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Förord 

Vi skulle vilja inleda denna uppsats med att tacka våra respondenter för deras hjälp med att 

möjliggöra denna studie. Utan era svar, både från frågeformuläret och intervjuerna, hade 

detta aldrig gått. Vi vill även tillägna ett varmt tack till vår stöttande och pedagogiska 

handledare Sofie Karlsson. Du har på ett mycket bra sätt guidat oss genom denna uppsats 

och lett oss in på rätt väg om vi råkat glida i fel riktning. Ett annat enormt stöd har vi fått 

från vänner och familj som stöttat och peppat oss under hela processen. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för att vi har samarbetat bra och kunnat diskutera 

varje moment under arbetets gång utan att bli osams för att i slutändan komma varandra 

närmare än någonsin. 



	  

Abstract 

Personer med missbruksproblematik är en utsatt grupp och antalet personer som 

omhändertas enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) ökar. Det är 

socialsekreterarna inom socialtjänsten som utreder om behovet av tvångsvård enligt LVM 

föreligger. Tidigare forskning visar att socialsekreterarna ställs inför ett etiskt dilemma då 

de besitter makten att ta ifrån en människa sin rätt till självbestämmande samtidigt som de 

representerar en hjälpande hand för individen. Denna studie fokuserar på 4§ 3p b LVM 

som är ett kriterium i lagen för att kunna omhänderta personer med viss 

missbruksproblematik utifrån om personen löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv. Detta 

för att kunna bereda vård utifrån sociala aspekter. Studiens syfte är att få djupare förståelse 

för hur tolkningsutrymmet och bedömningen av LVM 4§ 3p b kan komma till uttryck, 

samt hur socialsekreterare påverkas av sina tidigare erfarenheter och sin arbetssituation när 

de resonerar kring och motiverar sina bedömningar. I studien har vi använt oss av ett 

egenkomponerat frågeformulär som bygger på en vinjett samt uppföljande 

telefonintervjuer. Studien visar att socialsekreterare blir påverkade av sina tidigare 

erfarenheter och sin arbetssituation vilket leder till att de bedömer olika. Studien visar även 

att andra faktorer kan påverka socialsekreterarnas utredningsarbete när det gäller LVM.
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1.	  Inledning 

1.1	  Bakgrund	  och	  problemformulering	  

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2013) omhändertas hundratals personer enligt LVM, 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (SFS 1988:870), varje år men under år 2014 

fattade förvaltningsrätterna i Sverige beslut om vård enligt LVM för över 1000 personer 

(Socialstyrelsen, 2015) vilket tyder på att antalet omhändertaganden enligt LVM ökar. 

Detta skiljer sig från frivillig institutionsvård där statistik från Socialstyrelsen (ibid) visar 

att antalet personer som på frivillig väg får behandling på institutioner minskar. 

Tvångsvård innebär att individen berövas sin frihet och sin rätt till självbestämmande. För 

att minimera ingreppet och dess konsekvenser måste tvångsvården därför vara noga 

reglerad juridiskt (SiS, 2014). 

 

I diskussioner inför tvingande lagar och regler är det viktigt att dessa är så pass generella 

att de i största möjliga mån täcker situationer där tvångsvård är nödvändigt (Gustafsson, 

2001). Samtidigt får inte bestämmelserna vara allt för generella. Av rättssäkerhet för den 

enskilde måste tvångsvårdslagstiftning även utformas på ett så pass konkret sätt att man 

inte riskerar att subjektiva bedömningar och tolkningar av lagen påverkar utgången (ibid). 

Lagen bör därför ha en enhetlig utformning så att liknande fall ska bedömas lika men då 

lagen samtidigt måste ha en generell karaktär kan det uppstå osäkerhet i tolkningen av 

lagen för socialsekreterarna vilket kan leda till att liknande fall ändå bedöms olika 

(Tännsjö, 1995). 

 

Att tolka LVM och utreda om behovet av tvångsomhändertagande föreligger är i det första 

skedet socialsekreterarna inom socialtjänstens uppgift (SiS, 2014). Hur tidigare 

erfarenheter och kunskaper tillämpas av socialsekreterarna, deras arbetssituation och den 

maktposition de innehar samt lagens tolkningsutrymme är några element som kan påverka 

hur socialsekreterarna resonerar kring och motiverar beslutsfattande vid utredningsarbete 

(Gustafsson, 2001; Johnsson, 2006; Lipsky, 2010; Nordlander, 2006; Svensson, 2005; 

Svensson, Johansson & Laanemets, 2008; Tännsjö, 1995). Ovanstående element i 

kombination med varandra kan påverka socialsekreterarnas beslutsfattande av tvångsvård 

enligt LVM. I vår uppsats har vi därför tittat på hur tolkningsutrymmet och bedömningar 

utifrån LVM påverkas av socialsekreterarnas tidigare erfarenheter och kunskaper, deras 
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arbetssituation, maktposition samt deras ansvar. Detta för att undersöka om 

socialsekreterarnas bedömningar ser olika ut och om de resonerar kring och tillämpar lagen 

på olika sätt. 	  

1.2	  Syfte	  &	  frågeställningar	  

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för hur tolkningsutrymmet och 

bedömningen av LVM 4§ 3p b kan komma till uttryck, samt hur socialsekreterare 

resonerar kring och motiverar sina bedömningar utifrån tidigare erfarenheter och 

arbetssituation. 

 

De frågeställningar som vi kommer att besvara med hjälp av studien är: 

 

1. På vilka sätt beskriver socialsekreterarna att de tillämpar LVM 4§ 3 p b? 

2. Hur beskriver socialsekreterarna att deras arbetssituation, utifrån deras makt och 

ansvar, samt deras tidigare erfarenheter påverkar bedömningen av tvångsvård enligt 

LVM 4§ 3p b? 

3. Vilka andra faktorer beskriver socialsekreterarna kan påverka deras tolkningar och 

bedömningar av behovet av tvångsvård enligt LVM 4§ 3p b? 

1.3	  Centrala	  begrepp 

I det här avsnittet redogör vi för olika begrepp som används i uppsatsen som vi anser kan 

behöva ett visst tydliggörande. Vi förklarar både varför vi valt just dessa begrepp samt dess 

betydelse och användning i uppsatsen. De begrepp som redogörs är; Personer med 

missbruksproblematik, Arbetssituation samt Erfarenheter. 

 

Personer med missbruksproblematik - I denna uppsats har vi inte använt oss av begreppet 

Missbrukare trots att begreppet används både i lagen och av många av våra referenser. Vi 

har istället använt oss av benämningen personer med missbruksproblematik eftersom det är 

en benämning som lyfter bort fokus på problematiken från identiteten och istället lyfter 

fram personen. Även om studien inte fokuserar på personer med missbruksproblematik så 

omnämns de av bland annat våra källor och i lagrummen och därför anser vi att när de väl 

nämns ämnar vi att göra detta på ett etiskt korrekt sätt. 
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Arbetssituation - Begreppet avser i denna uppsats hur respondenternas arbete med 

bedömning och tolkning utifrån lagen ser ut, om de exempelvis arbetar självständigt eller i 

grupp. 

 

Erfarenheter - Begreppet avser i denna uppsats den tidigare kunskap som respondenterna 

besitter i form av exempelvis arbetslivserfarenhet och utbildning inom området som 

Nordlander (2006) poängterar är av vikt vid utredningsarbete. Det vi ville se var om och i 

så fall hur denna tidigare kunskap (erfarenhet) påverkade respondenternas sätt att bedöma 

och tolka LVM. 
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2.	  Forskningsområde,	  kunskapsläge	  och	  teoretisk	  kunskapsram	  

I det här avsnittet redogör vi för hur tvångsvårdslagstiftningen, utifrån 

missbruksproblematik i Sverige, har utvecklats genom åren, hur den ser ut idag, samt 

presentera hur tolkningsutrymmet och handlingsutrymmet ser ut inom LVM. Vi redogör 

även för hur kunskapsläget ser ut när det gäller socialsekreterarnas maktposition och 

kunskapsanvändning. 

2.1	  Tvångsvårdslagstiftning	  -‐	  historia 

Tvångsvård utifrån missbruksproblematik innebär att man enligt lag ska placera personer 

med viss problematik i vård eller behandling oavsett om personen i fråga samtycker till 

detta eller ej, det vill säga att personerna inte har något lagligt val om att acceptera eller 

slutföra vårdprogrammet (Israelsson, Nordlöf & Gerdner, 2015). Den första lagen gällande 

vård av personer med missbruksproblematik i Sverige stiftades år 1913 SFS 1913:102 Lag 

om behandling av alkoholister. Denna lag reviderades sedan ett flertal gånger och år 1954 

ersattes den av SFS 1954:579 Nykterhetsvårdslag (NvL). Dessa första tvångsvårdslagar 

hade en övervägande betoning på samhällsskyddet då man menade att personer med 

missbruksproblematik snyltade på samhällets resurser genom att ligga socialvården och 

fattigvården till last (Christophs, 2002; Runquist, 2012). Dessutom omfattades endast 

personer med alkoholmissbruk (ibid). NvL upphävdes dock första januari 1982, ett år efter 

att SFS 1981:1243 Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) stiftades. I och med 

denna lag blev det nu möjligt att även omhänderta personer utifrån narkotikamissbruk och 

skyddet för individen betonades mer då samhällsskyddet stått i fokus tidigare (Christophs, 

2002; Gustafsson, 2005; Runquist, 2012). Men även 1981 års LVM upphävdes, första 

januari år 1989 då SFS 1988:870 med samma namn trädde ikraft. En stor förändring 

mellan 1981 och 1988 års LVM var att i den tidigare versionen fick samhället ingripa med 

tvångsvård men efter revideringen var samhället skyldiga att ingripa med tvångsvård för 

personer med viss missbruksproblematik (Prop. 1987/88:147). På grund av att 

skyldigheten betonades blev det tydligt att det enligt LVM inte är acceptabelt från	  

samhällets	  sida att avstå från att	  ansöka och besluta om tvångsvård när behov föreligger 

genom att exempelvis ta hänsyn till bristande ekonomiska resurser (ibid). I förarbeten till 

1988 års LVM ansågs att det fanns ett behov av en social indikation och grunderna för att 

kunna bereda en missbrukare tvångsvård behövde därför kompletteras. Man behövde ta 
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sikte på missbrukets sociala skadeverkningar och därför lades den sociala indikationen till, 

alltså 4§ 3p b, i 1988 års LVM (ibid). 

