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The Universal Declaration of Human Rights and Fundamental Freedoms and the 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights state that 

everyone has the right to good health. According to the conventions, the states 

have obligations to prevent and combat disease, and if necessary, ensure that the 

conditions for treatment of the disease are appropriate (UDHR 1948, UNCESCR 

1966). The broad wording in the conventions on the right to good health includes 

the right to care of substance use disorders. In the 1960ies the World Health 

Organization recommended, that people with such disorders should be seen as 

sick and that the legislation governing such care should be in accordance with 

special administrative legislations and not criminal legislation. The 

recommendation indicates WHO:s clear position that persons with substance use 

disorders primarily should be treated as persons suffering from disease and in 

need of care, and not primarily as disruptive individuals or criminals who should 

be disciplined or punished. This applies also to situations when treatment and care 

cannot be provided on a voluntary basis, but compulsorily. In Swedish context, the 

most commonly mentioned law in these cases is the social special legislation Law 

(1988: 870) on care of misusers, special provisions (LVM). Ever since the 

implementation of LVM in 1982, its legal position as well as application in 

institutional care has been subject of critical discussions within social work as well 

as in social science research. Such debate in the Nordic countries has until now 

mostly been marked by two important limitations. First, most comparisons are 

restricted to very few countries, e.g. four of the Nordic countries; secondly the 

notion of involuntary care is often limited to social legislation on compulsory care 

without taking criminal justice legislation or mental health legislation into account. 

The present dissertation studies legislations on compulsory commitment to care of 

persons with substance use problems (CCC), and compares these legislations from 

a larger number of countries, on global or European levels. This approach makes it 

possible to explore the great variation in CCC legislation between countries, i.e. 
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type of law (criminal justice, mental health care and social or special legislation),  

time limits (maximum duration) as well as levels of ambition, ethical grounds, 

criteria for admission, and adaption to human and civil rights.  In addition, the 

comparisons between many countries are used to investigate factors related to 

different national choices in legislations from country characteristics, e.g. historical 

and cultural background as well as economic and social conditions, including level 

and type of welfare distribution. Available datasets from different times permits 

trend analyses to investigate whether CCC or specific types of such are increasing 

or decreasing internationally. 

 Empirical materials: Article I is based on three reports from the WHO on 

existence of CCC legislation, before the millennium shift, in 90 countries and 

territories in all populated continents. Articles II and IV are based on own data 

collection from a survey in 38 European countries. Article III uses a combination of 

those data and additional information from country reports in scientific and 

institutional publications in three times of observation during more than 25 years, 

and including a total of 104 countries. Additional data for Articles I and II are 

information on various countries' characteristics obtained from different 

international databases. 

 Findings based on data from WHO reports at the eve of the millennium show 

that CCC legislation was very common in the world, since 82 per cent of the 90 

countries and territories had such law. Special administrative (“civil”) legislation 

(mental health or social) was somewhat more prevalent (56 %), but CCC in 

criminal justice legislation was also frequent and present in half of the countries. 

The study shows that economically stronger countries in the western world and 

many of the former communist countries in Eastern Europe, the so-called "first and 

second worlds" in cold war rhetoric, more often had adapted to the 

recommendations made by WHO in the 1960ies, with CCC more often regulated in 

civil legislation. In the so-called "third world" countries, CCC in criminal justice 

legislation dominated. The new data collection from 38 European countries ten 
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years later confirmed that legislation on CCC is very common, since 74 per cent of 

the explored countries have some type of legislation. The most common type was 

now CCC in criminal legislation (45%), although special administrative legislation 

(mental health or social) was almost equally common (37%). Special administrative 

legislation on CCC (both acute and rehabilitative), was more common in countries 

with historic experience of a strong influential temperance movement, and in 

countries with distribution of health and welfare more directed through the state, 

while countries with less direct government involvement in distribution of health 

and welfare and lacking former influence of a strong temperance movement more 

often had CCC in criminal justice legislation. During all the 25 years period from 

early 80ies up to 2009, it was more common for countries to have some type of law 

on CCC than not, although some reduction of CCC legislation is shown, especially 

during the last decade. But within countries having CCC, more cases are 

compulsorily committed and for longer time duration. This is related to a global 

shift from civil CCC to CCC in criminal justice legislation, directly in the opposite 

direction from what WHO recommended in the 60ies. Changes in CCC legislation 

are often preceded with national political debate on ethical considerations, and 

criticisms questioning the efficiency and content of the care provided. Such 

national debates are frequent with all types of CCC legislation, but ethical 

considerations seem to be far more common related to special administrative (civil) 

legislation. National legislations on CCC within Europe should conform to the 

human and civil rights stipulated in ECHR (1950). There seems, to be some 

limitations in the procedural rules that should protect persons with misuse or 

dependence problems from unlawful detentions, regardless type of law. The three 

types of law differ significantly in terms of criteria for CCC, i.e. the situations in 

which care may be ensured regardless of consent.  

Conclusions: It is more common that societies have legislation on CCC, than 

not. This applies internationally – in all parts of the world as well as over time, for 

a period of 25 years, at least. Sweden’s legislative position is not internationally 
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unique; on the contrary, it is quite common. Law on CCC tend to be introduced in 

times of drug epidemics or when drug-related problems are increasing in a society. 

Changes in CCC legislation are often preceded by national debates on ethics, 

content and benefits of such care. These findings here discussed may reflect 

different concurrent processes. A shift from welfare logic to a moral logic may be 

understood as more moralization, perhaps due to relative awaking of 

traditionalism related to religious movements in various parts of the world 

(Christian, Hindu, Muslim or other). But it may also be understood from more 

libertarianism that stresses both individual responsibility for one’s welfare and the 

state´s responsibility to discipline behaviours that inflict negatively on the lives of 

others. Possibly do these two tendencies work in conjunction to one another. At the 

same time, however, there is a stronger emphasis on care content within criminal 

justice CCC, especially in the Anglo-Saxon drug court system. Some shift within 

Civil CCC is also noticed, i.e. from social to mental health legislation. Thus drug 

abuse and dependence is increasingly more recognized and managed in the same 

way as other diseases, i.e. an increased normalization. Since social CCC has been 

more in focus of research and debates, this may also result in CCC turning into a 

more hidden praxis, which from ethical perspectives is problematic. The thesis 

shows that there are examples of focus on humanity and care in all three of the law 

types, but there are also examples of passive care, sometimes even inhumane and 

repressive, in all types. Thus, type of law cannot be said to in general correspond to 

a specific content of care. Although CCC can be delivered in accordance with 

human and civil rights, there is still a dissatisfying situation concerning the 

procedural rights that should ensure the misuser his/her rights to freedom from 

unlawful detention. The possibility to appeal to a higher instance is missing in 

about 20 percent of European CCC laws, although not differentiating one type of 

legislation from the others. A clear difference between the three law types concerns 

criteria that form the basis for who will be provided care according to the laws. 

This is of major importance for which persons of the needy who will receive care: 
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addicted offenders, out-acting persons or the most vulnerable. The criteria for 

selecting these relate to the implicit ambitions of CCC – correction, protection, or 

for support to those in greatest need for care. The question is what ambition a 

society should have concerning care without consent in case of substance abuse 

and addiction problems. The trend that CCC according to special administrative 

legislation is declining and criminal legislation increases in the world should 

therefore be noticed. 

 
 
Keywords: Alcohol, drugs, substance misuse, coercive care, compulsory 
commitment to care, involuntary care, mandatory care, legislation, human and 
civil rights, comparative analysis, prediction models, and trend analysis 
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Alla människors rätt till god hälsa och staters skyldighet att förebygga och 

bekämpa sjukdom samt vid behov tillse att förutsättningarna för behandling av 

sjukdom finns uttrycks bland annat i den allmänna förklaringen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och i den internationella 

konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (UDHR 1948, 

UNCESCR 1966). Den breda formuleringen i konventionerna om rätten till god 

hälsa kan också inbegripa rätt till vård av missbruks- eller beroendeproblem. 

Under 1960-talet rekommenderade Världshälsoorganisationen (WHO) att personer 

som har missbruksproblem bör ses som sjuka och att den lagstiftning som reglerar 

sådan vård ska rymmas inom speciell förvaltningsrätt och inte i straffrättslig 

lagstiftning. Rekommendationen anger WHO:s tydliga ställningstagande till att 

personer med missbruks- och beroendeproblem bör behandlas som sjuka 

människor i behov av vård, och inte som störande individer eller kriminella som 

bör disciplineras eller straffas. Detta gäller också när vård inte kan ges på frivillig 

basis, utan tvångsåtgärder måste tillgripas. I svensk kontext är den oftast 

omnämnda lagstiftningen i dessa fall den sociala speciallagstiftningen Lag (1988: 

870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Ända sedan LVM implementerades 

1982, har lagen och vården varit föremål för kritisk diskussion inom socialt arbete 

liksom inom andra samhällsvetenskapliga discipliner. Debatten i de nordiska 

länderna har tills nyligen varit präglad av två viktiga begränsningar. Först har 

oftast jämförelser mellan länders lagstiftningar varit begränsad till väldigt få 

länder, egentligen fyra av de nordiska, för det andra har den lagstiftning som 

undersökts ofta begränsats till sociallagstiftning utan hänseende till straffrättslig- 

eller psykiatrisk lagstiftning. Avhandlingen undersöker tvångsvårdslagstiftning 

för personer med missbruks- eller beroendeproblem, och jämför dessa för ett större 

antal länder, på global och Europeisk nivå. Ansatsen gör det möjligt att undersöka 

den stora variationen i tvångsvårdslagstiftning mellan länder, dvs. typ av lag 

(straffrättslig- psykiatrisk och sociallagstiftning), maximal vårdtid samt 
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ambitionsnivå. Etiska grundvalar, kriterier för vård och lagstiftningarnas 

anpassning till mänskliga och civila rättigheter. Vidare görs jämförelser mellan 

länder för att undersöka möjliga faktorer som kan relatera till länders val av 

lagstiftning, t.ex. historisk och kulturell bakgrund, ekonomiska och sociala faktorer 

inklusive arrangemang för organisering och distribution av den nationella 

välfärden. Tillgängliga dataset från flera tidpunkter tillåter också trendanalys för 

att undersöka om någon typ av lagstiftning ökar eller minskar internationellt. 

 Empiriskt material: Artikel I bygger på tre rapporter från WHO om förekomst 

av, före millennieskiftet, tvångsvårdslagstiftning i 90 länder och territorier på alla 

befolkade kontinenter. Artiklarna II och IV är baserade på egen datainsamling, 

genom enkät, i 38 europeiska länder. I Artikel III används en kombination av 

tidigare datainsamlingar samt ytterligare information från vetenskapliga 

publikationer och nationella samt institutionella rapporter för tre observationsår, 

vilket täcker mer än 25 år, 104 länder är inkluderade. Ytterligare data för artiklarna 

I och II om olika länders karaktäristika har erhållits från olika internationella 

databaser. 

 Resultaten som baseras på data från WHO rapporterna visar att vid 

millennieskiftet var tvångsvårdlagstiftning mycket vanlig i världen, 82 procent av 

de 90 länderna och territorierna hade sådan lag. Speciell förvaltningsrättslig 

lagstiftning (psykiatrisk eller social) var något mer förekommande (56 %), men 

straffrättslig lagstiftning fanns i hälften av länderna. Studien visar att ekonomiskt 

starkare länder i västvärlden och många av de forna kommunistländerna i 

Östeuropa, de så kallade "första och andra världarna", för att använda retorik från 

det kalla krigets dagar, i högre utsträckning har anpassat sin lagstiftning till den 

rekommendation WHO gav på 1960-talet, tvångsvården fanns oftare inom 

förvaltningsrättslig lagstiftning. I länder från den så kallade ”tredje världen” 

dominerade straffrättslig tvångsvård. Den nya datainsamlingen från de 38 

europeiska länderna tio år senare bekräftade att tvångsvårdslagstiftning är väldigt 

vanligt, 74 procent av de undersökta länderna hade någon typ av lagstiftning. Den 
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vanligaste typen var nu straffrättslig lagstiftning (45 %) men speciell 

förvaltningsrättslig lagstiftning (social eller psykiatrisk) var nästan lika vanligt (37 

%). Speciell förvaltningsrättslig lagstiftning (både akut och rehabiliterande) var 

vanligare i länder med historisk erfarenhet av en stark och inflytelserik 

nykterhetsrörelse, och i länder där staten har ett mer direkt ansvar för 

distributionen av välfärden. I länder där graden av direkt statlig involvering i 

fördelningen av hälsa och välfärd var lägre, eller saknade tidigare inflytande av en 

stark nykterhetsrörelse var straffrättslig tvångsvårdslagstiftning vanligare. Under 

hela 25 årsperioden, från tidigt 80-tal till 2009, var det vanligare att länder hade 

någon typ av lag om tvångsvård för personer med missbruks- eller 

beroendeproblem än att inte ha sådan lag, trots att en minskning av 

tvångsvårdslagstiftning total sett kunde ses. Men i de länder som hade tvångslagar 

ökade både användandet av lagarna och vårdtidslängderna. Detta visade sig vara 

relaterat till det globala skiftet från förvaltningsrättslig lagstiftning till straffrättslig, 

vilket står i rakt motsats till WHO:s rekommendationer från 60-talet. Förändringar 

inom lagstiftningar föregås ofta av nationell politisk debatt framförallt gällande 

etiska betänksamheter, ifrågasättande av tvångsvårdens effektivitet och innehållet i 

vården. Sådan debatt är förekommande för alla lagtyperna, men etiska 

betänksamheter tycks vara vanligare i länder med speciell förvaltningsrättslig 

lagstiftning. Nationell lagstiftning om tvångsvård inom Europa skall vara 

anpassad till de mänskliga och civila rättigheter som anges i Europakonventionen 

(ECHR 1950). Men det tycks finnas begränsningar i de processuella rättigheter som 

ska skydda personer med missbruks- eller beroendeproblem från olagliga 

frihetsberövanden, oavsett typ av lag. De tre lagtyperna skiljer sig markant i fråga 

om kriterier för vård, dvs. för de situationer som vård utan samtycke kan ges.    

 Slutsatser: det är vanligare att länder har lagar om tvångsvård vid missbruk, 

än att de inte har det. Detta gäller internationellt – i samtliga världsdelar. Det gäller 

också över tid, över de senaste 25 åren, minst. Sveriges legislativa position är inte 

unik internationellt, tvärtom ganska vanlig. Tvångsvårdslagstiftning tenderar att 
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införas i tider av drogepidemier eller när drogrelaterade problem ökar i ett 

samhälle. Förändringar av sådan lagstiftning föregås ofta av nationell debatt om 

etiska betänksamheter, ifrågasättande av tvångsvårdens effektivitet och innehållet i 

vården. Dessa resultat kan vara relaterade till andra pågående processer. En 

övergång från en välfärdslogik till moralisk logik kan förstås som en ökad 

moralism, möjligen på grund av en ökad traditionalism i förhållande till religiösa 

rörelser i världen (kristna, hinduiska, muslimska eller andra). Men det kan även 

förstås som en ökad liberalism som förespråkar mer individuellt ansvar för den 

egna välfärden och därmed ett ökat ansvar för staten att disciplinera avvikande 

beteende som inkräktar på andra. Möjligen samverkar dessa två tendenser. 

Samtidigt ökar vårdambitionen i straffrättslig lagstiftning, särskilt i det 

anglosaxiska drug court systemet. En tendens till förändring finns också inom 

förvaltningsrättlig lagstiftning, dvs. sociallagstiftning ersätts allt oftare av 

psykiatrisk lagstiftning. Orsaken kan vara att missbruk och beroende alltmer mer 

erkänns och hanteras i likhet med andra sjukdomar, det vill säga en ökad grad av 

normalisering. En effekt av att endast sociallagstiftning stått i fokus för forskning 

och debatt är att tvångsvård enligt de andra lagtyperna kan övergå till en ”gömd 

form” av tvångsvård. Sett ur ett etiskt perspektiv är detta problematiskt. 

Avhandlingen visar att det finns exempel på humanitet och vårdfokus inom alla 

tre lagtyperna, men det finns också exempel på passiviserande vård, ibland även 

inhuman och repressiv, inom alla. Lagtyp kan därför inte automatiskt sägas 

motsvara visst vårdinnehåll. Tvångsvårdslagstiftning kan vara förenlig med 

mänskliga och civila rättigheter, men situationen är fortfarande otillfredsställande 

gällande de processuella rättigheter som ska tillförsäkra den enskilde skydd från 

olagliga frihetsberövanden. Möjligheten att överklaga beslut om vård till högre 

instans saknas i ca 20 procent av de europeiska tvångsvårdslagstiftningarna, totalt 

sett. En tydlig skillnad mellan lagtyperna är de kriterier som ligger till grund för 

vem som kommer att vårdas med stöd av lagen. Detta är av stor betydelse för vilka 

personer av de behövande som får vård: missbrukande brottslingar, utåtagerande 
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personer eller de mest utsatta. Lagarnas kriterier för att välja bland dessa relaterar 

till de implicita ambitioner som finns i tvångsvården - korrigering, skydd eller till 

stöd för dem med störst behov av vård. Frågan är vilken ambition ett samhälle bör 

ha vid vård utan samtycke för missbruks- och beroendeproblem? Den trend som 

visar att tvångsvård enligt speciell förvaltningsrätt minskar i världen och att 

tvångsvård enligt straffrättslig lagstiftning ökar bör uppmärksammas.  

 

Nyckelord: Alkohol, narkotika, alkohol- narkotikamissbruk, tvångsvård, ofrivillig 
vård, lagstiftning, mänskliga och civila rättigheter, komparativ analys, 
prediktionsmodeller samt trendanalys 
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“Drugs destroy lives and communities, undermine sustainable human development and 

generate crime.  Drugs affect all sectors of society in all countries; in particular, drug abuse 

affects the freedom and development of young people, the world's most valuable asset.  

Drugs are a grave threat to the health and well-being of all mankind, the independence of 

States, democracy, the stability of nations, the structure of all societies, and the dignity and 

hope of millions of people and their families” 

   (UN General Assembly 1998) 



O � O

Under min tid som doktorand vid Institutionen för Socialt arbete, Mittuniversitetet 

i Östersund har professor Arne Gerdner och professor Kerstin Nordlöf varit mina 

handledare. Utan deras fenomenala kunskaper, kritik, råd och anvisningar liksom 

smittande entusiasm och nyfikenhet för mitt valda avhandlingsämne, lagar om 

tvångsvård, hade nog aldrig avhandlingen blivit klar. Jag är er båda djupt 

tacksamma för att ni alltid har trott på mig och alltid fört mig framåt. Tack! 

 

Jag vill också tacka alla Er som under resans gång har bidragit till att göra 

avhandlingen bättre. Era synpunkter, vid olika seminarier där artikelutkast eller 

andra delar av avhandlingen har diskuterats, har varit hjälpsamma och viktiga. 

Tack därmed till Åke Bergmark, Mats Blid, Klas Borell, Masoud Kamali, Yngve 

Mohlin, Veronica Svärd och Ingemar Wörlund och alla andra vid Institutionen för 

socialt arbete för konstruktiva förslag. Under slutfasen gjorde Anna-Lena Suorra 

en stor insats som läste hela kappan och kom med viktiga kommentarer, tack! Ett 

särskilt tack vill jag rikta till min förra rumskamrat och doktorandkollega Marie 

Vackermo som har betytt mycket som ständig diskussionspart, om allt och lite till. 

Mais oui, merci aussi à Mylène. 

 

Min familj har betytt mycket under arbetets gång. Tack för er förståelse för mitt 

konstiga intresse och er acceptans för all den tid, såväl kvällar som helger, jag har 

spenderat på jobbet för att färdigställa avhandlingen.  Därför vill jag också tillägna 

avhandlingen till min kära Birgitta och mina barn Fanny, Filip och Fabian. 

 

Östersund den 29 januari 2013 

Magnus Israelsson  
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Hen vaknade som vanligt av morgonalarmet. Efter att ha knuffat sig fram i 

sovsalen till det gallerförsedda fönstret, kunde hen konstatera att det fortfarande 

snöade. Flingorna hade börjat singla ner redan i går kväll, och det var riktigt kallt 

ute redan då. Hoppas de eldar mer i produktionssalen idag än i går tänkte Lou. 

Men nu var det bråttom, snart appell, den orangea overallen måste på och den 

nötta filten rullas ihop och stuvas undan på sin plats. Nu kom ”plitarna” in i salen 

för den dagliga räkningen och alla ställde sig utan ett ljud på rad med ryggarna 

mot den ena långväggen. Hen hörde av fotstegen att ”han” närmade sig, han var 

den värste av dem alla, alltid snabbast fram med ”pådrivaren” om fångarna inte 

var snabba nog i korridoren eller inte har uppfyllt dagens kvot av skosulor. Lou 

har ännu inte själv blivit korrigerad med den elektriska påken, hens fysik var 

fortfarande hyfsad så hen hängde ännu med i den takt plitarna önskade. Många 

andra gjorde inte det, det visste hen. Nu gick ”han” förbi och Lou hörde honom 

räkna tyst för sig själv, sen blev det tyst igen. Ett kort utrop från en av plitarna och 

alla fångarna gjorde kvickt höger om och började gå i ett stramt led mot 

produktionssalen. Undrar vad vi får till lunch, tänkte Lou, men hen visste redan 

vad det skulle bli, samma som igår. Hemma äter de nog frukost nu funderade hen. 

Sen föll tankarna som så många gånger förr på hens förbaskade granne. Det var 

grannen som lurat i hen meth första gången. Han sa det skulle göra hen pigg och 

hjälpa Lou att prestera ännu bättre på jobbet. Lou gillade effekten av de små 

kristallerna och rökte dem allt oftare, hen blev piggare och tyckte själv att hen 

kunde koncentrera sig bättre. Hen var inte dum, hen fattade att det inte var lagligt, 

särskilt inte eftersom grannen alltid kom hem till hen för en ny leverans när 

mörkret fallit. Men Lou tänkte inte så mycket på det, hen betalade och allt gick bra 

i flera månader. Men en morgon stormade polisen in genom dörren till hens hem, 

grannen hade åkt fast och angivit Lou. Nu hade Lou varit här på 

drogrehabiliteringscentret i ett halvår och skulle inte slippa ut förrän om 
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ytterligare ett och ett halvt år. Någon rehabilitering hade hen aldrig lagt märke till, 

förutom det hårda arbetet. Avtändningen hade varit fruktansvärd, de andra 

medfångarna höll i hen när hen låg och skakade på natten så hen inte skulle slå 

huvudet i betongen alltför hårt. När Lou skrek som värst hade plitarna fört hen till 

duschrummet där de spolat hen i kallt vatten tills hen inte längre orkade röra sig. 

Men det där var över nu, nu gäller det bara att fylla dagens kvot och komma ut 

härifrån med förståndet i behåll tänkte Lou.   

 

Kim klev upp ur sängen och sträckte på sig, det smakade ammoniak i munnen och 

hen famlade efter necessären och stapplade i väg till toaletten. Det var skönt att 

hen äntligen fått komma till den mer ”öppna” avdelningen där man fick ha sin 

egen tandborste och deodorant, alkoholfri såklart. Efter morgontoaletten knallade 

hen ut i köket. De flesta andra var redan där och bredde mackor och drack kaffe. 

En av vårdarna hälsade och undrade om Kim skulle vara med på en omgång 

Alfapet innan behandlingssamtalet. Mm kanske det, idag igen, tänkte hen trött. 

Hens särskilda kontaktperson började lite senare idag. Men det kunde nog bli en 

intressant dag eftersom hon lovat att de skulle gå igenom hens ADDIS-intervju. 

Hen hade genomgått intervjun först nu när hen kommit till den ”öppna” 

avdelningen, hen hade vägrat i sten tidigare. De skulle också göra något annat test. 

Kim gillade sin kontaktperson, hon var en rätt ung tjej, mycket yngre än hen själv, 

men hon lyssnade på hen och var vänlig. Inte alls som hens socialsekreterare 

hemma som hen bara ställde krav. Kim kände det som att socialsekreteraren 

”hotade” med tvångsomhändertagande om hen inte ställde upp på kommunens 

frivilliga behandling. Kim hade varit där ett par gånger men tyckte det var öken, 

man skulle sitta och berätta om sig själv och sina problem, och de andra deltagarna 

sen, rena missbrukarna hela bunten. Visst, hen visste att många tyckte att hen 

drack för mycket emellanåt, men hen menade att hen var kapabel att ta hand om 

sig själv i alla fall. Men den senaste gången som polisen hade tagit in hen, halvt 



O O � �

ihjälfrusen från en busskur vid torget, hade socialsekreteraren gjort slag i sitt ”hot” 

och därför satt nu Kim här. Den första tiden hade Kim varit så förbannad för att de 

låst in hen. Kim hade protesterat ljudligt, smällt i några dörrar och knuffat ett par 

vårdare. Hen hade upplevts våldsbenägen och därför blivit placerad på ”den 

andra” avdelningen först. Hen tyckte det var kränkande att någon hade rätt att 

lägga sig i hens liv och bestämma åt hen vad hen fick och inte fick göra. Men nu, 

ett par månader senare och på den nya avdelningen, var det rätt ok menade Kim, 

”suget” hade också lagt sig, vilket kändes riktigt bra. Dessutom var ju mat, värme 

och någon att prata med bra, men dagarna går bara så långsamt. Det finns för lite 

att göra mellan de dagliga stående inslagen frukost, medicin, lunch, samtal, 

medicin, middag och kvällsmål och detta i flera månader till. När Kim precis 

druckit ur kaffet ropade vårdaren: – Ok, Alfapet, hur många vill vara med? – Visst, 

jag är med sa Kim lojt.  

De två inledande vinjetterna om Lou och Kim är helt fingerade. Namnen har valts 

för att de är könsneutrala och används över större delen av världen. Av samma 

skäl har de könsberoende beteckningarna hon och han bytts mot det könsneutral 

”hen.” Avsikten är inte att peka ut någon särskilt världsdel eller land. Vinjetterna 

är istället tänkta att i någon mån illustrera några av de skillnader som idag finns 

mellan länder i hur tvångsvård för missbruk eller beroende kan vara utformad. 

Likaså skildras skillnader i de tänkta ländernas och dess myndigheters perspektiv 

på missbruk som socialt problem. Lou har dömts till vård i enlighet med vad som i 

hens land anses vara brottsligt, dvs. användande av narkotiska preparat. Domen 

om tvångsvård motiveras med att Lou är ett hot mot samhället och hens beteende 

måste därmed bestraffas och korrigeras. Kim däremot lever i ett land där domen 

om tvångsvård först blir aktuell när hens eget beteende orsakar hen hälsoproblem 

eller på annat sätt hotar hens livsföring. Kim samtycker inte, minst sagt, till 

vårdens genomförande men hen har inget val, det är myndigheterna som anser att 

hens beteende är en fara för hen själv. Landets lag har därmed en mer 
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paternalistisk inriktning. Vården för Lou består inte av så mycket mer än 

”uppbyggligt arbete.” Någon form av behandlande inslag eller inledande 

avvänjning saknas helt. Kim har placerats på en institution där verksamheten är 

baserad på en gemensam behandlingsideologi. Diagnos av hens beroendeproblem 

är genomförd och hen väntar på att få komma igång med sin individuella 

psykosociala behandling. En behandling som syftar till att Kim bättre ska kunna 

hantera sin vardag utan alkohol när hen släpps fri. Lou vet att hen inte slipper ut 

ur rehabiliteringscentrat förrän de två åren gått, hen vet också att hen kommer att 

stå under bevakning från myndigheterna under minst fyra år till sedan hen blivit 

fri. Återfaller hen i missbruk är risken mycket stor att hen hamnar vid centrat för 

ytterligare en period om minst två år. Kim har efter sin inledande frustration över 

inlåsningen redan avverkat ett par månader vid institutionen, och vet att oavsett 

om hen medverkar eller inte i de behandlande inslagen släpps hen fri efter sex 

månader. Längre får de inte låsa in hen, sköter hen sig bra och medverkar kan hen 

dessutom bli förflyttad till en helt öppen institution. Socialsekreteraren i 

hemkommunen har varit i kontakt med hen och berättat att hon ordnat bostad och 

anmält hen till kommunens eget eftervårdsprogram. Kim själv har tagit kontakt 

med AA och kollat med dem var de finns på hemorten. Kim inser att mycket stöd 

behövs när hen väl kommer ut igen. 
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Alla människors rätt till god hälsa och staters skyldighet att förebygga och 

bekämpa sjukdom samt vid behov tillse att förutsättningarna för behandling av 

sjukdom finns uttrycks bland annat i den allmänna förklaringen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, artikel 25, och i den 

internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 

artikel 12 punkterna c-d (UDHR 1948, UNCESCR 1966). De internationella 

överenskommelserna är internationell lag men inte direkt juridiskt bindande för 

stater som undertecknat dem (Malekian 2007, Malekian & Nordlöf 2012). Trots det 

fungerar de konformistiskt för världens länder eftersom dessa normalt vill 

undvika världssamfundets kritik för att landet negligerar de mänskliga 

rättigheterna. Rätten till hälsa är en relativ (icke tvingande) rättighet i internationell 

lag. Det är en annan sak att enskilda stater kan utforma sin konstitution eller sina 

grundlagar att sådan rättighet kan vara absolut (tvingande) inom en stat. De 

övergripande formuleringarna i konventionerna om rätten till god hälsa kan också 

inkludera rätten till vård för missbruks- eller beroendeproblem. Vård för dessa 

problem ges i de flesta stater under frivilliga former, dvs. med den enskildes 

samtycke. Men konventionernas formuleringar lämnar också utrymme för 

tolkningen att staternas skyldighet att tillse att förutsättningarna för behandling av 

sjukdom finns, också kan omfatta tvingande insatser. Det vill säga, att tillse att 

förutsättningarna finns för att kunna bereda den enskilde nödvändig behandling 

för sitt sjukdomstillstånd när dennes samtycke inte kan nås. I Sverige medges 

tvångsomhändertagande av vuxna personer med missbruks- och beroende-

problem för vård och behandling med stöd av flera lagar. Den lag som i svensk 

kontext refereras oftast till är den sociala speciallagstiftningen Lag (1988: 870) om 

vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Andra legislativa möjligheter för att vårda 

personer med missbruks- eller beroendeproblem under tvång för kortare eller 

längre perioder är: Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), 

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT), Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk 
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vård (LRV), Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB), samt 

överlämnande till vård enligt Brottsbalken (1962:700) kap. 31 § § 2-3 (BrB). I Norden 

är förekomst av lagstiftning av nämnda slag inte unik; alla de nordiska länderna 

har någon form av tvångsinslag i sin lagstiftning som rör vård och behandling av 

personer med missbruks- eller beroendeproblem. Organiseringen av tvångsvården 

skiljer sig däremot mellan länderna. I Sverige vårdas de personer som 

omhändertas med stöd av LVM på statliga institutioner som Statens 

Institutionsstyrelse (SiS) ansvarar för, medan de som omhändertas med stöd av 

LPT och LRV vårdas inom psykiatrin. I vårt grannland Norge administreras 

numera även den sociala tvångsvården av hälso- och sjukvårdande myndigheter. I 

Finland och Danmark är vården av personer med missbruk- eller 

beroendeproblem kommunala angelägenheter, dock med nära anknytning till 

sjukvården. I Finland har kommunerna sedan 1984 ansvar för social- och 

hälsovården. Vård till personer med missbruks- eller beroendeproblem åligger 

sedan 1987 den kommunala social- och hälsovården (Stenius 2004). I Danmark är 

det övergripande ansvaret för vård- och behandlingsinsatser delat mellan inrikes- 

och hälsodepartementet samt socialdepartementet beroende på drogtyp, alkohol i 

det förstnämnda och narkotika i det sistnämnda. När det gäller 

behandlingsinsatser på lokal nivå för missbruk eller beroende oavsett drogtyperna 

är detta ett ansvar för de danska landstingen (Runquist 2004a). På Island är 

tvångsvård endast möjlig inom psykiatrin. Men oavsett systemval för 

administration av själva vården är det sociala arbetet i allra högsta grad påverkat 

av de ramar som lagstiftningen ställer och särskilt i länder med social- eller 

speciallagstiftning på området. Socialarbetare som yrkesgrupp återfinns i den 

direkta vården som kuratorer och som behandlare men även som handläggare i 

administrativa system med syftet att fånga upp de personer som är i behov av 

insatser från samhällets sida. I Sverige har tvångsvård av personer med missbruks- 

eller beroendeproblem, och då särskilt inför och efter sociallagstiftningen LVM:s 

införande 1982, varit föremål för kritiska diskussioner inom många discipliner, och 
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då framförallt inom socialt arbete. Det har bland annat hävdats att det saknas 

tillräckliga vetenskapliga belägg för att tvångsvård, enligt LVM, leder till 

förbättring för den enskilde (t.ex. Bergmark & Oscarsson 1990, 1999; Bergmark 

2004). Företrädare för denna typ av kritik menar att lagens intention, att motivera 

personer med missbruks- eller beroendeproblem till att acceptera fortsatt vård 

under frivilliga former efter LVM-vårdens avslutande, inte är möjlig att uppfylla 

om det sker under tvång (Bergmark & Oscarsson 1999) och att SiS därför har ett 

ogenomförbart uppdrag. Gerdner (2005) menar utifrån en genomgång av 

empiriska studier att det finns belägg för att tvångsvård kan bidra till förbättring. 

Om vården misslyckas har detta snarare att göra med vårdens struktur och 

kvalitet. Vidare har kritik anförts mot användandet av tvångsåtgärder i sak, dvs. 

tvånget i sig. Här har kritiken uttryckts på olika nivåer men gäller främst det etiskt 

diskutabla i att mot någons vilja tvinga honom/henne till behandling. Kritiker 

hänvisar ibland till att LVM inte är förenlig med respekten för människans 

autonomi och självbestämmande i enlighet med konventionen om de mänskliga 

rättigheterna (t.ex. Tännsjö 1999). Andra har ifrågasatt LVM-vårdens innehåll och 

menar att vistelsen vid de statliga institutionerna – eller vid många av dessa – ofta 

saknar behandlande inslag och främst är att likna vid förvaring av människor (t.ex. 

Billinger 2000, Gerdner 2004 & 2005, Ekendahl 2001 och 2004). I en aktuell 

avhandling om LVM-vårdens legitimitet, som bl.a. bygger på upprepade 

kvalitativa intervjuer av 80 LVM-intagna framkom att omkring 20 procent av dessa 

snart efter omhändertagandet faktiskt välkomnade detta, vilket kan ses som stöd 

för att ett homeriskt tvång – om sådant hade funnits – skulle ha kunnat tillämpas i 

dessa fall (Runquist 2012). Men huvuddelen, 80 procent, var initialt helt emot 

omhändertagandet. Detta omvärderades dock under vårdtiden och i 

efteruppföljningar, så att den helt dominerande gruppen senare ansåg att 

tvångsomhändertagandet hade varit befogat. Av 70 överlevande kunde 65 

intervjuas i efteruppföljning, och bland dessa bejakade 60 tvångs-

omhändertagandet. Från brukarperspektiv kan man därmed hävda att det finns 
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viss legitimitet. Trots detta finner Runquist att det finns problem med LVM-

vårdens legitimitet i dess nuvarande utformning, eftersom lagen inte utnyttjas som 

den start på rehabiliteringsprocess som avsetts, utan mer som en akutlag. Det finns 

också stora brister i både vårdens och eftervårdens innehåll.  

 Hela systemet för svensk missbruks- och beroendevård har nyligen (2011), på 

regeringens uppdrag, genomlysts (SOU 2011:35). I sitt förslag konstaterar den 

särskilde utredaren att det idag är ca 300 000 personer i Sverige som har 

beroendeproblem men att vården endast når en av fem. Merparten av dem som 

nås av den sociala missbruks- och beroendevården är personer som också har 

andra typer av har sociala problem. Däremot nås inte socialt etablerade personer 

(SOU 2011:35). Fenomenet kan förstås som att den sociala missbruks- och 

beroendevården inte når huvuddelen av de berörda på grund av bristande 

kontaktyta. Men det kan också vara, som utredaren anger, en konsekvens av att 

den svenska missbruks- och beroendevården ses som oattraktiv. Personer som är 

socialt etablerade och inte har andra sociala problem än beroende tar/får inte 

kontakt med socialtjänsten, deras mer naturliga kontaktyta är hälso- och 

sjukvården. I Sverige har missbruks- och beroendevården sina historiska rötter i 

fattigvården och har traditionellt varit ett ansvar för kommunerna, idag genom 

den kommunala socialtjänsten. Utredaren noterar att få personer vill söka vård för 

sitt missbruk eller beroende via socialtjänsten; nio av tio önskar hellre att vården 

skulle kunna ges via hälso- och sjukvården (SOU 2011:35). Utredaren menar att 

missbruk och beroende är sjukdomstillstånd enligt de internationellt vedertagna 

diagnossystemen ICD och DSM, och att dessa sjukdomar utmärks av sammansatt 

biopsykosocial problematik. Men den svenska lagstiftningens utformning och 

konstruktion signalerar att missbruk och beroende primärt ses som sociala 

problem. Utredaren konstaterar att allt fler personer med missbruks- eller 

beroendeproblem faktiskt behandlas inom hälso- och sjukvården, en ökning som 

accelererat från och med 1990-talet. Ökningen anses relaterad till förändringen av 

förståelse av missbruk och beroende som multifaktoriella tillstånd och inte sociala 
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problem. Tillsammans med en allmän ökning av antalet medicinska inslag i själva 

vården har därmed landstingens ansvar för vården av personer med missbruk 

eller beroende i praktiken ökat (SOU 2011:35). 

 Kritiken från forskarled mot den svenska tvångsvårdslagstiftningen har 

vanligen utmärkts av två viktiga begränsningar. Dels har jämförelserna i huvudsak 

begränsats till fyra nordiska länder, bortsett från de bredare internationella 

jämförelser som finns, dels har begreppet tvångsvård ofta begränsats till social 

tvångsvårdslagstiftning. När det gäller jämförelser av tvångsvårdslagar mellan 

länder har kritik mot Sveriges sociallagstiftning, LVM, ofta förts i svenska såväl 

som i nordiska forskarled och bland praktiker i socialt arbete men utan några 

egentliga referenser till internationell debatt eller internationell forskning om 

tvångsvård i bredare mening (Hübner 1991, Lehto 1994, Yohanes m.fl. 2002, Hall 

m.fl. 2012). Gerdner (1998) har kritiserat att jämförelser av andra länders 

lagstiftning på området ofta har omfattat endast de övriga nordiska länderna. Det 

därmed begränsade perspektivet har bidragit till att Sveriges hållning, genom 

LVM, framförallt i fråga om vårdtidens längd och frekvensen av tillämpning, ofta 

utpekats som särpräglad. Lehto (1994) menar att Sverige bland de nordiska 

länderna är exceptionell i sin tro på, och utövande av, tvångsvård av personer med 

missbruks- eller beroendeproblem. Yohanes m.fl. (2002) menar att i ett nordiskt 

perspektiv skiljer sig den svenska lagstiftningen på flera punkter, framförallt 

genom att LVM tvingar myndigheterna att använda tvång om kriterierna för 

vården är uppfyllda. Om jämförelsen begränsas till att gälla Sveriges LVM och 

liknande sociala tvångslagstiftningar i Norge, Danmark och Finland är det korrekt 

att Sverige använder sina möjligheter till att vårda personer med missbruks- eller 

beroendeproblem under tvång oftare samt att vårdtiderna är längre. Men detta 

gäller enbart tvångsvård inom sociallagstiftningen. I alla de nordiska länderna 

finns t.ex. psykiatriska lagar där personer med missbruks- eller beroendeproblem 

vårdas under tvång under både längre och kortare vårdtider än i Sverige. 

Danmark och Norge har liksom Sverige också lagrum för sådan vård, under vissa 
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förutsättningar, inom straffrätten. I Socialutskottets betänkande 2002/03:SoU13 

”Med tvång och god vilja – vad gör Statens institutionsstyrelse?” behandlas Riksdagens 

revisorers förslag 2002/03:RR9 om en översyn av LVM. I rapporten påpekas att i ett 

internationellt perspektiv har Sverige en långtgående och unik lagstiftning för 

tvångsvård av missbrukare. Liknande synpunkter på svensk LVM-vård har 

tidigare förts fram av många andra, vilket innebar att detta länge togs för sant även 

i forskarkretsar (Bergmark & Oscarsson 1990, Fridell 1996). Den på sitt område 

ledande internationella vetenskapliga tidskriften Addiction har i en s.k. editorial 

nyligen pekat ut Sverige, tillsammans med Ryssland, som exempel på ”det lilla 

fåtal” utvecklade länder som fortfarande använder sig av tvångsvård för personer 

med missbruks- och beroendeproblem. Skribenterna menar att vården dessutom 

sker utan någon som helst utvärdering eller eftertanke över vårdens effektivitet. 

Vidare anges att de allra flesta länder har övergivit tvångsvård eftersom denna 

vårdform kan strida mot konventionen om de mänskliga rättigheterna samt att den 

visat sig vara ineffektiv (Hall m.fl. 2012).  

 För att undersöka om Sveriges position verkligen är särpräglad bör en 

jämförelse mellan fler länder genomföras och helst på global nivå. Dessutom måste 

en sådan undersökning, förutom sociallagstiftning, inkludera också psykiatriska 

och straffrättsliga lagar som reglerar tvångsvård av personer med missbruks- eller 

beroendeproblem. En sådan studie ger dessutom möjligheter att utifrån en mer 

samlad empiri undersöka olika mer eller mindre hypotetiska frågeställningar som 

förekommit i debatten om vad det är som medför att vissa länder inför tvångsvård, 

medan andra avskaffar den.  

 En hypotes är att tillkomsten och användandet av tvångsvårdslagstiftning för 

personer med missbruks- eller beroendeproblem ökar i tider av alkohol- och 

drogepidemier för att sedan återigen minska när människors fri- och rättigheter i 

sådan vård ifrågasätts (Brown 1988, Gerdner 1998). Att tvångsvårdslagstiftning 

aktiverats av epidemier har av historien visats, t.ex. efter andra världskriget för att 

hantera ökade alkoholproblem i Östeuropa (Elekes 1987) eller olika 
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narkotikaepidemier i länder i östra Asien (Nagahama 1968, Brill & Hirose 1969, 

McGlothlin 1980, Brown 1988, Tamura 1989). Frågan är om sådana situationer 

under senare år kan ha gett liknande effekter för införande, avskaffande eller 

förändring av nationell tvångsvårdslagstiftning. Är det möjligt att spåra 

förändringar i sådan lag i relation till nationell debatt eller diskussion om 

mänskliga fri- och rättigheter, dvs. sådan debatt som verkat för att avskaffa eller 

förändra tvångsvårdslagstiftning för personer med missbruks- eller 

beroendeproblem?  

 Andra frågor är varför länder väljer olika slags lagstiftning (straffrättslig, 

psykiatrisk respektive social), och olika tidsgränser samt ambitionsnivåer för 

tvångsvården av personer med missbruks- eller beroendeproblem. I demokratiska 

nationer (eller i federationer av stater) stiftas lagar av folkets företrädare, dvs. 

riksdagen. Myndigheter inklusive domstolarna har att följa lagarna. När det gäller 

ingrepp i människors liv genom lag såsom tvångsvård för missbruk eller beroende 

är statsmakten ytterst ansvarig för sådan vård. Det gäller oavsett om själva vården 

är organiserad inom och utförs av hälso- och sjukvården, socialvårdande 

myndigheter eller kriminalvården. Industrialisering, kolonisering och 

avkolonialisering, globalisering och andra internationella politiska förändringar 

och processer har påverkat samhällsutvecklingen i världens länder. Om vi bara ser 

till Europa finns fortfarande stora skillnader mellan länder när det gäller 

ekonomisk stabilitet, välfärdsnivå och länders prioriteringar av samhällsservice 

t.ex. av hälso- och sjukvård. Analyser av orsakerna till nationellt val av viss typ av 

lag bör därför inkludera variabler som har att göra med staters historiska och 

kulturella bakgrund samt ekonomiska och sociala förutsättningar liksom 

nuvarande system för organisering av den nationella välfärden. 

