en vårdform som enligt Arlebrink (2005) 

och Tännsjö (1999) kan ge stora skadliga konsekvenser för enskilda individer. De har 
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dessutom makt att begränsa möjligheten till frivillig vård för en person som är motiverad till 

det, genom att misstro dennes förmåga att genomföra sådan vård. Resultatet av studien visar 

alltså att den maktkontext myndighetsutövning utförs inom är mycket komplex och kan 

förstås utifrån flera olika perspektiv. 

 

Även socialsekreterarnas beaktning av 4 § LVM och av vad som är en persons bästa belyser 

maktens närvaro i utredningsarbetet. Enligt lagens fjärde paragraf ska tvångsvård beslutas 

om generalindikationen samt minst en specialindikation uppfylls, men socialsekreterarna 

belyser att de även beaktar vad de anser är bäst för personen. Det illustrerar 

socialsekreterares position som gräsrotsbyråkrater, eftersom de måste följa lagar och regler 

men samtidigt förväntas främja medborgares bästa. Socialsekreterarna är väl införstådda i 

att LVM är tvingande men tar trots det också hänsyn till vad de bedömer vara personens 

bästa. Sammantaget konstaterar vi att maktens olika dimensioner är mycket påtagliga i 

socialsekreterares handläggning av LVM-ärenden och att socialsekreterare i arbetet med 

LVM ställs inför många dilemman. 

 

Med hjälp av en kvalitativ forskningsdesign har denna studies syfte och frågeställningar 

besvarats. Semistrukturerade intervjuer gav oss möjlighet att ställa följdfrågor och be våra 

respondenter utveckla sina svar, och tack vare tematisk analys kunde vi sedan urskilja 

gemensamma teman i det transkriberade materialet. Studiens metodansats och teoretiska 

perspektiv har genererat svar på det vi ämnat undersöka men vi konstaterar samtidigt att fler 

intressanta aspekter kunde förts fram med hjälp av andra perspektiv. Det bör även belysas 

att studiens tillförlitlighet sannolikt kunnat öka om vi haft möjlighet att intervjua ett större 

antal socialsekreterare, vilket dock inte var möjligt med anledning av den begränsade 

tidsperioden. För att studien ska uppnå högre äkthet har vi redovisat citat från varje 

respondent, men vi är medvetna om att vissa respondenter fått mer utrymme än andra med 

anledning av de gett mer konkreta svar. 

 

Vi inser vidare att resultatet kan ha påverkats av socialsekreterarnas kön, ålder, utbildning 

och arbetslivserfarenhet, något vi dock inte valt att relatera till resultatet med anledning av 

att det inte ansågs relevant för studiens syfte. Valet att inte redovisa sådana aspekterna har 

även bidragit till att socialsekreterarnas anonymitet bibehållits. För att bibehålla 

anonymiteten har vi inte heller redovisat vilka två respondenter som är verksamma i samma 

kommun, men vi är medvetna om att det kan haft betydelse för resultatet. Slutligen 
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konstaterar vi att även vår förförståelse kan ha påverkat studiens resultat, men vår upplevelse 

är att det inte skett i någon negativ bemärkelse. Tvärtom kunde vi tack vare vår förförståelse 

och kunskap om vård enligt LVM ställa relevanta följdfrågor vid intervjutillfällena. 

 

Under studiens gång väcktes flera frågor. Vi föreslår därför att framtida forskning skulle 

kunna se vår studie som pilotstudie och med hjälp av en kvantitativ forskningsdesign studera 

huruvida socialsekreterare upplever att deras bedömningar i LVM-utredningar påverkas av 

deras inställning till LVM och erfarenhet av vårdens utfall. Vi tror också det skulle vara 

intressant att granska om det existerar skillnader i socialsekreterares bedömningar i 

utredningar enligt LVM utifrån aspekter som geografiskt läge, arbetslivserfarenhet och kön. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 

Hej 

 

Vi är två socionomstudenter som går sjätte terminen på Mittuniversitetet i Östersund. Vi ska 

under denna termin genomföra en studie och skriva en kandidatuppsats för att lyfta ett 

område som vi finner intressant. Syftet med vår studie är att få djupare förståelse för 

resonemanget i utredningar enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (SFS 1988:870) 

(LVM), genom att undersöka hur utfallet av avslutad tvångsvård påverkar socialsekreterares 

utredning och bedömning. Vi hoppas att vår studie kan utgöra ett bidrag till befintlig 

forskning om utredningar med stöd av LVM. För att möjliggöra studien önskar vi genomföra 

intervjuer med socialsekreterare som arbetar med missbruk/beroende och LVM i Östersund 

med omnejd och vi hoppas således att du vill medverka.  