2.2	  Tvångsvårdslagstiftning	  -‐	  tre	  huvudtyper 

Syftet med nationella lagar om tvångsvård utifrån missbruksproblematik är olika och det 

finns tre huvudtyper av tvångsvårdslagstiftning; Straffrättslig lagstiftning, Psykiatrisk 

lagstiftning och Sociallagstiftning (Israelsson, 2013). Straffrättslig tvångsvårdslagstiftning 

syftar till lagar där personer med missbruks- eller beroendeproblematik blir dömda till vård 

på grund av brott som personen begått. Därför är denna typ av tvångsvård alltså 

bestraffande i sin karaktär (ibid).  

 

Vård utifrån psykiatrisk tvångsvårdslagstiftning kan tillämpas för personer med 

missbruksproblematik som till följd av psykisk ohälsa saknar beslutskapacitet och om det 

kan antas att personen hade accepterat vården om denne hade haft sin beslutskapacitet i 

behåll. Vård för missbruket kan också tillämpas om personen utifrån psykisk ohälsa kan 

vålla skada för sig själv eller andra (Israelsson, 2013). 
 

Tvångsvård i enlighet med sociallagstiftning ser olika ut i olika stater men relateras till de 

sociala skyddsnät som finns i samhället. Det kan handla om att å ena sidan skydda 

personen från att skada sig själv och att å andra sidan att skydda samhället från personen. 

LVM är ett exempel på tvångsvård inom sociallagstiftning i Sverige och denna lag reglerar 

skyddet för den enskilde samtidigt som den också ska motverka att utomstående kommer 

till skada på grund av missbruksproblematiken (Israelsson, 2013). 

2.3	  Tillämpning	  av	  LVM 

LVM är en tvångsvårdslagstiftning som är ett komplement till SoL, Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453), och tillämpas där vårdbehov finns men samtycke till vården inte ges 

(Christophs, 2002; Gustafsson, 2005; Svensson 2012). LVM omfattar vuxna personer 

(över 18 år) med viss missbruksproblematik som inte tar emot hjälp på frivillig väg (SFS 

1988:870). Beslut om tvångsvård enligt LVM fattas av förvaltningsrätten efter ansökan 

från socialnämnden som baseras på socialtjänstens utredning (SiS, 2014). Men även 

socialnämnden kan emellertid vara beslutsfattare vid ärenden om tvångsåtgärder. Då 

handlar det om beslut om omedelbara omhändertaganden som socialnämnden tvingas att 

besluta om eftersom ställningstagandet från förvaltningsrätten inte kan avvaktas. Beslutet 
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måste dock underställas förvaltningsrätten inom en viss tid för att kontrollera att beslutet 

fattades på korrekta grunder (ibid). 

 

Då LVM är en tvingande lag finns det reglerat vissa kriterier som måste uppfyllas för att 

förvaltningsrätten, och i vissa fall socialnämnden, ska kunna bereda vård för en person som 

inte ger sitt samtycke till detta. De kriterier som måste uppfyllas finns reglerat i 4§ LVM 

(SFS 1988:870); 

 

“4§ Tvångsvård skall beslutas om, 

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

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

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

sätt, och 

3. han eller hon till följd av missbruket 

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

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

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

2.4	  LVM	  -‐	  tolkningsutrymme 

LVM har tidigare blivit kritiserad för att inte ha några tydliga riktlinjer för hur man ska 

tillämpa och arbeta med tvångsvård av personer med missbruksproblematik (Billinger, 

2000; Gustafsson, 2001). Billinger (2000) kallar arbetet med LVM för en pionjärinsats och 

ett utvecklingsarbete där lagen ger stort spelrum för utveckling av metoder för 

tvångsvårdens arbete. I Gustafssons avhandling (2001) har författaren funnit att rekvisiten i 

LVM är utformade så att de har gett utrymme för olika tolkningar och olika 

rättstillämpningar, bland annat på grund av att begreppen i rekvisiten inte har en enskild 

definition. Om vi exempelvis ser till användningen av begreppet missbruk i LVM och hur 

det påverkar socialsekreterarnas bedömningsarbete så för Arlebrink (2005) en diskussion 

kring hur detta påverkar tolkningen av lagen. Han menar att missbruk i juridisk mening 

inte har någon legal och entydig definition vilket leder till att socialnämnder bedömer 

olika. Detta betyder alltså att en person i ett visst område kan bli tvångsomhändertagen 

men om denne hade bott i ett annat område hade han/hon kanske inte ens blivit föremål för 

utredning om behovet av tvångsvård (ibid). Detta resulterar i att den hjälpsökande riskerar 

att utsättas för rättsförluster och illegitimt tvång (Jacobsson, 2006) 
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LVM 4§ innehåller en generalindikation och tre specialindikationer; hälsoindikationen, 

den sociala indikationen och skadeindikationen (SFS 1988:870). Generalindikationen och 

en av specialindikationerna måste vara uppfylld för att vård enligt LVM ska kunna 

tillämpas (ibid). Generalindikationen innehåller krav på ett fortgående missbruk och ett 

behov av vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom tvångsvård (Gustafsson, 

2001).  I vår studie har vi fokuserat på den andra specialindikationen, den sociala 

indikationen. Gustafsson (ibid) beskriver att den sociala indikationen är tänkt att användas 

för personer med missbruksproblematik som är unga men som fyllt 21 år och inte kan få 

vård enligt LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS 1990:52). Den 

sociala indikationen är skapad för att kunna bryta en destruktiv utveckling i ett tidigt 

stadium, innan en persons fysiska och psykiska hälsa blivit skadad till följd av ett missbruk 

(Prop. 1987/88:147). Dock kan den sociala indikationen inte endast tillämpas och användas 

för yngre människor som har missbruksproblematik. Gällande bedömningar av en äldre 

målgrupp kan den användas av andra anledningar än att bryta en destruktiv utveckling 

(Gustafsson, 2001). För äldre personer med missbruksproblematik kan den sociala 

indikationen användas för att personen ska få vård och eventuellt kunna rädda de få 

anknytningar denne har genom relationer till andra, arbetsmarknaden och egen bostad. 

Situationen behöver nödvändigtvis inte innefatta en risk för att personen med 

missbruksproblematik ska bli social utslagen eftersom det redan kan ha hänt en äldre 

person. (Prop. 1987/88:147). 
 

Gustafsson (2001) har presenterat rättsfall som visar att olika domstolar har bedömt olika 

fast fallen har varit liknande i sak beroende på hur de har tolkat situationen och den sociala 

aspekten hos personen med missbruksproblematik. I en del domar har man bedömt att den 

sociala indikationen kan användas för att motivera tvångsvård enligt LVM trots att en 

person med missbruksproblematik redan blivit socialt utslagen genom att förlora jobbet 

eller förstört sociala relationer i sin omgivning (Gustafsson, 2001). I andra domar har man 

bedömt att det inte går att använda sig av den sociala indikationen i LVM 4§ om det visat 

sig att den sociala utslagenheten redan skett och det inte finns någon risk för att det ska 

hända längre (ibid). Anledningen till att detta rekvisit generellt sett kan ge utrymme för 

varierande tolkningar och tillämpningar beror på att varje persons sociala liv är unikt och 

varierande i sig (ibid). Element som påverkar hur man tolkat och tillämpat denna 

indikation i lagen beror på om personen med missbruksproblematik är man eller kvinna, 
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hur gammal personen är och om denne har kvar social förankring till omgivningen eller ej 

(ibid).  

2.5	  Socialtjänstens	  ansvar	  

Som framgår av SoL ska socialtjänsten vila på en solidarisk och demokratisk grund och 

arbeta för allas rätt till trygghet, lika värde och rätt till vård och omsorg (SFS 2001:453). 

De insatser som socialtjänsten tillämpar ska vara av god kvalité som fortlöpande ska säkras 

och utvecklas och verksamheten ska även bygga på respekt för människors rätt till 

självbestämmande och integritet. Ansvaret som socialtjänsten har för samhällets 

medborgare sträcker sig över både en strukturell och en individuell nivå. Man ska både 

verka för att skapa en god samhällsmiljö samtidigt som individernas rätt till bostad, 

försörjning och utbildning ska främjas (ibid). Vad gäller ansvaret vid just 

missbruksproblematik så ska socialtjänsten “...aktivt sörja för att den enskilde 

missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån 

missbruket” (SFS 2001:453, 5 kap 9§). Detta sker genom socialtjänstens preventiva arbete 

att motverka utvecklandet av missbruk och beroende. Bland annat arbetar man med att 

delge information och kunskaper till myndigheter, grupper och individer om de 

skadeverkningar som följer med missbruket samt den hjälp som finns att få för personer 

med missbruksproblematik (SFS 2001:453). Socialtjänsten arbetar även reaktivt genom att 

erbjuda olika former av hem som är avsedda att hjälpa personer som redan har viss 

missbruksproblematik, så kallade LVM-hem samt LVM-hem som är anpassade efter 

speciella behov, till exempel extra tillsyn (SFS 1988:870). Som tidigare nämnts är det 

socialsekreterarnas uppgift att föreslå att en LVM-utredning bör inledas samt att 

genomföra utredningen som bedömer om behovet av vård föreligger (SiS, 2014).  