 Avhandlingen undersöker internationell förekomst av olika typer av 

lagstiftning som reglerar tvångsvård av vuxna alkohol- och narkotika-

missbrukande personer och lagtypernas relation till länderkarakteristika liksom 

välfärdsfaktorer som möjlig förklaring till varför länder valt viss legislativ 
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inriktning. Avhandlingen erbjuder därmed ett ökat kunskapsunderlag för den 

fortsatta diskussionen inom Sverige om svensk tvångsvård för praktiker och 

beslutsfattare inom det sociala arbetsfältet missbruk/missbrukarvård. 

Avhandlingens komparativa ansats bidrar vidare med ny kunskap för forskare 

verksamma inom socialt arbete och andra samhällsvetenskapliga discipliner 

internationellt och kanske särskilt då trender i tillämpning av lag och kriterierna 

för dom eller föreskrift om tvångsvård i relation till internationella 

överenskommelser såsom konventionen för mänskliga rättigheter undersöks på 

global respektive europeisk nivå. 

Social rättvisa är grundläggande för allt socialt arbete (IFSW 2012). Forskning i 

socialt arbete har som uppgift att undersöka strukturella förhållanden och sociala 

problem, på nationell och internationell nivå, i syfte att bidra till ökade möjligheter 

för integration av marginaliserade grupper. Ämnet och professionen socialt arbete 

är i de allra flesta länder reglerat i lagstiftning, inte bara tvångsåtgärderna utan 

även vad en socialarbetare ska och får utföra är statuerat i regler, lagar, 

förordningar och andra författningar. Det är därför viktigt att forskningen även 

omfattar frågeställningar avseende de strukturella faktorer som påverkar och 

reglerar det sociala arbetet i sig, t.ex. lagstiftning gällande personer med 

missbruks- eller beroendeproblem. I många länder får personer från olika 

samhällsgrupper, som söker hjälp för sitt missbruk eller beroende, erbjudande om 

frivillig behandling, men långt ifrån alla. Personer som däremot berörs av 

tvingande vård för dessa problem tillhör i många länder ofta s.k. marginaliserade 

grupper.  

 Det övergripande syftet med avhandlingen är att, med en bred internationell 

komparativ ansats, undersöka länders val av lagstiftning om tvångsvård av vuxna 

personer med missbruks- eller beroendeproblem, och hur dessa val förhåller sig till 

ländernas ekonomiska, missbruksepidemiologiska, välfärdsmässiga, kulturella, 
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legislativa och politiska bakgrund och utveckling, hur de förändrats över tid samt 

hur de anpassats till ingångna traktat om mänskliga rättigheter.  

 Mer specifikt undersöks förekomst av tvångsvårdslagstiftning för personer 

med missbruks- eller beroendeproblem, lagstiftningens etiska grundvalar, 

målinriktning och tidsgränser, samt i vilken grad WHO:s rekommendation från 

1967 gett avtryck i nationell lag. Detta undersöks först bland länder i alla delar av 

världen vid tiden för millennieskiftet. Vidare undersöks valen av lagtyp i relation 

till olika länderkaraktäristika (ekonomiska, demografiska, kulturella, politiska, 

medborgerliga fri- och rättigheter, rättstradition, drogepidemiologi och 

alkoholkonsumtion) för att sortera tänkbara kandidater till förklarande faktorer. 

Analysen upprepas därefter med datainsamling ett decennium senare bland 

europeiska länder, och med delvis andra förklarande variabler vad gäller 

välfärdsystem samt historia, där nykterhetsrörelse haft framträdande roll (Artikel I 

och II).  

 Internationella trender i förändringar av tvångsvårdslagar för missbruks- eller 

beroende (införande, avskaffande, förändring, tillämpning, vårdtiders förändring) 

undersöks för en period av drygt 25 år, från tidigt 80-tal till 2009. Samtidigt 

undersöks också, på europeisk nivå, om dessa förändringar föregicks av politisk 

debatt (Artikel III). 

 Skillnader i lagar om tvångsvård för missbruks- och beroendeproblem, i 

Europa, avseende juridiska rättigheter, former för beslut samt kriterier för när 

tvångsvård kan bli aktuellt, studeras i förhållande till internationella traktat 

gällande mänskliga rättigheter (Artikel IV).

Avhandlingens ramberättelse (”kappan”) består av fyra kapitel. Kapitel 1 – 

Introduktion – innehåller först en genomgång av centrala begrepp som dels 

används i analys av det empiriska materialet i de fyra olika artiklarna, och dels är 

viktiga för resonemangen i kappan. De olika typerna av tvångsvårdslagar 
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definieras och därefter följer en diskussion om sjukdomsbegreppets framväxt och 

betydelsen av den psykiatriska vårdens utveckling för en förändring i att förstå 

och hantera personer med missbruks- och beroendeproblem. Vidare ges en 

historisk exposé över tvångsvårdslagarnas utveckling i svensk nationell kontext. 

Exposén kan ses som ett exempel på ett lands rättsliga utveckling inom området, 

men valet av Sverige är också strategiskt eftersom Sveriges lagstiftning ofta 

kommit att pekas ut som annorlunda och extrem i förhållande till andra länders. 

En översikt över den svenska utvecklingen kan därför vara till gagn för 

diskussionen av avhandlingens resultat. Därefter redogörs för tidigare forskning 

av lagstiftning gällande tvångsvård av personer med missbruks- eller 

beroendeproblem inklusive dess utveckling över tid. Avsnittet presenterar de 

tidigare genomförda internationella komparativa studier av länders 

tvångsvårdslagar som finns tillgängliga för jämförelser. Två av de större 

internationella studierna utgör material för artiklarna I och II samt delvis för 

Artikel III, varmed en introduktion till dessa är relevant. Därefter följer en 

diskussion om välfärd och välfärdsstatsmodeller samt en redogörelse för samhälls- 

och rättsutvecklingens betydelse för tvångsvårdslagstiftningens utformning. 

Förekomst av speciell förvaltningsrättslig lagstiftning liksom straffrättslig 

lagstiftning om tvångsvård av personer med missbruks- eller beroendeproblem 

kan sägas utgöra uttryck för statens syn på och försök till att hantera sin alkohol- 

och narkotikamissbrukande befolkning. Det är rimligt att arvet från 1900-talets 

uppbyggnad av välfärdsstaterna liksom dagens system för välfärdens distribution 

och omfattning samt övrig lagstiftning starkt påverkat utformning av lagstiftning 

om tvångsvård. Därmed måste avhandlingen också innehålla analys av eventuella 

relationer till välfärdsstaternas och rättens utveckling i samhället. Kapitel 2 – 

Material och metod – ger en sammanfattande beskrivning av det datamaterial och 

de val av metoder som ligger till grund för de fyra studierna som presenteras i 

avhandlingen. Kapitel 3 innehåller en sammanfattning av respektive artikel som 



P P

ingår i avhandlingen. I kapitel 4 sammanfattas och diskuteras avhandlingens 

resultat mer överskådligt. 

 

Fokus för avhandlingen är lagstiftning som direkt eller indirekt påverkar det 

sociala arbetets praktik. Socialt arbete har traditionellt ett brett forskningsområde 

och studier som rör lagstiftning är inget undantag. Men i avhandlingsarbetet har 

det också varit nödvändigt att närma sig det rättsvetenskapliga forskningsfältet. 

Syftet har då inte varit att finna gällande rätt genom rättsdogmatisk metod utan 

snarare att komplettera kunskapsbakgrunden från socialt arbete och nyttja delar av 

den rättsvetenskapliga terminologin i empirisk analys och tolkning. Oavsett om 

läsaren är mer bekant med socialt arbete eller rättsvetenskap, eller andra, 

forskningsdiscipliner ska inledningsvis innebörden av ett antal begrepp klargöras. 

Tanken är att läsaren därmed bättre ska beredas möjlighet att tillgodogöra sig 

samtliga resonemang i avhandlingen.  Z [ \ [ Z [ � ] � � ^ � � _
–
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–
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Begreppen missbruk och beroende är diagnosticerbara tillstånd i enlighet med 

International Classification of Diseases and Health Problems, tenth version (ICD-

10) från 1990 (WHO 2013) och Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, fourth version (DSM-IV) från 1994 (WPA 2013). De diagnostiska 

kriterierna och definitionerna för beroende återfinns i både DSM-IV och ICD-10. 

Beroende definieras som ett psykobiologiskt tillstånd med minst tre av sex [ICD-

10] respektive sju [DSM-IV] kriterier uppfyllda under en och samma tolvmånaders 

period. Gemensamt för dessa kriterier är att individens förhållande till substansen 

(alkohol eller narkotika) påtagligt försämrat hans/hennes förutsättningar att 

viljemässigt reglera sitt bruk. Missbruk är i detta sammanhang ett gränstillstånd 

och definieras i DSM-IV såsom maladaptivt bruk med negativ effekt på social 

funktion och används endast då beroende inte föreligger. För missbruk krävs att 
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minst ett av fyra kriterier i DSM-IV uppfyllts under en och samma tolvmånaders 

period. I ICD-10 används istället beteckningen ”skadligt bruk”, dvs. bruk av 

sinnesförändrande substanser på ett sätt som skadar antingen den fysiska eller 

psykiska hälsan. Då social funktionsförmåga innefattas i psykisk hälsa enligt ICD-

10, är skillnaderna i praktiken små mellan skadligt bruk i ICD-10 och missbruk i 

DSM-IV men rena hälsoaspekter inkluderas tydligare i ICD-10 (Gerdner 2009). 

Begreppet beroende av alkohol och droger infördes i ICD-systemet första gången 

1976 genom dåvarande ICD-9. Begreppet beroende tillkom efter försök av WHO 

både 1952 och 1957 att definiera och särskilja de äldre engelska begreppen addiction 

och habituation. Habituation avsåg – som namnet anger – en situation då 

missbruket blivit en vana som strukturerar individens liv, inte bara tillfällig 

överkonsumtion. Addiction anger dessutom att det föreligger ett psykobiologiskt 

tillstånd av tvångsmässighet i relationen till drogen. En expertgrupp vid WHO 

föreslog slutligen 1964 att begreppet beroende (dependence) skulle ersätta dessa. 

WHO menade att de båda äldre begreppen användes inkonsekvent men att de 

trots allt hade en gemensam nämnare: de avsåg i viss mån både fysiskt och 

psykiskt beroende av droger (att ”hela livet struktureras runt bruket” är ett av de 

olika kriterierna för det psykobiologiska tillståndet både i DSM-IV och i ICD-10, 

men tillsammans med minst två andra kriterier). WHO menade att begreppet 

beroende är en generell term och fungerar som beskrivning för alla slags 

beroenden oavsett drog (WHO 1964). Det begrepp – hemfallenhet – som användes i 

äldre svensk lagstiftning rörande alkoholister och nykterhetsvård kan sägas 

innefatta både addiction och habituation, genom att inte klart skilja mellan dessa. 

”Hemfallenhet åt dryckenskap” var t.ex. ett centralt begrepp i 1954 års Nyk-

terhetsvårdslag och avsåg en kombination av å ena sidan vanemässigt och 

viljemässigt handlande (habituation) och å andra sidan svårbemästrat begär 

(addiction) att dricka alkohol (Blomqvist 1999). Begreppet addiction har egentligen 

aldrig försvunnit, och det har nu återkommit som central sjukdomsbeteckning i det 

nya DSM-5, eftersom termen ”beroende” i vissa medicinska sammanhang har 
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annan betydelse som inte har med rustillstånd att göra (t.ex. beroende av insulin). 

För närvarande är dock beroende den centrala sjukdomsbeteckningen enligt 

gällande diagnossystem och enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 

missbruks- och beroendevården (Socialstyrelsen 2007). 

 Inom socialtjänsten, som inte ägnar sig åt diagnostisk bedömning, har 

begreppet missbruk traditionellt haft en annan och betydligt bredare innebörd än 

det medicinska begreppet. Detta har medfört oklarheter och missförstånd i 

kontakten mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. De nationella 

riktlinjerna rekommenderar att begreppen används lika och i enlighet med 

diagnossystemen. Fortfarande har dock inte beteckningarna ändrats i relevanta 

lagar. I LVM ses i lagnamnet ”missbruk” med denna bredare betydelse än den 

medicinska. Internationellt kan rekvisiten i lagstiftning som reglerar tvångsvård 

för personer med missbruks- eller beroendeproblem skilja (men inte alltid) mellan 

missbruk och beroende liksom även mellan olika sinnesförändrade substanser. En 

lag kan vara tillämplig eller ej beroende på nationella definitioner av missbruk och 

beroende och vad som är att betrakta som en sinnesförändrande substans. I 

avhandlingen avser missbruk ett bruk av en substans som innebär någon form av 

skada för hälsa och social funktionsförmåga, dvs. begreppsanvändandet följer 

kriterierna i DSM-IV och ICD-10 för missbruk och skadligt bruk. Men ibland kan 

författningar och språkbruk ha den bredare innebörden vilket innebär att även det 

psykobiologiska tillståndet, beroendet, innefattas. När det gäller 

sinnesförändrande substanser och lagstiftning internationellt kan påpekas att 

missbruk av alkohol ofta är inkluderad i nationell lag, men kan också vara 

utesluten eller ”icke berörd” i lagtext. Vissa länders lagar omfattar inte missbruk 

eller beroende av alkohol utan endast av narkotika (drugs). Detsamma kan gälla 

för cannabis i vissa länder. Bruk, missbruk eller innehav av cannabis för eget bruk 

kan vara avkriminaliserat eller icke medföra straffansvar.  När begreppet narkotika 

förekommer i avhandlingen avses alla droger som räknas upp i Läkemedelsverkets 

föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika, t.ex. cannabis, 
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centralstimulerande medel, hallucinogener, opiater, syntetiska opioider, andra 

beroendeskapande mediciner såsom barbiturater och bensodiazepiner samt många 

s.k. designed drugs. I avhandlingen undersöks lagstiftning som gäller tvångsvård 

för personer med missbruks- eller beroendeproblem orsakade av ett skadligt bruk 

av alkohol eller narkotika.  

 Begreppet missbrukare förekommer ofta i dagligt språkbruk, i facklitteratur 

och i författningstexter i betydelsen personer som upplever problem med sitt bruk 

av alkohol- och/eller narkotika. Ett problem är att begreppet bidrar till oklarheter 

om huruvida individens tillstånd avser beroende eller om det endast uppfyller 

gränstillståndet. Ett annat problem är att begreppet inte är rättsligt definierat. 

Gustafsson (2001) har konstaterat att vare sig Lag (1988:870) om vård av missbrukare i 

vissa fall (LVM), (2001:453) Socialtjänstlagen (SoL) eller Lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) innehåller någon sådan definition. Begreppet 

kan också uppfattas som värdeladdat och stigmatiserande för de personer som 

avses. Brukarorganisationer har framfört att ordet missbrukare är mer stämplande 

jämfört med ordet beroende. Problemet har, förutom av Gustafsson (2001), 

uppmärksammats i tre statliga utredningar (SOU 2004:3, SOU 2005:82 & 2011:35) 

då ett mer värdeneutralt begrepp efterlysts och föreslagits. Socialstyrelsens 

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (2007) ger ledning till 

alternativ begreppsanvändning. Socialstyrelsen menar att språkligt neutrala 

konstruktioner är att föredra varför de rekommenderar socialtjänsten och hälso- 

och sjukvården att istället för missbrukare använda begreppet personer med 

missbruks- eller beroendeproblem och andra liknande omskrivningar. I 

avhandlingen följs Socialstyrelsens rekommendation. 

 Begreppen vård respektive behandling av personer med missbruks- eller 

beroendeproblem används många gånger synonymt eller med ungefär samma 

innebörd. De har egentligen helt olika betydelser. Behandling (eng. treatment) 

avser här olika systematiserade metoder (evidensbaserade eller på annat sätt 

teoretiskt grundande) som utförs av professionella och som syftar till att hjälpa 
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människor att komma ifrån sina alkohol- och/eller narkotikaproblem, t.ex. olika 

typer av medicinska och psykosociala behandlingsmodeller i en terapeutisk 

kontext. Vård (care) däremot är ett mycket vidare begrepp och avser någon form 

av omhändertagande, inklusive omsorgsinriktad vård utan systematiserade 

behandlingsinslag. Behandling och vård av personer med missbruks- eller 

beroendeproblem kan ges under både frivilliga och påtvingade former.Z [ \ [ e [ f c d � � � c d � ` g h c d � � � ^ � b � � ` � ] � � � � i h j d h � k a _ � ] � �
När det gäller tvångsvård av vuxna personer med missbruks- eller 

beroendeproblem är det viktigt att skilja legislativt tvång från andra typer av 

tvång. Personer med missbruks- eller beroendeproblem kan uppleva personlig 

vånda över sitt missbruk, mer eller mindre allvarliga fysiska, psykiska symptom 

eller uppleva ett socialt tryck från familj eller arbetsgivare. Dessa kan i sig 

upplevas som ett tvång att ingå behandling (Lehto 1989, 1991). Alternativen är att 

riskera t.ex. skilsmässa, förlora arbetet eller få hälsan försämrad. Personer med 

missbruks- eller beroendeproblem, som har begått brott, kan uppleva att 

rättssystemet ställer krav på honom eller henne att acceptera vård eller behandling 

i utbyte mot att avtjäna straffet i fängelse t.ex. så kallad kontraktsvård. Exemplen 

illustrerar situationer då personer med missbruks- eller beroendeproblem kan 

känna sig tvingade (coerced), men sådant upplevt ”tvång” definieras inte i 

avhandlingen som tvångsvård. Den avgörande faktorn är att personerna 

fortfarande har en valmöjlighet även om valen är begränsade, dvs. att vård eller 

behandling kan väljas bort.  

 Tvångsbehandling (forced treatment) förknippas ofta med somatisk och 

psykiatrisk vård. Det avser intrång i den personliga integriteten i form av 

inlåsning, tvångsmedicinering, bältesläggning eller andra tvingande inslag under 

pågående medicinsk behandling. Även om stadganden som gäller verkställighet 

av tvångsbehandling kan finnas i lagar som ingår i studien undersöks inte detta 

explicit. Internationellt betecknas detta som forced treatment. Tvångsbehandling 
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ska ej förväxlas med tvångsvård (compulsory care), som avser placering i vård och 

när personerna ifråga enligt lag inte ges något möjlighet att undvika vården 

och/eller lämna denna (Gerdner 1998). Weisner (1990) har beskrivit att tvingande 

åtgärder kan ses som ett kontinuum, beroende på graden av externt tryck kontra 

möjlighet till eget val. I ett sådant kontinuum skulle legislativt tvång utgöra den 

yttersta och mest omfattande åtgärden eftersom lagstiftningen helt utraderar 

möjligheten till eget val. Det begrepp som används i artiklarna för tvångsvård är 

compulsory commitment to care (CCC). Genom att innefatta commitment i 

uttrycket understryks att det är själva omhändertagandet som avses, inte 

tvingande inslag som skulle kunna förväxlas med forced treatment. Compulsory 

commitment är sedan tidigare etablerat och används ofta i internationell forskning. 

Det finns dock andra begrepp som också förekommer istället för compulsory, 

såsom involuntary och mandated. Compulsorily committed to treatment förekommer 

också, med det avses det påtvingade omhändertagandet och inte påtvingade 

inslag. 

 I avhandlingen används begreppen tvångsvård eller legislativt tvång för 

sådan lag där syftet är att tvinga personen, oavsett samtycke, till vård och denne 

enligt lag inte ges något möjlighet att undvika och/eller lämna vård eller 

behandling. Personerna döms eller ges en tvingande föreskrift om att genomgå 

vård eller behandling för sitt missbruk av alkohol och/eller narkotika. 

Tvångsvårdslagstiftning för vuxna personer med missbruks- eller beroende-

problem organiseras antingen inom straffrättslig lagstiftning, eller inom ”civil” 

lagstiftning, dvs. psykiatrisk eller social [eller special-] lagstiftning. För att närmare 

presentera de tre huvudtyperna, straffrättslig, psykiatrisk och sociallagstiftning, 

måste vi först se närmare på den juridiska innebörden av straffrätt och ”civil” 

lagstiftning.  
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Z [ \ [ \ [ l h � � m m � n h h
och ”civil” lagstiftning

Straffrätten är den del av juridiken som gäller straffrättsligt ansvar för otillåtna 

gärningar samt tillämpliga påföljder. I artiklarna används begreppen criminal law, 

criminal law on CCC och criminal justice legislation för att beteckna nationella 

lagar som reglerar tvångsvård av personer med missbruks- eller beroendeproblem 

inom straffrätten. I avhandlingens kappa översätts dessa engelska begrepp till 

straffrättslig tvångsvård.  

 I artiklarna används det engelska begreppet civil law (civil law on CCC). 

Uttrycket civil law har dock två helt skilda betydelser i engelska språket, och 

dessutom kan det förväxlas med en tredje betydelse i det svenska uttrycket 

civilrätt som reglerar förhållanden mellan två eller fler fysiska eller juridiska 

personer. Civil law (eller kontinentaleuropeisk rättstradition) är tillsammans med 

common law (eller angloamerikansk rättstradition) de två mest vanligt 

förekommande rättstraditionerna. I stark förenkling kan man säga att civil law 

anses ha en grund från det romerska rättsystemet, medan common law anses ha en 

grund från sedvanerätten. Det första går mer på lagens bokstav, och det senare 

mer på tidigare rättsfall. Sverige kan sägas tillhöra den förstnämnda eftersom 

rättsliga beslut grundar sig på redan existerande lagstiftning till skillnad från 

common law där beslut primärt fattas utifrån tidigare domstolsavgöranden. Se 

gärna Artikel I för vidare presentation av andra existerade rättstraditioner. Men 

det engelska uttrycket civil law betecknar inte bara en rättstradition utan kan också 

ses i relation till straffrätt. Denna innebörd finns också internationellt etablerad 

t.ex. i uttrycket civil commitment to institutional care (se ex. Weisner i Institute of 

Medicine, 1990). Det är i denna mening artiklarna talar om civil law, alltså då 

tvångsvården är organiserad i psykiatrisk eller social vårdlagstiftning till skillnad från i 

straffrättslig.  

 Enligt svensk rättstradition kan denna indelning verka förvirrande eftersom 

civilrätt här tillhör den del av juridiken som, i princip, reglerar förhållandet mellan 

enskilda personer och organisationer (juridiska personer). Psykiatrisk och 
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sociallagstiftning, som bland annat gäller tvångsvård av personer med missbruks- 

eller beroendeproblem, benämns i Sverige speciell förvaltningsrätt och är en del av 

den offentliga rätten. För att särskilja de två huvudgrupperna beträffande 

psykiatrisk och socialrättslig tvångsvård i avhandlingens delarbeten används 

uttrycket civil law on CCC. Begreppet civil law ska dock i detta sammanhang inte 

förväxlas med definitionerna som angetts ovan. Alternativt skulle den engelska 

termen Public law kunnat användas för att särskilja psykiatrisk och 

sociallagstiftning från straffrättslig lag. Valet av begreppet civil law on CCC i 

motsats till straffrättslig CCC i artiklarna överensstämmer med hur begreppet civil 

commitment används inom WHO-rapporternas redogörelser för tvångsvårdslagar 

i världen (Porter m.fl. 1986 och 1999). I avhandlingens artiklar har alltså denna 

uppdelning bibehållits och civil law on CCC eller civil CCC är där liktydigt med 

psykiatrisk eller sociallagstiftning. I avhandlingens kappa används däremot speciell 

förvaltningsrätt för att undvika sammanblandning med uttrycket civilrätt. Z [ \ [ o [ f c d � � � c d � ` ] � � � ] � b � h i � ` � h � � m m � n h h � � ] � � � � � h ] m h � ] � �
De straffrättsliga lagar, som är inkluderade i avhandlingen, är sådana där personer 

med missbruks- eller beroendeproblem döms till vård eller behandling på grund 

av ett begånget brott. Sådant brott är antingen 1) när bruk, missbruk av otillåten 

substans [narkotika] eller innehav för eget bruk av substansen är kriminaliserat; 2) 

annan otillåten gärning vilken står i direkt relation till personens eget bruk eller 

missbruk av otillåten substans, t.ex. stöld för att finansiera eget bruk, langning, 

framförande av motorfordon under påverkan av alkohol eller narkotika eller andra 

brott som sker under påverkan; eller 3) otillåten gärning som begåtts av en person 

med missbruks- eller beroendeproblem men inte nödvändigtvis relaterat till hans 

eller hennes missbruk eller beroende. Eftersom straffrättslig tvångsvård alltid 

förutsätter brott, och utdöms som en påföljd, kan den betecknas som punitiv 

(bestraffande) eller korrektiv (tillrättaförande). 
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 Avhandlingen inkluderar också lagstiftning där den åtalade med missbruks- 

eller beroendeproblem döms i första rättsliga instans för straffrättsligt ansvar för 

den otillåtna gärningen och därefter överlämnas till annan rättslig instans för att 

pröva om vårdbehov föreligger, och om så är fallet kan den tvingande vården 

komma till stånd. Vanligen gäller sådana domar lagöverträdelser med lägre 

straffvärde. I händelse av högre straffvärde ådöms straffrättsligt ansvar för den 

otillåtna gärningen och i vissa länder kan en dom kompletteras med erbjudande 

om frivillig vård under fängelsetiden. Ett exempel på det förstnämnda finner vi i 

den svenska Brottsbalken (1962:700) kap. 31 § 2. Om det för brottet är stadgat 

strängare straff än fängelse i ett år, får rätten överlämna ärendet till socialnämnden 

endast om det föreligger särskilda skäl. För övrigt är detta lagrum sällan nyttjat av 

allmänna domstolar, endast 10-15 missbrukande brottslingar per år överlämnas till 

vård enligt LVM. I allmänhet gäller att allmän förvaltningsdomstol redan har fattat 

beslut om vård enligt LVM för personen när den nya domen för brottet utdöms. I 

många fall handlar det alltså om ett återförande av personen till vårdinstitution för 

fortsatt vård. 

 Ytterligare en form av straffrättslig tvångsvård som är inkluderad i studien 

och behöver en kort introduktion är drug courts (särskilda narkotikadomstolar). 

Drug court-programmen härstammar från Florida i USA där dessa infördes av en 

domstol i Miami-Dade County 1989 för att försöka hantera den enorma ökningen 

av drogrelaterad brottslighet (Sanford & Arrigo 2005, Nolan 2012). Systemet vann 

snabbt popularitet i USA och under 2010 fanns över 2500 verksamma drug courts i 

landet (National Institute of Justice 2012). Sedan 90-talet har drug courts etablerats 

i många andra länder (Sanford & Arrigo 2005, UNODC 2005a, UNODC 2007, 

Cooper m.fl. 2010, Nolan 2012, IADTC 2012). I drug courts prövas vanligen både 

det straffrättsliga ansvaret för den otillåtna gärningen och fastställande av påföljd. 

För att ett brott ska kunna hanteras av en drug court krävs oftast ett initialt 

samtycke från gärningspersonen och i händelse av fällande dom utdöms den 

åtalade en tvingande föreskrift om att genomgå vård eller behandling för sitt 
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missbruk eller beroende. Sådan föreskrift kan t.ex. innebära vård eller behandling 

vid institution (låst eller olåst) men också obligatoriskt deltagande i 

öppenvårdsprogram med varierande intensitet. Följs inte domstolens föreskrift 

kan domstolen utdöma olika typer av sanktioner vilka är avsedda att motivera 

gärningspersonen till fortsatt deltagande i programmet (Walker 2001, Sanford & 

Arrigo 2005, Cooper m.fl. 2010). Orsaken till att drug courts hanteras som 

tvångsvård i avhandlingen är det initiala samtyckets begränsningar. Samtycket 

gäller enbart personens vilja att få sin sak prövad i en drug court eller ej. Personen 

har alltså ingen möjlighet att återkalla sitt samtycke. Detta innebär en form av 

tvångsvård av personer med missbruks- eller beroendeproblem. Drug courts är 

alltså inte att jämföra med kontraktsvård där brottslingar ges full rätt att dra 

tillbaka sitt samtycke när som helst och avsluta behandlingen. Begreppet 

straffrättslig tvångsvård i avhandlingen avser uteslutande personer med 

missbruks- eller beroendeproblem som i någon mening begått en otillåten gärning 

och döms till vård eller behandling som påföljd. Z [ \ [ p [ f c d � � � c d � ` ] � � � ] � b � h i � ` j � k _ ] � h � ] � _ � � � � h ] m h � ] � �
Tvångsvårdslagar med psykiatriskt inriktning baseras på patientens behov av 

psykiatrisk vård. I avhandlingens artiklar klassificeras ”tvånget” i de olika lagarna 

som vilande på olika etiska grundantaganden. Presumerat tvång innebär att vård 

ges till person som saknar beslutskapacitet, utifrån antagandet att personen skulle 

acceptera vården om han/hon hade kapacitet att tacka ja till den. Presumerat tvång 

upphör i regel att gälla så fort personen återfår beslutskapacitet (Tännsjö 1999). I 

allmänhet gäller detta svåra psykosliknande tillstånd eller allvarlig depression. I 

vissa länder finns också rekvisit som omnämner svårt "beroende" [dependence] 

eller "substansberoende" [substance dependence] när dessa sjukdomar hindrar 

personen från att fatta beslut om det egna behovet av vård (Oberlander m.fl. 1995, 

Gerdner 1998, Porter m.fl. 1999). Avgörande är inte vilken grundsjukdom det 

handlar om utan begränsningen i beslutskapaciteten som en följd av denna. World 
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Psychiatric Association (WPA) har med Hawaiideklarationen förklarat att 

tvångsvård får tillgripas när patienten är oförmögen (inkapaciterad) att besluta om 

sitt eget behov av vård (WPA 1983a). WPA tillägger i den senare 

Madriddeklaration att tvångsvård därutöver kan beredas om patienten är 

oförmögen, på grund av allvarlig psykisk störning, att uttrycka sin vilja till vård 

(WPA 1996). Slutligen anger WPA att ingen vård får ges mot en patients vilja, 

såvida inte utebliven vård leder till livsfara för patienten själv eller annan (WPA 

1983, 1996). I WPA:s deklarationer framgår att farlighetskriteriet vad gäller andra 

inte enbart begränsas till fara för personer som omger denne utan omfattar även 

fara för andra (others). Den breda definitionen ligger bland annat till grund för 

rättspsykiatrisk vård och syftar både på våldsamma personer och på personer vars 

beteenden av andra skäl kan drabba andra.  

 Ett exempel på psykiatrisk lag i Sverige är Lag (1991: 1128) psykiatrisk 

tvångsvård [LPT]. Lagen vilar främst på en presumerad etisk grundval, vilken 

uttrycks i § 3 p. 1: patienten har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan 

tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för 

kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård). En förutsättning 

för att vården ska komma till stånd är att patienten motsätter sig vård eller om det 

till följd av patientens psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att 

vården inte kan ges med hans eller hennes samtycke. LPT bygger dock inte enbart 

på ett presumerat etiskt grundantagande utan innehåller också en preventiv 

utgångspunkt, dvs. att vård kan ges en individ i syfte att skydda andra, och ett 

paternalistiskt, dvs. att skydda individen själv mot fara. Det preventiva etiska 

grundantagandet uttrycks i sista stycket § 3 genom att det vid bedömning av 

vårdbehovet även ska beaktas, om patienten till följd av sin psykiska störning är 

farlig för annans personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. LPT kan 

sägas ha en akut inriktning, dvs. vården ska avslutas så fort det inte längre finns 

förutsättningar för vård (§ 27 LPT). Vård enligt LPT kan under förutsättning att 

vårdintyg upprättats normalt pågå i högst fyra veckor. Men om vårdbehovet 
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kvarstår efter det initiala beslutet kan, efter chefsöverläkarens ansökan, vården 

förlängas av allmän förvaltningsdomstol i ytterligare fyra månader räknat från 

dagen om intagning. Kvarstår fortsatt behov av vård även efter fyra månader kan 

vården förlängas ytterligare genom nya ansökningar till allmän 

förvaltningsdomstol, med maximal förlängning av sex månader per beslut. I 

Sverige finns ytterligare en möjlighet till tvångsvård av personer med beroende- 

eller missbruksproblem enligt psykiatrisk lagstiftning: Lag (1991:1129) om 

rättspsykiatrisk vård (LRV). LRV gäller i huvudsak personer som överlämnas till 

vård enligt kap. 31§ 3 BrB. Av Brottsbalkens kap. 30 § 6 framgår att den som har 

begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning i första hand ska 

dömas till annan påföljd än fängelse, rätten får endast döma till fängelse om det 

finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl är om brottet har högt straffvärde, om den 

tilltalade saknar eller har ett begränsat behov av psykiatrisk vård. Har den 

tilltalade till följd av sin allvarliga psykiska störning saknat förmåga att inse 

gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt får 

fängelse inte utdömas. Men av första stycket tredje punkten, samma lag, framgår 

att rätten får döma till fängelse om den tilltalade själv har vållat sitt tillstånd och 

därmed bristande förmåga i anslutning till brottet genom rus eller på något annat 

liknande sätt. Förutsättningen för vård enligt LRV är: 1) att personen begått ett 

brott och att personen under tiden för brottet led av en allvarlig psykisk störning, 

och 2) att inte synnerliga skäl föreligger eller att den tilltalade själv har vållat sitt 

tillstånd och sin bristande förmåga i anslutning till brottet genom rus eller på något 

annat liknande sätt. I likhet med LPT har LRV en maximal vårdtid om fyra 

månader som efter ansökan hos allmän förvaltningsdomstol kan förlängas med sex 

månader i taget om behovet av vård kvarstår. Till skillnad från LPT har dock LRV 

ett tillägg om särskild utskrivningsprövning. För sådan gäller att allmän 

förvaltningsdomstol måste pröva chefsöverläkarens ansökan, eller ansökan från 

patienten, om vårdens upphörande. Personer i Sverige med missbruks- eller 

beroendeproblem och som uppvisar t.ex. drogrelaterade psykotiska störningar 



Q R

samt är i behov av vård eller är farliga för andra kan alltså vårdas enligt LPT eller 

LRV både för kortare och längre perioder. Gerdner och Berglund (2011) har särskilt 

påpekat att vårdtiden för personer med missbruks- eller beroendeproblem enligt 

psykiatrisk lagstiftning kan vara mycket lång och att det inte är ovanligt att detta 

även gäller personer vars huvudsakliga diagnos är svårt beroende.  Z [ \ [ q [ f c d � � � c d � ` ] � � � ] � b � h i � ` � � a ] � � � � � � h ] m h � ] � �
Begreppet sociallagstiftning relateras ofta till statens organisering av ett skyddsnät 

för befolkningen i form av socialförsäkringssystem, arbetslöshetsförsäkring etc. 

Men betydelsen av begreppet skiftar mellan stater liksom vem som ska omfattas av 

de olika insatserna, t.ex. universella system baserade på medborgarskap eller 

selektiva system som baseras på deltagande på arbetsmarknaden (Stevens 2004).  

Framväxten av nationell sociallagstiftning brukar även förknippas med 

västvärldens industrialisering under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet 

(Zamboni 2010). Men sociallagstiftning har också ofta ett normativt arv, dvs. att 

befolkningens rättighet till social trygghet motsvaras av dess skyldigheter mot 

samhället (jmf Åmark 2005). Dessa skyldigheter har uttryckts på varierande sätt i 

olika stater men i svensk kontext har det sedan 1800-talet funnits lagstiftning på 

det sociala området som inte bara har assisterat människor i tider av ekonomiskt 

trångmål eller arbetslöshet utan också tvingat människor till samhällsanpassning. I 

äldre svensk lagstiftning rörande tvångsvård av personer med missbruks- eller 

beroendeproblem var dessa normativa inslag tydliga. Sådan lag kunde innehålla 

olika rekvisit varav vissa hade direkt disciplinerande inriktning (t.ex. för den som 

försummade sina plikter och sitt ansvar för sin familj), andra hade en paternalistisk 

eller en preventiv etisk inriktning. För paternalistiskt tvång gäller 

grundantagandet att en person är i ”behov av vård”, men att detta behov 

definieras av någon annan än den enskilde och vården genomförs oavsett dennes 

samtycke. Preventivt tvång gäller antagandet om personens ”farlighet”, och vård 

ges då utan individens samtycke i syfte att skydda andra (Tännsjö 1999). Kriteriet 
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”behov av vård” fokuserar individens egna hälsoproblem medan ”farlighet” också 

innefattar dennes farlighet för andra. 

 Ett svenskt exempel på tvångsvård inom sociallagstiftning är Lag (1988:870) 

om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). LVM fungerar kompletterande till annan 

sociallagstiftning dvs. (2001:453) Socialtjänstlagen (SoL). I händelse av att personer 

med missbruks- eller beroendeproblem inte kan beredas nödvändig vård genom 

frivilliga insatser enligt SoL, kan LVM vara tillämplig. LVM vilar främst på det 

paternalistiska grundantagandet om behovet av vård för den enskilde, vilket 

uttrycks i § 4 p. 1 ”någon till följd av fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller 

flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk”. Vidare anger 

lagen att om omständigheterna som uttrycks i § 4 föreligger ska också sådan vård 

beslutas. LVM kan i likhet med LPT sägas innefatta även en preventivt etiskt 

grundsyn genom farlighetsindikationen som anges i 4 §, 3 punkt c) ”han eller hon 

till följd av missbruket kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon 

närstående.” Bedömningen av farlighet inbegriper alltså dels personen själv, och 

dels personer honom eller henne närstående, dvs. främst familj eller andra 

anhöriga, däremot inte andra eller samhället i stort. LVM:s syfte att den enskilde 

ska motiveras att vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling anges i 

§ 3. Av den relativt långa vårdtiden (maximalt sex månader), förstås att lagen inte 

enbart är inriktad på akuta utan också på rehabiliterande insatser, även om det 

klarläggs att hela rehabiliteringen inte ryms inom denna tid. I fråga om barn och 

ungdomar framförallt under 18 år men även under 20 år med beteendeproblem, 

fungerar i Sverige Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) på 

liknade sätt som LVM dvs. som komplementär sociallagstiftning till SoL. LVU 

skiljer på de så kallade 2 § ”miljöfallen” och § 3 ”beteendefallen”. För t.ex. eget 

skadligt bruk av alkohol och narkotika gäller § 3 LVU. I avhandlingen är lagar som 

riktar sig mot personer under 18 år inte inkluderade, varför LVU här inte närmare 

berörs. Vid sidan av LVM och LVU finns i Sverige ytterligare en sociallagstiftning 

som personer med beroende- eller missbruksproblem kan komma i kontakt med 
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och som omfattar en viss tids omhändertagande: Lag (1976:511) om omhändertagande 

av berusade personer m.m. (LOB). Lagen gäller polismans omhändertagande av 

personer som anträffas så berusade av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel 

att han eller hon inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv 

(1 § LOB). LOB innehåller därmed både ett presumerat och ett preventivt etisk 

grundantagande gällande tvånget. Av 4 § framgår att personen antingen får föras 

till sjukhus eller kvarhållas inom kriminalvården (vilket vanligen betyder 

polisarrest) om det är nödvändigt med hänsyn till ordning eller säkerhet. Den 

omhändertagne ska friges så snart det kan ske utan men för honom eller henne 

själv och anledning till omhändertagande ej längre föreligger och maximalt under 

åtta timmar (LOB 7 § stycket 3). LOB kan därför sägas ha en klart akut inriktning.  

 Sociallagstiftning från andra länder kan vid sidan av paternalistiskt, 

preventivt eller presumerat tvång också bygga på en helt annan etisk grundval, det 

så kallade Homeriska tvånget. Sådant tvång gäller vård som baserar sig på 

individens initialt uttryckta samtycke till vård, dvs. en person med beroende- eller 

missbruksproblem ingår behandling frivilligt men har samtidigt gett sitt 

medgivande till att kvarhållas en tid om denne vill lämna behandlingen i förtid 

(Tännsjö 1999). Exempel på tvångsvårdslagar för personer med beroende- eller 

missbruksproblem med Homeriskt etisk grundval finns i dansk och norsk 

sociallagstiftning. Det fanns även i den svenska Nykterhetsvårdslagen som 

föregick LVM. Homeriskt tvång ska inte förväxlas med kontraktsvård där den 

dömde ges full rätt att dra tillbaka sitt samtycke när som helst och avsluta 

behandlingen.

I Sverige har åtgärder mot/för personer med missbruksproblem förändrats från ett 

regelverk med starka punitiva och samhällsskyddande inslag till en inriktning där 

främst den enskildes behov betraktas som det skyddsvärda. En liknande 

förändring återfinns i många andra länder (Gerdner 1998, Porter m.fl. 1999). 
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Förändringen till hur samhället ser på personer med missbruks- eller 

beroendeproblem hänger samman med två viktiga diskussioner. Den första är 

frågan om substansmissbruk ska ses som en sjukdom eller inte och den andra 

gäller diskussionerna om avinstitutionalisering av den psykiatriska vården. 

Diskussionerna är internationellt utbredda och har varit så under lång tid. 

Resultaten av dem har haft stor betydelse för hur man i Sverige och i många andra 

länder idag förhåller sig till personer med missbruks- eller beroendeproblem och 

hur man behandlar dessa problem likväl som andra somatiska eller psykiatriska 

sjukdomar.  Z [ o [ Z [ � ] � � ^ � � _ � a b ^ � � � � � ` � � � i � r � _ ` � i
Argumentationen för och emot att se alkoholism eller missbruks- och 

beroendeproblem som sjukdomstillstånd sträcker sig tillbaka till 1700-talet. 