 

Frågor som guidar undersökningen är till exempel ”Vilka kriterier beaktar du vid en 

bedömning i en utredning enligt LVM?” samt ”Hur ser du på utfallet av vård enligt LVM?”. 

Det är även viktigt för oss att ge dig möjlighet att berätta mer om ditt arbete, och du får själv 

välja vad du vill uppmärksamma respektive inte uppmärksamma. 

 

Intervjuerna är tänkta att genomföras under vecka 16-17, om det är möjligt för dig. Vi träffas 

på din arbetsplats det datum och den tid som passar dig bäst och vi beräknar att intervjun tar 

ungefär 30-45 minuter. När du bekräftat till oss att du vill delta kommer du att få en 

bekräftelse tillbaka och vi tar kontakt med dig för att boka ett intervjutillfälle. I bekräftelsen 

får du även skriftligt material som närmare beskriver hur intervjun kommer att gå till. För 

att bekräfta din medverkan ber vi dig kontakta någon av oss via mejl eller telefon.  

 

Studien genomförs i enighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. Det vill säga 

att deltagandet är frivilligt och under tiden för intervjuerna finns möjlighet att avbryta sin 

medverkan. Det innebär även att ingen information eller personliga uppgifter kommer att 

kunna härledas till dig som deltagare. Allt material kommer att hanteras med största 

konfidentialitet och med respekt för varje deltagares integritet. Den information som 

framkommer av intervjuerna kommer endast användas för denna studie och ligga till grund 

för ett examensarbete våren 2018. När studien är färdigställd kommer du ha möjlighet att ta 

del av resultatet om så önskas.  

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  

Elin Borg  

elbo1502@student.miun.se, tel. 070-14 481 50  

Hanna Hugert 

hahu1501@student.miun.se, tel. 076-13 454 80 

Handledare:  

Magnus Israelsson, magnus.israelsson@miun.se 

mailto:elbo1502@student.miun.se
mailto:hahu150@student.miun.se
mailto:magnus.israelsson@miun.se
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Bilaga 2 - Intervjuguide  

Introduktion:  

Hur länge har du arbetat med handläggning av LVM-ärenden?   

 

Hur många LVM-utredningar uppskattar du att du är delaktig i per år? 

 

Bedömning 

När en utredning enligt LVM har inletts, vad lägger du störst fokus på? Vad blir primärt?  

 

Vad lägger du istället åt sidan, vad blir sekundärt?  

 

Vad betonar du när du ska motivera ditt beslut att antingen avsluta utredningen eller 

ansöka om LVM-vård hos Förvaltningsrätten? Vad väger tyngst? 

 

Vilka fem aspekter skulle du säga är viktigast och får mest utrymme i resonemanget?  

 

Utfall och inställning 

Hur upplever du generellt att det brukar gå för de personer som genomgått LVM-vård, 

beträffande nykterhet/drogfrihet?  

 

Hur har utfallet beträffande nykterhet/drogfrihet sett ut för dina klienter? 

 

Skulle du generellt säga att LVM leder till en positiv förändring, en negativ förändring 

eller utebliven förändring vad gäller nykterhet/drogfrihet?  

Har din syn på utfallet/förändringen efter genomförd LVM-vård förändrats över tid eller 

har du alltid haft samma upplevelse av positiv/negativ/utebliven förändring?  

 

Om ja:  

Varför har det förändrats?  

  

Utfallets och inställningens påverkan på bedömningen 

Påverkar dina erfarenheter av utfallet av LVM vård dina bedömningar och framtida 

ansökningar om LVM-vård? 

 

Om ja: 

På vilket sätt och i vilken utsträckning påverkar det? 

 

Om nej: 

Hur kommer det sig att det inte påverkar?  

 

Avslutning 

Finns det någonting vi inte behandlat som du skulle vilja tillägga? 

 
 

 

 