2.6	  Maktteori	   -‐Maktens	  olika	  sidor;	  att	  ha	  den,	  utsättas	   för	  den	  och	  medlingen	  

mellan	  makt	  och	  ansvar 

Makt är inget vi skapar eller gör utan den existerar överallt i vårt samhälle, dock i olika 

former. Makt finns i relationer och uppmärksammas först när vi väljer att konfrontera den 

och upptäcka den (Börjesson och Rehn, 2011). Som Börjesson och Rehn (ibid) förklarar 

utifrån Foucaults teorier om makt så är vi bundna till den eftersom det finns ett 

maktnätverk omkring oss, i både positiv och negativ bemärkelse. De menar att vi alla är 

bundna till någon slags makt genom att man antingen blir utsatt för den eller använder sig 

av den. Att bli utsatt för makt kan neka en person att exempelvis nyttja sin rätt till 
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självbestämmande, vilket sker vid tillämpning av tvångsvård. Att istället använda sig av 

makt kan resultera i att en människa, som inte är i stånd att hjälpa sig själv, kan få hjälp 

från andra (ibid). 

 

Socialsekreterare faller in under det som Lipsky (2010) benämner som street-level 

bureaucracy, som översatt till svenska blir gräsrotsbyråkrati. Som gräsrotsbyråkrat arbetar 

och “medlar” socialsekreteraren mellan myndigheter och medborgare. Gräsrotsbyråkrati 

som teori står för att socialsekreteraren hanterar de skyldigheter, rättigheter och 

möjligheter som åligger staten och myndigheterna samtidigt som medborgarnas bästa ska 

främjas (ibid). Detta leder till att socialsekreterarna kan hamna i en utsatt och komplex sits 

där han eller hon blir förmedlare av olika intressen (ibid). I denna roll som gräsrotsbyråkrat 

ingår också en viss maktposition för socialsekreterarna gentemot medborgarna. Svensson 

(2005) menar att socialsekreterarna ställs inför ett etiskt och moraliskt dilemma rörande 

rätten att tolka och bedöma en människas behov och livssituation. Socialsekreteraren 

representerar en organisation som besitter makten att ta ifrån en människa sin rätt till 

självbestämmande samtidigt som socialsekreteraren och organisationen representerar en 

hjälpande hand för individen. 

 

Utifrån detta ansåg vi att det var av stort intresse att analysera det insamlade materialet 

utifrån makt och rollen som gräsrotsbyråkrat för att se hur socialsekreterarna förhåller sig 

till och påverkas av dessa maktaspekter i sitt arbete med att bedöma behovet av vård enligt 

LVM.  

2.7	  Kunskapsanvändning-‐	  Tillämpningen	  av	  tidigare	  erfarenheters	  påverkan  

Att med hjälp av erfarenhet som någon form av vägledning fatta beslut är inte bara en 

definierad egenskap hos mänskligt beteende, det är också en grundläggande del i ens 

yrkesutövning (Rosen, 1994). Vikten av kunskap och dess tillämpning är en aspekt som på 

senare tid fått mer uppmärksamhet i forskning inom socialt arbete (Nordlander, 2006) och 

det har poängterats att en specialiserad kunskapsbas i socialt arbete är viktigt för att kunna 

upprätthålla status och trovärdighet (Höjer & Dellgran, 2013). Men samtidigt som tidigare 

kunskaper och erfarenheter är viktiga inom socialt arbete kan det också påverka 

socialsekreterarnas beslutsfattande (Nordlander, 2006; Svensson, Johansson & Laanemets, 

2008). Svensson, Johansson och Laanemets (2008) menar att socialt arbete bland annat 

präglas av kontinuerlig improvisation där så kallade tysta kunskaper som “personlig 
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kompetens” spelar en viktig roll. Detta ses som någon form av privat och personlig 

kunskap som är olika hos alla och som tillämpas på olika sätt (ibid).  
 

Nordlander (2006) har presenterat fyra kategorier av hur man använder kunskap och hur 

man resonerar och motiverar beslut som socialsekreterare. Första kategorin kallas 

kunskapsanvändning i form av teoretisk reflektion och beskrivs som en naiv teoretisk 

slutledning där socialsekreterare drar slutsatser från lösa resonemang kring en individs 

situation. Den andra kategorin som presenteras är återhållsam kunskapsredogörelse och 

innebär att man inte redogör för vilka kunskaper som lett fram till beslut utan de har utgått 

från nära beskrivningar av individers situation. Nästa kategori är normativ 

kunskapsanvändning och syftar till att socialsekreterare kan göra bedömningar utifrån 

normer och värderingar som är accepterade av samhället. Sista kategorin som presenterats 

av Nordlander (ibid) är instrumentell kunskapsanvändning och innebär att 

socialsekreterarna redogör för sin kunskap utifrån en framtida situation eller beslut istället 

för att relatera till den aktuella situationen. Nordlander (ibid) poängterar även att hur man 

tillämpar kunskap och tidigare erfarenheter skiljer sig åt mellan socialsekreterare vilket kan 

bero på inom vilken verksamhet dessa tillämpas i eller om de tillämpas på en strukturell 

eller individuell nivå. Vi fann det intressant att analysera vårt insamlade material utifrån 

tidigare kunskapers och erfarenheters påverkan då vår studie vilar på ett hermeneutiskt 

synsätt (se 3.1 Vetenskapsteoretiskt övervägande) som poängterar att analyser ska se till 

helheten och hur kontexten kan påverka ens handlingar (Grønmo, 2006).
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3.	  Metod 

3.1	  Vetenskapsteoretiskt	  övervägande 

I vår uppsats har vi tolkat och analyserat respondenternas sätt att resonera kring och 

motivera beslutsfattandet vid LVM 4§ 3p b, samt hur de påverkats av tolkningsutrymmet i 

denna lag. Vi valde därför att ha en hermeneutisk ansats för vår studie. Inom 

hermeneutiken lägger forskare stor vikt vid sina egna tolkningar och uppfattningar av de 

studerades handlingar och innebörden av dessa (Grønmo, 2006). Hermeneutiken förutsätter 

också att forskaren i sina analyser ser till helheten; att aktörernas handlingar påverkas av 

kontexten där handlingen utförs (ibid.). Vi valde att ta med egenskaper från 

socialsekreterarnas kontext så som arbetssituation och tidigare erfarenheter/kunskaper som 

kan påverka deras sätt att handla och resonera. Utifrån detta valde vi att låta vår uppsats 

vila på en hermeneutisk grund. Vår ontologiska ståndpunkt och infallsvinkel till denna 

uppsats har sin grund i konstruktionismen vilken i sin tur är sprungen ur hermeneutiken 

(Bryman, 2011). Bryman (ibid) beskriver två olika synsätt av konstruktionism. Ena 

synsättet innebär att sociala företeelser och kategorier inte endast genereras via socialt 

samspel, de förekommer även i ett tillfälle av ständig förändring. Det andra synsättet av 

konstruktionismen ser på den sociala världen som en kontext som kan uppfattas och därför 

också beskrivas på flera olika sätt (ibid). Det är just det här andra synsättet som vi tänker 

använda oss av i vår uppsats. Detta eftersom vi inte har för avsikt att förmedla en absolut 

och slutgiltig sanning om verkligheten utan visa på dess tolkningsbarhet, precis som det 

andra synsättet av konstruktionismen gör. 

 

Genom en kvalitativ ansats i studien kan vi på ett fördjupande sätt undersöka hur 

socialsekreterare resonerar kring och motiverar beslutsfattandet utifrån tidigare 

erfarenheter och arbetssituation vid tvångsomhändertagande utifrån LVM 4§ 3p b och hur 

de påverkas av det tolkningsutrymme som lagen ger. Att vi har ett kvalitativt perspektiv 

har hjälpt oss att få fördjupade kunskaper om socialsekreterares egna uppfattningar om 

beslutsfattandet som vi sedan jämförde och ställde mot varandra för att påvisa och 

analysera skillnader och mönster mellan socialsekreterarna. Vid själva datainsamlingen 

genomförde vi en vinjettstudie och använde oss av ett egenkomponerat frågeformulär som 

har en semistrukturerad form med öppna frågor samt en vinjett. Vi använde oss även av 

uppföljande semistrukturerade telefonintervjuer för de respondenter som var villiga att 

delta i dessa. Detta gav oss tillfälle att ställa följdfrågor till de svar som vi fått i 
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frågeformulären och kunde vi reda ut oklarheter om respondenternas bedömningar samt att 

respondenterna kunde förtydliga sina svar. 

3.2	  Insamlingsmetod	  

I vår undersökning har vi använt oss av en vinjettstudie som skickades ut via ett 

frågeformulär (se Bilaga 2) som skulle besvaras inom en viss tidsram. Genom att utforma 

ett kort frågeformulär med korta inledande frågor, en vinjett med öppna följdfrågor samt 

ge tydliga instruktioner ökar man respondenternas vilja att delta i studien (Bryman, 2011). 

Anledningen till att frågeformuläret är baserat på en vinjett är på grund av att det passade 

syftet med studien bra. Att socialsekreterarna fick ett “fall” som de kunde utgå ifrån ledde 

till att vi på ett tydligare sätt kunde se respondenternas resonemang samt att det 

underlättade för respondenterna att på ett lite mer naturligt sätt föra en diskussion kring hur 

de bedömde utifrån LVM. På så vis blev dataunderlaget från frågeformuläret bra och 

intressant att analysera. 

 

Efter att vi analyserat svaren från vinjettstudien valde vi ut ett antal respondenter för 

uppföljande telefonintervjuer av de som givit sitt medgivande till detta. Detta urval skedde 

baserat på respondenternas svar från vinjettstudien beroende på om de fört ett intressant 

resonemang i sina bedömningar som väckt funderingar hos oss. Respektive telefonintervju 

var cirka 30 minuter lång och utgick från vår intervjuguide (se bilaga 3) samt följdfrågor 

från svaren på frågeformuläret.  