Benjamin Rush beskrev ”hemfallenhet åt dryckenskap” såsom en sjukdom 

vetenskapligt första gången 1785. Ett antal år senare, 1804, hävdade även Thomas 

Trotter att ”dryckenskap är en sjukdom, en själens sjukdom”. Trotter menade att 

alkoholism var en sjukdom som kunde förklaras i psykologiska termer. Till 

skillnad från de flesta i sin samtid menade Trotter att alkoholism inte var att se 

som en individuell moralfråga, dvs. att det inte primärt skulle ses som ett resultat 

av syndigt och omoraliskt leverne, utan att uppkomsten av dryckenskap 

egentligen var ett socialt och politiskt problem. Om man verkligen ville hjälpa 

personer med missbruks- eller beroendeproblem menade Trotter att det var 

nödvändigt att komma bort från den moraliserande attityden. Dessa måste istället 

mötas av en medicinsk inställning till problemet (Sigvardsson 1985).  Detta var en 

omvälvande ståndpunkt eftersom dryckenskap tidigare snarare betraktats som ett 

utslag av brist i personens karaktär och moral. Till skillnad från Rush menade Carl 

von Brühl-Cramer (1819) att alkoholism inte kunde förklaras i psykologiska termer 

eftersom det egentligen var fråga om en somatisk sjukdom. von Brühl-Cramer 

introducerade begreppet Trunksucht, vilket ungefär betyder dryckesbegär eller 
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alkoholbegär. En samtida läkare, C.W. Hufeland, menade att man nosologiskt 

skulle kunna ”översätta” Trunksucht med begreppet dipsomania. von Brühl-

Cramer angrep, liksom Trotter, samtidens fokusering på en ”vacklande moral” 

som förklaring till alkoholmissbruk. Han menade att normalkonsumenten kan 

hamna i ett tillstånd då behovet av alkohol plötsligt framstår som en oemotståndlig 

drift eller ovillkorligt begär. Hans argument för att se dipsomania som sjukdom 

och inte som brist på moral var att tillståndet ofta uppträdde med oregelbunden 

periodicitet, patienter kunde uppvisa symptom på en kommande attack och 

längden på densamma följde ett visst mönster. Avklingandet av en attack 

uppvisade också likheter i symptom med andra sjukdomar samt att patienterna 

kunde bli ”botade” genom behandling (Kielhorn 1996). Trotter och von Brühl-

Cramer närmade sig fenomenet alkoholism med ett humanitärt perspektiv och var 

därmed föregångare till en modern syn på alkoholism. Alkoholism som begrepp 

myntades för första gången 1849 av den svenske läkaren Magnus Huss. Huss 

menade att genom de organiska förändringar och somatiska sjukdomar som följde 

av skadligt bruk av alkohol kan man se att alkoholism har en självständig 

sjukdomsprocess med olika former och stadier. Begreppet alkoholism beskrev 

därför bättre att det var fråga om en sjukdom än begreppet dryckenskap, vilket 

egentligen beskriver ett beteende. Huss menade att alkoholism var en psykisk 

sjukdom inom gruppen toxikoser, det vill säga att patienten ådragit en sjukdom 

genom alkoholens giftiga inverkan (Kinney & Leaton 1997). Det var en förklaring 

som då låg rätt i tiden eftersom medicinen gjorde stora framsteg och sjukdomar 

ofta förklarades på ett likartat sätt dvs. att sjukdomar vanligen alstrades av en 

extern faktor, en agent som kunde vara gifter, mikroorganismer (t.ex. bakterier) 

eller trauma (olyckfall eller våld etc.). Upptäckterna lade grunden till samtidens, 

senare delen av 1800-talet, uppfattning att alla sjukdomar hade en specifik patogen 

orsak och att intervenering enligt den biomedicinska modellen gav det bästa 

resultatet (Bülow 2004). Emil Kraepelin gav 1883 ut en lärobok i psykiatri där han 

hanterade alkoholism som sjukdom (Elmér 1993). Gemensamt för Huss och 
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Kraepelin var att de menade att behandling mot sjukdomen var möjlig. En längre 

tids behandling vid så kallade alkoholistasyler skulle effektivt kunna hjälpa mellan 

en tredjedel och hälften av de personer som drabbats av alkoholism (Kinney & 

Leaton 1997). Abraham Baer publicerade 1878 Der alkoholismus, där förhållandet 

mellan social situation och alkoholproblem i de tyska länderna undersöktes. Baer 

menade att skadlig alkoholkonsumtion följde av hög levnadsstandard, men 

påtalade också att med ökad alkoholkonsumtion följer också sociala problem och 

fattigdom (Lees 2002). I USA framträdde också de första förespråkarna för ett 

medicinskt sjukdomsbegrepp under senare delen av 1700-talet och under början 

1800-talet. Benjamin Rush, som nämnts, menade att drinkare skulle uppfattas som 

“beroende” av spirituösa drycker och att detta beroende gradvis och progressivt 

växte fram. Samuel B. Woodward publicerade en rad artiklar 1883 vari han 

beskrev beroende av alkohol som en fysisk sjukdom. Woodward menade att 

begäret var fysiskt betingat och detta begär var så starkt hos drinkaren att total 

absolutism var det enda ”botemedlet”. Moralisk påverkan för avhållsamhet var 

inte medel nog för att styra begäret (Levine 1978). Woodward startade tillsammans 

med dr Eli Todd i USA ett antal grupper i Massachusetts, Connecticut och New 

York för att behandla drinkare genom sjukhusvård. Mellan 1841 och 1874 

öppnades elva sjukhus på ideell väg. Deras behandling hade drag av den religiöst 

färgade amerikanska nykterhetsrörelsen. Även om Woodward och Todd menade 

att alkoholism skulle hanteras som sjukdom så talade de om att drinkarna skulle 

”omvändas”. Inom väckelserörelserna som ingick i den framväxande 

nykterhetsrörelsen kritiserades att man överhuvudtaget skulle se alkoholism som 

sjukdom. En samtida namne, pastorn John E. Todd. menade istället att alkoholism 

var en fråga om synd, rent av ett utslag av ondska (se Gerdner & Söderfeldt 1993).  

Woodwards och Todds syn fick dock stöd från andra delar inom 

nykterhetsrörelsen, framför allt pionjärerna inom socialt arbete. Jane Addams (i 

hennes Presidential address, 1910) och Mary Richmond (i Social Diagnosis, 1917) 

beskrev båda dryckenskap som en sjukdom. Att dryckenskap dessutom var starkt 
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förknippat med sociala problem ändrade inte detta synsätt. Sjukdomsbegreppet 

användes som en motvikt mot det moraliska fördömandet och för att förespråka 

nödvändigheten av vård för alkoholisterna. Dåtidens socialarbetare samarbetade 

med nykterhetsrörelsen i kampen mot alkoholism och för att hantera sociala 

problem. De var även ofta tongivande i formulerandet av nationella 

policydokument och lagar rörande dryckenskap (Roiblatt 2004, Murdach 2009). De 

deltog därmed också i debatten om införande av totalförbud för alkoholförsäljning, 

en fråga som helt kom att överskugga frågan om behovet av behandling av 

alkoholister.  

Efter förbudstidens slut sköt alkoholkonsumtionen i USA åter i höjden och 

likaså behovet av vård och behandling för alkoholister. Återigen blev 

sjukdomsbegreppet aktuellt. En nykter alkoholist, Richard Peabody ”återinförde” 

de mindre moraliskt fördömande begreppen alkoholist och alkoholism i sina 

psykologiska behandlingsmetoder. Han ansåg också att alkoholister helt skulle 

avstå från alkohol för att nå framgång i sin behandling (Peabody 1930). Rörelsen 

Alcoholics Anonymous [AA], som räknar 1935 som sin födelse som självständig 

rörelse, rönte stora framgångar genom ömsesidig hjälp till självhjälp, har haft stor 

inverkan på utvecklandet av behandlingsverksamheter för alkoholister i USA och i 

många andra länder. AA-rörelsen utgick från att läkarna bedömde alkoholism som 

sjukdom, men har däremot aldrig tagit ställning till betydelsen av begreppet när 

det gäller alkoholism. Rörelsen vill helt enkelt inte binda sig till någon specifik 

förklaring, man vill inte ha en strid om ords betydelse (Gerdner & Söderfeldt 1993). 

Morton Jellinek presenterade sin systematiska klassificering av alkoholism i olika 

typer på 60-talet (Jellinek 1960). Han gick också igenom och kritiserade en mängd 

förenklade reduktionistiska teorier om andra orsaker till alkoholism. Jellineks 

preliminära konstaterande var att alkoholism handlade om en kombination av 

biologiska, psykologiska och kulturella faktorer. Hans beskrivning fick stort 

kliniskt och vetenskapligt genomslag. Gamma- och Deltavarianterna har en 

symtomutveckling som medför fysiologiska förändringar vilka hindrar individen 
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att kontrollera sitt drickande. Främst betonade han att Gamma, dvs. 

”spritalkoholism” – med fysiskt beroende i form av ökad tolerans, förändrad 

metabolism, abstinensbesvär, merbegär och kontrollförluster – är en klar och 

avgränsad sjukdom i sig själv, dvs. fenomenet kunde inte reduceras till symptom 

på något annat. Jellineks klassificering och kategorisering av alkoholism innebar 

ett försök till vetenskaplig systematik inom ett område som tidigare dominerats av 

åsikter. En specialistkommitté inom National Council on Alcoholism publicerade 

1972 en rapport med syftet att försöka fastlägga riktlinjer för diagnosen alkoholism 

(NCA 1972). NCA kategoriserade alkoholism i fysiologiska/kliniska och beteende- 

eller attitydmässiga data i två kategorier, vilka sedan indelades i olika kriterier. 

Genom kriterierna fick läkare sina första tydliga normer för att ställa diagnosen 

(Blume 1983). Den moderna förståelsen av begreppet alkoholism tillskrivs Jellinek 

och begreppets vidareutveckling Griffith Edwards, som också ledde en kommitté 

inom WHO för att beskriva och avgränsa alkoholberoende. Under 1970-talet 

publicerade Edwards flera artiklar om behandling av alkoholism i vilka han förde 

fram att sjukdomstillståndet, förutom de medicinska/fysiologiska förändringar 

Jellinek kategoriserat, också yttrar sig i kognitiva liksom beteendemässiga 

förändringar (Edwards 1970, 1975; Edwards & Gross 1976). Edwards och WHO-

kommittén som han ledde föreslog att begreppet alkoholism som sjukdom skulle 

förtydligas och avgränsas till beroendetillståndet i sig, vilket skulle benämnas 

alkoholberoendesyndrom, där andra former av problemdrickande, vilka rymts 

inom Jellineks alkoholismbegrepp, nu inte längre ingick1.  

 När det gäller modern medicin och klassning av sjukdomar finns idag två 

system, dels International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems [ICD-10] från 1990 (WHO 2013), och dels Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders [DSM-IV] från 1994 (WPA 2013). När det gäller 

systemens klassificering av alkoholism togs det första steget av WHO med ICD-

1 Alfa-alkoholism enligt Jellinek skulle snarare kunna sägas motsvara dagens ”missbruk” i DSM-IV, 

medan beta-alkoholism skulle hamna under ”skadligt bruk” i ICD-10. 
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systemet. WHO erkände 1952 alkohol som en beroendeskapande (addictive) drog, 

och inte som tidigare enbart klassad som vanebildande (habituative). År 1977 

formulerade WHO begreppet alkoholberoendesyndrom (ADS), med tydligare 

beskrivning än vad som gällt för alkoholism. Det hade uppmärksammat att 

begreppet användes med olika innebörder dvs. för både missbruk och beroende 

(Edwards & Gross 1976). WHO inordnade därmed alkoholberoendesyndromet 

inom ICD-systemet. Det uppstod dock snart kritik för att ICD på hela det 

psykiatriska området (inte enbart ang. beroendeproblem) ansågs för svårhanterliga 

för diagnostisering. År 1980 gav därför American Psychological Association (APA) 

ut DSM-III med tydliga kriterier som var enklare att använda för att avgränsa 

problemet. Begreppet alkoholism ersattes även där av alkoholberoende som 

sjukdomsbeteckning samtidigt som begreppet alkoholmissbruk infördes och fick 

motsvara andra problem, men där beroende inte klart avgränsats. Enligt DSM-III 

avgränsas beroende från missbruk genom närvaron av fysiskt beroende, med 

vilket avsågs abstinensproblem eller alkoholtolerans (eller båda). Uppdelningen 

kritiserades utifrån argumentet att de fysiska tecknen inte var mer centrala än de 

psykiska och beteendemässiga. I den senare utgåvan (DSM-III-r) försvann kravet 

på ”fysiskt” beroende, och missbruk blev istället en marginalbeteckning som 

skiljde sig från beroende genom färre symtom. I nuvarande DSM-IV krävs inte 

heller ”fysiska” kriterier, även om begreppen fysiskt respektive psykiskt beroende 

kan användas (t.ex. för forskningsändamål)2. Beroende identifieras nu som ett 

psykobiologiskt tillstånd, och den tidigare indikationen ”sociala problem p.g.a. av 

missbruk” togs bort. ”Missbruk” karaktäriseras nu som maladaptivt bruk med 

negativ effekt på social funktion och används då beroende inte föreligger. De två 

diagnossystemen är inte helt samstämmiga. I ICD-10 finns beteckningarna 

”beroende” och ”skadligt bruk”. Beroende klassas ungefär likadant som i DSM-IV 

(minst tre av sju kriterier under 12 månader) men istället för begreppet missbruk 

2 Dock mindre aktuellt nu eftersom nyare forskning visat att även andra kriterier, t.ex. starkt sug kan 
påvisas biologiskt. 
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används beteckningen ”skadligt bruk” för gränstillståndet då beroende inte 

föreligger men då bruket medför identifierade medicinska eller mentala skador, 

inklusive skador på social funktion. Förändringarna i ICD- och DSM-systemen 

under 1980- och 90-talen brukar tillskrivas Griffith Edwards arbete angående 

alkoholberoendesyndrom från 1970-talet (Schuckit 2012). Beroende är alltså det 

centrala begrepp som idag används för att diagnostisera sjukdomstillstånd 

förorsakade av alkohol, läkemedel eller narkotika. De olika substanserna skiljer sig 

från varandra när det gäller verkan, vilket medför att beroende ofta preciseras som 

beroende av opiattyp, alkoholtyp osv. (Herlofson 1999). Jellineks och Edwards 

arbeten för klassificering och definition av alkoholism/alkoholberoende har varit 

mycket betydelsefulla för att – jämfört med tidigare – tydligare kunna avgränsa 

diagnoserna. Båda systemen har dessutom likartade kriterier för olika former av 

drogberoende. Det fram till nu existerande DSM-IV-systemet har med stöd av 

Edwards arbete inneburit ett förtydligande i förhållande till Jellineks och NCA:s 

kategoriseringar av fysiska, psykiska och sociala tecken på alkoholism i syfte att 

avgränsa ”kärnan” i beroendet av alkohol eller andra droger, dvs. mönstret och de 

psykobiologiska tecknen på hängivenhet till eller ”besatthet” av en substans. 

 Kritiken mot införandet av sjukdomsbegreppet när det gäller alkoholism och 

andra former av missbruk/beroende har fortsatt. I äldre tider sågs dryckenskap, 

som nämnts, som moraliskt förkastligt, dvs. alkoholistens problem berodde på 

dennes egna syndiga leverne och sådant lastbart beteende måste samhället 

skyddas mot. Behandling förekom egentligen inte, utan det var istället en fråga om 

olika former av straff för personens bristande vandel. Den kanske vanligaste 

invändningen hos kritiker mot förståelsen av alkoholism/beroende som ett 

sjukdomstillstånd brukar handla om att problemet inte bara (eller ens främst) 

handlar om biologi och därför inte ska kallas sjukdom (jmf t.ex. Peele 1989, 

Gorman 1989, Miller 1991, Suissa 2002). Men som Gerdner och Söderfelt framhåller 

bör denna debatt emellertid delas upp i två: dels frågan om innebörden av 

begreppet sjukdom, dels frågan om orsaker alkoholismens uppkomst, dess etiologi 
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(1993).  Både Jellinek och Edwards anslöt sig explicit till en socialkonstruktivistisk 

syn på begreppet sjukdom, ett synsätt som utvecklats närmare av den danske 

filosofen Uffe Juul Jensen (1985). Juul Jensen beskriver att sjukdomar ”skapas” i 

den behandlande praktiken, att de är praxisbegrepp. När en form av lidande 

erkänns som sjukdom innebär detta att fenomenet erkänns som något som de 

behandlande praktikerna ska ta sig an (Juul Jensen 1985). Det innebär däremot inte 

ett påstående om fenomenets orsaker, t.ex. att dessa främst skulle vara biologiska. 

Sådana påståenden finns också, s.k. bio-essentialism, dvs. att man hävdar att 

fenomenets ”väsen” är biologiskt och att det därför skulle vara en sjukdom. 

Gerdner och Söderfält argumenterar mot olika essentialismer och hävdar att dessa 

alltid innebär reduktionism; likaså sociala eller psykologiska essentialismer (1993). 

Vidare analyserar de också hur alkoholism och alkoholberoende utvecklats som 

sjukdomsbegrepp av bland annat Jellinek och Edwards. Gerdner och Söderfält 

menar att alkoholism och alkoholberoende närmast är ett typexempel på det Juul 

Jensen menar med praxisbegrepp (1993). Dessutom har fenomenet uttalat 

beskrivits ha flera etiologiska faktorer, vilket brukar kalla bio-psyko-socialt 

syndrom. Rimligen är det så att om det också finns biologiska orsaksfaktorer 

inblandade så underlättar det för biologiskt skolade läkare att ta sig an ett 

fenomen. Men biologiska orsaker behöver inte alltid finnas och framför allt innebär 

begreppet sjukdom inget påstående om detta. Vanligen kommer forskningen om 

orsakerna till viss sjukdom långt efter det att fenomenet erkänts som sjukdom i 

behandlarnas praktik. Både Jellinek och Edwards, de moderna upphovsmännen till 

begreppen alkoholism och alkoholberoende, beskrev alltså dessa sociala 

konstruktioner som etableras genom den behandlande praktiken och de 

förespråkade diagnostiska kriterier så att alkoholberoende kunde identifieras och 

om nödvändigt ges korrekt behandling. Ett av Jellineks begrepp som kritikerna har 

invändningar mot är kontrollförlust (loss of control), dvs. att personer med 

missbruks- eller beroendeproblem upplever att de tappar kontrollen över sitt 

beteende. Jellinek menade att kontrollförlust skulle förstås som en kombination av 
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minskad effekt (p.g.a. tolerans) och stark inlärd förväntan på en effekt som alltså 

uteblir. Personerna ökar därmed dosen av drogen i sin jakt på effekt så att de 

tappar kontrollen, dvs. en kombination av biologiska och psykologiska faktorer. 

Bergmark och Oskarsson (1987, 1989) har invänt mot begreppet och hävdat att 

mänskligt handlande inte enbart kan förklaras genom kausala samband där 

individen ses som determinerad av inre och/eller yttre faktorer. För att förstå 

handlingen måste också hänsyn tas till ”missbrukarens” subjektiva motiv. 

Bergmark och Oscarsson menar att ”missbrukaren” inte alls ”tappar kontrollen” 

utan bara ändrar sina intentioner. Varje gång han/hon intar substansen gör 

”missbrukaren” detta utifrån sin egen kontrollerbara vilja (1987, 1989). Deras 

ståndpunkt kritiserades av Gerdner (1994) som pekade på att alkoholberoende 

personer kan ha grund för sin upplevelse att de förlorar kontroll, särskilt i grava 

fall också mer kroniskt, genom att de förvärvar en nedsatt förmåga att ta rationella 

beslut bl.a. på grund av sänkt funktion i hjärnans frontallob. Valet att anpassa sitt 

bruk av alkohol blir därför betydligt svårare att göra än valet att helt avstå. Detta 

har senare understrukits av bl.a. Marty och Spigelman (2012) som liksom Koob 

(2013) har visat att kronisk och högkonsumtion av alkohol följt av 

abstinensproblem leder till kraftiga neurologiska förändringar i hjärnans 

belöningssystem, inklusive minskad inhiberande förmåga i frontallob, och att 

dessa bidrar till utvecklandet av ett sug efter mer alkohol samt ökad risk för 

återfall3.  

 Idag avfärdar de allra flesta forskare på området någon form av unikausalitet 

när det gäller förklaring av beroende av alkohol eller andra droger, utan ansluter 

sig till begreppet bio-psyko-socialt syndrom, även om diskussionen kan fortsätta 

om enskildheter i detta. Det har bland annat visats att det kan finnas olika faktorer 

i genetisk predisposition som ökar risken för att individen vid högkonsumtion ska 

utveckla alkoholberoende (Cloninger m.fl. 1981, Walters 2002), men också att 

risken för utvecklande av ett beroende ökar med depression och ångest eller 

3 Abstinensproblem, sug och återfall är beroendekriterier i ICD- och DSM-systemen. 
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familjeproblem (Schuckit m.fl. 2003). Andra har visat att utvecklande av beroende 

också påverkas av kulturella och sociala förhållanden (Vaillant 1973, Bennett m.fl. 

1999).  Z [ o [ e [ s � � j � k _ ] � h � ] � _ � c d � ` � � � � � m � � i � � ] � �
Den andra frågan som har haft betydelse för hur samhället ska betrakta missbruk 

av alkohol och narkotika samt vård av personer med missbruks- eller 

beroendeproblem är den psykiatriska vårdens reformering under senare delen av 

1900-talet. Gemensamt för personer med psykiatriska sjukdomar och personer med 

missbruks- eller beroendeproblem är att de betraktats och hanterats som sociala 

avvikare. Personer som uppvisade ett beteende som avvek från vad som är 

”normalt” kunde ibland upplevas som hotfulla mot andra och samhällslivet. Det 

var därmed något som samhället måste skydda sig emot. I sin avhandling om 

svensk tvångsvård menar Björkman (2001) att i äldre tider har det alltid 

förekommit någon form av samhälleligt tvång eller organiserad utstötning då 

samhällen har drabbats av t.ex. mycket smittsamma sjukdomar. Hon visar vidare 

att det finns likheter i hur psykiatriska sjukdomar och missbruks- eller 

beroendeproblem liksom veneriska och epidemiska sjukdomar har beskrivits 

under 1800-talets senare hälft fram till 1970-talet. Veneriskt och epidemiskt sjuka 

hade i äldre tider mestadels avskilts från samhället genom olika typer av 

karantänsystem på grund av sin smittsamhet för andra samhällsmedborgare. 

Personer med psykiatriska sjukdomar hanterades annorlunda, de tvångsvårdades 

vid asyler eller hospital snarare på grund av sin våldsamhet och oberäknelighet, 

som i sig kunde medföra fara. En förändring i synsätt på dessa grupper påbörjades 

under 1800-talet, i takt med en ökad tilltro till den medicinska vetenskapen. 

Läkarkårens inflytande växte kraftigt och det blev allt vanligare att se på samhället 

med ett medicinskt synsätt. Turner (1995) har förklarat utvecklingen med att det 

var ett led i ökad modernitet, genom samhällets rationalisering som också krävde 

ett ökat inslag av naturvetenskapliga förklaringar. Den starka utvecklingen kunde 

dock leda till en närmast ideologisk uppslutning runt naturvetenskap, utan tydlig 
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vetenskaplig förståelse, så att utrymmet för pseudovetenskap i naturvetenskapens 

namn också ökade. Moderniteten hade en viktig roll när det gällde kritiken av 

traditionella moralistiska förenklingar av vissa av samhällets problem. 

Uppfattningen om vad som var att anse som sjukdom förändrades och i 

kombination med det framväxande socialliberala statstänkandet växte också en 

mer aktiv socialpolitik fram. Under 1800-talet fanns som visats stor oenighet om 

alkoholister skulle betraktas som sjuka eller ej. Dryckenskap var starkt förknippat 

med fattigdom och lösdriveri, och sågs mer som en last än som sjukdom (Björkman 

ibid.). Vanligen behandlades alkoholism som självförvållade problem. 

Dryckenskap och fylleri skulle hanteras via olika typer av straff och inte med 

någon form av vård. För sådana problem behövdes disciplinerande åtgärder. I 

Sverige införs den första tvångsvårdslagen för alkoholister 1913, Lag (1913:102) om 

behandling av alkoholister. Själva namnet antyder ett tillstånd för vilket det behövdes 

behandling, det vill säga ett sjukdomstänkande. Men kriterierna för vilka som 

behövde denna vård visar att det i hög utsträckning sågs som ett socialt problem. 

Vårdens innehåll betonade arbete, en fråga om disciplinering, vilket mer 

överensstämde med att se problemet som socialt än som en sjukdom. Liknande 

lagstiftning infördes i flertalet länder med syftet att skydda samhället och 

välfärden. Vården genomfördes ofta vid stora institutioner, där arbete skulle stå 

för det huvudsakliga innehållet (Edman, 2004). När det gällde andra typer av 

sjukdomar fanns sedan senare delen av 1800-talet särskilda sanatorier, t.ex. för 

tuberkulospatienter i Europa och USA. Även särskilda alkoholistasyler växte fram, 

dock på grundval av något annorlunda resonemang. Asylerna för sinnesjuka, TBC-

patienter med flera, fyllde sin funktion genom att det inte fanns någon egentlig 

behandling, men samhället måste skyddas dels mot smittorisken, dels mot de 

intagnas destruktiva beteende. När det gällde drinkarna/alkoholisterna var 

inställningen mer disciplinering och återförande av arbetskraften. I Sverige var 

denna inställning särskilt uttalad. I Fattigvårdslagstiftningskommittén, som stod 

bakom förslaget till Sveriges första tvångsvårdslag, fanns representanter från både 
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Läkar- och Nykterhetskommittén representerade. Den svenske läkaren Ivan Bratt, 

det senare motbokssystemets skapare, gavs en framträdande position i båda dessa 

kommittéer. Bratt var emot att dryckenskap/alkoholism skulle ses som sjukdom 

och han argumenterade därför emot ordet vård, ur medicinsk synpunkt, i 

alkoholistlagen. Den vård som däremot ansåg behövlig bestod i disciplinering 

utförd med fast hand. Särskilt viktigt ansågs det att få alkoholmissbrukarna i 

arbete liksom att de skulle läsa sina journaler för att inse att de måste ändra sitt 

beteende. Den disciplinerade och moraliska fostran syftade till att få alkohol-

missbrukaren att återgå till ett nyktert och ordningsamt liv (Edman 2009). Vid 

samma tid framfördes motsatta argument, som nämnts, av pionjärerna för socialt 

arbete i USA som betraktade alkoholism som en sjukdom. 

 Redan under 1800-talet fanns kritik mot asylsystemet när det gällde personer 

med psykisk sjukdom. Framförallt kritiserades att patienterna inte blev hjälpta 

utan systemet istället både skapade och förvärrande vansinnet hos patienterna 

(Bartlett & Wright 1999). Den ”moderna” kritiken mot mentalsjukhusen och 

omhändertagandet av patienterna härrör i huvudsak från 1950- och 1960-talen. 

Ramon (1996) har delat in kritiken i fyra vågor och som företrädesvis tillhörande 

tre länder: USA, Storbritannien och Italien. I USA riktades den första vågen av 

kritik från psykiatriker och sociologer mot den psykiatriska ideologin och dess 

avsaknad av vetenskapligt grundade behandlingsmetoder. En av de mest 

välkända och inflytelserika personerna i denna första kritikvåg var Erwing 

Goffman (1961), som anförde att asylerna som utvecklats till stora institutioner för 

personer med psykisk sjukdom påverkar och förändrar patienterna genom sin 

strikta maktstruktur och kontroll av patienterna. Avsaknad av vårdinnehåll samt 

själva organisationen hindrade socialt umgänge med världen utanför. Goffman 

menade att det fanns risk för att psykiatriska patienter blev hospitaliserade, dvs. 

förlorade sin förmåga att klara sig i samhället utanför. Thomas Szaszs anförde en 

än mer radikal kritik.  Han menade att psykiatriska behandlingsmetoder saknade 

all grund. Psykiska sjukdomar är inte möjliga att bota, eftersom det egentligen inte 
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är fråga om ”verkliga sjukdomar” (jfr essentialistisk sjukdomssyn). Szasz ansåg att 

psykiatrin var ett svepskäl för samhället att utöva social kontroll över människor 

vars beteenden inte är accepterade. Samhället definierar därför dessa som sjuka 

och i behov av vård, varvid samhället legitimerar sitt utövande av social kontroll 

(1961, 1970). Vidare utmanade Thomas Scheff (1966) uppfattningen om psykisk 

sjukdom genom att hävda att psykiatriska sjukdomar enbart manifesteras genom 

samhällelig påverkan, dvs. snarast en socio-essentialistisk ståndpunkt. Samhället 

identifierar ett visst beteende som avvikande och för att förstå och hantera detta, 

”stämplar” samhället personen med etiketten psykisk sjukdom. Scheff menade 

vidare att ”stämplade” människor med tiden omedvetet ändrar sitt beteende för att 

uppfylla de förväntningar som samhället givit dem genom stämplingen. 

Grunddragen i Szaszs och Scheffs kritik återfanns också hos Howard Becker. Han 

var en av de första att definiera begreppet sociala avvikare (1963). Becker framhöll 

att avvikelser primärt inte är en kvalitet i en handling som personen begår, utan 

snarare en konsekvens av att andra tillämpar regler och sanktioner mot en 

syndare. Den avvikande är en person som samhället lyckats fästa denna etikett på 

och ett avvikande beteende är det beteende som människor stämplar som sådant. 

Senare framförd kritik mot psykiatrin, som ansluter till de tidiga resonemangen 

om sociala avvikare, finner vi hos Foucault (1986). Han visade hur uppfattningen 

om vansinne och vad som är normalt beteende förändrats över tid, liksom 

samhällets sätt att hantera vansinnet i olika institutioner. Berger och Luckmann 

(1991) menar att samhället inte nödvändigtvis fördömer sociala avvikare för att de 

är farliga. Merparten av de sociala avvikarna som genom tiderna straffats, 

isolerats, resocialiserats eller exkluderats har inte utgjort något fysiskt hot mot 

resten av samhället, snarare fördöms sociala avvikare för att de utgör ett hot mot 

vår verklighetsuppfattning, vårt ”symboliska universum” (1991).  

 Den andra kritikvågen kopplas till Storbritannien där psykiatriker, psykologer 

och socialarbetare ifrågasatte de grundläggande begreppen i psykiatrin. De 

menade att den institutionella vården var paternalistisk men kunde ibland även 
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uppfattas som repressiv. Vidare ifrågasattes också psykiatrins funktion som 

väktare av den sociala ordningen. Flera radikala innovationer inom psykiatrisk 

behandling provades av enskilda psykiatriker och psykologer, varav kanske 

Ronald Laing´s experimentella terapeutiska samhälle, Kingsley Hall, vid slutet av 

1960-talet är det mest kända. I Storbritannien ledde kritiken bland annat till att 

många av de stora institutionerna lades ner under 1980-talet och att ett nätverk av 

lokalbaserade öppenvårdsenheter bildades. Enheterna leds av multidisciplinära 

team och har nära relationer till anhörig- och frivilligorganisationer (Pilgrim & 

Ramon 2009). Utvecklingen och förändringen av den psykiatriska vården i 

Storbritannien påverkades också mycket av den kritik som framfördes mot 

psykiatrin i Italien (Crossley 2005).   

 Den italienska kritiken, den tredje vågen, kom från psykiatriker, sociologer, 

sjuksköterskor och socialarbetare som menade att den institutionaliserade 

psykiatrin var ett uttryck för politiskt förtryck (Ramon 1996). De italienska 

kritikerna organiserade sig 1973 i den ideologiska rörelsen Psichiatria Democratica 

(PD) med psykiatrikern Franco Basaglia som initiativtagare. Den radikala rörelsen 

var starkt knuten till den politiska vänstern och framförde ofta i massmedia 

behovet av att revidera psykiatrins roll i samhället (Hansson 1990). PD ansåg att 

psykisk sjukdom var en effekt av att människor alienerades från sociala relationer 

och menade vidare att vård vid institutioner snarare förstärkte än förbättrade 

sjukdomstillstånden. Istället skulle individer med psykiatriska problem integreras i 

samhället som helhet. Genom en lagändring förverkligades PD:s önskan och 

dörrarna på de stora institutionerna öppnades bokstavligen på vid gavel (Crossley 

2005). På samma sätt som i Storbritannien är delar av den psykiatriska vården i 

Italien idag organiserad i ett nätverk av lokalbaserade öppenvårdsenheter i nära 

samröre med patient- och frivilligorganisationer (Pilgrim och Ramon 2009). 

Organiserade patientorganisationer i framförallt USA och England stod också för 

det Ramon (1996) kallar för den fjärde vågen av kritik mot den psykiatriska 

vården. Organisationerna var skeptiska till att människors subjektiva problem 
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förvandlades till abstrakta sjukdomskategorier (Ramon 1996) och verkade för 

politisk förändring av vårdsystemet (Chamberlin 1990). Ex-patienter som upplevt 

brister och kränkningar i den psykiatriska vården gick också samman i 

gräsrotsrörelser, som var inriktad mot att producera egna självhjälpsalternativ 

(Dain 1989, Chamberlin 1990). Andra hade inte för avsikt att organisera 

självhjälpsgrupper som ersättning för psykiatrisk vård utan snarare att 

tillsammans lindra upplevelsen av negativa effekterna för personer som genomgått 

psykiatrisk behandling, dvs. hospitalisering (Chamberlin 1978). I det sena 1960-

talet bildades också i Sverige olika patient- och brukarföreningar, de så kallade R-

förbunden: Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering (KRUM), 

Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsberoende (RFHL), Riksförbundet för social 

och mental hälsa (RSMH) och Alkoholproblematikers riksorganisation (ALRO) 

(Nestius 2004). Förbunden fick stor betydelse i den socialpolitiska debatten under 

1960- och 70-talen. Modig (2004) menar att framväxten av de svenska förbunden 

kunde kopplas till den vänsterassocierade demokratiseringsprocess som då svepte 

över västvärlden, vilket också förklarar förbundens stora betydelse i dåtidens 

debatt. Gemensamt för förbunden var att de strävade efter att bryta statens och 

experternas makt över ”vanliga” människor och hade samtidigt ambitionen att 

göra sig av med repressiva institutioner som mentalsjukhus och fängelser 

(Lindgren 1993). När det gäller kritiken av den psykiatriska vården menade RSMH 

att densamma behövde demokratiseras, till exempel genom att införa terapeutiska 

samhällen på mentalsjukhusen (Engman 1992).  

 De terapeutiska samhällenas genomslag under 1960- och 70-talen kan också 

ha bidragit till reformeringen och senare avinstitutionaliseringen av den 

psykiatriska vården. Processen mot terapeutiska samhällen (TS) startade genom 

Maxwell Jones upptäckter om samtalets betydelse för patienters tillfrisknande och 

deras resocialisering i engelsk sjukvård redan under senare delen av 1930-talet 

(Vandevelde 1999). Jones idéer skiljde sig från äldre tiders psykiatriska 

behandlingsformer genom en mer tillåtande attityd, t.ex. förespråkades fri 
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kommunikation mellan personal och patientgrupper samt en demokratisk 

organisation till skillnad mot den, inom medicinen, traditionellt hierarkiska. 

Patienter skulle till exempel delta i beslut gällande sin egen rehabilitering och lära 

sig social interaktion. All aktivitet vid TS:n i Jones anda skulle vara helt inriktad 

mot behandlingsprocessen, dvs. hela miljön skulle vara terapeutisk. Jones menade 

att en stödjande känslomässig miljö är en mycket viktig förutsättning för 

framgångsrik behandling. Miljöterapin innebär ett skapande av ett kompletterande 

socialt nätverk i behandlingsmiljön som, i det längre perspektivet, kan ha en 

positiv inverkan för att hjälpa personer med psykiatriska problem, 

personlighetsstörningar liksom missbruks- eller beroendeproblem till förändring 

(Jones 1970, Segraeus 1984, Gerdner 2001). Till skillnad från den brittiska 

traditionen där behandlingen bygger på en kollektiv tanke om öppenhet och 

frivillighet utvecklades dess motsats i USA. Den amerikanska TS-traditionen 

inleddes med Synanon, som startades i Kalifornien 1958 av Charles Dederich. 

Dederich var en f.d. AA-medlem, och hans idéer om behandling byggde på tanken 

att narkomaner från innerstadsområden behövde en betydligt tuffare 

konfrontation och betoning av ansvara för sina handlingar, för att kunna leda till 

självupprättelse (Daytop 2012). Organisationen var mycket hierarkisk och inom 

denna hade den enskilde ingen som helst beslutanderätt under de inledande 

skeendena i behandlingen (Gerdner 1998). Synanon, som alltmer kom att betecknas 

som en sekt avslutade sin verksamhet 1989. Inspirerade av Synanon och delvis i 

kritik mot de samma startades flera andra TS-rörelser. Flera av dessa präglas 

fortfarande av de idéer om behandling Synanon bidragit med. Bland dessa finns 

exempelvis Day-Top, The Family och Phoenix House. Daytop startade sin 

verksamhet 1963 i New York. Organisationen och behandlingsidén bygger på 

samma hierarkiska struktur och samma konfrontativa behandlingsteknik som 

Synanon. De terapeutiska samhällenas framväxt i Storbritannien och USA och dess 

grundkoncept att se behandlingsmiljön som viktig och den stegvisa progressionen 

mot tillfrisknande var inflytelserik i många länder, inklusive Sverige. Den svenska 
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TS-rörelsen, som utvecklades på 1960- och 70-talen, var generellt mer inspirerad av 

den engelska traditionen från Maxwell Jones, men där fanns även inslag av den 

amerikanska traditionen genom Daytop Sweden. För ungdomar utvecklades en 

tredje variant genom Hasselarörelsen. Gerdner och Berglund (2011) menar att 

kritiken mot vårdmiljön och avsaknaden av behandlingsinnehåll inom psykiatrin 

alltså var gemensam för många länder, vilket inspirerade både framväxten av 

terapeutiska samhällen och öppenvårdsinsatser. 

 Den massiva kritiken mot psykiatrin roll och de stora mentalsjukhusen bidrog 

till avinstitutionaliseringen. Bülow (2004) konstaterar dock att det inte finns några 

bevis för att denna kritik faktiskt ledde till att processen startade men menar 

däremot att den spelat en stor roll. En central bidragande orsak till förändringen 

var däremot en minskad tilltro till socialpsykiatriska och psykodynamiska 

perspektiv och att istället biologiska orsaksförklaringar, även till psykiatrisk 

sjukdom, ökade (Bülow 2004). Hansson har undersökt orsakerna till 

avinstitutionaliseringen i fyra länder, USA, Sverige, Italien och England (1990). 

Han fann inte en orsak utan tre till att processen mot avinstitutionalisering 

startade: genombrottet för psykofarmaka på 1950- och 60-talen, materiella faktorer 

(t.ex. behoven av renovering och modernisering av sanatorierna) och 

konsekvenserna av kritiken mot institutionsbehandling. Hansson konstaterar att 

psykiatrins avinstitutionalisering förmodligen kan ses som ett komplicerat 

växelspel mellan å ena sidan yttre sociala och ekonomiska förhållanden å andra 

sidan inre drivkrafter inom psykiatrin självt (1990). Oavsett orsakerna till att 

processen startade ledde densamma till att de stora mentalsjukhusen mer eller 

mindre försvann i de flesta västorienterade länder och ersattes med mindre 

behandlingsenheter (Hansson 1993). Likaså blev det omodernt att vårda 

alkoholister/missbrukare vid de gamla alkoholistasylerna. Efterfrågan på mer aktiv 

behandling fick ett allt större utrymme i samhället i takt med att 

sjukdomsbegreppet för alkoholism vann mark inom läkarkåren. Men den 

historiska processen från korrektion och moralisk förbättring till strukturerad 
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behandling har ofta varit minst utvecklad inom institutionerna med tvångsvård, 

där de äldre synsätten haft lättare att leva kvar (se t.ex. Porter m.fl. 1986, 1999, 

Elekes 1987, Gerdner 2008).  

Ur historisk synvinkel har den dominerande åtgärden riktade till personer med 

missbruks- eller beroendeproblem varit olika typer av straff i enlighet med 

uppfattningen att missbruk/beroende (alkoholism) var ett moraliskt och inte ett 

socialt problem och skulle betraktas och hanteras som brott. I Sverige 

kriminaliserades fylleri och dryckenskap redan 1733 och avkriminaliserades 

faktiskt inte förrän 244 år senare, dvs. 1977 (Runquist 2004b, Staaf 2005, von Hofer 

2011). Samtidigt gick i Sverige utvecklingen åt motsatt håll när det gäller narkotika. 

Bruk av narkotika kriminaliserades 1988 med ytterligare straffskärpning 1993 till 

sex månaders fängelse. Inför kriminaliseringen anfördes att det var nödvändigt att 

samhället signalerade ett kraftigt avståndstagande mot all narkotikahantering. 

Förväntningen var att kriminalisering av bruket skulle fungera preventivt i fråga 

om ungdomar och personer i riskzonen för missbruk (BRÅ 2000). Kraftsamlingen 

underlättades av att narkotika hade utvecklats till samhällets ”nya goda fiende” 

(Christie och Bruun 1985). Lagutvecklingen i Sverige ska här beskrivas i några 

korta drag. 

 De lagar som under 1800-talet, i viss mån, omfattat personer med missbruks- 

eller beroendeproblem var Lag (1885:27) angående lösdrifvares behandling 

(Lösdriverilagen) och Fattigvårdsförordningen (1871:33). Lösdriverilagen gällde hur 

man skulle hantera fattiga kringvandrande personer utan arbete. Av § 1 framgår 

att individer som ”sysslolösa stryker omkring från ort till annan utan medel för sitt 

uppehälle” kunde anhållas och få en varning för sitt avvikande beteende. Om 

personen anhölls för upprepat lösdriveri riskerade denne häktning och kunde 

dömas till tvångsarbete upp till tre år vid allmän tvångsarbetsanstalt (SOU 

2000:14). Lösdriveri ansågs vara ett omfattande och hotfullt socialt problem som 

samhället var tvungen att komma till rätta med. Oftast hanterades lösdrivarfrågan 
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mer med bestraffande strategier än någon form av stöd från samhället (Soydan 

1993, Staaf 2005). Den obligatoriska fattigvården enligt Fattigvårdsförordningen 

var starkt begränsad och omfattade endast föräldralösa barn under 15 år och 

sinnessjuka. När det gällde andra personer som var i behov av stöd lämnades 

beslutanderätten helt till kommunernas fattigvårdsstyrelser (SOU 2004:118). 

Personer med missbruks- eller beroendeproblem omfattades alltså inte explicit av 

dessa äldre lagar men berördes mer eller mindre indirekt.Z [ p [ Z [ t � � u Z v Z \ w Z x e y � i ^ � b � � ` � ] � � � c � � _ � b � � ] � h � �
Vid 1889 års riksdag yrkades för första gången om behovet av införandet av en 

samhälleligt finansierad tvångsvård i Sverige (Holgersson 1998). Redan under 

1890-talet öppnades flera frivilliga alkoholistasyler, t.ex. Sans Souci i Uppsala och 

Eolshäll i Stockholm. Vid dessa institutioner krävdes patientavgifter, viket innebar 

att det i huvudsak var personer med beroendeproblem samt god 

betalningsförmåga som gavs möjlighet till vård. Under början av 1900-talet 

klagade flera kommuner över de eskalerande kostnaderna dryckenskapen 

orsakade. De menade att fattigvårdens ekonomi belastades alltför hårt av det stöd 

som drinkarna behövde (Kinney & Leaton 1997). Men det var inte bara 

dryckenskap som diskuterades utan hela ”fattigvårdsfrågan” debatterades livligt 

runt förra sekelskiftet. Detta sker vid tiden för den ökade industrialiseringen i 

Sverige då det fanns en oro för befolkningens kvalitéer i den nya tidens krav 

(Edman 2008). År 1907 tillsattes den så kallade Fattigvårdslagstiftningskommittén 

som på några få år la fram en mängd förslag till reformering av äldre 

sociallagstiftning. År 1911 föreslog kommittén en Alkoholistlag, 1915 en 

Fattigvårdslag och 1923 lämnades ett förslag till revidering av Lösdriverilagen 

(ibid.). För Sveriges del infördes den första reella tvångslagstiftningen för personer 

med missbruks- eller beroendeproblem 1913 genom Lag (1913:102) om behandling av 

alkoholister (AlkL), vanligen kallad Alkoholistlagen. Den trädde i kraft först 1916 då 

den första institutionen stod redo att ta emot de dömda. Förutom att AlkL 

instiftades realiserades Fattigvårdslagstiftningskommitténs förslag också vad 
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gällde fattigvården i Lag (1918:422) om fattigvården (Fattigvårdslagen) men 

Lösdriverilagen förändrades inte och avskaffades inte förrän 1965. Edman menar 

att orsaken till att Lösdriverilagen fanns kvar så länge berodde på att den fyllde ett 

tomrum i svensk sociallagstiftning även under 1960-talet. När fattiga, 

arbetsoförmögna, brottslingar och alkoholister tagits om hand inom ramarna för 

välfärdsamhällets socialförsäkringssystem, kriminalvård och alkoholistanstalter 

fanns hotet mot samhället från den svagt definierade gruppen lösdrivare kvar 

(Edman 2008). Att ”tomrummet” i sociallagstiftningen bland annat gällde hur 

samhället skulle handskas med romer är välkänt (Montesino 2010). Till skillnad 

från Lösdriverilagen utreddes dock Fattigvårdslagen åter under 1950-talet och 

ersattes med Lag (1956:2) om socialhjälp. 