 

Att vi valde att använda oss av en vinjettstudie och att komplettera den med uppföljande 

telefonintervjuer visade sig ha flera fördelar. Att vi använde just dessa två typer av 

insamlingsmetoder istället för enbart intervjuer på plats har sparat både tid och pengar i vår 

administreringsprocesses. I och med att man inte behöver resa till en mötesplats för 

intervjuer så sparas tid och pengar för intervjuaren samt personen som blir intervjuad. 

Människor som svarar på frågor i frågeformulär har enligt Bryman (2011) en större 

tendens att dela med sig av saker som de eventuellt skulle ha undvikit att svara på i en 

intervju på plats. Fördelarna som vi sett med att ändå genomföra intervjuer via telefon var 

att vårt dataunderlag till analysen blivit än djupare och bredare och analysen har därför 

också kunnat generera i nya kunskaper. Eftersom deltagandet vid telefonintervjuerna var 

frivilligt och respondenterna fick svara på om de ville genomföra en intervju genom 

frågeformuläret och inte fick förfrågan direkt från oss anser vi att de gavs möjlighet att 



	  
13	  

känna efter om de verkligen ville delta eller ej. Att de först fick svara på frågor genom ett 

frågeformulär kunde även väcka ett intresse att delta vid uppföljande intervjuer då det 

kanske blev tydligare vad studiens syfte var. En annan fördel med att göra kortare 

uppföljande telefonintervjuer istället för intervjuer på plats är att möjligheterna att 

respondenterna både vill och kan delta ökar då dessa typer av intervjuer inte är lika 

tidskrävande och omfattande som en vanlig intervju (ibid).   

 

När vi samlade in material om tidigare forskning, teoretiska överväganden och övrig 

information har vi använt oss av databaser som finns på Mittuniversitetets biblioteks 

hemsida. De databaser vi använt oss av är: Infotorg Juridik, Proquest Social Science, 

DIVA; Digitala vetenskapliga arkivet samt Primo. När vi har sökt i databaserna efter 

böcker eller artiklar har vi sökt efter både svensk och engelsk litteratur för att få så stort 

antal träffar som möjligt. En del källor har vi hittat genom att vi först har hittat källor som 

hänvisat till den primära källan. 

3.3	  Utformning	  av	  frågeformulär	  och	  intervjuguide	  

Frågeformuläret har en semistrukturerad form med öppna frågor som bygger på en vinjett 

(se bilaga 2). Det består av totalt tio frågor där det finns möjlighet för respondenterna att 

utveckla sina svar. Eftersom vi har en kvalitativ inriktning på vår uppsats var det viktigt att 

vi ställde frågor där respondenterna hade möjlighet att svara öppet och med egna ord. Detta 

bidrog till att vi fick ett gott material att analysera om hur de resonerar, tänker och 

reflekterar vilket man, bland annat, siktar på inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011). 
 

Det frågeformulär som vi skickade ut innehöll alltså tio frågor och en vinjett, det vill säga 

en fallbeskrivning. De inledande frågorna i formuläret var vilken kommun de arbetade i, 

vilken erfarenhet de hade av arbetet (arbetslivserfarenhet, utbildning etc), vilken utsatt 

grupp de arbetade med för tillfället samt hur deras arbetssituation såg ut. Vi valde att ta 

med beskrivande egenskaper från respondenternas kontext och miljö då vi anser att det är 

av intresse att se om dessa kan påverka de beslut socialsekreterarna fattar samt hur det 

resonerar kring sina beslut. Som Grønmo (2006) beskriver ska kontexten hos de som 

undersöks vara en del av analysen inom hermeneutiken då det är viktigt att se helheten. Vi 

har dock valt att inte ha med egenskaper som beskriver själva respondenten, som kön och 

ålder. Sådana egenskaper kan självklart vara intressant att ha med i en analys av det här 

slaget för de kan så klart också påverka. Men efter att ha gjort en etisk avvägning valde vi 



	  
14	  

bort dessa då de kan leda till att respondenterna i studien inte hålls anonyma (se 3.8 Etiska 

överväganden).  
 

Efter de inledande frågorna om socialsekreterarnas kontext följde en vinjett som vi 

formulerat med hjälp av olika rättsfall och kurslitteratur. Rättsfallen som inspirerade vår 

vinjett hittade vi genom att söka med orden “förstöra sitt liv” och LVM i databasen 

Infotorg Juridik. Vi använde frasen “förstöra sitt liv” då vi ville hitta rättsfall där den 

sociala indikationen var nämnd i domarna. Vinjetten beskrev en fiktiv person som under en 

längre tid haft en viss missbruksproblematik (se Bilaga 2). Vi valde att ge personen i 

vinjetten ett könsneutralt namn (Kim) eftersom könet på den utsatte påverkar 

beslutsfattandet (Gustafsson, 2001) och detta ville vi undvika då vi inte var intresserad av 

att undersöka denna påverkan. Vi valde även att ge personen en ålder på 34 år eftersom vi 

inte ville att personen i vinjetten skulle vara allt för ung. Om personen fått en lägre ålder 

hade det kunnat påverka bedömningen om behovet av vård utifrån den sociala indikationen 

eftersom denna indikation är utformad för att hindra en destruktiv utveckling för unga 

människor med missbruksproblematik (Prop. 1987/88:147). I övrigt nämndes olika 

faktorer i Kims sociala liv, som att orosanmälningar rörande Kim kommit in till 

socialtjänsten, att Kim inte hade varken arbete eller bostad då Kim blivit vräkt etcetera. 

Utifrån dessa fakta om Kim och Kims sociala situation och kontext skulle respondenterna 

sedan ta ställning i form av fyra följdfrågor om Kims behov av vård. Det respondenterna 

skulle ta ställning till var om de ansåg att missbruket, som det beskrevs i vinjetten, kunde 

äventyra möjligheten till ett värdigt människoliv, påverka möjligheten att upprätthålla 

normala sociala relationer, bidra till socialt utanförskap samt om de bedömde att ett behov 

av vård utifrån LVM 4§ 3p b förelåg. Respondenterna skulle även beskriva sin upplevelse 

av att fatta beslut enligt LVM utifrån vinjetten och de gjorde detta genom att välja mellan 

fem olika definitioner som beskrev upplevelsen bäst. Det var en skala från “Väldigt 

enkelt/Väldigt säkert” till “Väldigt svårt/Osäkert”. I samband med att respondenterna 

skulle ta ställning till dessa frågor skulle de också motivera och utveckla sina svar med 

egna ord för att vi skulle kunna se hur de resonerade kring sina beslut. Frågeformuläret 

avslutades sedan med en fråga om de kunde tänka sig att ställa upp på en eventuellt 

telefonintervju och de gavs då möjlighet att lämna sina kontaktuppgifter. 

 

I vårt frågeformulär ställde vi inte några direkta frågor som anknyter till maktpositionen 

eller gräsrotsbyråkrati då vi ansåg att detta kunde vara svårt för socialsekreterarna att ta 
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ställning till på ett objektivt, självkritiskt och opartiskt sätt. Vi hade istället förhoppningar 

om att kunna se hur socialsekreterarna förhöll sig till och påverkades av dessa aspekter 

utifrån svaren på frågorna om hur de resonerar kring beslutsfattande. Vi har även kunnat 

ställa mer fördjupande frågor om detta vid de uppföljande telefonintervjuerna. 

 

De telefonintervjuer vi sedan genomförde hade en semistrukturerad form med öppna frågor 

och vi skapade en intervjuguide som vi sedan anpassade efter respondenternas olika svar 

på formuläret (se Bilaga 3). Intervjuguiden kan upplevas som sparsmakad men de frågor 

som nämns är “grundfrågor” som är utformade på ett sådant sätt att respondenterna gavs 

möjlighet att förtydliga sina svar och för oss att ställa ytterligare följdfrågor som kunde 

dyka upp under intervjun. Intervjufrågorna berörde bland annat respondenternas tankar 

kring sin tidigare kunskap, det ansvar och den makt som följer med yrket, om faktorer från 

organisationen som kan påverka beslutsfattandet med mera. Samtliga som intervjuades fick 

även svara på en fråga om hur de skulle beskriva den sociala indikationen i LVM, “...att 

förstöra sitt liv…”. Vi valde att ställa denna fråga för att se om socialsekreterare kunde 

uppleva och därför också beskriva den på olika sätt då vi ansåg att detta kunde vara 

intressant att analysera. 

3.4	  Tillvägagångssätt	  av	  datainsamling	  

När vi skrivit färdigt frågorna till frågeformuläret testade vi olika gratistjänster via internet 

där man kan utforma egna formulär. Den tjänst vi valde att använda var Google Formulär 

som var kopplat till en av författarnas studentmail-konto. I denna tjänst kunde vi skapa ett 

enkelt och estetiskt tilltalande formulär där det fanns möjlighet att svara på frågorna med 

egna ord. Därefter tog vi via telefon kontakt med ansvariga chefer för de socialsekreterare 

som arbetar med missbruksproblematik i Jämtlands alla kommuner. Under telefonsamtalen 

förklarade vi kort om vår uppsats och bad om att få en mailadress så vi kunde skicka ett 

informationsbrev (se bilaga 1) om uppsatsen och länk till frågeformuläret. Det var två 

kommuner, Bräcke och Strömsund, som vi inte fick kontakt med via telefon så dessa 

skickade vi mail till direkt med samma information. Alla ansvariga chefer som vi 

kontaktade fick sedan möjlighet att skicka mailadresserna till de medarbetare som var 

intresserade av att delta, så att vi därefter kunde maila frågeformulärets länk till 

medarbetarna. Vi erbjöd sedan respondenterna att få svara på frågorna när det passade dem 

inom en rimlig tidsram. De som var villiga att ställa upp på uppföljande telefonintervjuer 

lämnade sina kontaktuppgifter i frågeformuläret så att vi sedan kunde ta kontakt med dem 
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för att kunna boka in tid för intervju. Telefonintervjuerna spelades in efter att samtycke till 

detta givits från respondenterna och intervjuerna transkriberades därefter för att datan 

lättare skulle kunna analyseras. Totalt var det tio empiriska nedslag i studien; sju 

respondenter svarade på frågeformuläret och tre av dessa respondenter valdes sedan ut för 

uppföljande telefonintervjuer. 

3.5	  Urval	  och	  avgränsningar 

Vi har gjort ett målinriktat urval för att kunna få en djupare förståelse om hur 

tolkningsutrymmet och bedömningen av LVM 4§ 3p b ser ut, samt hur socialsekreterare 

resonerar kring och motiverar sina bedömningar vid samma lagrum utifrån tidigare 

erfarenheter och arbetssituation. För att möjliggöra detta behövde vi studera en specifik 

grupp med erfarenheter av att bedöma och tolka LVM och den målgrupp vi valde att 

undersöka var socialsekreterare som arbetar med att utreda personer med 

missbruksproblematik. Vi valde denna målgrupp även om det inte är socialsekreterarna 

som tar de slutgiltiga besluten gällande tvångsvård enligt LVM. Socialsekreterarna är de 

som utreder och gör bedömningar kring personer med missbruksproblematik och de 

förslag till beslut som ges från socialsekreterarna godkänns oftast i förvaltningsrätten 

(Runquist, 2012; Svensson, 2012).  

 

På grund av den tidsbegränsning vi hade valde vi att göra ett bekvämlighetsurval och 

avgränsade oss därför geografiskt. Vi vände oss till kommunerna i Jämtlands län då båda 

författarna är födda och uppvuxna i Jämtland och vi kunde lättare ta kontakt med 

socialsekreterarna i kommunerna. Då vår studie har en kvalitativ inriktning och vår studie 

inte har som syfte att presentera en generaliserbar bild av verkligheten påverkas inte 

studien av vårt bekvämlighetsurval. Vi erbjöd samtliga kommuner i Jämtlands län att delta 

i studien genom att den aktuella chefen för arbetsgruppen fick tillfråga arbetsgruppen om 

vem som kunde och ville delta i studien. Detta medförde att vårt första målinriktade urval 

även ledde till ett självurval då allt deltagande i undersökningen var frivilligt, vilket vi 

informerade både cheferna och respondenterna om. 

 

Utifrån de svar vi fick in från frågeformuläret har vi valt tre respondenter för uppföljande 

telefonintervjuer av alla sju som svarat på formuläret. De tre personer som deltog i de 

uppföljande intervjuerna hade i vinjettstudien formulerat sina svar på så sätt att vi kunde 

formulera intressanta följdfrågor utifrån analytiska grunder. Dessa tre respondenter 
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representerar olika ståndpunkter och de har gjort olika bedömningar utifrån vinjetten. 

Varför inte fler respondenter medverkade på en uppföljande telefonintervju var på grund 

av att inte alla respondenter hade möjlighet och viljan att ställa upp på en telefonintervju 

samt att vi behövde förhålla oss till kursens tidsram. Att intervjua samtliga respondenter 

var därför inte möjligt att genomföra. 

3.6	  Analysmetod	  

Vi har analyserat den data vi fått in från enkätundersökningen och intervjuerna med hjälp 

av en tematisk analys. Inom tematisk analys kan man använda sig av frameworks (Bryman, 

2011) som innebär att man ställer upp en form av tabell med olika teman och subteman 

som går att hitta i det insamlade materialet. Sedan organiseras den insamlade datan för att 

på så sätt kunna se olika teman och mönster. Vi har valt att anpassa den tematiska 

analysmetoden efter vår studie och har därför inte presenterat den insamlade datan i 

tabellform. Eftersom vi har samlat in vårt material vid flera olika tillfällen och med hjälp 

av två olika insamlingsmetoder har vi kommit fram till att det är mer lämpligt att 

presentera och analysera datan i löpande textform med tillhörande rubriker. Då 

respondenterna gavs möjlighet att svara med egna ord, både i frågeformuläret och i 

intervjun, varierar formuleringarna av svaren även om de i slutändan faller in under samma 

tema vilket bidrar till att en presentation i tabellform skulle kunna uppfattas som rörig. 

Genom att vi presenterar datan i löpande textform ges ett bättre utrymme att förtydliga och 

exemplifiera.  

 

Att vi använde oss av en tematisk analysmetod berodde bland annat på att vår studie inte 

har som syfte att komma fram till en generell slutsats. Då vi har ett konstruktionistiskt 

synsätt ville vi istället ha ett mer öppet och induktivt perspektiv för vår studie vilket gör 

det möjligt att beskriva och påvisa hur verkligheten kan uppfattas olika (Bryman, 2011; 

Watt Boolsen, 2007). I vår studie har vi försökt beskriva hur socialsekreterare resonerar 

kring och motiverar sina bedömningar enligt LVM utifrån tidigare erfarenheter och 

arbetssituation. Därför lämpade sig en tematisk analys väl då denna metod kunde hjälpa 

oss att åskådliggöra mönster på ett strukturerat och sammanfattande sätt. 

 

Genom att analysera svaren från frågeformuläret samt intervjuerna kunde vi urskilja olika 

mönster som genererade i teman och subteman. Här nedan följer en presentation av de 

teman respektive subteman som vi kom fram till att vi ville använda oss av i slutändan: 
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Tema 1 - Bedömningar av vinjetten 

 

Tema 2 - Hur man tillämpar LVM 

Subtema - Sistahandsåtgärd/förebyggande insats 

Subtema - Hälsa, ålder och andra som viktiga faktorer som påverkar 

 

Tema 3 - Tidigare erfarenheter och kunskaper  

 Subtema - Erfarenhetens omfattning 

 Subtema - Fördelar och nackdelar 

 

Tema 4 - Arbetssituationen 

Subtema - Självständigt eller i grupp 

Subtema - Ansvaret kontra makten 

 

Utifrån de svar vi fått in från vinjettstudien och telefonintervjuerna har vi tittat på hur 

socialsekreterarna kan tolka LVM på olika sätt; som sistahandsåtgärd eller som en 

förebyggande insats eller utifrån att andra aspekter ses som viktiga att ta hänsyn till.  
 

Hur respondenterna resonerar kring hur deras tidigare erfarenheter och kunskaper ser ut 

samt huruvida dessa påverkar deras arbete eller ej är också något vi har analyserat. Vi har 

även tittat på hur diskussionen om arbetssituationen påverkar socialsekreterarnas arbete 

utifrån det ansvar och den makt som arbetet innebär. Detta är också något vi iakttog när vi 

gick igenom det insamlade materialet. 

3.7	  Tillförlitlighet	  och	  äkthet 

Vår studie har en kvalitativ inriktning så för att bedöma kvalitén i vår studie har vi valt att 

inte använda oss av begreppen reliabilitet och validitet. Forskare inom den kvalitativa 

forskningstraditionen ställer sig ofta kritiskt till om det är relevant att använda sig av 

begreppen reliabilitet och validitet inom kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011). 

Exempelvis ställer sig Lincoln och Guba (1985) kritiska till tillämpningen av dessa två 

kriterier på kvalitativa studier då de förutsätter möjligheten att påvisa en enda absolut 

uppfattning av den sociala verkligheten. Forskare påpekar också att begreppet validitet 

definitionsmässigt kan kopplas till mätning vilket inte är det främsta intresset vid 
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kvalitativa studier (Bryman, 2011). Lincoln och Guba (1985) samt Guba och Lincoln 

(1994) diskuterar olika alternativ till validitet och reliabilitet som på ett bättre sätt kan 

bedöma kvalitén på kvalitativa studier som dessutom är kopplade till konstruktionismen. 

De beskriver begreppen tillförlitlighet och äkthet som två grundläggande kriterier för att 

kunna bedöma kvalité och därför har vi valt att använda oss av dessa två kriterier istället 

för reabilitet och validitet.  

 

Vi använde oss av ett frågeformulär som en del av vår metod för datainsamling vilket 

genererade i att studien blev mer strukturerad och systematiserad. Denna metod ökade 

replikerbarheten, alltså att studien blir möjlig att upprepa om ett sådant tillfälle skulle 

infinna sig, vilket Bryman (2011) poängterar är viktigt för att få en trovärdig studie. Vi har 

tydligt beskrivit och noggrant redogjort varje steg i processen och på så sätt underlättat för 

läsaren att följa hur vi arbetat med uppsatsen. Vi har även låtit alla respondenter komma 

till tals och de har fått uttrycka sig med egna ord under sitt deltagande i studien. Detta 

generar i att resultatet av studien är baserat på det som respondenterna verkligen upplever 

och känner eftersom de inte behövt använda några redan förbestämda begrepp för att 

beskriva sina upplevelser och känslor. Visserligen fick respondenterna ett antal frågor i 

frågeformuläret som innehöll svarsalternativ. Men här gavs också respondenterna 

möjlighet att uttrycka med egna ord hur och varför de svarat som de gjort efter varje fråga 

och på så sätt har vi stärkt tillförlitligheten i vår studie och gjort den pålitlig och trovärdig.  
 

I resultatet av studien har vi försökt presentera ett jämnt antal citat från samtliga 

respondenter för att på så vis ge en rättvis bild av de uppfattningar och åsikter som finns 

bland de studerade, vilket Guba och Lincoln (1994) poängterar är viktigt för att styrka 

äktheten i en studie. Som Lincoln och Guba (1985) beskriver kan personer som deltar i 

studier få en bättre bild av andra individers upplevelser av olika förhållanden i samma 

miljö. Utifrån resultatet av studien kan vi påvisa viktiga kunskaper som kan vara relevanta 

för socialsekreterare att ta del av och på så vis stärker vi äktheten ytterligare. 