 Under det tidiga 1900-talet införs också alkoholransoneringssystem i Sverige, 

den s.k. motboken, först i Stockholm 1914 och 1919 i hela landet i samband med 

författandet av Rusdrycksförsäljningsförordningen (Willner 2005). Motboks-

systemet innebar att staten starkt begränsade tillgången till alkohol med syftet att 

få alla svenskar att dricka måttligare, men också hindra alkoholister att få tillgång 

till alkohol. Idékreatör till det både risade och rosade systemet var läkaren Ivan 

Bratt. Bratt förestod alkoholpartihandeln Stockholmssystemet där han införde 

individuell ransonering via motbok. Den i svensk historia numera klassiska 

alkoholransoneringen pågick till 1955 då, efter flera års utredande, Brattsystemet 

avskaffades. Under 1800-talets slut och fram till 1920-talet pågick också en mycket 

hätsk debatt i Sverige om att införa totalförbud för försäljning av alkohol. 

Folkomröstning genomfördes också 1922 och med minsta möjliga marginal vann 

förbudsmotståndarna med 51 mot 49 procent. En bidragande orsak var att 

motbokssystemet redan var verksamt. Restriktionerna i tilldelning av alkohol 

byggde på en måttlighetstanke varför inkomst, kön, och samhällsposition avgjorde 

tilldelningen.  

  AlkL:s släktskap med den äldre lösdriverilagen var tydlig. Ett av Fattigvårds-

lagstiftningskommitténs huvudargument för införande av den nya lagen var 
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nämligen alkoholmissbrukarens bristande förmåga att försörja sig (Förslag till lag 

om behandling av alkoholister, 1911). Bristande försörjningsförmåga var på 

liknande sätt också grundantagandet i Lösdriverilagen och Fattigvårdslagen. Vid 

AlkLs tillblivelse infördes också de så kallade kommunala Nykterhetsnämnderna. 

Om sådan nämnd inte infördes kunde frågor som rörde alkohol i kommunen 

hanteras av fattigvårdsstyrelsen. Det kan här vara viktigt poängtera att de 

kommunala nämnderna vid den här tiden visserligen tillsattes av 

motsvarigheterna till dagens kommunfullmäktige (i städerna stadsfullmäktige) 

men att dessa inte bestod av partipolitiker. På 1910-talet var i allmänhet inte 

dåvarande ”riksdagspartier” organiserade på kommunnivå. Vid tillsättandet av 

olika kommunala nämnder valdes personer som genom personliga meriter ansågs 

viktiga eller betydelsefulla. Följaktligen var det i hög utsträckning 

nykterhetsrörelsernas aktiva som engagerade sig i nykterhetsnämnderna och vissa 

andra sociala nämnder och som därigenom gavs stort inflytande över 

uppbyggnaden av socialt arbete i Sverige.  

 Nykterhetsnämndernas uppgift var att identifiera personer som var 

”hemfallna” åt dryckenskap. Till nämndernas befogenhet hörde t.ex. att förhöra 

personen med alkoholproblem om dennes levnadsförhållanden och alkoholvanor, 

beordra läkarundersökning, föranstalta om bevakning av personen samt i sista 

hand ansöka hos Länsstyrelsen om tvångsplacering vid alkoholistanstalt. Några år 

senare omfattade nämndens göromål också tillståndsprövning för 

alkoholförsäljning. Efter 1938 organiserades de kommunala nämnderna under 

statliga länsnykterhetsnämnder vars centrala organ blev Socialstyrelsen. Björkman 

menar att under tidigt 1900-tal var alkoholism och alkoholister mer förknippade 

med fattigdom och lösdriveri än till någon form av sjuklighet. Därmed var de 

kommunala nykterhetsnämndernas primära uppgift ofta att ordna arbete och 

bostad till behövande (2001). Av Björkmans resonemang följer att lagen egentligen 

var tillskapad för att lösa problem inom en viss klass, arbetarnas. De tidiga lagarna 

var således starkt kopplade till ett klasstillhörighetstänkande i det dåtida 
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samhället. Hög alkoholkonsumtion och alkoholism förknippades huvudsakligen 

med ”mindre bemedlade” människor men sågs också som en direkt orsak till deras 

fattigdom. Ett faktum är att vid tiden för västvärldens industrialisering och den 

kraftiga urbanisering som därav följde, växte både fattigdom och social misär, 

främst inom arbetarklassen. För att stävja missbruket var Sveriges mått och steg, 

liksom i andra industrialiserade länder, att införa sociallagstiftning som innehöll 

tvångsåtgärder eftersom samhället måste skyddas mot missbrukarna och samtidigt 

hållas rent och snyggt (Gustafsson 2001). 

  Z [ p [ e [ t � � u Z v p o w p z v y � i � k _ h � � b � h � c d � `
I enlighet med AlkL fanns möjlighet att tvångsinternera ”grova missbrukare”, 

vilka betraktades som sociala skadegörare. Perspektivet samhällsskydd var i 1913 

års alkoholistlag klart uttalad (Elmér 1993). Samtida samhällelig kritik riktades 

snart mot AlkL och gällde bland annat att det egentligen borde vara omsorgen om 

den enskilde individen och inte samhällsskyddsaspekten som skulle vara 

utslagsgivande för beredande av vård. Kritiken hörsammades dock inte vid lagens 

första revision 1931. Lagens primära syfte att fungera som ett skydd för samhället 

bibehölls. Vid en ändring 1938 blev lagen dessutom tillämplig om missbrukaren 

under de senaste åren, tre eller fler gånger, bötfällts för fylleri eller fört ett 

kringflackande liv.   

 Efter motbokens avskaffande 1955 ökade alkoholkonsumtionen i Sverige 

kraftigt. Redan före avskaffandet av motboken lade Alkoholistvårdsutredningen 

(SOU 1948:23) fram förslag till ny lagstiftning för att ersätta den kritiserade AlkL 

med Lag (1954:579) om nykterhetsvård [NvL], Nykterhetsvårdslagen. Edman (2004) 

har beskrivit motbokens avskaffande och nykterhetsvårdslagens ikraftträdande 

1955 som alkoholistanstalternas guldålder. Antalet personer som omhändertogs 

genom tvång ökade kraftigt, liksom antalet anstalter och vårdplatser. Den nya 

lagen innebar dock en stor förändring eftersom Alkoholistvårdsutredningen i sitt 

förslag menade att målet för nykterhetsvården skulle vara att varje 
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alkoholmissbrukande (lagen omfattade inte narkotika) person skulle få möjlighet 

till en utvecklad och individualiserad behandling. Omsorgsaspekten om den 

enskilde individen tog ett avgörande steg framåt i jämförelse med den äldre AlkL 

där preventionsaspekten var mer uttalad. Själva termen ”nykterhetsvård” infördes 

också för att markera att verksamheten inte bara avsåg vård av alkoholister utan 

också insatser för att hejda ett mindre avancerat missbruk (Elmér 1993). Z [ p [ \ [ { � d � | � � � � h � � � � � � h ] � � t � � i � ` � n � � _ ] � ` � ^ � � h n i i � � � � �� i c d � ` � c � � � �
Likheterna mellan det tidiga 1900-talets sociallagstiftningar är många och tangerar 

också varandra gällande ”målgrupperna” för lagarna, dvs. mindre bemedlade 

personer. Idén om organiseringen i Nykterhetsvårdsnämnder för att skydda 

samhället kan relateras till de principer som gällde för den sociala barnavården vid 

samma tid. Den första egentliga barnavårdslagstiftningen tillkom 1902, Lag 

(1902:67) angående uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende försummade barn 

(Vanartslagen). Även här såg lagstiftaren att det var arbetarklassens barn som 

skulle kontrolleras. Lagen byggde på en naturrättslig uppfattning om att samhället 

har rätt att ingripa i uppfostran av barn (Nordlöf 2012). Barnavården skulle via 

tidiga ingripanden förebygga eventuell framtida fara för samhället och de 

störningsmoment felaktigt uppfostrade barn kunde utgöra (Lundström 1996). I 

likhet med nykterhetsvårdsnämnderna hade barnavårdsnämnderna möjlighet att 

använda förebyggande åtgärder såsom förmaning, varning, aga eller övervakning 

liksom slutligen tvångsomhändertagande för att förebygga samhällsfarlig vanart 

och kriminalitet (Nordlöf 2012).  

  I jämförelse med kritiken mot AlkL uttalades liknande kritik också mot den 

första barnavårdslagstiftningen, dvs. att 1902 års lag inte gav möjlighet att 

omhänderta barn för deras egen skull i händelse av misshandel eller annan 

vanvård (Lundström 1996). Vanartslagen ersattes med Lag (1924:361) om samhällets 

barnavård och ungdomsskydd. Genom den nya lagen hade de sociala myndigheterna 

möjlighet att ge barn skydd mot moraliska faror, såsom omgivningens dåliga 
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inflytande eller det egna skadliga beteendet, men också till skydd barn som utsatts 

för misshandel eller vanvård (Nordlöf 2012). I 1924 års lag återfinns den första 

tudelningen av det skydd barn kan vara i behov av från samhället. Dels skydd mot 

andras olämpliga beteende mot dem, och dels till skydd för barnets hälsa eller 

utveckling som hotas av barnets eget beteende. En uppdelning som senare även 

återkom i Lag (1960:97) om samhällets vård av barn och ungdom samt i § § 2 och 3 i 

gällande Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.  Z [ p [ o [ { � d � l ] � � � � � r � _ c d � ` � � h � ` � � � h ] � � t � � � i j � k _ ] � h � ] � _ h c d � � � c d � `
Nykterhetsvårdslagens konstruktion omfattade inte alls åtgärder för personer med 

missbruks- eller beroendeproblem av narkotika. Istället behandlades de på frivillig 

basis enligt Sjukvårdslagen (1960:242). I händelse av behov av tvångsingripande 

mot personer med missbruks- eller beroendeproblem av narkotika var Lag 

(1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV) tillämplig och då 

endast om patienten upplevde svåra mentala symptom eller andra psykiska 

konsekvenser av missbruket.  

 LSPV liksom dess föregångare Sinnessjuklagen (1929:321) och 1858 års 

Sinnessjukvårdstadga (1858:50) byggde på behovet av vård och behandling av sjuka 

personer för deras tillfrisknande och återvändande till samhällslivet. Stadgan från 

1858 innebar ett skifte i synen på vården av psykiskt sjuka. Dessa människors 

”galenskap” sågs inte, som i äldre tider, längre utgöras av besatthet eller som straff 

från Gud, de var sjuka i sinnet och därmed heller inte ansvariga för sitt tillstånd 

(Qvarsell 1993, Grönwall & Holgersson 2009). De sinnesjuka behövde alltså precis 

som kroppsligt sjuka någon form av behandling. När psykofarmaka utvecklades 

och lanserades under 1950-talet revolutionerade detta den psykiatriska vården 

(Ibid.). De nya medicinerna innebar att synen på de sinnessjuka förändrades, det 

fanns möjlighet att bota patienter från deras vansinne. Sinnessjuklagen och 

systemet med de statliga sinnessjukhusen kom alltmer att ifrågasättas under 50-

talet. Bland annat kritiserades det hela tiden ökade antalet människor som ansågs 

vara i behov av psykiatrisk tvångsvård. Ytterligare en orsak var de nya 
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medicinerna som visade att personer med psykisk sjukdom kunde återanpassas till 

samhällslivet och inte bara skulle förvaras. För att se över lagstiftningen tillsattes 

1954 Sinnesjuklagstiftningskommittén som först 1966 presenterade sitt förslag till 

ny tvångsvårdlag. För all sjukvård, inklusive den psykiatriska vården gällde nu 

Sjukvårdslagen (1962:242), men tvånget i vården reglerades av den nya 

tilläggslagstiftningen LSPV. En särskild tvångslag motiverades bland annat med 

att psykisk sjukdom ofta innebär att den sjuke saknar sjukdomsinsikt och därmed 

egen förmåga att bedöma sitt behov av vård (Grönvall & Holgersson 2009). För att 

möta kritiken gällande vilka patienter som faktiskt skulle omfattas av psykiatriska 

tvångsåtgärder, infördes i LSPV begränsande skrivningar. Enligt LSPV:s 

generalindikation var det ett krav att patienten hade en psykisk sjukdom eller 

psykisk avvikelse som kunde likställas med psykisk sjukdom samt att tillståndet 

krävde psykiatrisk vård. I kombination med generalindikationen skulle minst en 

av fem specialindikationer4, en medicinsk och fyra sociala, vara uppfyllda 

(Sjöström 1997). Genom att generalindikationen också omfattade psykisk avvikelse 

som grund för beredande av vård kunde personer med missbruks- eller 

beroendeproblem, som exempelvis led av en drogutlös psykos, vårdas i enlighet 

med lagen. I och med LSPV:s införande ansågs att rättssäkerheten betydligt 

förbättrats i den psykiatriska vården. Men den nationella samhälleliga kritiken, 

inspirerad av den internationella, mot psykiatrin och mentalsjukhusens roll 

fortsatte under senare delen av 60- och under 70-talen. Kritik riktades bland annat 

mot generalindikationen i LSPV och närmare bestämt mot begreppet psykisk 

sjukdom. Socialdepartementet tillsatte 1980 en utredning som skulle se över vissa 

delar av LSPV, den så kallade Socialberedningen. Men 1982 vidgades uppdraget 

till att se över hela lagen och med sikte på en fullständig revision av den 

4 Specialindikationerna gällde i korthet patientens avsaknad av sjukdomsinsikt och risk för att 
tillståndet förvärrades om inte behov av vård tillsågs (medicinsk indikation), fara för patientens egen 
eller andras fysiska och mentala hälsa (farlighetsindikation), patientens oförmåga att ta hand om sig 
själv (hjälplöshetsindikation), patienter som var starkt störande för grannar eller andra 
(störandeindikation) och kriminalitetsindikation, som krävde domstolsbeslut för att vara tillämplig, 
vilken gällde risk för fara mot egendom genom patientens brottslighet.
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psykiatriska tvångsvården (Prop 1990/91:58). Socialberedningen lade fram sitt 

betänkande Psykiatrin, tvånget och rättssäkerheten (SOU 1984:64) där man 

menade att ett biologiskt sjukdomsbegrepp inte längre skulle få vara 

grundläggande vid avgörandet av om psykiatrisk vård skulle få ske med tvång. 

Socialberedningen ansåg det viktigt att slå vakt om en helhetssyn eftersom 

psykiska störningar i regel kunde utlösas såväl av biologiska som av psykologiska 

och sociala faktorer samt att orsakerna ofta samspelar och förstärker varandra. 

Socialberedningen förordade istället att begreppet psykisk störning infördes som 

en övergripande beteckning på flertalet psykiska sjukdomar och avvikelser (SOU 

1984:64, SOU 1998:32). Det nya begreppet skulle symbolisera en övergång från det 

medicinsk-biologiska synsättet på psykiska problem mot ett mer dynamiskt som 

också inbegrep psykologiska och sociala förklaringar (Sjöström 1997, Björkman 

2001). Socialberedningen uppmärksammade också att gamla vårdtraditioner, dvs. 

att patienter vistas på mentalsjukhus under kontroll och tvång delvis levde kvar 

(Prop 1990/91:58). Den nya LSPV hade inte förmått att rubba den traditionen. Efter 

den långa utredningstiden föreslogs i regeringens proposition (1990/91:58) att 

LSPV skulle ersättas med två lagar, dels Lag (1991: 1128) om psykiatrisk tvångsvård 

(LPT), dels Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV). Före LRV fanns också 

möjlighet för en allmän domstol att överlämna lagöverträdare till psykiatrisk 

tvångsvård men också till öppen psykiatrisk vård (vilket föreslogs avskaffas). Men 

med två lagar skulle all psykiatrisk tvångsvård utgå från samma 

grundantaganden, dvs. att patienten lider av en allvarlig psykisk störning, att 

dennes behov av psykiatrisk vård ska vara oundgängligt och inte kan tillgodoses 

på annat sätt samt att personen motsätter sig vård eller saknar förmåga att ge 

uttryck för ett grundat ställningstagande om detta (Prop 190/91:58). Tvång inom 

psykiatrin skulle därmed endast kunna bli tillämpligt när det var oundgängligt för 

patientens eget behov av vård. Både LRV och LPT kan vara tillämpliga när det 

gäller personer med missbruks- eller beroendeproblem, lagarna bygger på 

liknande grundantagande som den äldre LSPV.  En skillnad mellan LSPV och LPT 
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är att i det som i den äldre lagen benämndes psykisk abnormitet nu i LPT refereras 

till som psykisk störning. Om LRV ska tillämpas fordras naturligtvis också att 

personen med missbruks- eller beroendeproblem också har begått en otillåten 

gärning samt har en allvarlig psykisk störning och att inte synnerliga skäl 

föreligger eller att den tilltalade själv har vållat sitt tillstånd och sin bristande 

förmåga i anslutning till brottet genom rus eller på något annat liknande sätt. Z [ p [ p [ { � d � } k _ h � � b � h � c d � ` � � � � � � h ] � � l � a ] � � h r n � � h � � � � � � a b t � � � i c d � ` � ci ] � � ^ � � _ � � � ] c ] � � � m � � �
Ifrågasättandet av statens ståndpunkt över hur man bäst skulle angripa problemet 

missbruk samt vårda personer med missbruksproblem tystnade egentligen aldrig 

under 1900-talets första hälft. Men under slutet av 1950-talet och under början av 

60-talet hördes allt starkare kritiska röster mot de sociala myndigheternas ingrepp i 

enskilda människors liv (Lundström 1996, Björkman 2001). Björkman 

uppmärksammar en kontinuitet och en samsyn, över tid, vad gäller 

åtgärdsprogrammen för all slags tvångsvård. Farlighet, sjuklighet och 

samhällsskydd var återkommande argument för tvångsvård av såväl epidemiskt 

som veneriskt sjuka, sinnesjuka och alkoholister under och 1950-talet på liknande 

sätt som tidigare (Björkman 2001, Ottosson 2003). Samsynen i debatten kring 

tvångsvården under slutet av 1950-talet och under 1960-talet var också tydlig. 

Kritiken innehöll oftare än tidigare behandlingskritiska och samhälls-

reformatoriska argument mot all sorts tvångsvård inte bara tvångsvården av 

alkoholister. Ett exempel, från de flertal utredningar som genomfördes, specifikt 

gällande alkoholister är Nykterhetsvårdsutredningens Översyn av nykterhetsvården 

(SOU 1961:58). Ett av utredningens uppdrag var att inventera tillgången på 

vårdplatser i Sverige. En viss kritik mot NvL uttalades i betänkandet. Man 

hävdade att organiseringen av vården via de alkoholistanstalter som fanns 

försvårade för människor att återanpassas till samhället eftersom vistelsen kunde 

fungera stigmatiserande. Vidare hävdades att det vid anstalterna inte erbjöds 

någon egentlig vård mot missbruket utan att det främst bedrevs en moralisk 
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påverkan genom uppbyggligt fysiskt arbete. Sammantaget ledde den kritiska 

debatten till att en ny utredning tillsattes 1964. Utredningen presenterade sitt 

betänkande i Nykterhetsvårdens läge (SOU 1967:36), där det framgick att NvL 

praktiskt taget uteslutande tillämpades mot de ”lägsta” socioekonomiska 

grupperna i samhället. Personer med missbruksproblem ur de högre 

samhällslagren fick en kvalitativt bättre behandling i frivilliga vårdformer och då 

främst inom sjukvården. Vidare kunde inte rättssäkerheten säkerställas eftersom 

lagen tillämpades enligt en mycket skiftande praxis. Utredningen slog därför fast 

att NvL var en klasslag. Sammanfattningsvis konstaterade utredningen att 

sociallagarna överlag inte var effektiva instrument för en tidsenlig behandling av 

sociala störningar. Man efterlyste en förutsättningslös utredning om hela 

socialvårdens problem. Med formuleringen menade utredarna att det borde 

införas en helt ny vård- och behandlingsfilosofi istället för den symptominriktade 

och kontrollerande behandling som socialvården stått för hittills. Kritiken mot det 

gamla klasstänkandet var påtaglig även i andra statliga utredningar under 1960-

talet. Ett exempel är Fylleristraffutredningens betänkande Bot eller böter (SOU 

1968:55). Utredningen gällde att undersöka möjligheten att avkriminalisera 

förseelsen fylleri på allmän plats. Brottet fylleri kunde fortfarande under 1960-talet 

rendera omhändertagande av polis och böter (ca 500 kr) tills dess den enskilde 

”återvunnit sina sinnens fulla bruk”, vilket i allmänhet betydde 5-6 och högst 24 

timmar. Utredarna poängterade särskilt att det var ”socialt avigsigkomna” och 

personer ur den lägsta socialgruppen som togs om hand för fylleri, medan 

fyllerister som uppvisar en socialt respektabel ställning undgår polisingripande. I 

betänkandet menade utredarna att fylleristrafflagen kunde uppfattas som en 

klasslag. Fylleri som brott avskaffades i Sverige först några år senare, dvs. 1977 

(von Hofer 2011).  

 Under 1960-talet publicerades också ett flertal böcker och skrifter som 

kritiserade den samtida svenska socialvården. Ett exempel som ofta citerats är Den 

ofärdiga välfärden av makarna Inghe (1967). Författarna uppmärksammade de 
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personer som ”utsattes” för statens omsorg. En av deras kritiska synpunkter var att 

det klasstänkande som genomsyrat äldre sociallagstiftning långt ifrån var 

utraderad utan i högsta grad levande. Vidare menade paret att individer med 

missbruks- eller beroendeproblem var slentrianmässigt påpassade av de sociala 

myndigheter men aldrig bemöttes av den självklara medicinska omvårdnad som 

kommer andra sjuka till del (ibid.). Under 1950- och 60-talen uppmärksammades 

också i högre utsträckning än tidigare att missbrukare inte var en homogen grupp. 

Kvinnor och ungdomar hade blivit mer synliga efter motbokens avskaffande och 

sedan missbruket av narkotiska preparat började utvecklas till ett samhällsproblem 

(Björkman 2001).  

 Antalet ingripanden från kommunernas nykterhetsnämnder minskade också 

stadigt under 1960-talet. Dessutom fanns stora regionala skillnader i tillämpningen 

av NvL (Staaf 2005). Socialstyrelsen angav i utredningen Vården av 

alkoholmissbrukare – problem och möjligheter (1978) att en orsak till minskningen var 

att personers problem inte längre registrerades som nykterhetsproblem. Många 

socialarbetare menade att sådan registrering var stigmatiserande. NvL kom därför 

inte längre att tillämpas i linje med lagstiftarens intentioner. Den stora 

utredningen, Socialutredningen, tillsattes därför 1967 för allmän översyn och 

reformering av hela den sociala vårdlagstiftningen. Utredningen utgav 

principbetänkandet Socialvården – mål och medel (SOU 1974:39). I betänkandet 

klargör utredarna med tydlighet för nyordningen och hur man ur 

lagstiftningshänseende i Sverige ska se på samhällets roll i socialvården. 

Utredningen pekade ut en viktig principiell riktlinje för det då kommande 

lagstiftningsarbetet - att en modern behandlingsfilosofi bör vila på huvudprincipen 

om frivillighet och förtroende med hänvisning till konventionen om de mänskliga 

rättigheterna samt övergripande mål såsom demokrati och jämlikhet (SOU 

1974:39). När det gällde tvångsbestämmelserna hävdades att samhällets sociala 

kontroll inte borde drivas för långt, utan toleransnivån för ”avvikande beteende” 

måste vara tämligen hög. Särskilt återhållsam borde man vara när det gällde 
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former av social kontroll som uppfattas som ingrepp i och kränkningar av den 

personliga integriteten. Kombinationen av tvång och frivilliga åtgärder, som NvL 

innehöll, kritiserades skarpt och utredarna menade att tvångsåtgärderna helt borde 

fasas ut från sociallagstiftningen. Ett tungt vägande skäl ansågs var den enskildes 

förtroende för behandlingssituationen. Om socialvårdande myndigheter i ena 

stunden kunde fungera terapeutiskt och därnäst vidta tvångsåtgärder kunde detta 

skada förtroendet. Samtidigt såg utredningen det som omöjligt att undvara allt 

tvång. Särskilt anfördes skyddsbehovet för barn. De negativa effekterna för barn 

som växer upp i missbrukande familjer hade några år tidigare påvisats i en mycket 

uppmärksammad avhandling av Nylander (1960). Nylander kunde visa att det 

fanns ett klart samband mellan psykisk stress hos barn och deras föräldrars 

alkoholmissbruk. I betänkandet framhölls sammantaget att samhällets verksamhet 

borde utformas för att sociala problem i större utsträckning skulle förebyggas eller 

lösas innan åtgärder utan samtycke behöver aktualiseras. Själva organiseringen 

med tre separata nämnder i sociala frågor kom också alltmer att ifrågasättas under 

1960- och 1970-talen (Lundström 1996). En kritik som resulterade i Lag (1970:296) 

om social centralnämnd m.m., vilken medgav sammanslagning av den kommunala 

nykterhets-, social- och barnavårdsnämnden i de så kallade sociala 

centralnämnderna. Det slutliga resultatet av översynen blev införandet av 

Socialtjänstlagen (1980:620) då också systemet med tre nämnder slutligen 

avskaffades. Socialtjänstlagen konstruerades som en ramlag och alla insatser enligt 

densamma var baserade på frivillighet. 

 Men när det gällde vård av personer med missbruks- eller beroendeproblem 

ansågs att det trots allt behövdes tvångsåtgärder, vilka inte rymdes inom den nya 

ramlagstiftningen. Eftersom Socialtjänstlagen enbart skulle präglas av frivillighet 

och den enskildes rätt till självbestämmande menade utredarna i betänkandet att 

det fanns behov av kompletterande lagstiftning. Socialdepartementet tillsatte 

därmed en ny kommitté för att utröna hur ett lagförslag rörande tvångsvård av 

vuxna personer med missbruks- eller beroendeproblem bäst skulle utformas. 
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Utredningens förslag ledde till att NvL upphörde att gälla och istället infördes Lag 

(1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). LVM fungerar kompletterande 

ur synvinkeln att i de fall personer med missbruks- eller beroendeproblem inte kan 

beredas nödvändig vård i frivilliga former genom insatser enligt SoL ska LVM 

vara tillämplig. Dessutom ska Socialtjänstlagens portalparagraf (SoL § 1 st. 3), att 

verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 

integritet, även gälla för tvångsvårdade personer. 

 LVM trädde i kraft 1982 och innebar i förhållande till den äldre NvL, flera 

förändringar. Två av de viktigaste var att LVM till skillnad från NvL inte tillät 

tvångsingripanden av sociala skäl, t.ex. på grund av försummad försörjningsplikt 

eller ”störande levnadssätt”, utan endast i syfte att hjälpa personen med 

missbruks- eller beroendeproblem i en personlig nödsituation eller som ett skydd 

för dennes närstående. LVM omfattade inte heller bara missbruk av alkohol utan 

och också av narkotika. Före LVM:s införande fanns ingen möjlighet att 

tvångsvårda narkomaner förutom med stöd av LSPV. LVM innebar också en 

kraftigt förkortad vårdtid från normalt ett år och maximalt två år enligt NvL till 

endast två månader (som efter domstolsprövning kunde förlängas med ytterligare 

två månader).  

 Utredning av behovet av vård och ansökan om vård enligt LVM 

administrerades av de kommunala socialnämnderna och ett eventuellt beslut om 

tvångsvård fattades av de då nyligen inrättade länsrätterna. Mellan åren 1984 till 

1994 centraliserades utredningsskyldigheten till länsstyrelserna för att sedan återgå 

till socialnämnderna. LVM reviderades 1988 (1988:870) och trädde i kraft 1989. 

Revideringen innebar en uppstramning och en av de viktigaste förändringarna var 

att anpassa lagen så att även den blev mer tillämplig för unga vuxna, varvid 

ytterligare ett rekvisit infördes under 4 § löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv. 

Med samma syfte lades också flyktiga lösningsmedel in under samma paragraf. 

Vårdtiden förlängdes till maximalt sex månader, men nu infördes också regeln att 

vården i normalfallet skulle övergå i vård i annan form utanför tvångsinstitutionen 
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(vilket först kom att kallas vård utanför hemmet [VUH]). Detta var ett led i att 

förstärka lagens rehabiliterande syfte, där tvånget skulle användas för att starta en 

vårdkedja som inkluderade fortsatt vård under frivilliga former efter 

tvångsvården.  
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LVM har sedan dess ändrats/kompletterats och utretts vid ett flertal tillfällen 

senast 2004 och 2011. I SOU 2004: 3 Tvång och förändring – Rättssäkerhet, vårdens 

innehåll och eftervård gavs den särskilde utredaren i uppdrag att göra en översyn av 

tillämpningen av lagen. Bland annat med anledning av antalet sjunkande beslut 

om vård under 1990-talet. Som bakgrund till analysen skulle beaktas missbruket 

och vårdens utveckling, socialtjänstens bedömning av vårdbehovet, vårdens 

innehåll och resultat. Som särskild bakgrund gällde också att allt större andel av 

tvångsomhändertagandena genomfördes akut utan föregående planering 

tillsammans med individen, enligt 13 § LVM. Bestämmelsen som ursprungligen 

varit avsedd, och tidigare också hanterats, som en undantagsbestämmelse för att 

avhjälpa nödsituationer. De centrala slutsatserna i utredningen som presenterades 

2004 var att kommunernas insatser inom missbrukarvården under 1990-talet var 

otillräckliga med hänsyn till missbrukets omfattning och utveckling, vilket lett till 

att personer med långvarigt missbruk inte fick sina vårdbehov tillgodosedda. 

Utredaren slår fast att antalet minskade beslut om vård enligt LVM dels har att 

göra med ekonomiska överväganden från kommunerna dels rörande tvivel om 

vårdens effektivitet. Lagen hade dessutom alltmer kommit att användas som en 

akutlag av socialnämnderna, dvs. först när situationen för den enskilde blivit 

ohållbar gjordes ansökan. Ett förhållande som motsäger rekvisiten i lagen. 

Utredaren menar att det är nödvändigt att undanröja eventuella oklarheter när det 

gäller LVM:s innebörd. Det ska klart framgå att syftet med lagen är att genom 

behövliga insatser motivera till fortsatt vård. Behövliga insatser menar utredaren 

kan vara motivations- och behandlingsinriktade insatser, men också andra 
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åtgärder som tar sikte på klientens behov. Alla insatser ska baseras på resultatet av 

en allsidig utredning av klientens behov och resurser. Det vill säga utredaren 

understryker vikten av ett förbättrat vårdinnehåll (SOU 2004:3). När det gäller 

rättssäkerhetsaspekterna pekade utredaren på vikten av att rättsskyddet för den 

enskilde skulle stärkas. Utredaren slår fast att proportionalitetsprincipen inte finns 

i LVM, en princip som anses fundamental i annan tvingande lagstiftning. Det vill 

säga att skälen för ett ingripande måste ställas i relation till de olägenheter som 

ingripandet innebär för den enskilde, exempelvis i fråga om självbestämmande och 

integritet. Utredaren föreslår därför ändringar i § § 31-35 om användandet av 

tvångsmedel under vården samt att alla beslut som fattas av institutionsstyrelsen 

som rör den enskilde ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

 Senast utreddes LVM i SOU 2011:35 Bättre insatser vid missbruk och beroende. 

Utredningen gäller en översyn av organiseringen av hela den svenska missbrukar- 

och beroendevården, inte bara tvångsvården enligt LVM. När det gäller de 

tvingande insatserna enligt LVM går i korthet utredningens förslag ut på att 

avskaffa LVM och integrera tvångsvården eller vård utan samtycke, vilket är det 

uttryck utredningen föredrar, under Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård [LPT]. 

För att bättre tillgodose behovet av vård utan samtycke för patienter med missbruk 

och beroende föreslås lagen också förtydligas på den punkten. Vård utan samtycke 

för missbrukande patienter ska, enligt LPT, endast ges i undantagsfall och under 

förutsättning att insatsen ingår som en länk i en sammanhängande vårdkedja. 

Utredningen ställer sig också positiv till vård utan samtycke under öppna former, 

dvs. utan låsta dörrar vid en institution.  

 Den största förändringen som föreslås av utredningen gäller 

huvudmannaskapet för vård och behandling. Under lång tid har vården och 

behandlingen av personer med missbruks- eller beroendeproblem i Sverige fallit 

under kommunernas ansvar. Utredningen menar att, i likhet med andra 

sjukdomstillstånd ska hälsovårdande myndigheter också vara ansvariga för 

rådgivning och alla behandlande inslag i missbruks- och beroendevården, både 
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frivilligt och utan samtycke. De kommunala socialvårdande myndigheterna ansvar 

ska, till skillnad mot tidigare, enbart koncentreras till stöd till och omsorgen om 

den enskilde, dvs. rådgivning, individuell planering, psykosocialt stöd och stöd till 

boende, sysselsättning samt försörjning. I skrivande stund har regeringen ännu 

inte lagt fram någon proposition utifrån utredningens omfattande förslag, men om 

så sker innebär det ett mycket stort traditionsbrott i den svenska vården och 

behandlingen av personer med missbruks- eller beroendeproblem. Det skulle 

också innebära ett närmade till WHO:s rekommendation från 1967. 

 Sammanfattningsvis kan sägas att utvecklingen från den första 

alkoholistlagen 1913 till dagens utformning av LVM har inneburit att 

samhällsskyddsaspekten i princip har försvunnit, skyddet för tredje man finns 

kvar men omfattar nu endast närstående och inte samhället i sig. Det bör 

observeras att detta gäller LVM och inte LPT och LRV där samhällskyddsaspekten 

är klart uttalad. Edman (2004) gör en koncis sammanfattning av utvecklingen av 

den svenska alkoholistvården under 1800-talets mitt fram till idag genom 

konstaterandet att denna har förändrats från en moraliskt förankrad beskrivning 

av den sociala problematiken till en skuldbefriande problembeskrivning. Han 

menar att detta återspeglats i en mer vetenskaplig syn på problemet som samtidigt 

även inkluderar en samhällskritisk beskrivning av social exkludering. Elmér (1993) 

har beskrivit att tvångsvårdens historia i Sverige har varit en långsam process, 

vilken har gått från moralism till en ambivalent acceptans av alkoholism som 

sjukdom. Vården har förändrats, men bär fortfarande tydliga drag av sitt historiska 

förflutna. 
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Tidigare studier av tvångsvårdslagstiftning explicit med komparativ och global 

inriktning är relativt fåtaliga. Världshälsoorganisationen (WHO) är den 

organisation som genomfört större kartläggningar av lagstiftning relaterat till vård 

och behandling av personer med missbruks- eller beroendeproblem i länder från 

flera världsdelar. Organisationens intresse motiveras utifrån att missbruk och 

beroende av alkohol och narkotika är ett globalt folkhälsoproblem av mycket stora 

mått. Minst hälften av de ca 210 miljoner personer som brukar narkotiska preparat 

utvecklar missbruk eller beroende och cirka en tiondel dör årligen (UNODC 2011). 

Minst två miljoner av de två miljarder personer som brukar alkohol dör årligen i 

alkoholrelaterade sjukdomar eller olyckor (WHO 2009). Rehm m.fl. (2009) anger att 

nästan fyra procent av alla dödsfall på jorden kan relateras till alkoholkonsumtion. 

Inom EU länderna står alkohol för nästan sju och en halv procent av alla 

sjukdomar och för tidig död (Andersson & Baumberg 2006). Bruket av 

sinnesförändrande substanser innebär inte bara hälsoproblem för brukarna utan är 

också en faktor av avgörande betydelse för sociala problem för dessa och andra 

personer i deras omgivning. Ett vanligt socialt problem förknippat med missbruks- 

eller beroendeproblem gäller problem inom familjen eller med relationer. FN:s 

ekonomiska och sociala råd menar att missbruk- och beroendeproblem är en vanlig 

orsak till att familjer desintegreras, och att drogmissbruk har starkare samband 

med sådan desintegration än vad fattigdom har (UN-ECOSOC 1994). Illegal 

handel med droger och därmed förenad kriminalitet påverkar världssamfundet 

både globalt och lokalt genom sin omfattning. År 2004 omsatte narkotikahandeln i 

återförsäljarled 321 miljarder US dollar, en summa som överstiger 

bruttonationalprodukten i de flesta av världens länder (UNODC 2005b).  

 De tre FN-konventionerna på området, Single Convention on Narcotic Drugs 

(UN 1961), Convention on Psychotropic Substances (UN 1971) och Convention Against 

Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (UN 1988) ligger till grund 
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för de flesta länders policy i narkotikafrågan. I konventionerna regleras det 

internationella samarbetet, med FN som huvudansvarig, för att minska 

skadeverkningarna från bruket och handeln med illegal narkotika. Insatserna för 

skademinimering på det globala planet gäller också hur man bäst ska vårda och 

behandla de individer som upplever missbruks- eller beroendeproblem i relation 

till narkotika och/eller alkohol. WHO har därför producerat ett flertal komparativa 

inventeringar av nationell lagstiftning på området.Z [ q [ Z [ l h � ` ] � � m � d � � � � � � ` � � Z v p x � a b Z v z x � h � � � �
En forskargrupp i WHO:s regi inventerade 1957 aktuell forskning om vård och 

behandling av personer med missbruks- eller beroendeproblem orsakade av 

narkotika. Forskargruppen underströk kraftigt att en generell princip för vård av 

personer med missbruks- eller beroendeproblem av narkotika måste vara att dessa 

ska uppfattas som patienter och därmed i behov av medicinsk snarare än punitiv 

behandling (WHO 1957).  

 Vid den första inventeringen, 1962, kunde WHO visa att i flera av de 26 

undersökta länderna var lagstiftningen strikt inriktad mot straffrätt, där personer 

med missbruks- eller beroendeproblem hanterades i huvudsak med punitiva 

åtgärder. I andra länder sågs inte missbruk/beroende som ett moraliskt problem 

utan snarare som uttryck för sjukdom eller livsproblem, vilka hanterades genom 

både tvingande och frivilligt inriktade insatser. WHO såg trots det stora inslaget av 

straffrätt en tendens till ökad förståelse internationellt för att uppfatta personer 

med missbruks- eller beroendeproblem som sjuka och därmed i behov av adekvat 

vård och behandling. En allt vanligare uppfattning i länderna var också att 

personer med dessa problem, och som begick brott, gjorde detta till följd av sitt 

beroende. Ett flertal länder hade också lagstiftning som medgav att personer med 

missbruksproblem som begått brott, under vissa omständigheter och med eget 

samtycke, till följd av sitt missbruk dömdes till vård och inte fängelse 

(kontraktsvård). Vidare kunde WHO konstatera att uppfattningen om betydelsen 

av begreppen missbruk och beroende stod i relation till ländernas sociokulturella 
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kontext, dvs. hur allvarligt gemene man såg på missbruk/beroende av 

alkohol/narkotika (WHO 1962).  

 Redan tio år innan missbruksrelaterade störningar inkluderades i ICD-9, 

rekommenderade WHO (1967) att lagstiftning som rör personer beroende av 

alkohol och/eller droger bör erkänna dessa som sjuka; medicinska myndigheter 

bör involveras i utarbetandet av sådan lagstiftning; adekvat behandling och 

rehabilitering, om nödvändig, ska tillförsäkras den sjuke, inte via straffrätt utan 

genom förvaltningsrättslig lagstiftning (civil law); medicinska myndigheter ska 

vara ansvariga för vården, från initial diagnos till rehabilitering; och så långt som 

möjligt ska vården vara integrerad med annan hälso- och sjukvård och andra 

välfärdsinrättningar i samhället. Vård och behandling av personer med missbruks- 

eller beroendeproblem bör i första hand ske i frivillig form men WHO nämner 

samtidigt att, då frivillig vård inte kan genomföras, är tvångsvård av personer med 

missbruks- eller beroendeproblem många gånger framgångsrikt (WHO 1967).  

 En undersökning omfattande 33 länder med syftet att öka kunskapsbasen 

rörande omfattningen av nationella problem kopplad till alkohol- och 

narkotikaberoende och hur dessa problem hanteras i olika kulturella kontexter 

presenterades av WHO 1974 (Moser 1974). Från de allra flesta undersökta länderna 

rapporterades att i deras nationer hanterades beroendeproblem som en sjukdom 

och i vissa länder framgick detta också av lagstiftning eller andra officiella 

dokument. Från andra länder rapporterades att missbruks- och beroendeproblem 

främst förstods som en svaghet i personens karaktär och inte som en sjukdom. 
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I WHO:s nästa stora inventering av undersökte Porter m.fl. (1986) lagstiftning om 

vård och behandling i 43 länder och territorier. De konstaterade att skillnaderna i 

fråga om vilken typ av lagstiftning som reglerade tvångsvård av personer med 

missbruks- eller beroendeproblem fortfarande existerade. Speciell förvaltnings-

rättslig tvångsvård (psykiatrisk och sociallagstiftning) rapporterades av 60 procent 
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av länderna och hela 79 procent rapporterade att tvångsvård av personer med 

missbruks- eller beroendeproblem reglerades inom straffrätten (flera länder hade 

mer än en lagtyp). Inslaget av straffrätt var således fortfarande högt trots WHO:s 

rekommendationer tjugo år tidigare. Undersökningens resultat föranledde att 

WHO året därpå publicerade en praktisk vägledning till hur nationer kan förbättra 

sin nationella lagstiftning rörande behandlingsprogram (Curran m.fl. 1987) samt 

hur både frivilliga och tvångsåtgärder på bästa sätt ska följas upp och utvärderas 

(Jayasuriya 1987). Förenta Nationernas generalförsamling antog 1990 riktlinjer och 

rekommendationer för utveckling av medlemsländernas lagstiftning på området. 

Församlingen påtalade också vikten av att länder söker stöd för att fullfölja 

förändringen av sin lagstiftning för att följa upprättade konventioner på området 

och särskilt konventionen för mänskliga rättigheter (Porter m.fl. 1999). Riktlinjer 

för innehållet i vården antogs några år senare när WHO:s Expert Committee on 

Drug Dependence uppgav att WHO ska utveckla förslag till kostnadseffektiva 

behandlingsprogram liksom riktlinjer till nationella hälsovårdsmyndigheter för 

hur vård och behandling av personer med missbruks- eller beroendeproblem bör 

ske (WHO 1995). Tre år senare konstaterar samma kommitté att tvingande 

behandlingsinsatser är vanligt förekommande i många länder men ställer sig inte 

avvisande till sådana insatser. Kommittén efterlyser däremot analyser ur etisk 

synvinkel för vilka konsekvenser tvingande åtgärder kan ha för de personer som 

berörs (WHO 1998a). 

 Resultatet av WHO:s tredje och dittills mest omfattande internationella 

undersökning av nationella policys, lagstiftning och behandlingsprogram 

inkluderande 79 länder och presenterades av Porter m.fl. 1999. En ökad anpassning 

till 1967 års rekommendationer kunde noteras, men det fanns stora skillnader i 

vilken typ av lagstiftning länder föredrog för att reglera både tvingande liksom 

frivilliga behandlingsinsatser för personer med missbruks- eller beroendeproblem. 

När det gällde tvångsvård rapporterade 65 procent av länderna att deras nationella 

lag var associerad till speciell förvaltningsrätt medan 73 procent angav förekomst 
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av straffrättslig sådan (flera länder hade mer än en lagtyp). Förekomst av 

straffrättsligt inriktad lagstiftning återspeglar att den moraliskt-punitiva 

uppfattningen bestod i många länder.  
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WHO:s Europakontor presenterade 2001 en rapport rörande 1999 års lagstiftning 

ang. vård och behandling av personer med missbruks- eller beroendeproblem i 16 

länder. Studien initierades i samband med en konferens anordnad av Europarådet, 

WHO:s europakontor samt ryska hälsoministeriet. Konferensen och rapporten var 

avsedd att stödja det legislativa förändringsarbete som pågick i många länder i det 

tidigare kommunistiska blocket i Östeuropa samt nyblivna stater som tidigare 

ingått i Sovjetunionen. Alla länder som ingick i studien rapporterade nationell 

förekomst av lagstiftning rörande tvångsvård av personer med missbruks- eller 

beroendeproblem.  