3.8	  Etiska	  överväganden	  

I denna uppsats har vi strävat efter att vara så öppna som möjligt för allas subjektiva 

tolkningar eftersom studien vilar på en konstruktionistisk och hermeneutisk grund. Då vi 

båda har gjort praktik där vi kommit i kontakt med missbruksproblematik och för att vi läst 

två juridikkurser har vi en viss förförståelse att ta hänsyn till. Vi är införstådda med att 
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detta har präglat studien bland annat i form av hur vi formulerat frågeformuläret och 

vinjetten samt intervjuguiden. Till exempel har vi erfarenhet av att LVM lämnar ett relativt 

stort utrymme för olika uppfattningar. Detta har lett till att vi har kunnat formulera 

vinjetten utifrån vår förförståelse om vilka punkter i LVM som ger upphov till olika 

tolkningar. På så sätt har vi ökat möjligheten för respondenterna att föra intressanta 

resonemang i sina svar vilket har genererat i en god grund för en intressant analys. 

 

När det gäller datainsamlingen tänkte vi på vilka risker som skulle finnas för 

socialsekreterarnas deltagande i studien. En risk, eller nackdel, med att delta i vår 

undersökning kunde vara att de förfrågade inte ville delta i undersökningen då deras 

arbetssätt och beslutsfattande kunde avslöjas och eventuella brister i deras arbete kunde 

synliggöras. Vi klargjorde för respondenterna på förhand att detta inte var syftet med 

undersökningen, utan att syftet handlade om att undersöka om olika socialsekreterare 

kunde ha olika tolkningar kring samma fall och hur olika socialsekreterare resonerar när de 

gör bedömningar enligt LVM. Risken för att respondenterna skulle avböja att delta på 

grund av att eventuella brister skulle synliggöras försökte vi minska genom att skapa ett 

fiktivt fall som frågorna kring bedömningen av LVM var baserade på. Vi försökte även 

utforma alla frågor på ett sådant sätt att frågorna inte skulle upplevas som värdeladdade av 

respondenterna och undvika att de skulle känna sig ifrågasatta i sin yrkesroll när de fyllde i 

frågeformuläret. Vi skickade även ut ett informationsbrev i förväg där vi kort beskrev 

syftet med vår undersökning (se bilaga 1) och därefter fick respondenterna bestämma om 

de ville delta eller ej då de visste lite mer om studien. 

 

En fördel som skulle kunna ha motiverat socialsekreterarna att delta i vår undersökning var 

att resultatet skulle kunna visa hur andra socialsekreterare resonerar och bedömer kring 

LVM, vilket skulle kunna vara relevant för respondenterna i sin yrkesutövning. Som 

Lincoln och Guba (1985) skriver så kan resultatet av en studie påvisa viktiga kunskaper 

som kan vara relevanta för respondenterna att ta del av för att exempelvis stärka sin 

yrkesroll. 

 

Genom att vi i frågeformuläret inte tog med egenskaper som identifierar respondenterna 

som kön, ålder, namn och så vidare kunde respondenterna vara anonyma. Vi ansåg att detta 

var viktigt eftersom det i flera av de kommuner som ingick i vårt urval arbetade väldigt få 

vid socialkontoren. Dessa typer av egenskaper kunde därför röja anonymiteten hos just 
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dessa respondenter. Bryman (2011) uttrycker att en viktig del av forskningsetiken är att 

respektera de studerades rätt till anonymitet eftersom människors rätt till ett privatliv måste 

bevaras. Men på en del av kommunerna fick vi direktkontakt med de som kunde delta i 

studien och fick därför deras kontaktuppgifter så som mailadress och telefonnummer. 

Sedan fick alla respondenter svara på en fråga i formuläret om de var villiga att delta i en 

eventuell uppföljande telefonintervju. Där gavs de möjligheten att skriva sina 

kontaktuppgifter och fick då välja om de var villiga att ge upp sin anonymitet. De 

kontaktuppgifter vi fick från respondenterna hanterade vi med varsamhet och dessa 

raderades efter att vi inte behövde dem längre i vårt arbete. Det är endast författarna till 

studien som haft tillgång till dessa uppgifter under hela arbetets gång.  

 

Då detta är en kvalitativ studie borde vi benämnt respondenterna vid namn antingen med 

pseudonymer eller deras riktiga namn eftersom detta är ett vanligt sätt att presentera data 

inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Men vi har valt att benämna respondenterna 

som Rp1, Rp2 etcetera under resultatet på grund av att vi inte efterfrågat respondenternas 

namn och vi vet inte vilket kön de har. Detta beror på, vilket vi också nämner ovan, att 

respondenterna skulle kunna få vara helt anonyma. Vi ville heller inte lägga någon 

värdering i respondenternas svar genom att benämna dem med namn. Detta eftersom det 

skulle kunna påverka hur läsaren uppfattar svaren på grund av förutfattade meningar som 

bidrar till att läsaren skulle kunna uttolka exempelvis etnicitet och kön från namnen. Om 

läsaren ges möjlighet att kategorisera resultatet utifrån exempelvis etnicitet och kön som 

kan gå att utläsa från ett namn kan läsaren också göra vissa generaliseringar vilket är något 

vi vill undvika i denna studie. Vi anser inte att vårt val av benämning av respondenterna 

påverkar studien negativt på något sätt. 
 

De finns fyra etiska principer som vi också beaktat i vår uppsats; Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Bryman, 2011; 

Vetenskapsrådet, U.Å.). De två första etiska principer vi började resonera kring var 

informations- och samtyckeskravet. Vi ansåg att det var en självklarhet att under vår 

datainsamling tydligt informera respondenterna om att deras deltagande är frivilligt, vad 

syftet med undersökningen är samt att de ska få ge sitt samtycke till undersökningen och 

till hur vi kommer att använda det insamlade materialet. Eftersom vi valt att låta 

respondenterna i vinjettundersökningen vara anonyma i uppsatsen betyder det att det inte 

finns någon personkänslig information att beakta. Dock kunde respondenterna välja att 
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ställa upp på uppföljande telefonintervjuer och fick då lämna sina kontaktuppgifter i 

frågeformuläret. De respondenter som erbjöd sig att ställa på detta gav då alltså upp sin 

anonymitet då vi fick deras namn och kontaktuppgifter. I vår uppsats har vi valt att låta 

även de respondenter som ställde upp på telefonintervjuer att vara anonyma och på så sätt 

har vi tagit hänsyn till konfidentialitetskravet. Allt insamlat material har endast författarna 

haft tillgång till samt att det förvarats i ett låst skåp. Samtliga data kommer att raderas efter 

att vi sammanställt, analyserat och sedan fått godkänt på uppsatsen. Materialet kommer 

även att användas endast till vår uppsats och på så vis har vi även tagit hänsyn till 

nyttjandekravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, U.Å.). 

3.9	  Arbetsfördelning	  

I arbetet med denna uppsats har vi arbetat mycket tillsammans och diskuterat under 

arbetets gång eftersom vi ville ha ett genomgående enhetligt arbete. Genom att arbeta och 

skriva tillsammans har vi kunnat föra diskussioner om exempelvis hur vi vill utforma 

enkäten eller hur vi skulle analysera den data som vi samlat in. Vi skrev tillsammans 

genom att använda oss av Google Dokument där vi hade möjlighet att skriva i ett och 

samma dokument över internet. På så sätt kunde båda två redigera samma text samtidigt 

och diskutera varandras skrivande under arbetets gång. De arbetsuppgifter som vi ansåg att 

vi kunde dela upp fördelade vi på hälften. Dessa arbetsuppgifter handlade exempelvis om 

kontakten med kommunerna som deltog i undersökningen. Då delade vi på arbetsbördan 

på hälften då varje enskild kontakt med kommunerna skulle innehålla samma information 

vilket betydde att vi kunde sköta kontakterna på varsitt håll samtidigt och därmed bland 

annat spara tid. Även transkriberingen av intervjuerna har vi delat på hälften genom att vi 

helt enkelt börjat avlyssna på olika ställen i inspelningen och sedan hjälpt varandra 

eftersom om det uppstod otydligheter. 
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	  4.	  Resultat	  och	  analys 

I detta avsnitt kommer vi att presentera, analysera och tolka den data som vi fått in från 

vinjettstudien och intervjuerna för att försöka besvara vårt syfte och våra frågeställningar. 

Vi kommer att börja med att redogöra datan kopplat till våra teman och subteman genom 

att presentera citat från respondenternas svar från frågeformuläret och de uppföljande 

intervjuerna. Avslutningsvis kommer vi att besvara våra frågeställningar utifrån den 

presenterade datan. Vi benämner varje respondent med förkortningen Rp (respondent) och 

med en siffra utifrån i vilken ordning vi fick in svar från respektive resondent. Detta för att 

urskilja de olika respondenterna från varandra i presentationen av datan och analysen.  
 

De respondenter som vi genomfört uppföljande intervjuer med är Rp2, Rp5 och Rp6. I vår 

tematiska analys har vi påvisat när vi tagit med citat från en intervju, övriga citat är utdrag 

från svaren från frågeformuläret.  

4.1	  Tematisk	  analys	  

4.1.1	  Tema	  1	  -‐	  Bedömningar	  av	  vinjetten	  
Samtliga respondenter har i frågeformuläret bedömt att den fiktiva personen Kims 

missbruk äventyrar möjligheterna till ett människovärdigt liv och att det påverkar 

möjligheterna att upprätthålla normala sociala relationer samt att det bidrar till socialt 

utanförskap. Dock har respondenterna gjort dessa bedömningar utifrån olika grunder. 