 WHO:s kontor för västra stillahavsområdet rapporterade 2009 att tvingande 

vård under straffrätt praktiseras för personer med missbruks- eller 

beroendeproblem i mycket stor omfattning i Asien. WHO menar att i många 

asiatiska länder betraktas narkomaner som brottslingar och missbruk och beroende 

hanteras därför inte alltid som en hälsofråga. WHO anger att i Burma, Indonesien, 

Kambodja, Kina, Laos, Malaysia, Thailand och Vietnam riskerar droganvändare att 

arresteras och skickas till särskilda center för tvångsvård. Centren är låsta komplex 

som ofta drivs utanför hälsovårdsmyndigheternas kontroll. Ett problem är att 

definitionen av personer med missbruks- eller beroendeproblem många gånger 

inte är tydlig. Även personer som inte är i behov av terapi eller 

läkemedelsbehandling för missbruk eller beroende riskerar att hamna i dessa 

centra (WHO 2009). Asien är dessutom den region i världen som har absolut flest 

injicerande narkomaner och WHO menar att ur ett folkhälsoperspektiv är det 

viktigt att personer med missbruks- eller beroendeproblem får den hjälp och stöd 

den egentligen behöver, bland annat för att stoppa spridningen av HIV/AIDS. 
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WHO noterar att mänskliga rättigheter inte respekteras i nuvarande system i ett 

flertal av länderna, och understryker att narkotikaberoende ska hanteras som en 

hälsofråga. Vården ska ges med medicinsk behandling och ska inte ske med 

punitiva åtgärder (WHO 2009). 

 WHO:s senaste studie där tvångsvårdslagstiftning för personer med 

missbruks- eller beroendeproblem i viss mån berörs gavs ut 2011 och omfattar 

totalt 147 länder. I studien anges att 42,5 procent av länderna har särskild 

lagstiftning för tvångsvård av personer med missbruksrelaterade störningar, i 

vilka dock ej straffrättsliga insatser räknades in (Room 2011). Därutöver 

redovisades om det fanns program för ”diversion to treatment” från straffrätt, men 

inte i vad mån dessa var tvingande eller helt baserade på samtycke. Tyvärr 

redogörs inte för vilka länder som har sådan lag, och inte heller presenteras 

lagstiftningen som kan hjälpa läsaren att särskilja mellan straffrättslig respektive 

speciell förvaltningsrättslig lagstiftning, eller mellan tvångsvård och andra insatser 

inom straffrätten. Med anledning av dessa tillkortakommanden har rapporten litet 

värde för den här studien. Men det framgår ändå tydligt att 

tvångsvårdslagstiftning för personer med missbruks- eller beroendeproblem 

fortfarande är ett mycket vanligt fenomen i världen.   
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Förutom WHO och FN har även forskare på olika sätt internationella gjort 

jämförelser av lagstiftning och/eller länders behandlingssystem för personer med 

missbruks- eller beroendeproblem. Klingemann m.fl. (1992) undersökte 

alkoholismbehandling i 16 länder, varav 11 europeiska, och konstaterade att i 

länderna fanns tre grundläggande uppfattningar för att förstå och hantera 

alkoholism. Antingen anknöt uppfattningen till alkoholism som sjukdom, som 

socialt problem eller som ett ordnings- eller säkerhetsproblem. Författarna slog 

vidare fast att det fanns en ökad tendens i de undersökta länderna att uppfatta och 

hantera missbruks- eller beroendeproblem som "sjukdom" istället för "omoraliskt 
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beteende". Den medicinska modellen utmanade därmed det moralisk/punitiva 

förhållningssättet att hantera missbruks- eller beroendeproblem, det vill säga att 

straffrättsliga åtgärder blivit mindre vanliga.  

 Några år senare presenterade Klingemann och Hunt (1998) en liknande 

publikation, där information gavs om utvecklingen av behandling av missbruks- 

eller beroendeproblem ur ett s.k. globalt perspektiv från 20 länder, varav 14 

europeiska. Lagstiftning är inte primärt i fokus utan under relativt stor frihet 

presenterar ett flertal författare sina erfarenheter och intryck av behandling och de 

nationella behandlingssystemen. De representerade länderna inordnas i fyra 

huvudsakliga grupper som används för analys: experimentella, 

drogproducerande, traditionella vinländer och länder med punitiv policy. 

Klingemann och Hunt ger inte någon avslutande komparativ överblick av 

ländernas systemval utan tanken är snarare att publikationen ska fungera som ett 

tvärkulturellt referensverk där olikheterna som finns mellan länder i frågan om 

”best practice” i vård och behandling av missbruks- eller beroendeproblem 

presenteras (1998). Barker (1998) ger i samma publikation en kommentar angående 

de ”punitiva” länder (Finland, Kanada, Sverige och USA) som länge förespråkat 

drogförbud och avhållsamhet som den enda vägen. Barker menar att det som är 

gemensamt för dessa är att missbruks- eller beroendevården aldrig tagit något 

större intryck av den medicinska disciplinen. Det har traditionellt alltid varit en 

fråga för de socialvårdande myndigheterna, där tvång ofta också setts som 

oundvikliga inslag (Barker 1998).  

 Letho (1994) presenterar en jämförelse mellan fyra av de nordiska ländernas 

(Danmark, Finland, Norge och Sverige) tvångsvårdslagstiftning. Letho menar att 

paternalism är ett problematiskt inslag i sådan lagstiftning och att tvinga personer 

med missbruks- eller beroendeproblem in i behandling inte är ett särskilt effektivt 

tillvägagångssätt (1994). Han pekar särskilt ut Sverige som det land som i 

förhållande till de andra är det som är mest villig att använda legislativt tvång och 

dessutom gör så under längst vårdtid. Letho slår fast att det är fel att tala om en 
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nordisk modell med gemensam bas för behandling av personer med missbruks- 

eller beroendeproblem delvis på grund av att Sverige intar en särställning. Sverige 

är det land som är mest behandlingsorienterat samt i störst utsträckning 

legitimerat det paternalistiska tvånget i sin långtgående lagstiftning (Letho 1994).  

 Liknande resultat finner Järvinen och Hübner (1994) då attityder till 

tvångsvårdande åtgärder undersöks bland socialarbetare, läkare, poliser och 

jurister i fyra av de nordiska länderna (Danmark, Finland, Norge och Sverige). 

Författarna menar att i länderna föredras en utilitaristisk grundsyn av en majoritet 

av yrkesgrupperna men acceptansen för och flest förespråkare av en paternalistiskt 

inriktad tvångsvård återfinns i Sverige, vilket de menar kan tolkas som en effekt av 

det svenska regelverket på området (Järvinen & Hübner 1994).  

 Ett nyare bidrag som också ger en historisk komparativ förståelse mellan de 

nordiska, inklusive Island, ländernas lagstiftning och utveckling av vården av 

missbruks- eller beroendeproblem ger Edman och Stenius (2007).  Dessa menar att 

det finns likheter mellan ländernas utveckling, särskilt Finland och Sverige. Men i 

likhet med Barker (1998) identifierar Edman och Stenius att de nordiska länderna 

(läs Finland och Sverige) först de senaste decennierna har inviterat den medicinska 

professionen. Snarare har missbruks- och beroendevården traditionellt tillhört den 

sociala sektorn och framväxten av densamma har följt utvecklingen av de 

allmänna universella välfärdssystemen. Norge följer i stort Finlands och Sveriges 

utveckling, medan Danmark intar en särställning (Edman & Stenius 2007). Den 

moraliska inriktningen med kontroll och tvång fick inte lika starkt fäste i Danmark 

på grund av att nykterhetsrörelsen inte hade lika kraftigt genomslag som i de 

andra nordiska länderna under 1800-talets slut och 1900-talets början, vilket i sin 

tur förklaras av att den angloamerikanska väckelserörelsens effekter var svagare i 

det danska samhället (Eriksen 1990). Levine (1993) menar att Nykterhetsrörelsen 

hade störst framgång i protestantiska länder där konsumtionen av alkohol främst 

bestod av starksprit. Levine noterar dock att Nykterhetsrörelsen också nådde vissa 

framgångar i protestantiska länder där öl var den primära drycken för  
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alkoholkonsumtion. Väckelserörelsen och nykterhetsrörelsen hade gemensamma 

beröringspunkter, bland annat fördömandet av alkoholen. Danmark har därmed 

inte på samma sätt som de övriga nordiska länderna identifierat eller politiserat 

alkoholproblem som sociala problem där samhället har ett ansvar, utan missbruk 

och beroende ses mer som uttryck för privata problem (Edman & Stenius 2007).  

 Island har en annorlunda utveckling när det gäller vård och behandling av 

personer med missbruks- eller beroendeproblem. Isländska myndigheter höll 

länge fast vid en politik om tillgänglighetsbegränsande åtgärder för alkohol. Island 

hade mellan 1915 och 1922 totalförbud mot all alkoholförsäljning. 

Försäljningsförbudet för starköl levde kvar och avskaffades först 1989. Vid sidan 

av de begränsade psykiatriska tvångsvårdsinsatser som fanns (och finns) att tillgå 

för personer med missbruks- eller beroendeproblem blev den amerikanska 

Minnesotamodellen mycket inflytelserik i det isländska samhället redan under 

1970-talet. Ideella krafter byggde upp en stor medlemsorganisation, vilken var 

framgångsrik i behandlingen av alkoholister och senare också narkomaner 

(Olafsdottir 2007). De sociala myndigheterna har alltså inte på samma sätt som i 

Finland, Norge och Sverige varit en självklar del av utvecklingen av det isländska 

behandlingssystemet. De nordiska länderna brukar ofta tillskrivas en gemensam 

historia såsom restriktiva och som förbudsförespråkare i frågor som rör alkohol 

och narkotika. Men de länder som då oftast jämförts är Finland och Sverige, inte i 

samma utsträckning de övriga tre (se t.ex. Klingemann 1992). De finns olikheter 

som gör det svårt att tala om en homogen utveckling av lagstiftning och ett 

nordiskt system med gemensamma drag för vård och behandling av missbrukare 

(jmf Edman & Stenius 2007).  

 Søvig (2007) ger i sin avhandling om den norska Socialtjenesteloven §§ 6-2 – 6-

3, en jämförande internationell utblick där dansk, svensk och tysk lagstiftning på 

området kort presenteras. Søvig konstaterar inledningsvis att i norsk rätt är 

Europakonventionen (ECHR 1950) inkorporerad som särskild lag på samma sätt 

som i dansk och svensk rätt, men det finns viktiga skillnader. I svensk rätt kan 
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Regeringsformen, om den ger medborgarna en fördelaktigare ställning, 

överordnas Europakonventionen. I norsk och dansk rättsordning hanteras 

konventionen som överordnad rättslig norm (Gustafsson 2001, Søvig 2007). I 

Tyskland är Europakonventionens status förbundslag och därmed överordnad 

delstatslag. Författningsdomstolen har dock slagit fast att undantag kan göras om 

grundlagsfasta rättigheter står i strid med konventionen. Søvig konstaterar att det 

mellan länderna råder stor heterogenitet i frågan om tvångsvårdslagstiftning för 

personer med missbruks- eller beroendeproblem. Norge och Sverige har särskild 

lag (Socialtjenesteloven §§ 6-2 – 6-3 respektive LVM) som hanterar frågan till 

skillnad från Tyskland där tvångsvården kan återfinnas inom psykiatrisk 

lagstiftning på delstatsnivå (Søvig 2007). Danmark intar en särställning på grund 

av den särskilt förvaltningsrättsliga lagstiftning som existerar ”Tillbageholdelse af 

stofmisbrugere i behandling”. Den danska lagen används egentligen inte alls av 

kommunerna, även om det finns en centralpolitisk vilja till detta. Det kommunala 

politiska självbestämmandet innebär att kommunerna inte är tvingade att använda 

lagen. Danskar med missbruks- eller beroendeproblem hanteras, i likhet med i de 

övriga länderna, däremot inom den psykiatriska vården och då även med tvång, 

t.ex. om de utvecklar svåra psykosrelaterade tillstånd eller andra svåra kognitiva 

eller affektiva problem. Søvig pekar också ut att Norge är den enda av 

konventionsstaterna som har möjlighet till särskilt beslut om tvångsvård vid 

graviditet. Vidare indikerar Søvigs genomgång att tyska och svenska myndigheter 

i mycket högre omfattning än de norska tvångsomhändertar personer med 

missbruks- eller beroendeproblem. Søvig anger att noteringen görs trots att det 

råder brist på likvärdig statistik från länderna gällande antal beslut, antal vårdade 

och antal dygn i tvångsvård. När det gäller det europeiska politiska samarbetet 

konstaterar Søvig att det inom ramarna för Europeiska Unionen [EU], Europeiska 

Ekonomiska Samarbetet [EES] eller Europakonventionen inte finns några traktat 

eller andra överenskommelser som avser en gemensam hållning till tvångsvård av 

personer med missbruks- eller beroendeproblem. De överenskommelser som finns 
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gällande missbruks- eller beroendeproblem återfinns i Amsterdamsfördraget, där 

missbruksfrågan hanteras som en del av EU:s folkhälsoarbete (Søvig 2007). I 

Amsterdamfördragets artikel 152, punkt 1 och 2 anges viljan till ett gemensamt 

folkhälsoarbete och att dessa insatser också ska innefatta narkotikarelaterade 

skador. Men i avtalet anges vidare, punkt 4 c), att Europaparlamentet inte får träffa 

beslut om åtgärder som är utformade för att skydda och förbättra människors 

hälsa om dessa innebär någon harmonisering av medlemsstaternas lagar eller 

andra författningar. Punkten 5 i samma avtal förstärker andemeningen genom att 

fastslå att om EU agerar på folkhälsoområdet ska organisationen fullt ut respektera 

medlemsstaternas självständighet i att organisera och ge hälso- och sjukvård 

(European Union 1997).  

 Heterogeniteten i europeisk lagstiftning ger också Gustafsson (2001) uttryck 

för. Hon menar att det inte alls är något svenskt fenomen att sådan särskild 

lagstiftning finns även om dessa lagar skiljer sig åt beträffande myndighetsansvar, 

behandlingsinnehåll, vårdtid etc. Lagstadgad tvångsvård av personer med 

missbruks- eller beroendeproblem är vanlig i många länder, både inom och utanför 

Europa (Gustafsson 2001). Hon genomför vidare en kort jämförelse mellan dansk, 

finsk, norsk och svensk lag på området. Gemensamt för de nordiska ländernas 

tvångsvårdslagstiftning för personer med missbruks- eller beroendeproblem är att 

frivillighetsprincipen är grundläggande, först när personen med missbruks- eller 

beroendeproblem har bristande förmåga att tillgodogöra sig behandling eller 

kvarstanna i behandling tillgrips tvång. Liksom Søvig konstaterar Gustafsson att 

Sverige har mer långtgående möjligheter till tvång än de andra nordiska länderna 

med stöd av sociallagstiftning men konstaterar samtidigt att det i vissa avseenden 

kan vara tvärtom, t.ex. gällande rekvisiten för farlighet och behov av vård. I 

Finland kan tvångsvård komma i fråga då personer med missbruks- eller 

beroendeproblem allvarligt äventyrar en familjemedlems eller annan persons hälsa 

mm. Det vill säga mer långtgående än i svensk LVM då det preventiva tvånget 

enbart är begränsat till närstående. Norsk lag ger möjlighet till tvång vid fara för 
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missbrukarens fysiska eller psykiska hälsa, vilket de facto kan innebär tidigare 

ingripande än i Sverige där LVM:s hälsoindikation kräver allvarlig fara. Vidare 

noterar Gustafsson att norsk lag tillåter tvångsomhändertagande för behandling 

vid graviditet, där grunden är skydd för fostret, vilket inte är tillåtet i något annat 

nordiskt land (Gustafsson 2001). Gerdner (1998) visade att tvångsvård av personer 

med missbruks- eller beroendeproblem internationellt sett är relativt vanligt och 

att det heller inte, vid den aktuella tidpunkten, fanns någon tendens som pekade 

mot att användande av legislativt tvång minskade i världen. Men både Gerdner 

(1998) och Gustafsson (2001) slår fast att det rådde stora skillnader mellan länders 

lagstiftningar i fråga om kriterier för beslut om vård, målet och innehållet i vården 

liksom vårdtidens längd.  

 

Under välfärdsstaternas framväxt på 1900-talet har inte bara ett ökat statligt ansvar 

för hjälp och assistans till människor på olika sätt setts som nödvändig. Även 

kontroll och korrigering av grupper av individer har varit en del av 

välfärdsstatsbygget. Björkman (2001) konstaterar att tvångsvård av vissa grupper 

av människor ibland setts som nödvändig för att bygga upp eller bibehålla 

välfärden i ett land. Förekomst av nationell speciell förvaltningsrättslig lag liksom 

straffrättslig lag om tvångsvård av personer med missbruks- eller 

beroendeproblem kan sägas utgöra ett uttryck för statens försök till att hantera sin 

alkohol- och narkotikamissbrukande befolkning. Det är rimligt att anta att arvet 

från 1900-talets uppbyggnad av välfärdsstaterna liksom dagens system för 

välfärdens distribution och dess omfattning har haft inflytande på förekomsten av 

sådan lagstiftning.  

 I komparativ forskning, och särskilt inom socialt arbete, är begreppen välfärd 

och välfärdsstat vanligt förekommande. Begreppet välfärd relaterar till människors 

levnadsförhållanden, det vill säga begreppet används ofta i anslutning till försök 

att uppskatta individens samlade ekonomiska resurser, men också i förhållande till 
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dennes hälsa och utbildning samt bostadsförhållanden och tillgång till arbete (jmf. 

SOU 2001:79) Välfärd, som generellt begrepp, har med andra ord att göra med den 

sociala trygghet och förutsättningar för välbefinnande som individen upplever. 

Begreppet välfärdsstat inbegriper vanligen statens ansvar för att säkra en 

grundläggande nivå av välfärd för sina medborgare, t.ex. ett 

arbetslöshetsförsäkringssystem eller andra sociala säkerhetsåtgärder. Svallfors 

(2012) menar att begreppet välfärdsstat ofta förknippas med ett omfattande 

nätverk av sociala och institutionella aktörer som utgör ett skydd för individen 

mot negativa konsekvenser från vardagliga risker, t.ex. ekonomisk bistånd i 

händelse av ekonomiskt trångmål eller försäkrar tillgång till vård och annan 

service samt erbjuder ett skydd mot ”marknadens” osäkerhet. Definitioner av 

välfärdsstat är också ofta kopplat till olika mått på statens ekonomiska situation 

och i vilken grad staten bidrar till social trygghet för sin befolkning. Cochrane m.fl. 

(2001) diskuterar svårigheten med bredden i de definitioner som tillämpas. De 

demonstrerar den ena ytterligheten med Mishra (1990), som menar att ett 

engagemang för full sysselsättning är den mest centrala komponenten i en 

välfärdsstat, och den andra med Dominelli (1991), som menar att “the welfare state 

comprises those public and domestic relationships which take as their primary objectives the 

well-being of people” (s. 9). Cochrane m. fl. menar att Mishras definition är för snäv 

och felriktad eftersom att många välfärdsstater har frångått målet med den fulla 

sysselsättningens ekonomi. Dominellis är istället för vid eftersom den skulle kunna 

inbegripa all mänsklig aktivitet som sker i ett samhälle, även t.ex. arbete och 

tjänster som företag utför mot betalning om dessa motiveras med att det är för 

allmänhetens bästa (Cochrane m.fl. 2001).  

Den i allmänhet rådande förbindelsen mellan stat och kapital inbegrips i 

definitionen av välfärdsstaten enligt Schmid (1998). Han menar att i en välfärdsstat 

har den statliga verksamheten en nära koppling både till den kapitalistiska 

marknaden och till den representativa demokratin som medel för politiskt 

beslutsfattande, samt att social trygghet och stöd till medborgarna är 
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institutionaliserade skyldigheter (ibid.). Andra menar att det inte finns någon 

hållbar och homogen definition, t.ex. Schubert m.fl. som konstaterar att begreppet 

välfärdsstat enbart ska förstås som ett begrepp i jämförande sammanhang, 

eftersom det inte finns någon överenskommen uppfattning (2009). Esping-

Andersen (1990) föreslår ett tvåfaldigt tillvägagångssätt till att förstå begreppet, en 

snäv och en vid. Den snävare definitionen utgår från länders inkomstöverföringar 

och tillhandahållande av bostäder samt andra sociala tjänster. I det vidare 

perspektivet gäller det ekonomisk politik, sysselsättning, löner och allmän 

makroekonomisk styrning, eftersom definitionen gäller staternas involvering i 

förvaltning och organisering av ekonomin. Han relaterar till T-H Marshalls (1950) 

klassiska utgångspunkt om det sociala medborgarskapet som kärnan i en 

välfärdsstat, men samtidigt förklarar han att välfärdsstaten inte enbart kan förstås i 

termer av de rättigheter som staten beviljar sin medborgare, utan snarare bör en 

definition av välfärdsstat vidgas till att också inbegripa hur marknad och familj är 

sammankopplade med statens beredande av välfärd (Esping-Andersen 1990).  

 Z [ z [ Z [ f � � c n � m n � ` � h � h � � � c n � m n � ` � � h � h � � � � ] i � �
Typologisering och beskrivningar av välfärdsstater utifrån staters val att 

organisera välfärden har genomförts av många forskare. En av de första och mer 

välkända var sociologen Titmuss. Han delade in stater i tre typer: residuala, 

prestationsbaserade respektive institutionella välfärdsstater (Titmuss 1963, 1974). I 

de residuala fungerar främst medborgarna och deras familjer själva som skydd 

mot social utsatthet, medan staten först går in när sådant stöd saknas; i de 

prestationsbaserade är den sociala tryggheten baserad på människors deltagande 

på arbetsmarknaden och staten fungerar endast komplementärt; i de institutionella 

välfärdsstaterna finns ett kollektivt ansvar för medborgarnas välfärd och staten har 

en aktiv roll i att omfördela välfärden så den kommer alla medborgare till del och 

särskilt individer i nöd (Titmuss 1963, 1974). Esping-Andersens typologisering av 

välfärdsstater är kanske den mest välkända. Såsom som sin föregångare Titmuss 
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identifierar Esping-Andersen tre modeller (1990). Esping-Andersens typologi 

skiljer sig dock något från Titmuss och han talar inte om de olika typerna som 

välfärdsstater utan som välfärdsregimer. Begreppet regim ska förstås som ett 

komplex av institutioner och policys mellan klasser och strata, vilket skapar en viss 

social ordning. Esping-Andersen hävdar att graden av de-kommodifiering 

(frigörelse från marknadsberoende), stratifiering (ekonomisk nivåskillnad mellan 

sociala grupperingar) och sysselsättning är nyckeln till ett välfärdssystems 

identitet (1990, 1999). De-kommodifiering gäller i vilken grad individer och 

familjer kan upprätthålla en socialt acceptabel levnadsstandard oberoende av 

deltagande på marknaden (t.ex. tillgång till arbetslöshetsersättning, pension och 

sjukförsäkring). Hög de-kommodifiering råder när staten i större grad använder 

skattesystemet för inkomstöverföringar och för att garantera medborgarnas sociala 

rättigheter, dvs. att arbetarnas beroende av arbetsmarknaden reduceras. Begreppet 

stratifiering gäller i vilken utsträckning åtskillnad görs i välfärdssystemet mellan 

olika sociala grupper (t.ex. yrkesdifferentierade socialförsäkringar) och på så sätt 

bidrar till att upprätthålla rådande social skiktning i samhället Esping-Andersen 

noterar här att statens socialpolitik är ett område som ofta är inriktat mot att 

åtgärda sociala ojämlikheter, men kan missriktas och istället bidra till 

ojämlikhetens reproduktion. Vidare menar han att välfärd i de olika regimtyperna 

inte bara tillhandahålls av staten utan också av familjen, den frivilliga sektorn och 

den kapitalistiska marknaden. Det vill säga att de olika regimerna består av olika 

blandningar av offentligt respektive privat tillhandahållen välfärd. De tre 

regimtyper Esping-Andersen identifierar är den liberala, den konservativa och den 

socialdemokratiska regimen (1990).  

 Typiskt för liberala system är att välfärden endast till en liten del finansieras 

genom skattemedel, dvs. statens roll är marginell och marknaden är central för 

distribution av välfärd. Socialförsäkringssystemen är svagt utbyggda och ofta 

selektiva (behovsprövade), vilket innebär en låg grad av stratifiering. Den 

kapitalistiska marknadens betydelse medför att medborgarna är mer 
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marknadsberoende (låg de-kommodifiering) i den liberala regimtypen. Den 

konservativa välfärdsregimens socialförsäkringsmodell är välutbyggd men kräver 

deltagande på arbetsmarknaden eftersom försäkringarna är kopplade till 

arbetslivet (ibid). Statens roll är komplementär och familjen har större betydelse för 

distribution av välfärd. Först när familjen eller de närstående inte räcker till för att 

säkerställa individens behov kan statligt stöd bli aktuellt. De-kommodifieringen är 

hög för dem som har ett arbete och därigenom får tillgång till yrkesspecifika 

försäkringssystem. Men begränsningen i tillgången till sådana system ger 

samtidigt att skiktningen mellan olika sociala grupper är högre (hög stratifiering) i 

den konservativa regimtypen. Den tredje regimtypen menar Esping-Andersen vara 

den socialdemokratiska, vilken kännetecknas av en universell och en 

interventionistisk statsapparat (ibid). I regimtypen är socialförsäkringssystemen 

välutbyggda, har generösa sociala transfereringssystem, behovsprövade förmåner 

är ovanliga och tilldelningen relateras till medborgarskap (låg stratifiering). Statens 

roll är helt central för fördelningen av välfärd och har också ofta ett åtagande mot 

full sysselsättning liksom att främja jämlikhet genom ett redistributivt socialt 

trygghetssystem. Genom statens centrala roll är medborgarnas beroende av den 

kapitalistiska marknaden lågt (maximal de-kommodifiering) i den social-

demokratiska regimtypen (Esping-Andersen 1990).  

 Debatten om Esping-Andersens typologi har varit omfattande. Kritik har 

riktats mot hans resultat och indelning eftersom den endast är baserad på 18 

länder eller att typologin antingen är för omfattande eller på andra sätt 

ofullständig (se till exempel Liebfried 1992, Walby 1994, Ferrera 1996, Bonoli 1997, 

Korpi & Palme 1998, Kasza 2002, Arcanjo 2006).  
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Den fortsatta forskningen efter Esping-Andersens stora genomslag med sin 

tredelade kategorisering (1990) har därför resulterat i modifierade eller alternativa 

modeller för att klassificera välfärdssystem. Bambra (2007) visar i sin översikt över 
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välfärdsstatslitteratur vilken mängd olika taxonomier och indikatorer som har 

föreslagits för att klassificera välfärdsstater och regimtyper. Men de allra flesta 

studierna har varit begränsade till jämförelser mellan 15 till 18 länder, det vill säga 

EU-staterna, före utvidgningen mot öst, plus tre andra anglosaxiska länder. En 

orsak till begränsningen är att tillgången till jämförbara data är störst i dessa länder 

(Bambra 2007).  

 Forskningen har också identifierat fler regimtyper än Esping-Andersens 

ursprungliga tre. En vanligt återkommande och efterfrågad regimtyp i forskningen 

omfattar länderna i södra Europa (Grekland, Italien, Portugal och Spanien) de s.k. 

Medelhavsländerna (t.ex. Liebfried 1992, Ferrera 1996, Bonoli 1997 och Saint-

Arnaud & Bernard 2003). De fragmenterade systemen för välfärdsdistribution som 

existerar i dessa, i jämförelse med övriga europeiska länder, aktualiserar 

nödvändigheten av en fjärde regimtyp (Ferrera 1996). Ferrera hänvisar till de olika 

systemen för inkomststödunderhåll som sträcker sig från mycket generösa (t.ex. 

pensioner) till otillräckliga (socialförsäkring) och en hälso- och sjukvård som 

endast täcker en begränsad del av befolkningen. Familjen är i denna fjärde 

regimtyp central för distribution av välfärd men också välgörenhetsorganisationer 

är av stor betydelse. Ferrera menar också att i denna del av Europa finns en 

historisk svaghet i statsapparaten som måste beaktas (1996).  

 Bonoli (1997) kritiserar den komparativa välfärdsstatsforskningen som helhet 

på grund av dess enkelspåriga fokusering på antingen i kvantitativ mening eller hur 

välfärden distribueras. Han ifrågasätter också Esping-Andersens typologisering 

genom de-kommodofieringsindex. Bonoli menar att indexet inte på ett tillförlitligt 

sätt skiljer ut mellan bismarckiska och beveridgeianska systems förhållningsätt i att 

organisera välfärd. Bismarckisk socialpolitik bygger på försäkringslösningar där 

finansieringen huvudsakligen baseras på avgifter från arbetsgivare/anställd. 

Kärnan i den socialpolitiska modellen är att täcka inkomstbortfall för anställda, 

inte för hela befolkningen. Beveridgeiansk socialpolitik finansieras däremot 

huvudsakligen via skatteintäkter. Modellen präglas av universalism och syftet är 
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att förebygga fattigdom för alla i samhället (Bonoli 1997). För att överkomma 

problemen med tidigare klassificeringar föreslår Bonoli att de europeiska 

välfärdsstaterna bör klassificeras enligt en kombination av två dimensioner, där 

den ena handlar om kvantitet av välfärd (hur mycket av landets resurser som läggs 

på välfärden) och den andra om på vilket sätt den distribueras (genom staten eller 

på annat sätt). Som mått på kvantitet använder Bonoli statens sociala utgifter som 

andel av BNP och för hur välfärden distribueras använder han mått som 

sammanfattar hur mycket av de sociala utgifterna som finansieras via avgifter, dvs. 

kvoten mellan statliga utgifter och samtliga utgifter för välfärd i samhället (Bonoli 

1997). Detta senare mått använder han för dimensionen vars ändpunkter han 

kallar beveridgeiansk och bismarckisk modell. Om ett lands välfärd till större 

delen finansieras via beskattning har landet ett mer beveridgeianskt än 

bismarckiskt system för organisering av välfärden (Bonoli 1997). Detsamma kan 

översättas till graden av statlig involvering i distribution av välfärd. Via de två 

dimensionerna framställer Bonoli en matris som samlar fyra grupper av 

europeiska länder där de vänstra representerar mer beveridgieanska och de högra 

mer bismarckiska välfärdsstater. I matrisen samlar sig de nordiska länderna i den 

övre vänstra kvadranten dvs. länder där hög andel av BNP satsas på välfärd och 

hög grad av statlig involvering (i låg grad finansierad via avgifter). Storbritannien 

och Irland placerar sig i den nedre vänstra kvadranten dvs. länder där lägre andel 

av BNP satsas på välfärd men som också har hög statlig involvering (i låg grad 

finansieras via avgifter). I den övre högra kvadranten samlas i huvudsak 

centraleuropeiska länder, dvs. de länder där relativt hög andel av BNP satsas på 

välfärd men med låg statlig involvering (i relativt hög grad finansierad via 

avgifter). De sydeuropeiska länderna samlas i huvudsak i den nedre högra 

kvadranten, detta är länder där låg andel av BNP satsas på välfärd och staten har 

en låg grad av involvering i distribution av välfärd (i hög grad finansierad via 

avgifter). Bonoli konstaterar att de tre första kvadranterna, med några undantag, i 

princip korresponderar med Esping-Andersens typologiseringar av välfärds-
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statsregimer (1997). Den fjärde kvadranten, de sydeuropeiska länderna, 

korresponderar i sin tur till den välfärdsstatstyp som också av andra tidigare 

identifierats till att omfatta de s.k. Medelhavsländerna (t.ex. Liebfried 1992). 
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Flera av de europeiska länderna som har eller har haft en tradition av en stark och 

centraliserad statsapparat har sällan inkluderats i välfärdsstatsforskningen. Detta 

gäller i allmänhet östeuropeiska länder och särskilt de stater som tidigare var en 

del av, eller dominerades, av det sovjetiska systemet. Även om det finns exempel 

på motsatsen (t.ex. Titmuss 1974, Wilensky 1975), har de tidigare kommunistiska 

staterna oftast utelämnats. Men som Aidukaite (2009) anger har begreppet 

välfärdsstat, under lång tid, främst haft betydelsen av rika kapitalistiska 

demokratier. Aidukaite noterar att i före detta kommunistiska stater fanns, före 

1990-talet, en extensiv socialpolitik med förmåner och rättigheter som i vissa fall 

var minst lika utvecklade som i de västerländska staterna. Även sedan det 

kommunistiska systemet föll i dessa länder har de ofta utelämnats. En orsak är den 

ekonomiska instabiliteten och de snabba sociala reformer som genomförts efter 

avvecklingen av det kommunistiska systemet (Esping-Andersen 1999, Kovacs 

2002, Lagerspetz & Moskalewicz 2002, Karim m.fl. 2010). Enligt Kovacs (2002) har 

dessa stater ofta framställs som hybridregimer där den kvardröjande 

socialpolitiken från den kommunistiska eran har blandats med imitationer av mer 

liberalt inriktade välfärdssystem. Fortfarande ger många tidigare kommunistiska 

stater generösare socialförmåner än många av de västerländska (t.ex. barnbidrag), 

vilket är ett arv från det kommunistiska systemet. Kovacs hävdar att de nya 

välfärdsstaterna i Östeuropa är mer lika de liberala eller residuala välfärdsstaterna, 

men att det slutliga målet efter transformering är oklar. Andra forskare har också 

pekat på behovet av, och försökt tillämpa, en typologisering i regimtypen 

"östeuropeiska" eller "nya europeiska" stater (MacMenamim 2003, Ferreira & 

Figueirredo 2005, Eikemo m.fl. 2008a & 2008b). Hort (2004) konstaterar att 
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Wilensky (1975) var den siste som inkluderade östeuropeiska stater i analyser av 

välfärdsmodeller, men att framväxten av ny socialpolitik över hela Östeuropa 

återigen bör stimulera till teoretisk och empirisk debatt om dessa stater system för 

välfärd (2004). 

 Soede m.fl. (2004) undersökte 23 länder i en komparativ studie om effekten av 

fördelningspolitiken rörande den åldrande befolkningen (pensionsnivåer) i 

förhållande till olika välfärdssystem. Förutom de tre välfärdsstatstyper som 

beskrivs av Esping-Andersen bekräftade studien förekomst av två ytterligare, de 

sydeuropeiska Medelhavsländerna och de östeuropeiska f.d. kommunistiska. 

Resultatet ligger nära Saint-Arnaud´s och Bernard´s (2003) resultat om ett sydligt 

kluster av länder med en specifik typ, liksom MacMenamim´s (2003) om ett 

östeuropeiskt. Utifrån de fyra östeuropeiska stater som ingick i studien (Polen, 

Ungern, Tjeckien och Slovakien) menar Soede m.fl. att välfärdsstatstypen 

kännetecknas av relativt låga pensioner och förmåner i händelse av arbetslöshet, 

funktionshinder och barns födelse i jämförelse med andra välfärdsstatstyper inom 

EU (2004). Ytterligare en förändring, i motsats till den tidigare kommunistiska 

välfärdsstaten, är att tjänstepensionssystem nu är vanligt men att särskilda 

tjänstepensionssystem för statstjänstemän inte längre existerar i någon större 

utsträckning (Soede m.fl. 2004).  

 Z [ z [ o [ � � h � � � � h ] c h ] � � _ � h � � � � ] � � � ] � �
Esping-Andersens tredelade typologi är fortfarande i bruk i komparativa studier 

och har blivit en standard för jämförelse mellan länder. Uppenbarligen verkar 

också minst tre typer av välfärdsregimer eller välfärdsstatstyper erkännas av de 

flesta forskare, men ofta kompletteras dessa med fler. De ytterligare 

välfärdsstatsystem som ofta argumenterats för gäller de sydeuropeiska och 

östeuropeiska välfärdsstatstyperna. Arts och Gelissen (2002) menar i sin 

översiktliga analys av välfärdsstatslitteraturen att det finns ett visst mönster men 

också en ganska stor överlappning i typologiseringarna av länder. De menar att de 
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tre regimtyperna Esping-Andersen identifierat återfinns i alla studier, även om 

namnen på kategoriseringarna är olika. Arts och Gelissen konstaterar att många 

forskare också lägger till en fjärde eller till och med femte kategori. Trots det är 

deras slutsats att: “real welfare states are hardly ever pure types and are usually hybrid 

cases; and that the issue of ideal-typical welfare states cannot be satisfactorily answered 

given the lack of formal theorizing and the still inconclusive outcomes of comparative 

research” (Arts & Gelissen 2002, s. 137). Trots svårigheterna menar de att det finns 

många skäl till att fortsätta arbeta med eller använda sig av de ursprungliga eller 

de kompletterade typologier som finns. I framtida forskning efterlyser de bättre 

formuleringar av de teorier som de faktiska indelningarna av välfärdsstatstyperna 

bygger på. Samtidigt ifrågasätts hela konceptet med klassificering av länder som 

tillhörande en viss typ av välfärdsstat. Kasza (2002) hävdar att få av de nationella 

välfärdssystemen uppvisar tillräcklig intern konsistens för att kunna validera 

typologiseringarna, oavsett om det beror på skillnader i utvecklingstakt inom olika 

områden av socialpolitiken eller deltagande av andra socialpolitiska aktörer i ett 

land. Kasza menar att det inte existerar några standardiserade välfärdsstatstyper 

och föreslår att det vore mer fruktbart med enskilda policy-specifika komparativa 

studier mellan länder. Av Kaszas kritik kan förstås att kategoriseringar i 

välfärdstatstyper medför stor osäkerhet, dels eftersom de beror av vilka 

dimensioner som väljs ut, dels därför att gränserna för kategoriindelning (cut-offs) 

är godtycklig. Därför är det säkrare att använda kvantitativa och entydiga 

dimensionsbegrepp för att beskriva och jämföra särskilda företeelser välfärdsstater 

emellan än att hänföra dessa till olika typer av kategoriska och mer eller mindre 

godtyckliga typologiseringar.  

 De facto fokuserar majoriteten av den komparativa forskningen på statens roll 

och företrädesvis på de västeuropeiska länderna. Beck och Grande (2004) menar att 

detta inte är tillräckligt för att belysa situationen ens för alla europeiska 

välfärdsstater och liknar tillvägagångssättet vid "metodologisk nationalism". 

Schubert m.fl. (2009) ifrågasätter om man fortfarande kan tala om nationella 
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välfärdssystem i takt med den pågående europeiserings- och globaliserings-

processen som äger rum i de flesta länder. Åtminstone har den samhälleliga 

utvecklingen medfört att typologiseringar har blivit allt svårare att genomföra. 

Med andra ord, är det fortfarande meningsfullt att klassificera länder i typiska 

välfärdsstatstyper? Schubert m.fl. hävdar att EU:s utvidgning med följande 

fördjupade samarbete mellan länder och samtidiga strävan mot överstatlighet samt 

ländernas minskade suveränitet har urholkat den tidigare empiriska basen för 

typologi. Vidare hävdar Schubert och medförfattare att Esping-Andersens typologi 

är föråldrad, med hänvisning till de replikerade studier av Esping-Andersen arbete 

som Bambra (2007) och Scruggs och Allan (2006) genomfört utifrån mer aktuella 

data. Båda kunde visa att de-kommodofieringsindexet inte längre fungerar för en 

regimtyps klassificering, och än mindre fungerade som bevis för att kategorisera 

länder tillhörande olika världar. Schubert m.fl. (2009) menar att slutsatsen av dessa 

resultat inte kan ignoreras av välfärdsstatsforskningen, och att det inte längre är 

oproblematiskt att använda sig av de tre regimtyperna som utgångspunkt i 

forskning om de europeiska välfärdssystemen. I likhet med den slutsats som kan 

dras av Kazsas resonemang om bristerna med kategorisering föreslår Schubert 

m.fl. att, istället för att använda kategorier som inte återspeglar komplexiteten i de 

europeiska välfärdssystemen, måste forskare i varje enskilt fall välja de variabler 

och politiska aktörer som är relevanta för det specifika välfärdssystemet. 

 Sammanfattningsvis är det uppenbart att bristerna i tidigare typologiseringar 

måste erkännas i fortsatt komparativ forskning. Om typologisering är nödvändigt 

måste denna bygga på teoretiskt och metodologiskt underbyggda val vad gäller 

både dimensioner och cut-off-gränser. Ska fler länder än brukligt inkluderas kan 

tillgången till korrekta och jämförliga data vara avgörande för den möjligheten. 

Bristen på reliabla data verkar också vara en anledning till varför de flesta tidigare 

studier om välfärdstater har fokuserat länderna i den europeiska och anglosaxiska 

västvärlden. EU- eller OECD-länderna är välrepresenterade t.ex. i fråga om 

dataåtkomst för statistik över sociala, ekonomiska indikatorer likaså i fråga om 
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tillgång till hälso- och sjukvård. Detta begränsar förekomsten av komparativa 

studier som inkluderar mer perifera europeiska stater samt andra som ännu inte är 

medlemmar av EU. 

 

Det klassiska funktionalistiska perspektivet att beskriva samhällsutveckling som 

en linjär och historiskt framåtskridande process brukar tillskrivas Durkheim 

(1933). Det vill säga att samhällen utvecklas från primitivt organiserade till mer 

avancerade. Men komplexiteten i avancerade samhällen bäddar också för sociala 

orättvisor, vilket därigenom återspeglar samhällets naturliga ojämlikheter. 

Durkheim menade att avancerande samhällen därför är i behov av formaliserade 

moraliska regler med restitutiva åtgärder för att upprätthålla den sociala 

ordningen. Av Durkheims resonemang förstås att i avancerade samhällen är synen 

och acceptans av kriminellt beteende och sociala avvikare präglade av strävan mot 

social anpassning och rehabilitering snarare än rent punitiva sanktioner som är 

förbehållna mer primitiva samhällsbildningar. Ur ett funktionalistiskt perspektiv 

borde därmed lagstiftning gällande sociala avvikare såsom personer med 

missbruks- eller beroendeproblem i dagens moderna och avancerade samhällen 

syfta till rehabilitering och social återanpassning. De visar sig också i att det i 

många länder finns en lagstadgad plikt från myndigheternas sida att erbjuda 

personer med missbruks- eller beroendeproblem vård och behandling under 

samtycke och i frivilliga former.  
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Peczenik (1995) menar att i ett väl fungerande samhälle har rättsordningen hög 

legitimitet, dvs. att samhällets normer, institutioner och fattade beslut godtas av 

medborgarna. Om rätten kan ses som legitim eller ej bygger på i vilken mån 

rättsstaten tillser rättssäkerhet och likhet inför lagen samt ett demokratiskt 

styrelseskick, vilket ger medborgarna inflytande över maktutövningen. Enligt 
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Strömholm (1996) har rättsordningen i en stat egentligen två huvudsakliga 

uppgifter 1) påverka invånarnas beteende i sådan riktning att friden inte 

äventyras, och 2) lösa uppträdande konflikter i samhället på ett sådant sätt att den 

erforderliga friden återställs. Behovet att bevara friden har ur ett historiskt 

perspektiv funnits ända sedan samhällsformeringen påbörjades, det vill säga att 

uttrycka regler för rätt och fel handlande i syfte att människor ska kunna leva 

tillsammans. Molander (2005) menar att det redan före vår tideräknings början 

fanns texter i den västerländska kulturen om straffets huvudprinciper: 

vedergällning, gottgörelse, avskräckning, botgöring och försoning. Stjernquist och 

Widerberg (1989) lyfter fram rättsantropologin som hävdat att även i samhällen 

utan skriftspråk eller statsmakt kan vi finna normer och inrättningar som fyller 

likartade funktioner som i modern rättsordning.  

 Under medeltiden gällde rättskipning främst botgöring och försoning (ytterst 

med Gud), vilket inte hindrade att brott ofta pliktades med kroppsliga straff. Det 

kvalfulla lidande den dömde fick utstå vittnade om botgöring som syftar till 

försoning, men samtidigt fungerade straffen också avskräckande och svarade för 

vedergällning. Vedergällning handlar inte om att utkräva en rättmätig hämnd, 

snarare är begreppet att se som ett sätt att gottgöra den felaktiga handlingen. 

Pliktetikens företrädare Kant talade om nödvändigheten av vedergällning, vilket 

han menade var en nödvändig följd av ett brott för att skipa rättvisa (Leijonhufvud 

& Wennberg 2005). Det handlar egentligen inte om rättvisa för den brottsutsatte, 

utan den dömde skulle ges möjlighet att gottgöra/återbetala sin omoraliska 

handling mot samhället genom att sona sitt brott. Genom vetenskapssamhällets 

och modernitetens framväxt under 1700- och 1800-talen skiftade den äldre 

teologiskt inspirerade rättvisemoralen mot en socialetik som istället kom att stå i 

samhällsnyttans tjänst (Molander 2005). Straff skulle nu inte bara syfta till 

rättvisa/gottgörelse utan också förhindra att brott begås, dvs. avskräckning för den 

redan dömde liksom för samhällsmedborgarna i allmänhet. Under upplysnings-

tiden införs också en modernitet, som medförde att kroppsstraffen får allt minskad 
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betydelse, fängelset. Idén om att straffen ska avskräcka både den dömde liksom 

allmänheten tillgodoses av de nya systemen med fängelser. Det fungerar dels 

allmänpreventivt genom att avskräcka presumtiva brottslingar, dels 

individualpreventivt genom att fångarna genom inlåsning förhindras att begå nya 

brott (inkapaciteras) och samtidigt reformeras till laglydiga medborgare under 

fängelsevistelsen (Molander 2005). Reformeringen skulle antingen ske via egen 

eftertanke eller via beteendemodifikation (upptuktelse och underkastelse). Under 

senare delen av 1800-talet och första hälften av 1900-talet reformerades 

fängelsesystemen i takt med vetenskapliga framsteg inom medicin och psykologi. 

Samhället ”medikaliserades” som Björkman visat (2001). Brottslighet definierades 

nu i den nya psykologiska terminologin som asocialitet eller psykopati, och brott 

var alltså symptom på dessa sjukliga tillstånd. Asocialitet och psykopati var farliga 

tillstånd vars effekter hos den enskilde också kunde drabba andra, varför 

behandlingen skulle bestå av tvångsåtgärder. I svensk kontext har 

behandlingstanken kopplats samman med det framväxande välfärdssamhället. 

Petersson-Hjelm (2002) menar att kriminalvården var en återspegling av samhället 

där det moderna industrisamhället skulle bli ledande för återanpassning av 

brottslingar till folkhemmet. Men på samma sätt som kritiken av psykiatrin, 

utmanades också tankarna om behandlingsbarhet genom fängsligt förvar under 

1960- och 70-talen. Förklaringen till brott stod nu att finna i ojämlikheter i 

samhällets struktur (Molander 2005). Foucault (2003) menade att trots att 

kroppsstraffen övergivits betydde inte detta nödvändigtvis framåtskridande för 

humanismen. Snarare erbjöd fängelsesystemen mer effektiva sätt att utöva förtryck 

eftersom avsikten aldrig var rehabilitering, utan snarare att effektivisera kontrollen 

över människor (Foucault 2003).  

  Den moderna straffrätten har sina utgångspunkter både i teorier om 

vedergällning och om individual- och allmänprevention (Zila 1998). Utdömande 

av straffansvar för en otillåten gärning kan sägas motsvara syftet vedergällning 

och i hur straffet verkställs och genomförs finns det individualpreventiva syftet 



W T

(tillrättaförande genom t.ex. utbildning, arbetsträning och vård). När det gäller 

allmänprevention är det inte bara tidigare utdömda straff och fängelser som 

avskräcker utan också själva kriminaliseringen (att lagstiftaren sanktionerar en 

handling med straff genom lag) fungerar allmänpreventivt (Leijonhufvud & 

Wennberg 2005). Kriminalisering kan alltså sägas ha en normgivande eller 

moralbildande effekt, dvs. att medborgare avhåller sig från brottslighet på grund 

av samhället regelmässigt tillämpar ett visst straff för en viss handling (Ekelöf & 

Edelstam 2002). Kriminalisering och hot om straff innebär också social 

normgivning. Tvångsvård av personer med missbruks- och beroendeproblem har 

liknande kontrollerande och normgivande roll. Perspektivet individualprevention 

finns normalt i all lagstiftning som syftar till vård. Men det allmänpreventiva syftet 

är uppenbarligen inte överspelat eftersom många länder relaterar tvångsvård av 

personer med missbruks- och beroendeproblem till straffrätt (Porter m.fl. 1999, 

Room 2011). Men även i social tvångsvård, t.ex. såsom i svenska LVM, finns både 

kontrollerande och normgivande aspekter. Personer med svårt missbruk intas mot 

sin vilja på vårdinstitutioner, vilket samtidigt signalerar till omgivningen att detta 

inte är ett acceptabelt beteende. Trots detta finns det en uttalad skillnad mellan 

lagar där huvudsyftet med intagningen är straff och kontroll och lagar som istället 

syftar till vård för den enskildes bästa. Skillnaden i nationell positionering mellan 

straffrättslig och olika slags speciell förvaltningsrättslig orientering är särskilt 

intressant att studera när det gäller lagar om tvångsvård för personer med 

missbruks- och beroendeproblem. Skillnaderna illustrerar också Durkheims teori 

om skillnader i civilisatorisk utveckling, från traditionella till mer moderna 

samhällen.  
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Hur man bäst hanterar sociala avvikare skiljer sig uppenbarligen åt i moderna 

avancerade samhällen. Durkheim (1933) beskriver civilisation som en linjär 

progression, där myndigheter i mer avancerade samhällen främst utövar social 
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kontroll genom restitutiva snarare än genom repressiva åtgärder.  Om ett samhälle 

återgår till repression är det frågan om övergivande av civilisationens 

landvinningar, dvs. återgång till barbari (t.ex. nazism och fascism). Frågan är dock 

om denna process verkligen fortskrider linjärt i moderna demokratiska samhällen? 

Garlands exposé (2001) över brott och social ordning i slutet av det tjugonde 

århundradets modernitet beskriver hur historiska krafter omvandlat det sociala 

och ekonomiska livet under 1980-talet och framåt. Perspektivförändringen 

relateras till välfärdsstatens upplevda kris, vilken lett till förändringar i ekonomi- 

och socialpolitik i många länder. Garland menar att processen var knuten till den 

marknadsorienterade nyliberala politik som förespråkades under 

Thatcher/Reagan-eran under 1980-talet. Ett politiskt mål för nyliberalismen var att 

avveckla den dyra välfärdsstaten och minska statens inblandning, men samtidigt 

bygga en mer auktoritativ statsapparat. Universella ledmotiv om social jämlikhet, 

social trygghet och social rättvisa utmanades av en förnyad tro på och tillit till 

marknadsfundamentalism och moralisk disciplin. De nyliberala tankarna om 

moralisk disciplin fick effekt på synen av brottslighet. Kriminell aktivitet 

förklarades som medvetna individuella och rationella val. Brottslighet var därför 

att förklara som anti-social kultur eller personlighet och denna farliga del av 

befolkningen, brottslingarna, förtjänade att bli straffade och segregerade (Garland 

2001, Bell 2011). Neocleus (2000) menar att fokus för den nyliberala agendan 

innebär "en politik av straff". Därför ökade den statliga sociala kontrollen i 

samhället, dvs. mer kriminalisering och fler samt längre straffpåföljder som var 

inriktade mot individualprevention genom inkapacitering snarare än 

rehabilitering/integrering. Wacquant (2009, 2010) hävdar att nyliberalismen har 

inneburit en återupprättelse av fängelset som system, men med skillnaden att 

åtgärderna främst är inriktade mot medborgare i samhällets marginaler, 

bestraffning av fattigdom. Wacquant menar att kriminalisering och straff har blivit 

en allt vanligare statlig åtgärd för att hantera den fördjupade marginaliseringen i 

urbana avancerade samhällen, samtidigt har fenomenet blivit globalt (ibid.). Om 
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de beskrivna effekterna av nyliberalismens framsteg stämmer vad gäller 

västerländska stater borde också effekterna av spridningen av den nya "sociala 

ordningen" finnas i andra delar av världen. Möjligen kan en sådan effekt tydligast 

ses när det gäller tvångsvårdslagstiftning för personer med missbruks- och 

beroendeproblem. 

 

Dogan och Pelassy (1984) menar att “jämförelser är det naturliga sättet att tänka”. I 

många fall handlar komparativa studier om att jämföra politiska objekt i olika 

länder samt olika slags policy och trender mellan länder (Denk 2002). I social- och 

statsvetenskaplig forskning är komparativa studier därför vanligt förekommande. 

Ansatsen används både för att undersöka likheter och skillnader, och för att 

försöka förstå varför de uppkommit (Denk 2002). Beskrivande komparation 

tydliggör skillnader och förklarande komparation söker finna orsaksfaktorer 

bakom dessa skillnader. Avhandlingen innehåller både beskrivande och 

förklarande komparation. Dels beskrivs fördelningen av olika lagar vid olika tider, 

och trenderna över tid. Dels söks – genom prediktionsanalyser och genom 

kvalitativa fallbeskrivningar – förståelse för orsaker. Prediktionsanalyserna 

handlar om att försöka härleda nationell positionering i fråga om lagar om 

tvångsvård till mönster av olika faktorer, såsom ekonomi, välfärd och ländernas 

kulturella, legislativa och politiska bakgrund samt deras utveckling. De kvalitativa 

fallbeskrivningarna (Artikel III) försöker analysera kontextuell bakgrund till debatt 

och lagförslag i ett antal olika länder. Hofstede (1984) betonar vikten av att 

kontrollera i vilken utsträckning de företeelser som jämförs mellan olika länder, 

också har samma innebörd/funktion, dvs. om de är funktionellt ekvivalenta. 

Nedan presenteras vilka ansträngningar som gjorts för att uppnå detta när det 
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gäller olika data om länders karaktäristika. När det gäller själva objektet för 

avhandlingen – företeelsen tvångsvård i olika länder – kan man snarare hävda att 

avhandlingen just gäller att undersöka i vilken mån företeelser som gemensamt 

kan betecknas som tvångsvård också täcker samma verklighet, eller – snarare – i 

vilka olika former denna företeelse uttrycks. 

 

Artiklarna bygger på flera olika material och datainsamlingar: Artikel I baseras på 

tre WHO-rapporter där tvångsvårdslagstiftning i olika länder redovisats fram till 

millennieskiftet (egentligen 1999). Artiklarna II och IV bygger på en egen 

datainsamling huvudsakligen via enkät. Artikel III använder en kombination av 

dessa datainsamlingar plus ytterligare uppgifter hämtade från länder-

rapporteringar i vetenskapliga och institutionella publikationer. För artiklarna I 

och II gäller dessutom att uppgifter om olika länders karaktäristika hämtats från 

olika internationella databaser. Närmare genomgång av dessa data följer här.  
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Världshälsoorganisationen (WHO) har producerat flera internationella 

kartläggningar om länders lagstiftning och policys rörande vård och behandling av 

personer med missbruks- eller beroendeproblem. Tre av dessa rapporter, Porter 

m.fl. (1986), Porter m.fl. (1999) och WHO (2001), har styrt urvalet och utgör 

materialinsamling för lag till Artikel I. De tre rapporterna har också bidragit med 

data om lag för Artikel III med komplement av andra källor. Rapporten från 1986 

omfattar 43 länder och territorier i olika delar av världen. Rapporten från 1999 

omfattar 79 länder/territorier likaledes från olika delar av världen medan 

rapporten från 2001 ger information om 16 länder med tonvikt på Östeuropa och 

f.d. Sovjetstater. Alla lagar rapporterades som gällande vid tiden för publicering. 

Porter m.fl. (1986 och 1999) är båda baserade på information om lagstiftning från 

följande källor: a) fullständig lagtext och sammanfattningar av lagtexter 
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publicerade i International Digest of Health Legislation, b) fullständiga lagtexter 

publicerade av United Nations Division of Narcotic Drugs (E/NL-serien), c) 

arkivmaterial rörande lagtext från United Nations och nationella myndigheter. För 

1986 års rapport samlade WHO även information genom personlig 

kommunikation med yrkesverksamma i de undersökta länderna. För 1999 års 

rapport samlade WHO också in data via enkäter samt personlig kommunikation 

med särskilda respondenter i de undersökta länderna. 2001 års rapport ger inte 

information på global nivå. Det är en rapport från ett möte arrangerat av WHO:s 

regionala Europakontor och Europarådet i samarbete med hälsoministeriet i Ryska 

Federationen. Mötet arrangerades på initiativ av flera stater i forna östblocket, vars 

önskan var att utveckla sina policies gällande tvångsvård av personer med 

alkohol- och narkotikamissbruk. Rapporterna från 1986 och 1999 har en 

avsnittsindelning i vilka lagstiftning presenteras separat: Compulsory civil 

commitment och Treatment associated with the criminal justice system, det vill säga 

speciell förvaltningsrättslig lagstiftning och straffrättslig sådan. Indelningen till 

trots har kategoriseringar av lagarna varit nödvändig. Inledningsvis har det 

konstaterats om den aktuella lagen verkligen avser beredande av vård utan 

individens samtycke av personer över 18 år. Om rekvisiten angett att vårdens 

genomförande kräver fullt samtycke av den enskilde, eller om lagen gällt yngre 

personer (yngre än 18 år), har lagen ej bedömts motsvara kriterierna för 

tvångsvård av vuxna. Vidare har kategorisering skett i tre lagtyper: straffrättslig, 

psykiatrisk respektive sociallagstiftning. Om detta inte tydligt uttalats har 

kategorisering skett enligt följande: om beslut fattats av allmän domstol (criminal 

court) eller om brottslig gärning omtalas i lagens rekvisit har lagen kategoriserats 

som straffrättslig, om beslutet om vård i huvudsak fattades av läkarlag och 

psykiatriska myndigheter har sådan lag kategoriserats som psykiatrisk, men om 

beslut om vård har fattats av administrativ domstol och där brottslighet inte ingår i 

rekvisiten har denna kategoriserats som sociallagstiftning. Vidare har också 

tvångsvårdslagarna enligt speciell förvaltningsrätt kategoriserats efter sin 
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huvudsakliga inriktning: akut eller rehabiliterande. Lagen tolkades som akutlag 

om dess rekvisit tydligt angav att för beredande av vård ska beslutas enligt lagen 

så måste en akut situation föreligga, eller om det i lagen tydligt angetts att dess 

tillämplighet endast gäller tillfälliga akuta omständigheter för att avhjälpa 

berusning eller abstinensproblem. Undantag där detta inte angivits explicit, men 

där lagen endast tillåter vård under mycket begränsad tid (i praktiken rörde det sig 

om maximalt fem dagar) hänfördes också till akutlag. Annan speciell 

förvaltningsrättslig tvångsvårdslagstiftning har kategoriserats som lag med en 

rehabiliterande målinriktning. Denna kategorisering av lag i tre typer har följts 

också vad gäller andra källor om tvångsvårdlagstiftning som använts i artiklarna 

II, III och IV.  

 I Artikel III där tre mätpunkter (tidigt 80-tal, sent 90-tal och omkring 2009) 

använts för att undersöka trender i förändring, införande och avskaffande av 

tvångsvårdslagstiftning tillkommer, förutom de tre nämnda WHO-rapporterna, 

också en mängd andra källor för information om lagstiftningen: studier med 

särskilt fokus på tvångsvårdslagstiftning, nationella rapporter eller vetenskapliga 

artiklar där sådan lagstiftning undersöks eller omnämns. Se vidare Artikel III för 

utförligare information om dessa källor. En förutsättning har då varit att 

motsvarande kategorisering som ovan angetts har kunnat genomföras. 

 Artikel II och Artikel IV gäller europeiska länder. Materialinsamlingen för 

dessa bygger på en egen datainsamling. Alla 47 medlemsstaterna i Europarådet 

och två icke-medlemmar som geografiskt omges av medlemsländer, Vitryssland 

och Kosovo, inbjöds att delta i studien. För att säkerställa kvalitet och tillförlitlighet 

av informationen om gällande lagstiftning, etablerades kontakt med European 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), som gav tillåtelse 

att adressera dess nätverk European Information Network on Drugs and Drug 

Addiction (REITOX). REITOX har national focal points för varje land, vilka förser 

EMCDDA med uppgifter om epidemiologisk och klinisk statistik, uppgifter om 

vårdorganisation samt information om nationell lagstiftning. REITOX bestod vid 
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tillfället för materialinsamlingen av de 27 EU-länderna och Norge samt två av 

kandidatländerna för medlemskap i unionen, Kroatien och Turkiet, dvs. totalt 30 

länder. Personerna som engagerats som national focal points finns oftast inom 

departement eller andra centrala myndigheter eller nationella organ, beroende på 

land. Med inbjudan om att delta i studien fanns också en webblänk till ett 

frågeformulär speciellt utformat för landet ifråga. Frågeformulären var alltså inte 

identiska utan baserades på eventuell kunskap om tidigare förekommande 

lagstiftning eller avsaknad om sådan kunskap. Fanns tidigare kunskap om 

nationell lag inkluderades frågor om den lagens aktualitet, men i övrigt var formen 

och frågebatteriet desamma oavsett formulärtyp. Frågorna gällde om en eller flera 

tvångsvårdslag/ar för personer med missbruks- eller beroendeproblem fanns i 

landet, och för varje sådan lag ombads precisering av lagens namn och nummer, 

åldergränser, vårdtidslängd, lagens grunder och rekvisit för beredande av vård, 

ansökande och beslutande instanser, juridiska rättigheter för individen, hur många 

personer som bereddes vård enligt den aktuella lagen under åren 2002 – 2006, samt 

om nationell politisk debatt förekommit i landet i anslutning till att lagen infördes, 

förändrades eller om lagen på annat sätt föranlett sådan.  För den senare ombads 

precisering av debattens olika teman avseende om den förekom i anslutning till 

ökning av HIV/AIDS-incidens, ökad konsumtion av alkohol eller narkotika eller 

ökning av alkohol- eller narkotikarelaterade sjukdomar. Vidare önskades en 

precisering om vad som var debattens fokus, inklusive specifika frågor om 

ifrågasättande av tvångsvårdens nytta, vårdinnehåll, vårdens organisering, 

rättssäkerhet, ekonomiska spörsmål eller etiska frågor. Se vidare Bilaga 1 för 

exempel av den enkät som användes. 

 Vissa federala länder (Tyskland, Spanien och Schweiz) försågs med 

frågeformulär gällande både delstatliga och federala lagar. Tyvärr kunde inte 

någon respondent lämna information om de olika delstatliga lagarna, varför endast 

federala lagar är inkluderade från dessa länder. Flera påminnelser skickades ut om 

svar inte anhölls. Om svar fortfarande uteblev kontaktades andra statliga 
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departement eller landets nationella ambassader i Sverige i syfte att få 

kontaktuppgifter om alternativa källor till information. Den första inbjudan 

skickades i mars 2008 och datainsamlingen avslutades i oktober 2009. Svar erhölls 

från 26 av de 30 länderna inom REITOX. Genom EMCDDA:s nationsinformation 

från NFP:s, andra årsredovisningar via EMCDDA och officiella nationella 

webbplatser för juridisk information var det dock möjligt att erhålla tillräckligt 

mycket av den nödvändiga informationen för att de återstående fyra REITOX-

länderna kunde inkluderas. Åtta länder utan representation i EMCDDA deltog 

också i studien. Totalt inkluderades 38 europeiska länder, vilket motsvarar en 

täckningsgrad på 78 procent. Av de 11 länder som inte representeras var fyra 

mycket små länder (Andorra, Liechtenstein, Monaco and San Marino) och sju 

andra länder företrädesvis från Östeuropa (Albanien, Armenien, Vitryssland, 

Bosnien-Hercegovina, Georgien, Kosovo, och Ukraina). 
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Materialinsamling när det gäller länderfaktorer till artiklarna I och II består till stor 

del av olika typer av registerdata. För Artikel I gäller: befolkningsstorlek och BNP 

(WHO 1996, 1998b), medianålder (UNDESA 2007), drogmissbruksepidemiologi 

(UNODC 2006a, 2006b), alkoholkonsumtion (WHO 1999, 2004), välfärdsnivå enligt 

Human Development Index [HDI] (UNDP 2005), tillgång till politiska och civila 

rättigheter presenterat som en trikotomi: fri, delvis fri och icke fri (Freedom House 

1996), och uppgift angående om landet tidigare varit underordnad annan stat (CIA 

2006) samt landets juridiska tradition – civil law, common law, customary law, 

muslim law eller mixed legal systems (CIA 2006, Ottawa University 2007).  

 Det globala välfärdsmått som används i Artikel I har förändrats sedan 

studiens genomförande och bör därför här kort kommenteras (för mer information 

om övriga variabler se Artikel I). HDI tillhandahålls av Human Development 

Report Office vid United Nations Development Program (UNDP). Indexet 

presenterades av UNDP första gången för 20 år sedan, och har sedan dess 
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utvecklats och förändrats vid flera tillfällen (Klugman m.fl. 2011). Vid tiden för 

datainsamling till studien byggde HDI på nationsdata för antalet läskunniga över 

15 år, antalet antagna elever i primär- och sekundär skolundervisning samt landets 

bruttoinkomst per capita. Från och med 2010 bygger HDI på nationsdata för: från 

födseln förväntad medellivslängd (ett långt och hälsosamt liv); medelvärde av 

förväntat antal skolår och antal års faktisk skolgång (tillgång till kunskap och 

utbildning); och landets bruttonationalprodukt per capita (nivå av anständig 

levnadsstandard). I teoretiskt hänseende är HDI en oren variabel, eftersom den 

(även fortfarande) blandar ihop skilda faktorer i samma mått. En av de stora 

fördelarna med indexet är att det finns tillgängligt för de flesta länder i alla delar 

av världen, och att det ger en indikation på en viss allmän nivå av välfärd och 

utveckling. 

 I Artikel II undersöks tvångsvårdslagstiftning för personer med missbruks- 

eller beroendeproblem i Europa. För många av de europeiska länderna är 

tillgången till olika typer av statistik relativt lättillgänglig. Urvalet av variabler 

omfattar av samma skäl som i Artikel I olika former av hälsostatistik, 

socioekonomiska faktorer och variabler med bäring på välfärd. Vidare inkluderas 

också begreppet nykterhetskultur som variabel. Som redovisats tidigare härrör 

begreppet från Levine (1993), och syftar på länder där nykterhetsrörelsen under 

det tidiga 1900-talet fick ett kraftigt genomslag. Främst rör det sig om 

protestantiska länder med utpräglat berusningsdrickande, främst av starksprit, 

men också av öl. Levine beskrev starkspritsländerna som mer typiska, men även 

flera ölländer hade framträdande nykterhetsrörelser. För variabeln 

nykterhetskultur inkluderades båda dessa ländergrupper, utifrån Levines 

karaktäristik: protestantiska länder med dominans av starkspritskonsumtion 

(Finland, Island, Norge, Sverige och Storbritannien), och protestantiska länder där 

berusningsdrickandet dominerades av öl (Danmark, Tyskland, Nederländerna och 

Schweiz). Skillnaderna mellan t.ex. Storbritannien i den förra undergruppen och 

Danmark i den andra undergruppen är inte så påtagliga att det motiverar att dela 
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upp dem. I båda dessa var både starksprit och öl vanligt. Se vidare Artikel II för 

fortsatt resonemang om nykterhetskulturer. 

 För de europeiska länderna var andra typer av välfärdsvariabler än HDI 

tillgängliga för analys för att utveckla förståelsen av hur välfärdsaspekter har 

samband med lagtyp. Med inspiration av Bonoli (1997) och Schubert m.fl. (2009) 

inkluderas variabler för statens och den privata sfärens expenser för hälsa och 

socialt skydd liksom statens involvering och kontroll över distribution av hälsa och 

socialt skydd. Avsikten var att undersöka om skillnader i investeringar i hälsa och 

välfärd samt statlig involvering i ländernas hälso- och välfärdssystem hade 

betydelse för nationellt val av tvångsvårdslagstiftning för personer med 

missbruks- eller beroendeproblem. För Artikel II gäller följande variabler: 

Befolkningsstorlek (WHO 2010a), BNP (Worldbank 2010), drogepidemiologi 

(UNODC 2009), alkoholkonsumtion (WHO 2010b), landets totala expenser för 

hälsa i procent av BNP [stat och privat] (WHO 2010a), landets totala expenser för 

socialt skydd i procent av BNP [stat och privat] (ESSPROS 2010), sociala avgifter i 

procent av landets totala intäkter (Worldbank 2010), statens expenser för hälsa i 

procent av landets totala expenser för hälsa (WHO 2010a), statens bidrag till socialt 

skydd i procent av de totala intäkterna (ESSPROS 2010). Se Artikel II för mer 

information. 
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Statistisk bearbetning av datamaterialet för artiklarna I-IV har skett med Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) version 19. För att ge läsaren en översikt 

över de analysmetoder som används i de olika artiklarna redovisas dessa kort i 

Tabell 1. 
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Tabell 1. Statistiska analysmetoder i artiklarna I-IV. 

Fråga/uppgift i respektive artikel Val av analysmetod 
 
Artikel I 
Förekomst av tvångsvårdslag,  
typ av sådan lag 

Beskrivande statistik:  
relativa frekvenser  

Maximala vårdtider Beskrivande statistik: medianvärden 
Relation mellan de olika lagtyperna 
och länderkaraktäristiska,  
numeriska variabler 

Bivariat analys: signifikans- 
prövning genom t-test med  
Bonferroni korrektion 

Relation mellan de olika lagtyperna  
och länderkaraktäristiska, kategoriska  
variabler 

Bivariat analys: signifikans- 
prövning genom chi-2 test med 
Bonferroni korrektion 

Prediktion (optimala modeller) av  
lagtyp utifrån länderkaraktäristika 

Multivariat logistisk regressions- 
analys, forward selection 

 
Artikel II 
Förekomst av tvångsvårdslag, typ  
av sådan, samt maximala vårdtider 

Beskrivande statistik (relativa frekvenser  
och medianvärden, som ovan)  

Relation mellan förekomst av lag  
och typ av lag, till olika  
länderkaraktäristika  

Bivariat analys med signifikansprövning 
genom chi-2 för kategoriska variabler,  
t-test för numeriska 

Prediktion (optimala modeller) av  
lagtyp utifrån länderkaraktäristika  

Multivariat logistisk regressionsanalys,  
backward selection 

 
Artikel III 
Internationell trend, ökning eller 
minskning, i förekomst av nationella 
tvångsvårdslagar 1986, 1999 och 2009, 
dikotoma variabler, parvis för två  
mätpunkter i taget  

Icke parametriskt test av parade 
variabler: signifikansprövning  
med sign-test 

Internationell trend, ökning eller  
minskning, i förekomst av nationella  
tvångsvårdslagar 1986, 1999 och 2009, 
dikotoma variabler i paneler av länder  
med data för tre mätpunkter 

Icke parametriskt test av variabler  
i tidsserie: signifikansprövning  
med Cochran’s Q-test 

Ökning/minskning i applicering av lag 
åren 2002-2006, två mätpunkter 

Icke-parametriskt test av parade 
variabler: signifikansprövning  
med sign-test 

Ökning/minskning i applicering av lag 
åren 2002-2006, tre mätpunkter 

Icke-parametriskt test av variabler 
i tidsserie: signifikansprövning  
med Cochran’s Q-test 

Trend i applicering av nationell tvångs- 
vårdslag, tre mätpunkter under åren  
2002-2006, medelvärden i paneler av länder 

Tidsserieanalys av numeriska  
variabler: General linear model  
(GLM) repeated measures 

 
Artikel IV 
Förekomst av processuella rättigheter, 
ansökan och beslutande instans samt  
i lagarnas rekvisit (8 grupper via PCA)  
i nationell lag om tvångsvård 

Beskrivande statistik: 
relativa frekvenser 
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Sortering av lagarnas 36 rekvisit  
angående beslut om vård i åtta grupper 

Faktoranalytisk metod:  
Principalkomponentanalys (PCA) 

Förmåga att skilja mellan lagtyperna 
utifrån lagarnas rekvisit (åtta grupper,  
via PCA), beslutande instans och  
processuella rättigheter  Diskriminantanalys (DA) 

 

Som framgår är analysmetoderna i artiklarna I och II mycket lika. Det finns dock 

två skillnader. Den första är att Bonferronis korrektion används i Artikel I men ej i 

Artikel II. Bonferronis korrektion är till för att minska risken för s.k. mass-

signifikans, som innebär risk för felaktiga signifikanta samband bara genom att ett 

mycket stort antal analyser görs. Denna risk är påtagligt större när man dessutom 

har tillgång till stora dataset som i Artikel I, men lägre när färre länder jämförs, 

som i Artikel II. Den andra skillnaden rör valet av selektionsmetod (forward 

respektive backward) i regressionsanalyserna. Normalt ger dessa samma resultat, 

om exklusionskriterierna och inklusionskriterierna är (omvänt) desamma, vilket 

gällde här. Ibland kan dock forward selection vara något mer restriktiv, dvs. att det 

kan vara svårare att finna signifikanta modeller. Forward inclusion brukar därför 

användas vid större dataset, medan backward selection används vid mindre. 

Skillnaderna sammanhänger alltså med antalet länder som studeras. 

 Vidare bör också nämnas att trots det relativt stora antalet europeiska länder 

som ingår i studien (38), kan antalet länder som är tillgängliga för de olika 

statistiska testerna anses vara få, vilket resulterar i lägre förklaringskraft (power). 

Detta ökar sannolikheten för typ-2-fel, dvs. att vissa korrelationer inte kan 

detekteras som statistiskt signifikanta på 5 % -nivån, vilket kanske varit möjligt om 

antalet länder varit fler. Därför redovisas p-värden lägre än 0,10 och högre än 0,05 

som tendens som närmar sig signifikans. 

 e [ e [ o [ s � h � _ c � � ] h � h
När länder och företeelser i länder jämförs är det viktigt att sträva mot funktionell 

ekvivalens, dvs. tillse att de data som jämförs har samma betydelse i respektive 

land samt att mätningen skett med samma precision (Hofstede 1984). När det 
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gäller registerdata för länderfaktorer i artiklarna I och II har uppgifter hämtats från 

offentliga dataserier, vilka publiceras av internationella organisationer som under 

många år har övervakat dessa faktorer i världens nationer. Dataserierna 

uppdateras årligen och representerar bästa tillgängliga data för de faktorer som 

här har nyttjats. Emellertid bör nämnas att i ett fåtal fall saknas data för vissa 

faktorer, vilket jag återkommer till nedan. Huvudregeln i artiklarna I och II har 

varit att söka uppgifter om länderkaraktäristika gällande för några år tidigare än 

uppgifterna om lagar, så att förekomst av lag eller typ av lagstiftning kan hanteras 

som beroende variabler i relation till länderkaraktäristika. 

 För Artikel I härrör data för prevalens av narkotikamissbruk och 

alkoholkonsumtion från WHO och UNODC. Båda organisationerna påpekar vissa 

begränsningar i sina data. Uppgifter för årlig konsumtion per capita av alkohol är 

huvudsakligen baserad på produktions- och handelsstatistik. Dessa mätningar tar 

sällan hänsyn till konsumtion av insmugglad eller hemdestillerad alkohol. För att 

också försöka utjämna demografiska olikheter i och mellan länder, räknar WHO 

om den nationella statistiken för alkoholkonsumtion till uppskattningar om 

konsumtion per capita för vuxna personer (15-64 år). Trots dessa kända 

begränsningar menar WHO att uppskattningarna över alkoholkonsumtion är de 

bästa data som är tillgängliga på global nivå (WHO 1999). UNODC manar till viss 

vaksamhet inför deras uppgifter om prevalens av drogmissbruk i procent av 

befolkningen 15-64 år. Det största problemet är oregelbundna och ofullständiga 

uppgifter från medlemsländerna. UNODC konstaterar dock att uppgifterna har 

ökat i reliabilitet under senare år. För att få så reliabla data som möjligt användes 

därför i Artikel I senast möjliga uppgift vid tiden i fråga om prevalens av 

narkotikamissbruk, dvs. från år 2006, av cannabis, opiater och kokain (de droger 

som har bäst täckning). Vissa uppgifter om amfetamin och ecstasy fanns också att 

tillgå, men användes inte i analysen på grund av allt för stort bortfall. Det finns 

flera ”naturliga” svårigheter i att anskaffa uppgifter om narkotikaanvändning och 

missbruk. Dels utgör både brukare och ”missbrukare” av droger en dold 
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population, dels kan det vara så att länder av prestigeskäl inte alltid vill erkänna 

hur pass stora problem befolkningen faktiskt har av narkotika. På grund av 

divergensen som finns i uppgifterna försöker UNODC standardisera uppgifterna 

om prevalens av narkotikamissbruk genom jämförelser med närliggande länder 

(UNODC 2006a). Reliabiliteten för data om prevalens av narkotikamissbruk är 

därför svagare än för andra data i Artikel I, varför s.k. typ-2-fel kan uppstå, dvs. att 

det finns risk för att dessa epidemiologiska variabler inte ges korrekt 

förklaringskraft i förhållande till förekomst av de olika typerna av lagstiftning i 

analysmodellerna.   

 När det gäller prevalens av narkotikamissbruk för de olika drogtyperna 

valdes som sagts år 2006. För att pröva om dessa nyare data kunde ge en rättvis 

bild av prevalensen några år tidigare beräknades parvis korrelation med tidigare 

tillgängliga data från UNODC (2003) om prevalens av narkotikamissbruk för 

cannabis, opiater och kokain. Korrelations-koefficienterna (cannabis 0,87, opiater 

0,88 och kokain 0,83 [p = 0,000]) visade att dessa nyare data gav en rättvis bild av 

missbrukssituationen också några år tidigare och valet av 2006 års uppgifter kunde 

därmed accepteras för analysen. 

  e [ e [ p [ � � � h m � � � � a b ] i j � h � h ] � � � �
Då bortfall finns kan olika analytiska strategier väljas. En strategi är att utesluta 

länder för vilka inte kompletta datauppsättningar finns. En sådan strategi innebär 

emellertid stora dataförluster som kan vara problematiska för generaliserbarheten. 

En annan strategi är att använda imputationer, dvs. försiktiga skattningar för de 

uppgifter som saknas. I händelse av bortfall av uppgifter om länderfaktorer för det 

aktuella året användes data från ett annat år (närliggande i tid). I vissa fall fanns 

heller inga sådana uppgifter och i det läget valdes imputering, dvs. data ersattes 

med bästa tillgängliga skattning enligt en särskild strategi. För att få så realistiska 

imputeringar som möjligt användes regionala eller subregionala mått, antingen 

medelvärden för den geografiska regionen eller data från närliggande land där en 
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uppsättning av flera andra länderfaktorer var liknande. Strategin bygger därmed 

på samma grundantagande som guidade UNODC (2006b). Imputerade data är, 

med antal länder inom parantes: HDI (4), BNP (4), alkoholkonsumtion (1), 

cannabismissbruk (5) och opiatmissbruk (10). För länder som nyligen upplevt 

inbördeskrig (t.ex. Afghanistan, Somalia), valdes regionens absolut lägsta värden 

för HDI och BNP.  

 Ett alternativ till imputering är att reducera data genom faktoranalys (Lijphart 

1971). I Artikel I skulle det innebära att skapa ett index över narkotikatyperna 

baserat på tillgänglig statistik och vikta dessa med hänsyn till skillnaderna av 

drogtypernas förekomst i världen (cannabis har cirka 10 gånger högre 

genomsnittlig prevalens än andra typer). Den alternativa strategin med 

faktoranalys provades men de multivariata modellerna visade ungefär samma 

mönster som de som presenteras i Artikel I med stöd av imputeringar. Därför 

bibehölls strategin med noggranna och teoretiskt välavvägda imputeringar för att 

skapa så realistiska data som möjligt. 

 Gällande Artikel II saknades också data för några länder för uppgifter om 

socialt skydd (social protection) och sociala avgifter (social contributions). Dessa 

data hämtades från reliabla källor: Europeiska kommissionens statistikmyndighet 

EUROSTATs databas European System of Integrated Social Protection Statistics 

(ESSPROS) angående socialt skydd och The World Bank Group’s statistikdatabas 

World Data Bank för data angående sociala avgifter. Andelen sociala avgifter i 

procent av landets totala andel intäkter användes som ett proxymått för att avgöra 

i vilken grad landet hade mer eller mindre statlig involvering i välfärdens 

finansiering och dess fördelning. Syftet med imputeringsstrategin här var att, 

precis som i Artikel I, försöka skapa så realistiska imputeringar som möjligt. Det 

innebar att ersätta bortfallet med medelvärden för den geografiska regionen eller 

från närliggande land där andra länderkarakteristika var liknande. Imputerade 

data för sociala avgifter i procent av landets totala intäkter gäller endast två (2) 

länder, Montenegro och Turkiet. När det gällde de två variablerna för socialt 
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skydd, statens bidrag till socialt skydd i procent av de totala intäkterna 

(government contributions to social protection as % of total receipts) och landets 

totala expenser för socialt skydd i procent av BNP (total expenditure social 

protection, % of GDP) saknades dessa uppgifter för åtta länder. Här hanterades 

bortfallet utan imputering. Beslutet att inte imputera fattades när effekten av dessa 

två variabler testades i multivariata modeller med data för färre länder, dvs. i 

modeller där kompletta data för 30 länder var tillgängliga. Men resultaten av dessa 

analyser visade att modellernas förklaringsvärde inte förbättrades med stöd av 

dessa två variabler i förhållande till de slutliga fem modeller som presenteras i 

Tabell 3 i Artikel II.  

 

Materialet för artiklarna saknar helt individdata, vilket innebär att etikprövning 

inte varit nödvändig för någon av delstudierna. Ur den aspekten är avhandlingen 

etiskt okomplicerad, men samtidigt finns etisk problematik av annat slag, 

nämligen hur forskningen kan komma att tolkas och användas. I fokus för 

avhandlingen står lagstiftning om tvångsvård av personer med missbruks- eller 

beroendeproblem, dvs. lagstiftning som innebär maktutövning mot några av 

samhällets mest utsatta individer. Just därför kräver detta område genomlysning 

av forskning. Såväl den politiska som den vetenskapliga diskussionen om 

tvångsvårdslagstiftning rörde sig länge i ett ganska snävt perspektiv. Man var inte 

medvetna om hur situationen var i andra länder, vilket illustrerats i kapitel 1. Det 

kan då befrukta debatten och nationell självreflektion att undersöka 

tvångsvårdslagstiftning internationellt. En tanke i avhandlingsarbetet har varit att 

ge en helhetsbild över världens länder, och i en artikel specialgranska Europa, för 

att peka på skillnader länderna emellan i fråga om legislativ inriktning av 

tvingande vård för missbruk- eller beroendeproblem och resonera om möjliga 

faktorer som medverkat till dessa skillnader. I den mån normativt perspektiv läggs 

handlar detta om huruvida olika länder anammat WHO:s rekommendationer eller 

ej, samt hur lagarna hanterar mänskliga och civila rättigheter. Avhandlingens 
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resultat kan därmed möjligen användas för att nyansera och stimulera nationell 

debatt om tvångsvård i enskilda länder. Det finns däremot ingen ambition att inom 

ramen för denna avhandling ange vilken tvångsvårdslagstiftning av de olika 

typerna som är att föredra, vilka kriterier som bör användas, hur effektiv den är, 

eller ens om tvångsvård i sig är nödvändig eller helt skulle kunna undvikas. 

Avhandlingen består av fyra artiklar som i löpande text refereras till via givna 

romerska sifferbeteckningar. Här ges korta sammanfattningar av artiklarnas 

problem, centrala fynd och konklusioner av resultaten samt korrigeringar av 

uppgifter som visat sig vara felaktiga i artiklarna. För mer utförlig redovisning 

hänvisas till respektive artikel.    

 

І

Compulsory commitment to care of substance misusers – A worldwide 
comparative analysis of the legislation.  
 \ [ Z [ Z [ � � � ^ � � i
I Artikel I undersöks hur vanlig förekomsten av lagstiftning för tvångsvård av 

personer med missbruks- och beroendeproblem var i världen vid tiden för 

millennieskiftet, 90 länder och territorier från alla världsdelar inkluderades. 

Förutom förekomst av lag och dess etiska grundvalar undersöktes också i vilken 

grad WHO:s rekommendation från 1967, att personer som har missbruks- och 

beroendeproblem ska ses som sjuka samt att den lagstiftning som reglerar sådan 

vård ska rymmas inom speciell förvaltningsrätt, har anammats i nationell lag. 

Vidare undersöktes om det nationella valet av lagtyp har samband med olika 

länderkaraktäristika och kan erbjuda förklaringar till förekomst av viss lagtyp.  

Dessa karaktäristika kan röra mer eller mindre problem relaterade till 

missbruksepidemiologi och alkoholkonsumtion, variationer i nationella politiska 
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system, rättslig tradition, grad av tillgång till medborgerliga fri- och rättigheter 

eller om demografiska faktorer, variationer i välfärden (mätt i HDI) liksom om 

kulturella variationer såsom religion samt den historiska faktorn tidigare kolonial 

status i relation till olika kolonialmakter.  \ [ Z [ e [ � � � h � � � � m k � `
Studien visar att tvångsvårdslagstiftning för personer med missbruks- eller 

beroendeproblem var mycket vanlig i världen, 74 av de 90 länderna (82 %) hade 

någon sådan lag. Speciell förvaltningsrättslig lagstiftning (psykiatrisk eller 

socialrättslig) var vanligast förekommande (56 %) och straffrättslig lagstiftning 

fanns i hälften av de nittio undersökta länderna/territorierna. Mer akutinriktade 

lagar var mindre vanliga, endast 25 länder (28 %) hade sådan lag, däremot var ett 

rehabiliterande syfte i speciell förvaltningsrättslig lag mer vanligt (47 %). 

Presumerat tvång var den dominerande typen av etisk grundval i de akutinriktade 

lagarna och medianen för maximal vårdtid var en månad. För lagar med en 

rehabiliterande målinriktning var den dominerande typen av etisk grundval 

paternalistisk och medianen för maximal vårdtid var ett år. För straffrättlig 

lagstiftning låg medianen på tre år för maximal vårtid. Distributionen av lag 

mellan världsdelar och globalt visas i Table 2. 

 

Table 2. Distribution of compulsory commitment to care (CCC), in any type, acute and 
rehabilitative civil law and in criminal law, in 90 countries or territories on all populated 
continents 

 

 

 

 

 

 

 

N Any type Civil, acute Civil, rehab. Criminal law 

  nr % nr % nr % nr % 
Africa 12 9 75 2 17 4 33 7 58 
Asia 29 24 83 4 14 14 48 14 48 
Europe 30 25 83 15 50 17 57 12 40 
N. America 6 4 67 2 33 2 33 3 50 
Oceania 4 3 75 2 50 2 50 1 25 
S. America 9 9 100 0 0 3 33 8 89 
Globally 90 74 82 25 28 42 47 45 50 
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Tabellen visar att någon typ tvångsvårdslagstiftning finns representerad i flertalet 

länder på alla bebodda kontinenter. Straffrättslig tvångsvård är vanligast i 

Sydamerika och Afrika och samtidigt något mindre vanlig i Oceanien och Europa. 

De båda typerna av speciell förvaltningsrättlig lag tycks mer vanlig i Oceanien och 

Europa. Vidare analys avslöjade att det finns relationer mellan de olika typerna av 

lag. Det finns ett positivt samband mellan förekomst av akut förvaltningsrättslig 

tvångsvård och rehabiliterande dito. Förekomst av rehabiliterande tvångsvårdslag 

är högre i länder som har akutinriktad lag jämfört med länder som inte har detta 

(68,0 % mot 38,5 %; p = .012). Mellan båda dessa förvaltningsrättsliga former och 

straffrättslig lagstiftning är sambandet tvärtom negativt. Förekomst av 

straffrättsligt inriktad lag är något lägre bland länder som har akut förvaltnings-

rättslig lag jämfört med dem som inte har det (36,0 % mot 55,4 %; p = >.099). 