Bland annat har Rp1 svarat i frågeformuläret att denne bedömer att Kim äventyrar 

möjligheterna till ett människovärdigt liv eftersom “Kriminalitet och social utstötthet gör 

att Kim kommer att tappa fotfästet i det ‘normala’ samhället” medan Rp7 istället bedömt 

detta utifrån “...att han är hemlös, arbetslös och inte sköter sin hygien”. Av alla sju 

respondenter har fyra (Rp2, Rp4, Rp5 samt Rp7) betonat Kims boendesituation som en 

viktig faktor till sin bedömning. Två av dessa respondenter (Rp4 och Rp5) nämner att 

bedömningen även vilar på att Kim aldrig har byggt upp ett socialt liv och att Kim redan är 

i ett utanförskap och att detta kommer att förvärras om missbruket fortlöper. Bara Rp2 och 

Rp6 har i frågeformuläret bedömt att Kim är i behov av vård och de övriga respondenterna 

har gjort bedömningen att Kim inte är i behov av vård enligt LVM 4§ 3 p b. Bland annat så 

skriver Rp1 att “...Kim verkar inte heller dra sig undan samtal med socialtjänsten vilket 

gör att jag personligen skulle arbeta med motivation ytterligare en period…”. Även Rp4 

nämner Kims deltagande och menar att “...utifrån att han ändock verkar komma till möten 

så deltar han i liten utsträckning...”. Rp7 motiverade sin bedömning av Kims behov av 
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tvångsvård med att hänvisa till Kims hälsa: “Utifrån att Kim av läkare bedöms vara 

‘väsentligen frisk’ i dagsläget så tror jag inte att ett LVM skulle gå igenom”. Även Rp1 

och Rp4 har nämnt hälsan som en faktor i bedömningen. Rp5 har svarat i frågeformuläret 

att Kim inte riskerar att förlora “lägenhet, jobb, vårdnad om barn eller något annat som 

skulle innebära en livsomvälvande förändring för Kim” och använt detta som skäl till att 

Kim inte är i behov av vård enligt LVM. Rp2 motiverar sin bedömning av behov av vård 

för Kim genom att understryka att “...han har redan missat en hel del under sin 

hittillsvarande uppväxt och om han fortsätter missbruka så bedöms att han fortfarande 

riskerar att förstöra sitt liv genom ‘hemlöshet’ och han får svårare att komma in på 

arbetsmarknaden vid ett fortsatt missbruk…”. Rp6 har däremot använt Kims ålder för att 

motivera att Kim är i behov av vård och skrev detta i frågeformuläret: “Med hänsyn tagen 

till hens ålder riskerar hen att förstöra sitt liv...”.  

4.1.2	  Tema	  2	  -‐	  Hur	  man	  tillämpar	  LVM	  

4.1.2.1	  Subtema	  -‐	  Sistahandsåtgärd	  eller	  förebyggande	  
Respondenterna har använt lite olika uttryck som rör vilken funktion som de anser att ett 

LVM fyller. Till exempel så skrev Rp4 i frågeformuläret att “Jag finner att det är av stor 

vikt att jobba med ett intensivt motivationsarbete innan man fattar beslut om tvångsvård” 

vilket visar på att man kan se LVM som en så kallad sistahandsåtgärd. Likaså beskrev Rp1 

LVM som en sistahandsåtgärd och skrev att denne skulle “...försöka med allt annat först 

och senare om inget annat fungerar ta ett LVM” när det gällde Kim. Rp2 anser däremot att 

LVM kan användas i ett förebyggande syfte då denna skriver att “...jag har inga problem 

att föreslå LVM-vård utifrån att få ett stopp på missbruket under en period för att det ska 

finnas möjlighet att få till ett bra motivationsarbete på behandlingshemmet…”. Rp6 är 

inne på samma linje som Rp2 gällande detta och sade under den uppföljande intervjun att 

“...det handlar ju om att förlänga ett liv i sex månader och på den tiden så kan man ju 

föreslå olika saker.”. 

4.1.2.2	  Subtema	  -‐	  Hälsa,	  ålder	  och	  andra	  viktiga	  faktorer	  som	  påverkar	  
Alla respondenter har i studien nämnt andra egenskaper, utöver egenskaper kopplade till 

den sociala aspekten, som påverkar deras bedömningar kring LVM 4§ 3p b. Exempelvis så 

skriver Rp7 att “...läkarintyget vid ett LVM väger tungt…” och Rp5 skrev i 

frågeformuläret att “Faktorer som till exempel ålder och barn vägs också in i 

bedömningen.” Rp5 menar att det är väldigt individuellt från fall till fall och att den sociala 

indikationen kan handla om olika saker beroende på vilken ålder personen har och sade 
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under den uppföljande intervjun: “...min tolkning av det är ju att man förlorar det som är 

viktigt för en i livet. Alltså kanske relationer till sina barn eller man håller på att förlora 

jobbet eller vad det nu är för den personen. Det är några fall när det är väldigt unga 

människor och då behöver det kanske inte vara att man riskerar att förlora någonting, men 

att dom riskerar att aldrig få de här sakerna som betyder någonting...Är det nån som är 

äldre så kanske den har ett ordnat liv som kanske håller på att gå i kras”. 
 

Rp1, Rp3 och Rp7 har i sina svar tagit upp hälsan som en viktig faktor i en LVM-

bedömning. Rp2 och Rp6 har istället uppmärksammat ålder som en viktig faktor medan 

Rp4 och Rp5 har nämnt både hälsa och ålder i sina svar. Rp2 nämner under intervjun att 

denne arbetar i en glesbygdskommun och att även detta har inverkan på dennes 

arbetssituation. Rp2 säger bland annat att “Det är ju liksom skillnad mellan en glesbygd 

och en storstad...det här är ju en glesbygd så än så länge är det ju fortfarande ganska 

mycket runt just alkohol…”. 

4.1.3	  Tema	  3	  -‐Tidigare	  erfarenheter	  och	  kunskaper	  	  

4.1.3.1	  Subtema	  -‐	  Erfarenhetens	  omfattning	  
Det vi kan se utifrån svaren från formuläret samt intervjuerna är att respondenternas 

tidigare erfarenheter och kunskaper varierar en del. Dock har majoriteten av 

respondenterna, närmare bestämt fem av sju, arbetat både på behandlingshem för personer 

med missbruksproblematik och med myndighetsutövning. Rp4 nämner att denne har “flera 

år inom myndighetsutövning avseende personer med missbruk” vilket går att urskilja i de 

svar som Rp4 lämnat. Exempelvis skriver Rp4 att “För en person med ett fortgående 

missbruk brukar det primära vara…” och att “Det är alltid en gränsdragning till att fatta 

beslut om tvångsvård”. Även i svaren från Rp5 kan vi se uttryck som beskriver den 

erfarenhet som denne har. Bland annat skriver Rp5 i sina svar till frågeformuläret “...vilket 

självklart leder till ett utanförskap” och “...vid många LVM-bedömningar...”. Genom att 

använda sig av uttryck såsom alltid, brukar och självklart visar respondenterna på att de 

har erfarenhet av detta och att de kunnat se mönster inom de LVM-utredningar som de 

hittills gjort. 

 

Någon som beskriver sig ha mindre erfarenhet av arbete med missbrukfrågor är Rp7. 

Bland annat så skriver Rp7 att denne har socionomexamen men att utbildningen“...inte 

berörde så mycket missbruk...”. Rp7 beskriver att denne har“...arbetat inom 
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handläggning/utredning av missbruk i ett och ett halvt år” men att denne “...tar stöd av 

mer erfarna kollegor”. Vad gäller utbildning så har inte alla respondenter 

socionomexamen. Rp1 är istället utbildad behandlingspedagog och har tidigare 

erfarenheter av arbete på behandlingshem för vuxna missbrukare och nämner att denne “... 

har inte gjort någon LVM-utredning men skulle i huvudsak jobba ensam om det skulle bli 

aktuellt.”. De övriga respondenterna skriver att de har erfarenhet av att ha gjort LVM-

utredningar och har socionomexamen. Däremot nämner Rp3 att denne även haft “25 år i 

ledande befattning” samt att denne “Varit chef för behandlingshem för psyk/missbruk” 

och är den enda respondenten som nämner erfarenheter av ledarskap.  

 

Rp2 berör andra egenskaper som är viktiga inom socialt arbete och som man får av 

erfarenheter och tidigare kunskaper. Bland annat nämner Rp2 vid intervjun att 

“...bemötande och respekt, de är de viktigaste ledstjärnorna i jobbet” och Rp2 poängterar 

också att ärlighet och tålamod bör ligga till grund för att möjliggöra ett gott arbete med 

personer med just missbruksproblematik.   

4.1.3.2	  Subtema	  -‐	  Fördelar	  och	  nackdelar	  
Några respondenter nämner att det kan finnas negativa sidor med mycket kunskap och 

tidigare erfarenheter; Rp5 sade under den uppföljande intervjun: “Ja alltså man kanske 

blir lite härdad ju mer erfarenhet man har. Så att man ser folk som har det värre liksom, 

alltså att man ser så mycket och att man efter ett tag inte tycker att det är så farligt...Det 

kanske blir så att man jämför; ‘njae, visst det är illa men inte så illa, det kanske inte är 

liksom LVM’”. 

 

Rp2 och Rp6 beskriver båda de fördelar som de upplever sig ha utifrån att de arbetat på 

behandlingshem. Exempelvis uttrycker Rp6 i sin intervju att “...jag har ju fördelen att jag 

har jobbat på LVM-hem och mina arbetskamrater har ju inte jobbat på LVM-hem så de vet 

ju inte hur det egentligen är och vilket uppdrag LVM-hem egentligen har” och Rp2 säger 

under intervjun att“...jag känner ju till lite grand hur det kan gå till på behandlingshem 

och sådär i och med att jag har jobbat med det och även på LVM-hem...”. Men Rp2 

nämner också negativa sidor av att ha en bred kunskapsram; “...det kan ju va att man blir 

lite mindre benägen inför nya kunskaper och den nya evidensen…”. 
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4.1.4	  Tema	  4	  -‐	  Arbetssituationen	  

4.1.4.1	  Subtema	  -‐	  Självständigt	  eller	  i	  grupp	  
Samtliga respondenter har angett att de arbetar självständigt men i samråd med till exempel 

chefer, kollegor eller andra enheter så som öppenvårdsteam. Exempelvis säger Rp3 att 

denne “Arbetar ensam för det mesta men kan i delar samverka med kollega om utrymme 

finns.”. Rp5 nämner i frågeformuläret att det “Har varit diskussioner allmänt om att 

arbeta två och två, men det är inte något som genomförts ännu” vilket tyder på att det 

finns funderingar på förändringar vad gäller arbetssituationen vid frågor som rör 

missbruksproblematik. Dock poängterar Rp5 under intervjun att denne samtidigt trivs med 

att jobba självständigt. Däremot nämner Rp2 vid sin intervju att dennes arbetssituation 

innefattar ganska mycket “ensamarbete” och att denne inte har några kollegor att ta stöd 

av utan endast chefen. Bland annat uttrycker Rp 2 att “...ibland skulle det ju kunna vara 

bra att vara två faktiskt, så att man kan diskutera olika infallsvinklar…”. 