Likadant är förekomst av straffrättslig tvångsvård något lägre bland länder som 

har rehabiliterande förvaltningsmässig tvångsvård jämfört med dem som saknar 

detta (40,5 % mot 58,3 %; p = .091). 

 I multivariata analyser med logistisk regressionsanalys (forward selection) 

undersöktes vilka modeller som optimalt kunde förutse att aktuell lagtyp 

förekommer. Analyserna gjordes för förekomst av tvångsvård överhuvudtaget och 

förekomst av följande tre former av tvångsvård: akut förvaltningsrättslig 

tvångsvård, rehabiliterande förvaltningsrättslig tvångsvård, respektive 

straffrättslig tvångsvård. För förekomst av tvångsvård totalt sett kunde ingen 

signifikant modell skapas, dvs. det gick inte att påvisa att förekomst av tvångsvård 

i sig var relaterat till specifika länderfaktorer. 

 

· Modellen för akutorienterad förvaltningsrättslig lag (p < .001), visade att 

denna typ förekom oftare i länder där medelåldern var högre och om 

landet stått under tidigare inflytande av kommunistisk rättstradition. Ett 

oväntat fynd var att missbruk av cannabis var signifikant relaterat till mer 

akut tvångsvård. Tolkningen är dock att orsakssambandet i detta fall 
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troligen är ett annat. Eftersom cannabismissbruk mycket sällan medför 

akut vård, handlar det troligen om att cannabis fungerar som indikator på 

mer förekomst av illegalt drogmissbruk även av annat slag, som kan 

medföra mer akutvård.  

· Modellen för rehabiliterande speciell förvaltningsrättslig lag (p = .006), 

visade att länder med högre BNP och om landet stått under tidigare 

inflytande av kommunistisk  rättstradition ökade sannolikheten för att 

sådan lag var representerad i landet.  

· Modellen för straffrättslig lagstiftning om tvångsvård (p = .003), visade att 

högre BNP samt om landet stått under tidigare inflytande av 

kommunistisk rättstradition minskade sannolikheten för att sådan lag 

fanns.  

 \ [ Z [ \ [ � � � _ � � � ] � �
Studien visar att WHO:s rekommendation sedan 1967, dvs. att vården av personer 

med missbruks- och beroendeproblem så långt som möjligt bör integreras med 

annan hälso- och välfärdsservice samt att lagstiftning som reglerar vård och 

behandling bör vara associerad med speciell förvaltningsrätt (psykiatrisk och 

sociallagstiftning), inte anammats av alla medlemsländer. WHO rekommenderar 

att personer som har missbruks- eller beroendeproblem ska ses som sjuka samt att 

den lagstiftning som reglerar sådan vård ska rymmas inom speciell 

förvaltningsrätt. Rikare länder i västvärlden och forna kommunistländer, de så 

kallade ”första och andra världarna” med det kalla krigets terminologi, har tagit 

steg mot att uppfylla WHO:s rekommendationer när det gäller lagar om 

tvångsvård av personer med missbruks- eller beroendeproblem. Samtidigt finns en 

uppenbar ambivalens eftersom straffrättslig tvångsvård fortfarande är relativt 

vanligt förekommande även i dessa länder. I länder från den så kallade ”tredje 

världen” kvarstår fortfarande det moralisk/punitiva perspektivet på missbruk och 

beroende eftersom inslaget av straffrättslig tvångsvård är mycket stort. 
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Welfare, temperance and compulsory commitment to care for persons with 
substance misuse problems – A comparative study of 38 European countries. 
 \ [ e [ Z [ � � � ^ � � i
I Artikel II undersöktes, utifrån resultaten givna av Artikel I, om t.ex. ekonomiska 

och välfärdsfaktorer som var av betydelse för att viss typ av 

tvångsvårdslagstiftning för personer med missbruks- eller beroendeproblem 

existerar. Vidare undersöktes hur förekomst av sådan lag, och lagtyper, förhåller 

sig till länderkaraktäristika i en geografiskt avgränsad del av världen, Europa, 

ungefär tio år senare än vad Artikel I tog upp. Med inspiration av Bonoli (1997) 

användes i studien flera socioekonomiska variabler för att mäta investeringar i 

hälsa och välfärd samt statlig involvering i ländernas hälso- och välfärdssystem, 

utan att i någon mening typologisera välfärdsstatsmodeller. I studien inkluderades 

38 stater. Valet av Europa för undersökningen möjliggjorde att analysen 

genomfördes med bättre tillgång till funktionellt ekvivalenta och reliabla data för 

missbruksepidemiologi och alkoholkonsumtion samt olika ekonomiska mått 

gällande välfärd och distribution av välfärd. Dessutom var det möjligt att 

undersöka kulturellt inflytande på ett mer relevant sätt, vilket här betyder om 

landet historiskt präglats av en stark nykterhetsrörelse eller ej. 

 \ [ e [ e [ � � � h � � � � m k � `
Studien visar att bland de 38 undersökta europeiska länderna är 

tvångsvårdslagstiftning för personer med missbruks- eller beroendeproblem 

relativt vanlig, då 28 av länderna (74 %) har någon form av sådan lag, och då det i 

flera länder finns mer än en typ av lag. Tio länder rapporterar att de inte har någon 

tvångsvårdlag utan enbart lag som bygger på frivillighet och fullt samtycke. (För 

ett av dessa länder var detta dock felaktigt. Se nedan). I Europa är den vanligaste 

typen numer straffrättslig tvångsvårdslag (45 %), även om speciell 

förvaltningsrättslig lagstiftning är näst intill lika förekommande (37 %). I Artikel I 
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undersöktes psykiatrisk- och sociallagstiftning vidare utifrån sina respektive 

huvudsakliga målinriktningar, akut eller rehabiliterande. Lagar med de två olika 

målinriktningarna visade sig vara lika förekommande (21 % vardera). Figur 1 visar 

den geografiska fördelningen av den dominerande lagtypen. "Dominerande" avser 

här den typ av tvångsvårdslag som rapporterades som mest tillämpad. Notera att 

storleken på Figur 1 inte tillåter att Malta presenteras; Malta har ingen lag om 

tvångsvård för personer med missbruks- eller beroendeproblem. Figur 1 har i två 

avseenden korrigerats i förhållande till den bild som publicerats i artikeln. Cypern 

har straffrättslig lag (inte sociallagstiftning). Island saknar inte tvångsvård, utan 

har möjlighet att tvångsvårda personer med grava missbruks- eller 

beroendeproblem enligt psykiatrisk lag. 

Figur 1. Dominerande lagtyp om tvångsvård i Europa (n = 38). Vänligen notera att 
storleken på Figur 1 inte tillåter att Malta presenteras korrekt, Malta har ingen lag om 
tvångsvård. Figuren återges med tillstånd från European Addiction Research, S. Karger 
AS, men med korrigering för de två felklassifikationerna. 
 

Cypern felklassificerades på grund av att respondenten angett att den aktuella 

lagen var en speciell förvaltningsrättslig lag (sociallagstiftning). Vid närmare 

granskning av lagens rekvisit, efter artikelns publicering, framkom att lagen 

Dominerande lagtyp 

Straffrättslig 

Speciell förvaltningsrättslig 

Ingen lag 

Ej inkluderade 
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egentligen tillhör straffrättslig lagstiftning. Island felklassificerades som ett land 

utan lag om tvångsvård genom respondentens förnekande av att någon sådan 

nationell lag fanns. Vid insamlingen av material till Artikel III framkom andra 

uppgifter som klart visade att Island har psykiatrisk lagstiftning som innefattar 

möjligheten att tvångsomhänderta svårt beroende personer (Hübner 1991, Nilstun 

& Jacobsson 1999, Icelandic parliament 2012). Det bör påpekas att inte heller för 

Tyskland redovisades förvaltningsrättslig tvångsvårdslag, beroende på att denna 

endast finns på delstatsnivå, medan straffrättslig finns på federal nivå. Viss 

osäkerhet finns därför om vilken som dominerar. Senare statistik från Nordrein-

Westfahlen indikerar att åtminstone där dominerar förvaltningsrättslig i antal över 

straffrättslig. Som figur 1 visar är straffrättslig tvångsvårdslagstiftning utbredd 

över hela Europa, speciell förvaltningsrättslig lag är den dominerande typen i 

nordvästra delarna. En minoritet av länder med viss koncentration mot söder har 

ingen lag om tvångsvård alls.  

 Multivariata regressionsanalyser genomfördes för att sortera ut vilka 

länderfaktorer som kunde predicera förekomst av viss lagtyp. Alla modeller som 

producerades uppvisade signifikans (p < .001).  

 

· Modellen för tvångsvårdslag, oavsett typ visade att förekomsten av sådan lag 

ökar om statens finansiella roll är högre gällande hälsovård, men minskar 

däremot om landets totala satsning på hälsa ökar. Lägre opiatmissbruk och 

större befolkning är också relaterat till förekomst av tvångsvårdslag oavsett 

typ.  

 

· Modellen för straffrättslig tvångsvårdslagstiftning visar att sådan lag oftare 

förkommer i länder där intäkterna i lägre grad är skattefinansierade och där 

landet totalt sett investerar mindre i hälsovård. Missbruk av amfetamin visar 

också lägre prevalens i dessa länder.  
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· Modellen för speciell förvaltningsrättslig tvångsvårdslagstiftning (både akut 

och rehabiliterande sammantaget) visar att sådan lag oftare förekommer i 

länder som historiskt sett har haft en stark och inflytelserik nykterhetsrörelse 

men är samtidigt relaterat till lägre utgifter för hälsovård och högre 

alkoholkonsumtion.  

 

· Modellen för akutorienterad speciell förvaltningsrättslig lag visar att sådan lag 

oftare förekommer i länder med en tidigare stark nykterhetsrörelse samt att 

statens involvering i finansiering och distribution av hälsovård är större trots 

att dessa länder totalt sett satsar mindre på hälsovård.  

 

· Modellen för länder med rehabiliterande speciell förvaltningsrättslig lag visar 

att sådan lag också har stark koppling till tidigare stark nykterhetsrörelse. Men 

om landets intäkter till lägre del finansieras via skatteinkomster minskar 

sannolikheten för sådan lag. Högre alkoholkonsumtion och lägre 

kokainmissbruk kan också associeras till länder med rehabiliterande speciell 

förvaltningsrättslig tvångsvårdslag.  

 \ [ e [ \ [ � � � _ � � � ] � �
Studien visar att den historiska kopplingen till en stark och inflytelserik 

nykterhetsrörelse i ett land har betydelse för val av tvångsvårdslag. Speciell 

förvaltningsrättslig tvångsvård (både akut och rehabiliterande) är avsevärt mer 

förkommande i länder med denna historia, och är i överensstämmelse med den 

politik som förespråkades av nykterhetsrörelser och pionjärerna inom socialt 

arbete i början av 1900-talet. Nykterhetskulturer avser en kultur med starkt 

inflytande av nykterhetsrörelse. Levine (1993) visade att detta uppstod i länder 

med en viss typ av alkoholdrickande, dvs. mer sprit (eller öl) än vin, i kombination 

med en protestantisk tro. Konsumtionsuppgift av specifika typer av drycker var 

inte tillgängligt för alla länder, dock bör här noteras att länder med högre 
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alkoholkonsumtion, oftare har speciell förvaltningsrättslig tvångsvårdslag särskilt 

sådan där syftet är rehabiliterande. Även vilken roll staten har för distribution och 

finansiering av hälso- och välfärd är relevant. I länder där staten har mer direkt 

ansvar för distribution av välfärd genom skattefinansiering är det mer sannolikt att 

speciell förvaltningsrättslig tvångsvårdslag existerar. Länder med låg grad av 

direkt statlig involvering i distribution av välfärd, och i länder som saknat 

inflytande av en stark nykterhetsrörelse, har i mycket större utsträckning valt en 

straffrättslig inriktning. En förklaring kan vara att i länder utan aktiv statlig 

inblandning finns en underliggande (ny)liberal syn på människans eget ansvar, 

och att staten i mindre utsträckning övertar ansvaret såvida individen inte stör 

samhället eller andra genom sitt beteende. Först i dessa situationer vidtar 

samhället disciplinerande åtgärder. I stater med hög grad av statlig inblandning i 

distributionen av välfärden, finns en starkare filosofi om kollektivt ansvar. Av det 

följer att staten är ytterst ansvarig för välfärden för medborgarna och kan 

legitimera åtgärder till skydd för den enskilde även utan den enskildes samtycke. 

De två felklassificeringarna av Island och Cypern ändrar inte betydelsen av 

studiens resultat. Island är, enligt Levine (1993), en nykterhetskultur som här också 

visat sig ha speciell förvaltningsrättslig tvångsvårdslagstiftning och Cypern har 

visat sig ha straffrättslig lagstiftning vilket är ett ortodoxt land utan tidigare stark 

nykterhetsrörelse. Det innebär att studiens resultat t.o.m. förstärks efter dessa 

korrigeringar (och än mer om det skulle visa sig att speciell förvaltningsrätt 

dominerar i Tyskland). 

 

Artikel ІІІ

Compulsory commitment to care of substance misusers – International trends 
during 25 years. \ [ \ [ Z [ � � � ^ � � i
I Artikel III undersöks internationella trender i förändringar av tvångsvårds-

lagstiftning rörande personer med missbruks- eller beroendeproblem över tid, från 
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1980-talet till ett decennium efter millennieskiftet, det vill säga trender ifråga om 

förekomst av lag, och typ av lag, samt vårdtidernas längder samt i vilken grad 

lagarna tillämpas. Tanken var också att undersöka den kontextuella situationen, i 

t.ex. politisk debatt, vid eventuell förändring i lagstiftning. Studien inkluderar 

trendanalys av 104 länder och territorier från alla världsdelar, samt analys av 

vårdtider och tillämpning av lag i 38 europeiska stater. Tre mätpunkter för 

trendanalysen används varav två utgår från publiceringsåren för WHO:s rapporter 

1986 och 1999 medan en mätpunkt utgår från egen datainsamling. Den faktiska 

tidsrymd detta täcker omfattar i själva verket mer än 25 år p.g.a. att 

datainsamlingen för 1986 års rapport avslutades 1982, medan den egna 

datainsamlingen avslutades årsskiftet 2008/09. För enkelhets skull refereras detta 

som ”mätpunkterna” 1986, 1999 respektive 2009. Analyser av trender i förekomst 

av lag genomförs i tre steg: Först redovisas frekvensen av lag vid de olika 

mätpunkterna. Därefter undersöks förändring av lag för de länder för vilka uppgift 

finns vid minst två av dessa mätpunkter. Slutligen undersöks förändring för de 

länder där uppgift finns för alla tre mätpunkterna. I varje sådant steg reduceras 

antalet länder, men samtidigt säkras att skillnaderna inte handlar om selektion 

utan om verkliga trender i de undersökta länderna. Därefter redovisas analyserna 

av förändring i maximala vårdtider, omfattning av lagarnas tillämpning samt av 

de debatter som föregått förändringar. 

 \ [ \ [ e [ � � � h � � � � m k � `
Studien visar i första steget att under hela den undersökta perioden 1986-2009 är 

det mer vanligt att länder har någon typ av tvångsvårdslag för personer med 

missbruks- eller beroendeproblem än att inte ha sådan. Straffrättslig lag finns i 

majoriteten av de undersökta länderna vid alla tre mätpunkterna: 37 av 71 länder 

(52 %) 1986, 55 av 92 länder (60 %) 1999 och 41 av 59 länder (69 %) 2009. Speciell 

förvaltningsrättslig lag (psykiatrisk eller sociallagstiftning) fanns i majoriteten av 

länderna de två första mätpunkterna: 36 av 61 länder (59 %) 1986, 50 av 92 (54 %) 
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1999 men därefter något lägre, 22 av 52 (42 %) 2009. Många av ländernas lagar 

hade genomgått olika typer av förändringar mellan 1986 och 2009. Lagar hade 

promulgerats, några avskaffats eller att äldre lag ersatt med ny av liknande typ. 

Aktiviteten tyder på att detta är ett lagstiftningsområde som engagerar staterna 

och att lagarna följaktligen i regel är aktiva. Trender i lagstiftning – andra steget i 

analysen – undersöktes inledningsvis genom jämförelser för alla länder där 

upprepade data finns, dvs. minst två av mätpunkterna. Detta visade att den 

internationella förekomsten av lag var stabil under den första perioden mellan 

1986 och 1999. Under den andra perioden mellan 1999 och 2009 var det fler länder 

som avskaffade än som införde ny lagstiftning. Under hela perioden sammantaget, 

dvs. från 1986 till 2009, kunde en icke-signifikant reduktion i antalet 

tvångsvårdslagar (oavsett typ) i världen skönjas. Den straffrättsliga typen av 

tvångsvårdslagstiftning ökade signifikant under båda delperioderna (ps < .022). 

Förekomst av speciell förvaltningsrättslig lagstiftning var stabil mellan 1986-1999, 

men sjönk kraftigt i förekomst mellan 1999 och 2009 (p <.001). För hela perioden 

1986-1999 kunde också en signifikant reduktion noteras för speciell förvaltnings-

rättslig lagstiftning (p = .021). I tredje steget undersöktes trenderna genom 

Cochran’s Q-test. Här undersöktes paneler av länder för vilka data om lag fanns 

för alla tre tidpunkterna. Stabiliteten i förekomst av lagstiftning visas i Table 3. 

 

Table 3: International stability of CCC (any type) and of two types (civil law or criminal 
justice legislation) based on panels of countries providing data for 1986, 1999 to 2009, in 
percentage. Significance tested with Cochran’s Q-test. 
 n 1986 1999 2009 p 
CCC – any type 43 93 % 91 % 79 % .032 
CCC – in civil legislation 34 68 % 68 % 44 % .003 
CCC – under criminal justice legislation 42 50 % 60 % 71 % .017 

 

Tabell 3 visar en tydlig trend under 2000-talet mot en reduktion av tvångsvårdslag 

totalt sett från 93-91 till 79 procent (p = .032). Trenden mot avveckling är kraftigast 

när det gäller speciell förvaltningsrättslig lagstiftning, från 68 till 44 procent under 

tidsperioden 1999 - 2009 (p = .033). Det motsatta gäller straffrättslig lagstiftning om 
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tvångsvård. Sådan lagstiftning visar en linjär ökning under åren 1986 till 2009 från 

50 procent till 71 procent (p =.017). Båda analyserna – dels för alla länder med 

minst två mätpunkter, dels för panelen av länder med tre mätpunkter – visar att 

speciell förvaltningsrättslig lagstiftning rörande tvångsvård tenderar att ersättas 

med straffrättslig sådan. 

När det gäller gränser för maximal vårdtid kunde studien visa att medianen 

för dessa i speciell förvaltningsrättslig lagstiftning mellan 1986 – 2009 minskat från 

ett år till sex månader (lagar utan övre tidsgräns inkluderade). Straffrättslig 

lagstiftning har mer sällan en angiven övre tidsgräns, vilket innebär att vård enligt 

sådan lag kan vara mycket lång. Mellan 1986 och 2009 hade mediantiden enligt 

straffrätt ökat från tre till fem år, det vill säga tio gånger så lång maxtid som i 

speciell förvaltningsrättslig lagstiftning.  

För undersökning av tillämpning av lag var endast data tillgängliga från 15 

länder och 19 lagar. Data rapporterades med olika mått, dels antal ärenden per år, 

dels antal personer per år. Trots detta var det möjligt att via numeriska estimat i 

icke-parametriska test samt analys enligt general linear models pröva om 

tillämpningen ökade, var stabil eller sjönk. Analysen visade att det fanns en stark 

trend mot en ökning i tillämpning. Detta gällde lika för väst- och östeuropeiska 

länder.  

 Nationell politisk debatt som föregått förändringar i tvångsvårdslagarna 

rapporterades från 15 av de 38 europeiska länderna. De tre frågor som mest 

frekvent stod i fokus för diskussionerna gällde etiska betänksamheter (10), 

ifrågasättande av tvångsvårdens effektivitet (9) och innehållet i vården (8). Det 

fanns ingen större skillnad mellan lagtyp för vilken fråga som stod i centrum, 

förutom när det gällde etiska spörsmål, vilket var mer vanligt i länder med speciell 

förvaltningsrättslig lagstiftning. Flera av de europeiska länderna angav att 

aktiviteten hos lagstiftarna har väckts i tider av drogrelaterade epidemier. Detta 

gäller både en försämrad alkohol- och drogsituation i länderna och i relation till 

HIV/AIDS-epidemin. Den legislativa aktiviteten i relation till olika typer av 
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drogrelaterade epidemier i flera länder under den undersökta perioden bekräftar 

också dessa iakttagelser. Förekomsten av speciell förvaltningsrättslig 

tvångsvårdslagstiftning var mellan 80- och 90-talen relativt stabil, en stabilitet som 

kanske kan förklaras av att HIV/AIDS- epidemin grasserade under samma tid. När 

de nya effektivare bromsmedicinerna kom efter millenniet minskade rädslan i 

samhället, och det fanns inte samma behov av att tvångsvårda injektions-

missbrukare, vilket kan ha bidragit till att andelen länder med sådan lag då sjönk.   

 \ [ \ [ \ [ � � � _ � � � ] � �
 

När WHO gav sin rekommendation 1967, att stater bör erkänna personer med 

missbruks- och beroendeproblem som sjuka samt att lagstiftning som rör vård av 

behandling av dessa personer ska relatera till speciell förvaltningsrättlig lag, var 

den vanligaste typen av lag på området straffrättslig. Vid samma tidpunkt 

konstaterade WHO att tendensen mot en förändring för ett sådant erkännande 

fortsatte. Den här studien har visat att denna trend har brutits och vänts i sin 

motsats, dvs. mer straffrättslig tvångsvård, ökad tillämpning och längre vårdtider, 

det sistnämnda direkt sammanhängande med ökningen av straffrättslig 

tvångsvårdslagstiftning. En möjlig förklaring är att det handlar om en återgång till 

traditionella värden, dvs. en ökande moralisering över sociala avvikelser. Det vill 

säga strömningar som anger att missbruk och beroende är att betrakta som avarter 

av den modernitet som följer av den ökade globaliseringen. Därmed ställs också 

krav på hårdare tag och repressiva verktyg för att bestraffa eller tillrättaföra 

avvikande personer. Det skulle därmed kunna var åtminstone en delfaktor i 

förklaring. Ytterligare en möjlig förklaring, som inte här kan emiriskt beläggas, är 

att trenden är en följd av ett ökat inslag av nyliberalism. Den nyliberala agendan 

strävar mot att statens roll i välfärden begränsas till ett minimum. Sådan påverkan 

på samhällsutvecklingen har visats av t.ex. Walby (2009). Hon argumenterar för att 

det finns en stark tendens, om än inte absolut, till ökat repression i länder där 

nyliberalismen blivit en dominerande kraft. Men trenden är inte entydig, det har 
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skett en förändring inom den straffrättsliga tvångsvården i vissa länder som pekar 

på motsatsen. Förändringen gäller att många länder har infört s.k. drug courts. I 

sådan lagstiftning finns ofta en hög vårdambition vilket uttrycks genom de 

behandlingsmässiga och socialt rehabiliterande inslagen samt att större del av 

vårdtiden oftast hanteras i öppenvård. Det är därmed inte rimligt att anta att 

övergången från speciell förvaltningsrättslig till straffrättslig lagstiftning 

automatiskt innebär en återgång till ökad moralism och ett repressivt tänkande. 

Vid sidan av ökningen av straffrättslig tvångsvårdslagstiftning har studien visat att 

allt fler personer, i vart fall i de nordiska länderna, med missbruks- eller 

beroendeproblem vårdas under tvång med stöd av psykiatrisk lag, även om annan 

lag finns i landet. Enligt data från Nordrhein-Westfalen kan förhållandet möjligen 

även gälla för Tyskland. En övergång från social till psykiatrisk 

tvångsvårdslagstiftning skulle kunna tolkas som att vårdambitionen i ett land ökar 

och att missbruk/beroende alltmer ses och hanteras i likhet som med andra 

sjukdomar, dvs. en ökad normalisering. Samtidigt kan detta innebära en 

förskjutning i huvudmannaskap och vårdansvaret från sociala myndigheter till 

hälso- och sjukvårdande myndigheter. Oavsett orsak påverkar förändringen vilka 

grupper samhället prioriterar genom tvångsvårdsinsatser. Övergången från 

paternalistisk vård till korrektiv och preventiv vård är ett skifte från att vården 

inriktas på att hjälpa personer med de största vårdbehoven som inte kan 

tillgodoses på annat sätt, till korrektiv och preventiv vård av dem som begått brott 

eller bedöms farliga för andra.  Det kan medföra att samhällets ansvar att ge vård 

till de mest utsatta grupperna med de gravaste missbruks- eller 

beroendeproblemen, vilket ofta inkluderar äldre, kvinnor samt de som har mer 

somatiska, psykiatriska och sociala problem, nedprioriteras till förmån för att 

vårda unga utåtagerande män till skydd för samhället eller andra.    



P P T

Artikel ІV

European laws on compulsory commitment to care of substance misusers – a 
comparative review from a human and civil rights perspective. 
 \ [ o [ Z [ � � � ^ � � i
I Artikel IV undersöks hur tvångsvårdslagstiftningen anpassats till de mänskliga 

och civila fri- och rättigheterna såsom dessa uttrycks i internationella 

överenskommelser. Det vill säga om de tre lagtyperna (straffrättslig, psykiatrisk 

och sociallagstiftning) lika väl tillförsäkrar personer med missbruks- eller 

beroendeproblem deras absoluta (bindande) och relativa (icke bindande) 

rättigheter. Den absoluta rättighet som undersöks är rätten till domstolsprövning 

av omhändertagandet eller beslutet om vård. Den relativa rätt som undersöks är 

rätten till vård, genom tvång, i de fall när inte frivillig vård är tillämplig. Vidare 

undersöks om lagtyperna varierar i fråga om processuella regler, vilken instans 

som fattar formellt beslut om vård samt skillnader i lagarnas rekvisit och 

grundkriterierna för beslut om vård i relation de mänskliga och civila fri- och 

rättigheterna på europeisk och EU-nivå. Studien omfattar 39 lagar i 28 länder. 

  \ [ o [ e [ � � � h � � � � m k � `
Tillgången till juridiska rättigheter och de processuella regler som ska tillförsäkra 

individen rätten till domstolsprövning, varierar mellan lagtyperna. Rätten att 

överklaga är den rättighet som vanligast är tillgodosedd i alla tre lagtyperna (88 

%), liksom domstolsprövning utan dröjsmål (79 %) samt tillgång till adekvat och 

aktuell information inför förhandling (76 %). Men det finns alltså europeisk 

lagstiftning om tvångsvård för personer med missbruks- eller beroendeproblem 

där inte den enskildes juridiska och processuella rättigheter fullt tillgodoses. 

Endast i omkring tre av fyra lagar finns rätt till juridisk rådgivning (70 %), tillgång 

till dokument före förhandling och rätt att närvara vid densamma (64 % vardera). 

Endast i drygt hälften finns immunitet mot självinkriminerande uttalanden eller 

tillgång till juridisk representation (55 % vardera) samt rätt att konfrontera vittnen 

(52 %). Skillnaderna mellan de tre lagtyperna är i dessa avseenden små, men några 
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finns. Tillkortakommanden när det gäller rätt att överklaga är störst i straffrättslig 

lag där den saknas i närmare en fjärdedel. I endast tre av fem sociallagstiftningar 

finns immunitet mot självinkriminerande uttalanden, tillgång till juridisk 

representation och rätt att konfrontera vittnen. 

När det gäller formell framställan, eller ansökan, om vård är det vanligast att 

olika myndighetsorgan eller nära släktingar till personen genomför sådan. För 

speciell förvaltningsrättslig lagstiftning (psykiatrisk och sociallagstiftning) är det 

vanligast att medicinska (83 %) eller sociala myndigheter (67 %) ansöker om vård. I 

straffrättslig lagstiftning är åklagare som företrädare för myndighet vanligaste 

instans (29 %).  

Formellt beslut om vård fattas av en mängd instanser. Någon form av 

domstol – straffrättslig (allmän domstol) eller administrativ (allmän förvaltnings-

domstol) – finns vanligen med som beslutande instans (80 %), men det skiljer 

mellan lagtyperna. Det är vanligast inom straffrättslig lag (91 %) och något mindre 

vanligt i psykiatrisk lag (75 %) och än lägre frekvent i sociallagstiftning (50 %). 

Beslut av medicinska myndigheter förekommer totalt sett i en fjärdedel av lagarna, 

men detta gäller uteslutande i psykiatrisk lag (83 %). Andra offentliga instanser 

(åklagare, socialnämnd eller andra statliga/kommunala myndigheter) förekommer 

som instanser i drygt en fjärdedel av lagarna, och då främst i de sociala. Som 

framgår är det vanligt med fler än en beslutande instans i samma lag, och då ofta 

med domstol som bekräftande instans, eller vid förlängning av vårdbeslut.  

Rekvisit och kriterier för när tvångsvård får tillämpas undersöktes. Totalt 36 

rekvisit sorterades in i åtta större grupper, utifrån principalkomponentanalys. 

Grupperna av rekvisit formade dikotoma kategorier (finns/finns ej) och frekvensen 

av dem, totalt och per lagtyp ses i Table 4.  
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Table 4: Frequency in percentage of criteria applied in three types of law; civil mental 
health CCC, civil social CCC and CCC in criminal legislation and in total of all three types 
(n = 39). 

 
Mental 
health Social Criminal Total 

n = 12 6 21 39 
Danger to self or others 92 83 48 67 
Substance-related criminality 33 17 91 62 
Subst. dependence and harmful use 17 67 71 54 
Psychiatric co-morbidity 67 50 38 49 
Acute incapacity related to intox. 33 83 38 44 
Inapplicable voluntary care 25 67 10 23 
Potent. harmful use of drugs or alc. 0 50 19 18 
Misuse and pregnancy 0 17 10 8 
 
Frekvenserna totalt varierar kraftigt från det vanligaste kriteriet – fara för sig själv 

eller annan (67%) – till det minst vanliga – missbruk och graviditet (8%).  Det finns 

stora skillnader mellan lagtyperna. I psykiatrisk lag dominerar rekvisit som rör 

fara (92 %) och psykiatrisk samsjuklighet (67 %). I sociallagstiftning är också 

rekvisit rörande fara vanliga (83%), men nu tillsammans med akut inkapacitet 

p.g.a. berusning (83 %) samt substansberoende (67 %) och att nödvändig vård ej 

kan ske frivilligt (67 % respektive). I straffrättslig lag dominerar, som väntat, 

drogrelaterad brottslighet (91 %), men rekvisit som rör beroende/skadligt bruk är 

också vanliga (71 %), liksom rekvisit rörande fara (48 %). Anmärkningsvärt är att 

de kategorier som rymde de diagnostiska rekvisiten (beroende och skadligt bruk) 

var mer vanliga i straffrättslig och social lagstiftning än i psykiatrisk.  

Ser vi istället till uppdelningen i akut respektive rehabiliterande målinriktning 

i lagarna, finner vi att de största skillnaderna gällde drogrelaterad brottslighet och 

substansberoende/skadligt bruk oftare var representerade i lag med 

rehabiliterande än med akut målinriktning (78 mot 25 %, och 70 mot 17 %, 

respektive).  

 För att urskilja vilka av tre faktorer (processuella rättigheter, beslutande 

instans och lagarnas rekvisit) som tydligast förmår att differentiera mellan de tre 

lagtyperna, genomfördes diskriminatanalyser. Processuella rättigheter och 

beslutande instans förmådde inte diskriminera mellan lagtyperna, men det kunde 
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däremot lagarnas rekvisit (Wilks’ lambda: funktion 1 [p = .000] och funktion 2 [p = 

.027]). Genom den första funktionen skiljs straffrättslig lag från övriga. Den 

funktionen prediceras av rekvisiten drogrelaterad brottslighet samt 

substansberoende och skadligt bruk. Det kan förklaras av att sådan lag gäller 

personer som begått otillåten gärning och är beroende eller har missbruksproblem, 

och i denna situation är frågan om frivillig vård inte relevant. Den andra 

funktionen skiljer sociallagstiftning från de båda andra formerna, och prediceras 

av rekvisiten substansberoende och skadligt bruk samt icke tillämplig frivillig 

vård. Sociallagstiftning utgår från det svåra missbruksproblemet som inte kan 

vårdas på annat sätt. Det första av dessa skiljer klart från mentalhälsolag, där 

beroendediagnosen inte har samma vikt eftersom vårdbehovet ofta fastställs 

utifrån flera andra diagnoser. Det andra rekvisitet, att frivillig vård inte kan 

genomföras, skiljer som redan konstaterats mot det straffrättsliga vårdtvånget. 

Analysen visade att lagtyperna inte klart kan åtskiljas utifrån juridiska rättigheter 

och beslutande instanser, men däremot klart åtskiljs genom lagarnas rekvisit, dvs. 

på vilken grundval individer kan omhändertas för tvångsvård.  

 \ [ o [ \ [ � � � _ � � � ] � �
Genom medlemskap i Europarådet är alla de 28 undersökta länderna bundna att 

följa den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (ECHR 1950). Tvångsvård är i princip möjligt att förena 

med denna konvention, men det beror på hur den absoluta rätten till 

domstolsprövning av omhändertagandet eller beslutet om vård kan säkerställas. 

Den ska tillförsäkras genom olika uppsättningar av processuella regler, och att 

domstol prövar frågan. Sådana processuella regler och domstol som beslutande 

instans finns i flertalet av lagarna, men inte konsekvent. En sådan central regel som 

möjlighet att överklaga finns i närmare 90 procent av lagarna, men inte i alla. 

Domstolsprövning finns endast i 80 procent. Och ännu fler saknar de övriga 

processuella reglerna inklusive exempelvis rätt till juridisk rådgivning och 
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representation, rätt att närvara, snabb prövning, tillgång till dokument och 

möjlighet att konfrontera vittnen. Det finns vissa tendenser till skillnader mellan 

olika lagtyper, men dessa tendenser är inte så klara att faktorerna kan diskriminera 

mellan lagtyperna. De viktigaste skillnaderna mellan lagtyperna är i stället de 

rekvisit, de kriterier, enligt vilka personer med missbruks- eller beroendeproblem 

omhändertas för till tvångsvård. Medan straffrättslig lag inkluderar dömda 

brottslingar med klara missbruks- och beroendeproblem, omfattar sociallagar de 

individer med svårt missbruk/beroende som inte annars skulle få vård. Enligt 

psykiatrisk lag omhändertas på motsvarande grunder personer med psykiatriska 

problem som inte annars skulle få vård, men i dessa fall är 

missbruk/beroendediagnosen inte central. 

 Den centrala frågan är alltså vilka som samhället vill tillförsäkra vård genom 

tvångslagstiftning? Är det dem som begår brott, dem som utgör fara för andra eller 

samhället, eller är det för dem som är mest vårdbehövande. Lagarnas kriterier 

anger ländernas ambitioner och prioriteringar dvs. lagens implicita ambition 

korrigering, skydd, eller till stöd för personer i stort behov av vård. Studien bidrar 

dels till att peka ut att det finns begränsningar i de processuella regler som ska 

hindra olagliga frihetsberövande, dels till att stimulera diskussion om vilka 

ambitioner samhället ska ha gentemot olika grupper av individer med missbruks- 

och beroendeproblem, dvs. vilka som bör beredas vård utan samtycke. 
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I detta avslutande kapitel är avsikten att diskutera olika gemensamma teman 

utifrån mer övergripande perspektiv, där de fyra artiklarna ger olika bidrag och 

infallsvinklar. I korthet har följande presenterats i avhandlingen: 

 

1) systematisk beskrivning och klassificering av tre olika typer av 

tvångsvårdslagar och respektive lagars etiska grundvalar (Artikel I och II) 

2) en första internationell inventering och komparation mellan 90 länder om 

möjliga förklaringar gällande nationellt val av tvångsvårdslagstiftning för 

personer med missbruks- eller beroendeproblem utifrån prediktion av en bred 

uppsättning variabler som beskriver ländernas ekonomi och välfärdsnivå, 

epidemiologi, historia, legislativt system, religion samt demokratiska fri- och 

rättigheter (Artikel I) 

3) en utvärdering av i vilken grad WHO:s rekommendationer från 1967 har gett 

avtryck i nationell tvångsvårdslagstiftning för personer med missbruks- eller 

beroendeproblem (Artikel I) 

4) en andra systematisk komparation mellan 38 europeiska länder om möjliga 

förklaringar, utifrån prediktion, vad gäller nationellt val av tvångsvårds-

lagstiftning för personer med missbruks- eller beroendeproblem, där även 

välfärdspolitisk inriktning och historisk erfarenhet av nykterhetskultur 

inkluderas som potentiellt förklarande variabler (Artikel II) 

5) en trendanalys över mer än 25 år i förekomst, tillämpning och nationella 

förändringar av tvångsvårdslagstiftning för personer med missbruks- eller 

beroendeproblem (Artikel III) 

6) en inventering, beskrivning och analys av lagarnas rekvisit och grundkriterier 

för beslut om vård och de rättigheter som erbjuds den enskilde, i förhållande 

till olika konventioner om mänskliga och medborgerliga rättigheter på 

internationell, europeisk och EU-nivå (Artikel IV) 
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I samhället konstituerar lagstiftning riktlinjer för innevånarnas förhållningssätt 

mellan varandra men ger också riktlinjer för myndigheters förhållande till 

innevånarna. Samhällsskyddet mot ”sociala skadegörare” betecknade under lång 

tid synen på och hanteringen av personer med missbruks- eller beroendeproblem. 

Det förhållningssättet förändrades under 1900-talet i många länder till att vård 

bereds den enskildes för dennes eget behov, dvs. en övergång från disciplinering 

till vård. En liknande tanke präglar också lagar om tvångsvård för personer med 

dessa problem i många länder, men inte i alla. Det råder också fortfarande stora 

skillnader mellan länder i vilken lagstiftning som valts för tvångsvård av dessa 

individer. Studien konstaterar att WHO:s rekommendationer från 1960-talet, att 

personer som har missbruks- och beroendeproblem ska ses som sjuka samt att den 

lagstiftning som reglerar sådan vård ska rymmas inom speciell förvaltningsrätt 

inte har anammats av alla stater. Men, rekommendationer är just rekommendationer 

alldeles oavsett om dessa kommer från WHO. Medlemsländerna är helt fria att ta 

till sig dessa eller att avstå. Studien visade att välfärdsfaktorer, ekonomi och 

tidigare rättsligt inflytande spelade roll för den typ av lagstiftning som fanns 

representerad. Den fördjupade analysen visade att sådan lagstiftning även kan ha 

ett historiskt arv för social kontroll med syftet samhällsskydd precis som för 

brottslighet eller smittskydd. Studien visar att det finns en starkare koncentration 

av tvångsvårdslagar inom speciell förvaltningsrätt i länder som har mer statlig 

involvering eller har erfarenhet av en tidigare stark och politiskt inflytelserik 

nykterhetsrörelse. En parallell kan här dras till Esping-Andersens resonemang om 

klasskoalitioners och klassmobiliseringens historiska betydelse för socialpolitiken 

(1990). Klasskoalitioner var en förutsättning för att den socialdemokratiska 

välfärdsregimen med en mer universell socialpolitik kunde etableras. I flera av de 

nordiska länderna har detta gett ett starkt avtryck på socialpolitiken under 1900-

talet. Den bärande tanken om att säkra välfärden för kollektivet kan alltså erbjuda 

en förklaring till varför tvångsvårdslagstiftning inom speciell förvaltningsrätt och 

särskilt sociallagstiftning är mer vanlig i norra delarna av Europa. Den sociala 



P Q Q

kontrollen genom statens involvering kan lättare accepteras i länder med sådan 

historisk tradition. Avhandlingen redogör för trenden att tvångsvård enligt 

psykiatrisk och sociallagstiftning nu alltmer ersätts av straffrättslig lagstiftning. 

Det kan vara ett tecken på att välfärdssamhället drar sig tillbaka. Det kan också 

vara så att ambitionsnivån har sänkts i takt med en allt hårdare ekonomisk 

verklighet för många länder. Avhandlingen visar att lagar om tvångsvård är en 

fråga som engagerar till politisk debatt. Studien finner att sådan debatt och 

ifrågasättande av lagstiftning ingalunda endast förekommer i Sverige. Det finns 

dock en intressant skillnad mellan lagstiftningstyper här. Etiska spörsmål kopplas i 

mycket högre grad till speciell förvaltningsrättslig tvångsvårdslagstiftning än till 

straffrättslig. Tvångsvård står i direkt konflikt med principen om människans 

självbestämmande men i lagar om tvångsvård för personer med missbruks- eller 

beroendeproblem förekommer ytterligare en etisk princip som bör 

uppmärksammas, skademinimeringsprincipen. Principen relaterar dels till 

personens till behov av vård och dels till dennes farlighet. Kriteriet ”behov av 

vård” fokuserar på individens egna hälsoproblem (fara för individen) medan 

”farlighet” också innefattar personens farlighet för andra. Studien har visat att en 

del länders lagstiftning innehåller mycket långtgående definitioner av kriteriet 

fara. Farlighet kan inbegripa fara för ”andra”, odefinierat vem eller vilka eller fara 

för ”samhället”. WHO har betonat att det måste finnas en balans mellan statens 

möjlighet att utan samtycke kvarhålla individer med hänvisning till säkerhet och 

hälsoskydd för samhället och individens civila rättigheter när det gäller 

tvångsvård. Men sådan vård medför frihetsberövande och inskränkning i 

individens autonomi oavsett om tvångsvården ges via speciell förvaltningsrätt 

eller straffrätt. WHO har särskilt hänvisat till vikten av att konventionen om 

mänskliga rättigheter beaktas (Porter m.fl. 1999). Konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna är dock inte ett bindande 

traktat (Malekian 2007). Rättigheterna är därmed relativa så länge dessa inte är 

fastställda i ett lands grundlag eller konstitution eller fastställda i regionala 
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bindande traktat såsom Europeiska konventionen till skydd för mänskliga 

rättigheterna och fundamentala friheterna (ECHR) som antagits av alla 

Europarådets medlemsstater. Av ECHR framgår att individen har absolut rätt till 

säkerhet och frihet men det görs undantag vad gäller möjligheten till 

frihetsberövande enligt lag för vissa grupper av människor, däribland alkoholister 

och drogmissbrukare. Men ECHR anger den frihetsberövade individens absoluta 

rättigheter ifråga om att få lagligheten i frihetsberövandet prövat i domstol. 

Avhandlingen visar dock att den enskildes juridiska rättigheter, vilka ska tillse att 

den enskilde ges möjlighet att utöva sina absoluta rättigheter, inte alltid återfinns i 

alla europeiska länders lagar om tvångsvård, och denna brist finns oavsett lagtyp.  

Ett första konstaterande utifrån avhandlingen är att tvångsvårdslagstiftning är 

vanligt! Det är t.o.m. vanligare att samhällen har lagar om tvångsvård vid 

missbruk, än att de inte har det. Detta gäller internationellt – i samtliga 

världsdelar. Det gäller också över tid – förhållandet har gällt de senaste 25 åren, 

minst. Detta behöver uppenbarligen slås fast, inte minst mot bakgrund av att inte 

bara enskilda forskare och debattörer, utan även auktoritativa källor och 

framträdande personer inom det internationella vetenskapssamhället har påstått 

motsatsen. Sverige har i dessa sammanhang ofta framhållits som ett land med 

ovanlig, rent av extrem lagstiftning, t.ex. av Riksdagens Revisorer (2002) och i en 

s.k. editorial nyligen i Addiction (se Hall m.fl. 2012). Avhandlingen visar dock att 

detta inte stämmer, i ett vidare internationellt perspektiv är Sveriges legislativa 

position inte ovanlig. Den paternalistiska grundval LVM vilar på är också vanligt 

förekommande, däremot är den maximala vårdtiden kortare än i många andra 

länder. 

 Men även om det är vanligt så har inte alla länder tvångsvård. Därför finns 

anledning att studera skillnader mellan länderna i dessa avseenden. I början av 

avhandlingen ställdes frågan om omfattning av tvångsvårdslagstiftning kan förklaras på 
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ett mer generellt plan, dvs. oavsett av lagtyp. Två centrala faktorer som möjligen 

kunde förklara omfattning nämndes: 1) att tvångsvårdslagar tenderar att införas i 

tider då drogepidemier eller drogrelaterade problem ökar i samhället, och 2) att 

ifrågasättanden utifrån hur sådana lagar svarar mot mänskliga rättigheter bidrar 

till att minska förekomsten av tvångsvårdlagar, dvs. i anslutning till 

samhällsdebatt som ifrågasätter etiken i tvångsvård (Brown 1988, Gerdner 1998). 

Det fanns flera exempel från enskilda länder där den första av dessa faktorer 

åskådliggjordes. Drogepidemier som lett till införande eller ökning/skärpning av 

tvångsvård har tidigare rapporterats i många länder (Nagahama 1968, Brill och 

Hirose 1969, Robins 1974, McGlothlin 1980, Elekes 1987, Brown 1988, Tamura 

1989). Mot den bakgrunden skulle man kunna tänka sig att avhandlingen borde ha 

funnit klara samband mellan alkohol- och drogepidemiologiska data och 

förekomst av tvångsvårdslagstiftning. Men ingen av de båda tvärsnittsstudierna – 

Artikel I eller Artikel II – visade sådana samband. Dock i Artikel III, gällande 

beskrivningar av den kontext och debatt som föregått olika lagförändringar gavs 

flera exempel på att sådana samband ändå finns. Varför framkom detta då inte i 

tvärsnittsstudierna? De påtalade problemen med datakvaliteten för de 

internationella epidemiologiska måtten är troligen inte huvudförklaringen, även 

om sämre datakvalitet alltid kan bidra till att försvaga sambandsanalyser. 

Förmodligen handlar det om att inflytandet av drogepidemier på 

tvångsvårdslagstiftning är betydligt mer långsamt verkande än vad som 

framträder i en tvärsnittsstudie. Ett samhälle som har erfarenhet av en 

samhällsfarlig drogepidemi tenderar visserligen att införa tvångsvård när så 

behövs p.g.a. ett akut läge, men lagen avskaffas inte bara för att epidemin har 

ebbat ut. Tvärtom ger landets erfarenheter effekt på samhällsdebatten över lång 

tid. För längre tidsspann kan därför sådana samband urskiljas. Ett troligt exempel 

på detta finns i Artikel III där en skönjbar tendens till minskning av 

tvångsvårdslagstiftning kan ses i anslutning till att preventionsarbete för 

injektionsmissbrukande personer vad gäller smittspridning av HIV utvecklas. Vid 
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samma tid utvecklas och effektiviseras distributionen av bromsmediciner för 

HIV/AIDS, vilket bidrog till att oron för spridningen av denna sjukdom minskade. 

Det rimliga sambandet kan vara att lagar om tvångsvård tenderade att införas och 

bibehållas i länder där HIV/AIDS upplevdes som en svårbemästrad epidemi, men 

att en del länder därefter tyckt sig kunna avvara detta då faran upplevs som 

mindre akut. 

 Den andra faktorn, som antogs påverka förekomst av tvångsvårdslag, 

handlade om etiskt ifrågasättande utifrån kritik mot att tvångsvård innebär en 

inskränkning i individens rätt till självbestämmande (Gerdner 1998). Webster 

(1986) och Brown (1988) menar att det måste finnas ett samhälleligt stöd för om 

rättsliga tvångsåtgärder vid missbruk och beroende skall vara möjliga att införa i 

ett land och inte möta ifrågasättanden. Utifrån denna tankegång hade det kanske 

varit rimligt att anta att samhällen där mänskliga fri- och rättigheter har starkare 

ställning skulle ha lägre förekomst av tvångsvårdslagstiftning än samhällen där 

dessa rättigheter är mer undanskymda. I Artikel I prövades detta med data från 

Freedom House, men inga sådana samband kunde påvisas utifrån 

tvärsnittsstudien. Däremot visades i Artikel III att etiskt ifrågasättande var av 

betydelse för lagstiftningsarbetet. Detta var också den faktor som oftast nämndes 

då nationella tvångsvårdslagar förändrades. Men detta tycks mer handla om 

diskussionerna om hur tvångsvården utformas i praktiken än om 

tvångsvårdslagstiftning ska finnas överhuvudtaget eller ej. Exempel på att etiska 

diskussioner spelat roll även för avskaffande av tvångsvård gavs visserligen. 

Ryssland nämner detta i relation till tiden för Sovjetunionens avskaffande, då 

också flera av de gamla tvångsvårdslagarna avskaffades utifrån kritik att dessa inte 

levde upp till mänskliga rättigheter. Uppgiftslämnarna i både Portugal och 

Schweiz nämner etiska orsaker till att dessa länder har avskaffat sina 

tvångsvårdslagar och i stället satsat mer på skademinimerande insatser som 

sprutbyte, sprutrum och legalförskrivning. Men i alla dessa tre fall finns det vissa 

invändningar. Ryssland införde snart efter avskaffandet ny lag, i annan form, som 
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återigen tillät tvångsvård av personer med missbruks- eller beroendeproblem. För 

Portugals del fanns även andra tänkbara faktorer som kan ha spelat in, t.ex. 

finansiella. Institutionsvård i allmänhet och tvångsvård i synnerhet är mycket 

kostsammare än skademinimerande insatser. När det gäller Schweiz så saknas 

fortfarande uppgifter om delstatslagarna (kantonerna). Lagstiftning på hälso- och 

sjukvårdens område finns därför inte med och det är därmed svårt att med 

säkerhet avgöra om avskaffandet gäller generellt i Schweiz för all typ av 

tvångsvård vid missbruk och beroende. Det kan också handla om en övergång från 

en typ av tvångsvård till en annan. Avhandlingen visar däremot flera exempel på 

att etikdiskussion har spelat en viktig roll för staternas val av typ av 

tvångsvårdslagstiftning. 

 Avhandlingen bidrar också till att nyansera bilden gällande kategoriseringar 

av länder som mer eller mindre pragmatiskt liberala eller paternalistiskt strikta 

länder i tvångsvårdsfrågan, det vill säga att vissa länder främst förknippas med 

strategier för skadereducering (harm reduction) och andra med långtgående 

tvångsåtgärder och strikt policy i narkotikafrågor. Studien visar att även det 

pragmatiskt liberala Nederländerna har tvångsvårdslagstiftning för personer med 

missbruks- eller beroendeproblem, likaså att länder som förknippas med 

paternalism och strikthet – som Sverige och Norge – också infört 

skadereducerande åtgärder. Detta innebär att tvångsvård och skadereducerande 

insatser kan finnas sida vid sida inom en bredare nationell strategi för att vårda 

och stödja de mest utsatta. 

 

Avhandlingen har inventerat olika typer av tvångsvårdslagar och studerat de 

förändringar som skett mellan dessa typer. Framförallt har skillnaderna mellan 

straffrättslig tvångsvård och tvångsvård inom särskild förvaltningsrätt (”civil”) 

tvångsvård studerats. Grunden till detta ligger i de rekommendationer 

Världshälsoorganisationen gav för mer än 45 år sedan (WHO 1967). De har berörts, 
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främst i Artikel 1, eftersom de var avsedda att fungera som vägledande för det 

fortsatta lagstiftningsarbetet i olika länder. I rekommendationerna förespråkades 

övergång från straffrättslig tvångsvård till att eventuella tvångslagar istället borde 

återfinnas inom ramen för hälso- och sjukvården. Rekommendationen visar 

WHO:s klara ställningstagande till att personer med missbruk- och 

beroendeproblem bör hanteras som sjuka personer som är i behov av vård, och 

inte som störande individer eller brottslingar som bör disciplineras eller bestraffas. 

Avhandlingens exposé över sjukdomsbegreppet, i relation till missbruk och 

beroende, visar också att den centrala motsättningen internationellt sett har stått 

mellan förhållningssätten till fenomenen: ”sjukdom” respektive ”synd” eller 

”omoral.” Internationellt har detta gällt nationers val av förvaltningsrättsligt tvång 

istället för straffrättsligt. På samma sätt har i de nordiska länderna debatt förts om 

förhållningssättet till förvaltningsrättsliga lagars utformning, dvs. om dessa lagar 

skall utgå från ett mer konsekvent vård- och behandlingsperspektiv eller om 

perspektiven straff och/eller disciplinering skall dominera. Tvångsvårdslagarna 

inom sociallagstiftningen, i t.ex. de nordiska länderna, hade länge en mer socialt 

disciplinerande än vårdinriktad prägel, men utvecklingen har där gått mot 

lagstiftning i vilken vårdambitionen är mer uttalad. 

 Vidare har avhandlingen visat att det finns tydliga skillnader mellan de två 

huvudtyperna, straffrättslig respektive förvaltningsrättslig tvångsvård, när det 

gäller vilka samhällsfaktorer som medverkar till förekomst av respektive lagtyp. De 

båda typerna av speciell förvaltningsrättslig lagstiftning (socialrättslig och 

psykiatrisk) var vanligare i stater med starkare ekonomi och äldre befolkning samt 

i stater som tidigare varit tätt knutna till forna Sovjetunionen. Det fanns också en 

koppling mellan den ”civila” tvångsvårdens två ambitionsnivåer, dvs. lagar med 

akut respektive rehabiliterande syfte. Fanns i landet den ena varianten så ökade 

sannolikheten för att också den andra varianten fanns. Samtidigt var förekomst av 

tvångsvård inom straffrätten negativt korrelerad med starkare ekonomi och 

tidigare sovjetiskt inflytande. Det finns således två tydliga och skilda logiker för de 



P Q W

två lagtyperna, dels en välfärdslogik för de förvaltningsrättsliga lagtyperna, dels 

en tydligare moralisk logik för straffrättslig tvångsvård. Det som gör det rimligt att 

tala om välfärdslogik i det förra fallet har att göra med kostnader och tillgång till 

hälso- och sjukvårdsystem. Förekomst av de båda typerna av speciell 

förvaltningsrättslig lagstiftning är högre i rikare länder. I dessa länder är i 

allmänhet hälso- och sjukvårdssystemet väl utbyggt och medellivslängden är 

högre. Hälso- och sjukvårdssystemet var väl utbyggt också i det forna Sovjet. 

Tvångsvård vid institution eller inom sjukvården är under längre tid kostsamt, 

särskilt om lagen anger längre vårdtid och därmed har rehabiliterande syfte. 

Förekomst av sociala respektive psykiatriska tvångsvårdslagar kan därför antas 

vara en del av den välfärdsutveckling som skett inom den industrialiserade 

västvärlden och inom ramarna för det forna sovjetsystemets länder. Den moraliska 

logiken, dvs. att förstå missbruk och beroende som omoraliska handlingar vilka 

bör bestraffas eller korrigeras, medför att personer med sådana problem hanteras 

inom straffrätten. Sådan lagstiftning fanns i högre utsträckning i mindre 

ekonomiskt starka länder, dvs. i länder där välfärdsstatsbygget inte var lika starkt.  

 Artikel II kunde bekräfta att de två skilda logikerna fanns samt visa att 

kulturella skillnader och graden av statens involvering i distribution av välfärd 

ytterligare bidrar till förklaringen av det val av lagtyp som stater gör. Länder med 

historisk erfarenhet av s.k. nykterhetskultur har i högre utsträckning tvångsvård 

inom speciell förvaltningsrätt medan länder utan sådant arv oftare har tvångsvård 

inom straffrätten. Tvångsvård inom speciell förvaltningsrätt var också vanligare i 

länder där staten hade större inflytande över välfärdens organisering, medan 

motsatsen gällde för länder med straffrättslig lagstiftning. Val av lagtyp synes ha 

att göra med vilket ansvar som tillmäts staten respektive den enskilda individen i 

enskilda länder. I länder där en stark och inflytelserik nykterhetsrörelse ställde 

krav på samhället att ta sitt ansvar för dryckenskapen och i länder med en 

tradition av högre acceptans för statlig intervention i människors liv för att säkra 

välfärden tenderar eventuell tvångsvårdslagstiftning att följa en välfärdslogik. I 
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länder där detta historiska arv saknas och där statens involvering i välfärden är 

lägre och individens eget ansvar för sin välfärd tillmäts större vikt, tenderar 

eventuell tvångsvård mer att följa en moralisk, disciplinerande logik. Förekomst av 

tvångsvård enligt straffrätt är därmed vanligare i länder där ansvaret för välfärden 

i högre utsträckning hanteras genom privata lösningar.  

 Det kan vara viktigt att betona att de kulturella skillnader som fanns inte 

utgick från de stora världsreligionerna. Artikel I visade inga generella skillnader 

mellan t.ex. kristna och muslimska länder ifråga om förekomst eller utformning av 

tvångsvårdslagstiftning. I den mån sådana skillnader funnits tidigare, har de i så 

fall utjämnats under inflytande av andra faktorer, t.ex. kolonial inverkan och 

senare ökad välfärd. Däremot fanns skillnader mellan de länder där kristendom 

dominerar. Men då handlar det inte om religionen ensam utan om de speciella 

förutsättningar som funnit för utvecklingen av s.k. nykterhetskultur bland 

protestantiska länder med starkt berusningsdrickande. o [ e [ Z [ { � � n � ` � ] � � i � � � � � � a b ] � � i � � � h k j � � � � [
Durkheims klassiska teori anger en förhållandevis linjär riktning för civilisationers 

utveckling och därmed hantering av sociala avvikelser, dvs. en utveckling som går 

från repression till restitution, eller från straff och disciplinering till vård och 

behandling (1933). Fynden i Artikel I visade att de största skillnaderna fanns just 

mellan mer ”traditionella” samhällen och mer ”moderna”, dvs. mer straffrättsligt 

tvång i vad som tidigare kallades ”den tredje världen”, och mer 

förvaltningsrättsligt tvång i ”första” och ”andra” världarna, för att använda 

begrepp från det kalla kriget. Utifrån detta skulle man ha kunnat förvänta sig att 

anpassningen till WHO:s rekommendationer skulle ha fortsatt även under 2000-

talets globalisering så att tvångsvård inom straffrätt alltmer ersatts av tvångsvård 

inom speciell förvaltningsrätt. Så var – enligt vad som visades i Artikel III – 

emellertid inte fallet. Vilka förklaringar kan finnas till det? Handlar det möjligen 

om återgång till traditionella värden, dvs. en ökande moralisering över sociala 
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avvikelser? Kan ökad moralisering i så fall ha att göra med traditionella, 

konservativa samhällsbildningar eller religiös fundamentalism av olika slag 

(oavsett kristen, muslimsk, hinduisk eller annan)? Det vill säga strömningar i 

länder där missbruk och beroende betraktas som avarter av den modernitet som 

följer av den ökade globaliseringen, och som därför framför krav på hårdare tag 

och repressiva verktyg för att bestraffa eller tillrättaföra avvikande personer? För 

Durkheim var modernisering nära förknippat med sekularisering. Men även om 

sekularisering gått hand i hand med modernisering på många håll i världen kan 

inte detta ses som ett generellt förändringsmönster. Inte heller fundamentalism 

kan ses som entydigt antimodern (Eisenstadt 2000). Det hindrar inte att 

fundamentalistiska strömningar ibland kan kopplas till växande moralisering över 

sociala avvikelser (Walby 2009). Fundamentalism skulle därmed kunna utgöra 

åtminstone en delfaktor till förklaring.  

 Kan det istället förstås som en följd av ökat inslag av nyliberalism i länderna? En 

nyliberal agenda innebär en önskan om att statens roll i välfärden begränsas till ett 

minimum. Bland andra har Wacquant (2009, 2010) framfört att effekten av en 

nyliberal politik ökar behovet av disciplinering av vissa grupper i samhället. Det 

gäller framförallt personer som finns i samhällets marginal, de fattiga, för att 

upprätthålla ordningen (Garland 2001, Wacquant 2009). I Artikel II visades, som 

nämndes ovan, att samhällen med lägre grad av statlig involvering i välfärdens 

distribution oftare har straffrättslig tvångsvård, och att speciell förvaltningsrättslig 

lagstiftning (social och psykiatrisk) oftare återfinns i samhällen med ökad grad av 

statlig involvering i välfärden. Om detta har att göra med ökad nyliberalism kan 

inte empiriskt beläggas i avhandlingen. Men att nyliberal politik har haft påverkan 

på samhällsutvecklingen har visats av andra, t.ex. Sylvia Walby (2009). Hon 

argumenterar för att det finns en stark tendens, om än inte en absolut tendens, till 

ökad repression i länder där nyliberalismen blivit en dominerande kraft. Hon 

benämner densamma som en punitiv vändning (punitive turn). En förstärkning av 

avhandlingens empiri, dvs. att inkludera ännu fler länder, skulle möjligen kunna 
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belysa en sådan tendens närmare. I trendanalysen, Artikel III, var tillgången till 

data för utomeuropeiska länder begränsad för den senaste mätpunkten omkring 

2009, och det var då främst länder från den tidigare så kallade ”tredje världen” 

som saknades. WHO rapporterar om dominans av straffrättslig tvångsvård i vissa 

asiatiska länder, men det kan här inte avgöras om detta möjligen kan hänföras till 

förstärkta traditionella värden eller till nyliberala tendenser eller möjligen till båda. 

Detsamma kan sägas både om länder från det tidigare östblocket och om den 

spridning som straffrättslig tvångsvård fått i USA och i den övriga anglosaxiska 

världen genom ökningen av s.k. drug courts. Möjligen kan man förstå tendensen 

till förekomst av mer straffrättslig tvångsvård som samverkan mellan båda dessa 

tendenser som här diskuterats, dvs. ökad moralisering och ökad nyliberalism. Det 

behöver inte nödvändigtvis finnas någon motsättning mellan dessa. Båda kan 

teoretiskt förenas i att den enskilde som beter sig på ett oacceptabelt sätt får skylla 

sig själv, men bör förhindras att störa andra människor. Ett exempel på att båda 

dessa tendenser kan förenas politiskt är bland annat den amerikanska s.k. tea-

party-rörelsen. 

 Vidare kan konstateras att det även inom lagtyperna skett flera förändringar. 

För straffrättslig lagstiftning gäller att de ofta långa vårdtiderna ytterligare 

förlängts och att det skett en ökning i deras applicering. Den stora förändring inom 

den straffrättsliga tvångsvården gäller i de länder som infört s.k. drug courts. 

Jämfört med annan straffrättslig tvångsvård, har drug-court-systemet utmärkts av 

mer behandlingsmässiga och socialt rehabiliterande inslag, liksom att större del av 

vårdtiden oftast hanteras i öppenvård. I länder där sådan förändring skett har den 

straffrättsliga tvångsvården därför ganska liten likhet med den första av de 

inledande vinjetterna (Lou) i avhandlingen. Detta nyanserar bilden av en återgång till 

mer repression. Man kan därför inte entydigt tala om att övergången från 

förvaltningsrättsligt tvång till straffrättsligt tvång generellt skulle innebära en 

försvagning av ländernas vårdambition.  
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 Det finns också tendenser till förändring inom den speciella förvaltnings-

rättsliga lagstiftningen. Artikel III har visat att social tvångsvårdslagstiftning är 

den typ som oftast avskaffats eller ersatts av psykiatrisk tvångsvårdslagstiftning. 

Här noteras att den svenska Missbruksutredningens förslag ligger helt i linje med 

denna tendens. Vidare har också visats att allt fler personer med missbruks- eller 

beroendeproblem, i vart fall i de nordiska länderna, vårdas under tvång med stöd 

av psykiatrisk lag, även om annan lag finns i landet. Om samma förhållande gäller 

i andra länder bör undersökas. Men hur skall man i så fall se på denna tendens? En 

övergång från social till psykiatrisk tvångsvårdslagstiftning skulle kunna tolkas 

som att vårdambitionen i ett land ökar. Därav följer att missbruk/beroende alltmer 

ses och hanteras i likhet med andra sjukdomar, dvs. en ökad normalisering. 

Samtidigt kan detta innebära en förskjutning i huvudmannaskap och vårdansvaret 

från sociala myndigheter till hälso- och sjukvårdande myndigheter. Förhållandet 

kan vara till fördel för mer socialt etablerade personer med beroendeproblem, 

eftersom dessa normalt inte kommer i kontakt med sociala myndigheter. Men 

tvångsvård rör vanligen inte dessa utan personer med en mer komplicerad 

problembild, dvs. personer med svårare beroendeproblem, omfattande sociala 

problem och ofta med psykiatrisk samsjuklighet eller personlighetsstörningar. En 

ökad normalisering kan därför vara mer komplicerad för gruppen särskilt utsatta 

personer. Personer med en sådan sammansatt problembild kan vara i behov av 

behandling för sitt beroende, men är samtidigt ofta i mycket stort behov av vård, 

stöd och omsorg lång tid efter behandlingens avslutande. Rimligen innebär detta 

ett delat ansvar för vård och stöd mellan sociala myndigheter och hälso- och 

sjukvården och ett väl fungerande samarbete myndigheterna emellan.  

 Förändringen från social till psykiatrisk tvångsvård kan också handla om 

medikalisering. Det vill säga att processen medför att insatsernas förändras från mer 

psykosociala till farmakologiska, t.ex. underhållsbehandling eller behandling av 

suget efter drogen med läkemedel. Farmakologisk behandling dominerar stort i 

psykiatrisk vård, trots att det finns psykosociala alternativ. En ökad medikalisering 
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inom missbruks- och beroendevården kan vara både bra och mindre bra. Det är 

naturligtvis bra att fler alternativ finns att tillgå, även farmakologiska verksamma 

behandlingsalternativ, om detta ökar chanserna för lyckosam utgång av 

behandlings- och vårdinsatserna. Det kan däremot vara mindre bra om 

verksamma psykosociala behandlingsalternativ trängs undan och helt ersätts av 

farmakologiska.  

 Ytterligare observandum med anledning av övergången från social till 

psykiatrisk lagstiftning för tvångsvården är att detta också kan medföra en mer dold 

vårdform. I de stater som har social tvångsvårdslagstiftning har denna ofta varit 

både rikligt studerad och omdebatterad. Det har inneburit att de socialvårdande 

myndigheterna ålagts att följa upp och registrera vården samt publicera statistik 

och rapporter.  Sådant material kan ligga till grund för politisk granskning och 

fortsatt debatt. Men som visats i avhandlingen saknas ofta liknande bevakning av 

den tvångsvård av personer med missbruks- eller beroendeproblem som sker inom 

psykiatrin. Forskare från länder där båda formerna av förvaltningsrättslig 

tvångsvård finns har också producerat fler studier med fokus mot den sociala 

tvångsvården än vad som gäller för den psykiatriska. Det har medfört att 

tvångsvård med stöd av sociallagstiftning av personer med missbruk och beroende 

varit mer i fokus i samhällsdebatten, medan den psykiatriska tvångsvården varit 

mer okänd. Tydliga exempelländer här är Sverige, Norge, Finland och Danmark. I 

alla dessa länder var det tills nyligen mer eller mindre okänt för många forskare 

och centrala organ att fler personer med missbruk och beroende tvångsvårdas 

inom psykiatrin än med stöd av sociallagstiftning. Fenomenet kan vidare 

illustreras av att ett par respondenter, i svaren på den enkät som låg till grund för 

Artikel II, helt enkelt missade att det finns psykiatrisk tvångsvård för personer 

med missbruk och beroende i det egna landet (Island, Tyskland). Om övergången 

från tvångsvård med stöd av sociallagstiftning till tvångsvård inom psykiatrin 

medför att tvångsvården därmed hamnar mer i skymundan är detta ett allvarligt 

problem. 
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Som visats i Artikel III har den etiska debatten främst rört den tvångsvård som 

sker med stöd av sociallagstiftning och inte lika ofta straffrättslig eller psykiatrisk 

lagstiftning. Frågan är varför? Handlar det om skillnader i vårdens innehåll? Det går 

inte generellt att säga att lagtyp direkt motsvarar skillnader i vårdinnehåll. Även 

om drug-court-modellen innehåller ett större fokus mot vård och därmed en viss 

humanisering, gäller det inte generellt för all straffrättslig vård. Fortfarande 

dominerar institutioner med fokus på disciplinering och arbete i många länder. 

WHO har t.ex. visat att detta fortfarande är vanligt i många asiatiska länder. 

Motsvarande gällde också, längre tillbaka, för den socialrättsliga alkoholistvårdens 

institutioner både i Norden och i Östeuropa. Även om tvångsarbete avskaffades, så 

var arbete med symbolisk lön länge det centrala innehållet i de svenska 

alkoholistanstalterna på Nykterhetsvårdslagens tid. Inom psykiatrisk tvångsvård 

har däremot tvångsarbete, historiskt sett, inte haft samma ställning. Vanligare har 

där varit att kritik istället riktats mot passivisering och underordning. Som nämnts 

var kritiken och reaktionen mot den ordningen inom den psykiatriska vården en 

av anledningarna till att alternativa vårdformer efterfrågades och utvecklades, t.ex. 

rörelsen för de terapeutiska samhällena. Det finns även idag exempel på 

alternativa effektiva och aktiverande behandlingsmetoder som kan ges under 

tvång inom ramarna för psykiatrisk lagstiftning, särskilt vid s.k. integrerade 

institutioner där både samsjukligas problem med missbruk och beroendet och 

psykiatrisk ohälsa behandlas inom en och samma verksamhet med evidensbaserat 

vårdinnehåll för båda typerna av tillstånd (se t.ex. Clark & Young 2009). Men det 

är inte den verklighet som personer med missbruks- eller beroendeproblem oftast 

möts av inom den psykiatriska vården, inte heller i Sverige. Sammanfattningsvis 

kan sägas att det finns exempel på humanitet och vårdfokus inom alla tre 

lagtyperna, men att det också finns exempel på passiviserande vård, ibland även 

inhuman och repressiv, inom alla. Lagtyp kan därför inte automatiskt sägas 

motsvara visst vårdinnehåll som motiverar skillnad i etisk bedömning. 
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 En tydlig skillnad mellan lagtyperna är däremot hur länge tvångsvården får 

bedrivas. Artiklarna I och II visar att tvångsvårdens längd inom speciell 

förvaltningsrättslig tvångsvård oftast är betydligt kortare än inom straffrättslig 

lagstiftning. Artikel III visar att skillnaderna t.o.m. har förstärkts under åren. I 

straffrättslig lagstiftning är medianen för maximal vårdtid tio gånger högre jämfört 

med medianen för speciell förvaltningsrättslig lag, dvs. fem år jämfört med sex 

månader. Det bör tilläggas att maximal vårtid inte är detsamma som faktisk 

vårdtid. Inom straffrätt följer påföljden av brottets svårighetsgrad. I tvångsvård, 

som sker med stöd av sociallagstiftning är ofta den maximala vårdtiden tydligt 

fastställd, som t.ex. i svenska LVM. Psykiatrisk tvångsvård har oftare än 

sociallagstiftning en kortare vårdtid åtminstone gällande det första vårdbeslutet. 

Men i psykiatrisk tvångsvårdslagstiftning kan vårdtiden förlängas efter 

domstolsbeslut i princip hur många gånger som helst. I undantagsfall kan den 

alltså bli mycket lång. Med exempel från svenska LPT och LRV har Gerdner och 

Berglund (2011) visat att det finns personer, med missbruk eller beroende som 

huvudsaklig intagningsgrund, som vid institution tvångsvårdats under 

sammanhängande tider i många år. Vad som är orsaken till detta i dessa fall är inte 

känt, det kan finnas välgrundade skäl till långa vårdtider. Huvudpoängen här är 

att inte heller den psykiatriska lagtypen per automatik är någon garant för kortare 

vårdtider. Vårdtidens längd kan alltså inte heller förklara att de etiska 

diskussionerna främst rört tvångsvården inom sociallagstiftning. Om stater 

bedömer att det är ett etiskt dilemma att över huvud taget ha 

tvångsvårdslagstiftning, borde längden på densamma – särskilt utan ny 

domstolsprövning, men möjligen även med sådan – vara en väsentlig faktor.  

 Kritiken mot tvångsvård av personer med missbruks- eller beroendeproblem 

brukar också gälla att vården kränker de mänskliga rättigheterna. Frågan är om den 

kritiken har samma giltighet riktad mot alla tre lagtyperna? Grundtanken i de 

mänskliga rättigheterna är alla människors har lika värde som därmed skall 

tillförsäkras lika rättigheter enligt lag. Grundtanken speglas i principerna om 
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respekt för alla människors rätt till autonomi, dvs. att själva besluta om sina egna 

liv; för principen att minska lidande och skada, och att sträva efter att göra gott, 

dvs. öka människors välbefinnande; samt rättviseprincipen som säger att man skall 

hantera människor rättvist. Den sistnämnda inkluderar ett erkännande om att ta 

hänsyn till skillnader i sårbarhet, dvs. att särskilt skydda svaga och de mest utsatta.  

Uppenbart är att dessa olika principer kan komma i konflikt med varandra i olika 

situationer och att vi därför måste väga olika principer mot varandra. De olika 

etiska grundvalarna kan, som visats i Artikel I, skilja mellan de olika lagtyperna. 

Samtidigt anger författningarna olika sätt att göra sådana avvägningar. 

Straffrättslig tvångsvårdslagstiftning har vanligen en punitiv (bestraffande) eller 

korrektiv (tillrättaförande) grund. Psykiatrisk lagstiftning har vanligen 

presumerande grund (utifrån antagande om beslutsinkapabel patients intresse), 

preventiv grund (till skydd för annan eller samhället) och/eller paternalistisk 

grund (för patientens egen skull). Psykiatrisk lag täcker alltså fler olika typer av 

tänkbara situationer. Tvångsvården inom sociallagstiftning har vanligen en 

preventiv och/eller paternalistisk grundval. Som nämnts finns också den mer 

ovanliga formen homerisk grundval för tvångsvård, dvs. utifrån ett inledande 

samtycke som dock inte kan återtas. Utifrån en utilitaristisk utgångspunkt har 

filosofen Torbjörn Tännsjö (1999) argumenterat att det är möjligt att försvara 

straffrättslig tvångsvård (t.ex. korrektiv) då människor begått brott, presumerande 

tvångsvård då människor helt saknar beslutskapacitet, samt homerisk tvångsvård 

baserad på initialt samtycke – däremot inte preventiv tvångsvård som inte är 

baserat på begånget brott och inte heller paternalistisk tvångsvård till skydd för 

den enskilde som inte saknar beslutskapacitet. Men det finns andra tänkbara 

utgångspunkter för försvaret av tvingande insatser eller vård. Man kan hävda att 

samhället har ett särskilt ansvar för utsatta grupper. Den tanken, om samhällets 

ansvar, är den centrala etiska grundvalen i både preventiv och paternalistisk 

tvångsvård som ofta återfinns i sociallagstiftning. Den preventiva grunden i 

lagstiftning kan innefatta skydd för närstående, annan eller samhället, dvs. att 



P R V

andra individer eller värden behöver försvaras. Med svenska LVM som exempel 

kan ses att särskilt hänsyn har tagits till skyddet av närstående (främst barn och 

partner), där den missbrukande personen kan utgöra en fara för dem. 

Psykiatrilagstiftningen LPT inkluderar också skydd av ”annan” i vidare mening. 

En skillnad mellan dessa lagar kan sägas vara att LVM mer än LPT utgår från 

tanken om skydd för de närstående som särskilt sårbara. En paternalistisk etisk 

grundval gäller till skydd för den som själv missbrukar i de fall där personen 

bedöms som särskilt sårbar. Samtidigt bör noteras att beslutskapacitet inte är en 

helt dikotom företeelse, dvs. att en person besitter detta fullt ut eller ej. 

Beslutskapacitet kan graderas i termer av nedsatt förmåga. Nedsatt förmåga till 

egen beslutskapacitet för att hantera sitt liv kan förvärvas genom missbruk och 

beroende, t.ex. ohanterligt sug och kognitiva störningar i hjärnans frontalob, men 

också genom svår uppgivenhet och hopplöshet. Det behöver alltså inte bara handla 

om medvetslöshet eller akut psykos om en person brister i beslutskapacitet eller ej. 

Debatten om de olika etiska grundvalarnas för- och nackdelar kommer garanterat 

att fortsätta. I avhandlingen finns ingen anledning att ta ställning till förmån för 

någon inriktning, däremot är det intressant att notera hur de som 

tvångsomhändertagits enligt LVM, och huvudsakligen på paternalistisk grundval, 

själva upplevt tvånget. Runquist (2012) har nyligen i sin avhandling, där 

upprepade intervjuer gjorts med 80 personer intagna vid LVM-institutioner, visat 

att personernas motstånd mot tvånget förändrats över tid. Det initiala motståndet 

mot omhändertagandet var mycket stort men trots detta bedömde en 

överväldigande majoritet en tid senare att omhändertagandet varit befogat eller 

rent av räddat livet på dem. Samma omvärdering skedde även bland dem som inte 

lyckades leva nyktert och drogfritt efter vårdens avslutande.  

 När det gäller den etiska diskussionen har denna avhandling dels bidragit, i 

Artikel I-III, med att klargöra de centrala skillnaderna mellan lagtyperna och vad 

som ligger bakom dessa, och dels, i Artikel IV, hur lagarna anpassar sig till 

internationella konventioner om de mänskliga och civila rättigheterna. Finns det 
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möjligen här tydliga skillnader som kan förklara att tvångsvård med stöd av 

sociallagstiftning ifrågasätts mer än övriga lagtyper? Tvångsvård av personer med 

missbruks- eller beroendeproblem behöver inte nödvändigtvis stå i motsats till 

internationella traktat av nämnda slag. Alla människors rätt till god hälsa kan 

också inkludera rätten till vård för missbruks- eller beroendeproblem. Denna rätt 

kan således omfatta staters skyldighet att tillse att förutsättningarna för behandling 

av sjukdom finns, vilket i sin tur kan omfatta tvingande insatser. Staten kan 

således tillse att förutsättningar finns för att ge personer nödvändig behandling för 

sitt sjukdomstillstånd även när samtycke inte kan nås. Men att nationella 

tvångsvårdsslagar kan vara anpassade till internationella traktat behöver inte 

betyda att de är det. Det har observerats att det i Europa finns lagstiftning om 

tvångsvård för personer med missbruks- eller beroendeproblem där inte den 

enskildes juridiska och processuella rättigheter till fullo tillgodoses. Detta visades i 

Artikel IV där det också framgår att det inte finns några större skillnader mellan 

lagtyperna när det gäller brister i lagarnas förmåga att tillse individens rätt till 

frihet från olagliga frihetsberövanden. Undersökningen visade heller inga 

avgörande skillnader när det gäller de processuella rättigheter som de tilltalade 

skall försäkras. Därmed kan man knappast hävda att en lagtyp är mindre anpassad 

till de mänskliga rättigheterna än någon annan lagtyp.  

 Det område som däremot tydligt skiljer sig mellan lagtyperna är de kriterier 

som ligger till grund för vilka som kan vårdas med stöd av lagarna. Enligt 

straffrättslig lag döms, eller överlämnas till vård, brottslingar med klara 

missbruks- och beroendeproblem. Psykiatrisk lagstiftning gäller främst vid 

samsjuklighetsproblem och/eller vid fara för individen själv eller andra, medan 

social lag är inriktad på personer med svårt missbruk eller beroende och som 

därtill har vårdbehov och olika sårbarhetsfaktorer men där vård i annan form inte 

skulle komma till stånd. Lagtypernas kriterier skiljer alltså mellan personer med 

missbruksproblem som begår brott, de som utgör fara för samhället eller andra, 

och de som är mest vårdbehövande och utsatta av olika skäl. Nationell lag anger 
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således staternas ambitioner och prioriteringar, dvs. korrigering, skydd för individ 

och samhälle, eller till stöd för personer i trängande behov av vård. Frågan är 

vilken ambition och prioritering samhället bör ha vid vård utan samtycke för 

missbruks- och beroendeproblem? 

Avhandlingen bygger på egna insamlade data och på redan insamlad data från 

andra källor när det gäller lagar och andra data. De problem detta kan orsaka har 

redogjorts för och diskuterats under avsnittet Material och metod samt i 

metodavsnitten till vardera av de fyra artiklarna. En mer allmän reflektion är att 

det är svårt och komplicerat att jämföra länder och deras lagar. När det gäller de 

olika typer av länderkaraktäristika som använts i Artiklarna I och II har dessa ofta 

hämtats från nationella och internationella register. Problemet med sådana data är 

dels att det inte alltid finns tillgängliga uppgifter för de länder som är tilltänkta att 

studeras, vilket särskilt gäller för länder från den s.k. tredje världen, dels att 

sådana register kan innehålla data som är tidsmässigt inaktuell, dvs. inrapporterad 

något eller några år före det år som valts som utgångspunkt, och ibland är av 

skiftande kvalitet. I Artikel II vänds fokus mot de europeiska länderna, och 

därmed vidgas också möjligheten att få tillgång till mer precisa data, framförallt 

för EU-länderna. Organen inom EU producerar mängder med användbara 

sammanställningar, rapporter och statistik. Problem kan givetvis finnas även här, 

men är inte lika frekventa. Som tidigare visats har avsaknad av enstaka uppgifter 

för länder i vissa fall hanterats genom försiktiga och teoretiskt underbyggda 

imputationer, så att de data som finns kan användas i multivariata analyser utan 

stort bortfall. 

 När det gäller datainsamling om nationella lagar har inte heller detta varit 

helt utan problem. I Artikel III, trendanalysen, är de mer aktuella uppgifterna om 

nationell lag om tvångsvård mer fragmentariska utanför Europa, särskilt för de 

länder som tidigare räknats till den ”tredje världen”. Skillnaderna hanteras bland 
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annat genom att länder jämförs i olika uppsättningar (paneler) beroende på 

tillgången till data. För datainsamlingen om uppgifter om nationell lag om 

tvångsvård, artiklarna II, III och IV, har detta underlättats gällande EU-länderna 

genom att kontakt etablerades med EMCDDA och att tillstånd gavs för att 

använda dess nätverk av national focal points som respondenter. Ett redan 

upparbetat nätverk av insatta personer/myndigheter att vända sig till bör borga för 

hög kvalitet i enkätsvaren. För länder som ännu inte är EU-medlemmar 

adresserades i första hand de nationella myndigheterna direkt med förfrågan om 

att delta i studien. Samtidigt finns här anledning att fundera över eventuella 

oklarheter i vissa fall. Trots specifika instruktioner om att datainsamlingen gällde 

straffrättslig, social- och psykiatrisk lagstiftning med bäring på missbruk/beroende, 

så har ett par respondenter missat att rapportera det egna landets psykiatriska 

lagstiftning även när denna varit tillämplig. Möjliga orsaker till detta har tidigare 

diskuterats i avhandlingen. För de europeiska länder, som inte är medlemmar av 

eller kandidatländer till EU, har det varit en särskild utmaning att få tag på data 

gällande aktuell lagstiftning. Detta har särskilt gällt för de östeuropeiska länderna. 

För många mycket små länder, som Andorra, Monaco etc. har det inte varit 

möjligt. För flera länder har förfrågningar och mängder av påstötningar skett från 

min sida för att verifiera uppgifter, som t.ex. byggde på kunskap om tidigare 

nationell lag för det aktuella landet. I ett fall var en svensk ambassad mig 

behjälplig att översätta min förfrågan till landets språk och därefter överlämna den 

via en officiell hemställan hos landets hälsoministerium. Den svenska ambassaden 

menade att det var nödvändigt att gå den mycket byråkratiska vägen för att få den 

aktuella myndigheten att svara på någonting överhuvudtaget. Tyvärr inkom, trots 

ambassadens och mina ansträngningar, aldrig något svar från just det landet. 

 Naturligtvis vore det mest optimalt om alla världens länder kunde inkluderas 

i en studie av det här slaget för att ge en total överblick av den lagstiftning som 

gäller tvångsvård av personer med missbruks- eller beroendeproblemen i världen 

idag. Men de problem med registerdata som påtalats och att inte offentlighets-
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principen råder i alla länder gör att detta nog är mycket svårt att åstadkomma. I 

den senaste rapporten från WHO (Room 2011), där lagstiftning av det slag som 

undersöks i avhandlingen kort refereras till, anges att olika begränsningar i 

datainsamlingen resulterade i en svarsprocent på 76 procent av medlemsländerna. 

Vissa frågor i WHO:s enkät har också markerats i rapporten som frågor med 

särskilt låg svarsfrekvens. Detta till trots att särskilda national focal points hade 

utsetts av varje land inför WHO: s undersökning. 

 Inför de olika delstudierna som ingå i avhandlingen har stora ansträngningar 

gjorts för att komma över valida och reliabla data. Där begränsningar har funnits 

har detta hanterats genom noggranna överväganden. Avhandlingens resultat får 

därför sägas vila på en empirisk grund med acceptabel tillförlitlighet. 

Området lagstiftning om tvångsvård för personer med missbruks- eller 

beroendeproblem behöver fortsätta följas.  

Dels behövs fortsatta studier om hur lagarna anpassar sig till mänskliga och civila 

rättigheter, även utanför Europa. Fokus bör både riktas mot rätten till hälsa och 

socialt skydd och den enskildes tillförsäkrande av juridiska rättigheter. Detta bör 

även vara en uppgift för de FN-organ och de regionala organ som utfärdat traktat 

om dessa rättigheter.  

Dels behövs studier med individdata om hur personer med olika problemprofiler 

hanteras i olika lagtyper. Sådana studier kommer inte kunna göras med samma 

breda internationella ansats, men tvärkulturella studier med utvalda länder bör 

kunna genomföras. Här är också viktigt med brukarstudier som fångar upp de 

tvångsvårdades upplevelser. På det sistnämnda området finns dock många 

svenska studier, senast avhandlingen av Runquist (2012) som nämnts. 

Dels behövs mer systematiska studier om vårdinnehåll i olika länder och i olika 

lagsystem i samma länder. Som de inledande vinjetterna antyder kan dessa skillnader 
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vara enorma. Även i Sverige och andra nordiska länder saknas studier om 

tvångsvård inom den psykiatriska vården trots att denna är mer frekvent. 

Förhållandet kan också gälla fler länder, där det finns en omedvetenhet om denna 

praxis.  

Dels behövs fortsatt också fler studier om utfall och resultat av vården, även då 

denna sker utan samtycke. Idag är den typen av studier oftast begränsade till 

några få länder (främst USA, Canada, och Sverige, se Gerdner & Berglund 2011). 

Det möter särskilda svårigheter eftersom denna typ av studier av etiska skäl sällan 

kan genomföras med randomiserade kontrollgrupper, och då de kontrollgrupper 

som istället används sällan är fullt jämförbara.  

Tvångsvård vid missbruk finns i de flesta länder runt om i världen, antingen inom 

straffrätt, eller förvaltningsrätt (social och/eller psykiatrisk). Valet av lagtyp för 

tvångsvård speglar olika välfärdsnivå och välfärdspolitisk inriktning, erfarenheter 

av alkohol- och drogepidemier och historisk erfarenhet av folkrörelser för att 

hantera dessa. Det finns främst sedan millennieskiftet en tendens att tvångsvård 

enligt speciell förvaltningsrätt minskar i världen och att tvångsvård enligt 

straffrättslig lagstiftning ökar. Detta har stor betydelse för vilka som faktiskt får 

vård, eftersom lagarna har olika kriterier. Tvångsvård kan vara förenlig med 

mänskliga och civila rättigheter, men är inte alltid det. Det är således viktigt att 

socialt arbete, och andra discipliner, fortsätter följa lagstiftning som rör en av de 

utsatta grupperna i vårt samhälle, personer med missbruks- eller beroendeproblem 

som till följd av stora problem är i behov av vård, men där denna inte kan 

genomföras med samtycke. 
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