4.1.4.2	  Subtema	  -‐	  Ansvaret	  kontra	  makten	  
Rp2 skrev som svar att “Jag har inte delegation på att fatta beslut om att öppna LVM-

utredning det har min chef…” vilket är något som även Rp6 ha tagit upp. Rp6 skriver att 

“som vanlig handläggare har du begränsad möjlighet att fatta beslut om LVM. Det är 

cheferna som har det.”. Under intervjuerna har dessa två respondenter utvecklat detta och 

Rp6 sade “...det jag kan göra som utredare är att skriva in journalanteckningar och 

initiera frågan om LVM. Och om inte chefen vill lyssna på det då får chefen ta det 

ansvaret...om chefen har en annan uppfattning så är det ju den som gäller och det är ju det 

som är så frustrerande”. Rp2 sade “...det är ju ändå tre led, tre personer som är 

inblandade i ett sånt läge (Att fatta beslut om LVM). Jag, min chef och ordförande då. Men 

dom går ju oftast på det jag föreslår...” under intervjun. Rp2 och Rp6 är de enda som i 

studien skriver om delegation och att de inte har möjlighet att som socialsekreterare själva 

fatta beslut enligt LVM.  

 

Rp5 poängterar hur den verksamhet man arbetar på, genom den maktposition som 

socialsekreteraren ställs under från verksamheten, kan påverka ens arbetssituation: 

“Organisationen påverkar alltid besluten. Det tycker jag . Jag har jobbat i olika 

kommuner och det märker man, det är tydligt att det styrs av någon budget och så där, hur 

resonemangen går om hur man ska göra i ett ärende...Det märker man ju på en gång, det 

är liksom olika kulturer i olika kommuner…”. Även Rp6, som nämns ovan, poängterar vid 
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intervjun den frustration som uppstår i och med att det är chefen som har mandatet att 

avgöra om behovet av vård föreligger eller inte i slutändan.   

 

Vad gäller hur respondenterna upplever tolkningsutrymmet i LVM när de tog beslut utifrån 

vinjetten i frågeformuläret har alla respondenter utom två svarat lika, att de kände sig 

ganska säkra och tyckte det var enkelt. Rp1 svarade att denne kände sig säker och ansåg 

att det var väldigt enkelt medan Rp4 svarat att denne upplevde det som svårt och att denne 

var ganska osäker på sin sak.  
 

Det finns också andra sätt som respondenternas användning av makt och känsla av ansvar 

kommer fram i svaren. Bland annat nämner Rp6 under sin intervju att “...det är ett 

frihetsberövande. Den delen går ju före allting annat, alltså du tvångsomhändertar någon 

på sex månader och det är en väldigt viktig bit som man måste beakta”. Rp4 har också 

tagit upp omfattningen av vad ett LVM innebär och skrev bland annat att “Det är ett stort 

ingrepp i en människas liv...”. Även Rp7 uttrycker sin känsla av ansvar att hjälpa genom 

att denne bedömt att den fiktiva personen Kim, från vinjetten, till följd av sitt missbruk 

hamnar i ett socialt utanförskap, samtidigt som Rp7 skriver att “Kim kanske inte upplever 

ett utanförskap i sin missbrukarvärld”. 

4.2	  Analys	  av	  resultat 

4.2.1	  Tillämpning	  av	  LVM	  
Att det finns ett tolkningsutrymme inom LVM 4§ och att det påverkar hur bedömningar 

utifrån LVM ser ut och hur de motiveras har framkommit i vår studie och från tidigare 

forskning (Arlebrink, 2005; Gustafsson, 2001). Enligt Gustafssons avhandling (2001) har 

det framkommit att den sociala indikationen kan tolkas olika och att anledningen till detta 

är att alla människors sociala liv är unika och varierar från person till person, vilket också 

var något som en av våra respondenter sagt med egna ord. Vad gäller att bedöma behovet 

av tvångsvård utifrån LVM så har studien visat att respondenterna tolkat på olika sätt och 

dessutom fattat olika beslut. Samtliga respondenter har i frågeformuläret bedömt att den 

fiktiva personen Kims missbruk äventyrar möjligheterna till ett människovärdigt liv och att 

det påverkar möjligheterna att upprätthålla normala sociala relationer samt att det bidrar till 

socialt utanförskap. Men dessa bedömningar har fattats utifrån olika grunder och alla 

respondenter har heller inte bedömt lika vad gäller Kims behov av vård enligt LVM. Vi har 

kunnat se att respondenterna betonat vikten av olika element som påverkar deras tolkning 
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av Kims situation och behov, vilket Gustafsson (2001) påpekar kan vara fallet med just den 

sociala indikationen. Vidare har två av sju respondenter bedömt att Kim är i behov av 

tvångsvård medan de övriga fem ansett att rekvisiten inte är uppfyllda och att LVM därför 

inte är tillämplig i detta fall. De som ansett att Kim är i behov av tvångsvård oberoende av 

att Kim beskrivs vara vid god fysisk och psykisk hälsa poängterar att det fortfarande finns 

kvar sociala faktorer som riskerar att förstöras om inte missbruket bryts, till skillnad från 

de övriga respondenterna. Utifrån hur den sociala indikationen beskrivs (Prop. 

1987/1988:147) kan man förstå hur dessa två respondenter har resonerat då de har tagit 

mer hänsyn till de sociala aspekterna och inte lagt någon större vikt vid hälsoaspekten.  
 

I vår studie har vi fokuserat på den sociala indikationen och försökt avgränsa bedömning 

enligt LVM till denna punkt i 4§. Trots detta har alla respondenter tagit upp andra faktorer 

än Kims sociala liv i deras motivering till bedömningarna. Fyra av respondenterna har 

bland annat fört ålder på tal, vilket även Gustafsson (2001) nämnt är en faktor som 

påverkar hur den sociala indikationen tillämpas. Andra faktorer som vägts in i motivering 

av respondenternas bedömningar är den psykiska och fysiska hälsan och huruvida 

personen med missbruksproblematik har barn eller ej. Hur hälsotillståndet ser ut för 

personen med missbruksproblematik är en del av LVM, men det tillhör inte den sociala 

indikationen. Den psykiska och fysiska hälsan hör till hälsoindikationen, den första 

specialindikationen i LVM 4§ (SFS:1988:870). Flera av respondenterna som bedömt att 

den fiktiva personen Kim inte är i behov av tvångsvård har uttryckt att Kim har för bra 

hälsa och att ett läkarintyg skulle behövas för tvångsvård enligt LVM och att detta inte 

skulle vara lätt att få. Vi tolkar respondenternas svar som att de har tidigare erfarenheter av 

att göra bedömningar utifrån LVM där personens hälsa har varit avgörande för att ta 

sådana beslut och att den sociala indikationen inte brukar användas utan stöd av 

hälsoindikationen. Det intressanta är att enligt förarbeten till LVM så har den sociala 

indikationen skapats för att kunna bryta det destruktiva beteendet som missbruket generar i 

innan personens fysiska och psykiska hälsa kommer till skada (Prop. 1987/1988:147). Det 

betyder att LVM kan tillämpas trots att en person kan ha den fysiska och psykiska hälsan i 

behåll om den sociala indikationen är uppfylld. Det som framgår av dessa bedömningar är 

att de bygger på det som Nordlander (2006) kallar för kunskapsanvändning i form av 

teoretisk reflektion. De respondenter som använt hälsan som en faktor till att motivera att 

Kim inte är i behov av tvångsvård har löst resonerat kring Kims situation och dragit 

slutsatser utifrån detta. De respondenter som däremot använt Kims deltagande i 
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utredningen som skäl till att han inte är i behov av tvångsvård tolkar vi som att de har 

använt sig av återhållsam kunskapsredogörelse. De har fokuserat på att Kim verkar ha en 

vilja att samarbeta och uppmuntrat det beteendet och har inte redogjort för deras kunskaper 

som ligger bakom bedömningen. 

4.2.2	  Tidigare	  erfarenheter	  och	  kunskaper	  
I det insamlade materialet från frågeformuläret och intervjuerna har vi sett mönster på att 

respondenterna tillämpar tidigare erfarenheter i arbetet och att de påverkas av dem på olika 

sätt. Respondenterna kan se fördelar med att ha tidigare erfarenheter och en bred 

kunskapsram samtidigt som en del ser att dessa också kan påverka negativt, vilket även 

Nordlander (2006) och Svensson, Johansson och Laanemets (2008) poängterar om 

kunskapsanvändning. Studien visar att respondenterna upplever att kunskap också kan leda 

till att man blir mer känslomässigt avtrubbad i arbetet med människor. Man jämför ens 

aktuella fall med sina tidigare erfarenheter och ser därför inte lika allvarligt på dennes 

utsatthet. Studien visar också att tidigare kunskaper kan göra socialsekreterarna mindre 

benägna inför nya kunskaper och ny evidens. Vi har också kunnat se att respondenterna 

använder sig av, vad som Nordlander (2006) kallar för, normativ kunskapsanvändning då 

de göra olika bedömningar utifrån det fiktiva fallet i frågeformuläret baserade på hur det 

brukar vara och vad de antar kommer att hända. Detta kan också kopplas till tysta 

kunskaper (Svensson, Johansson och Laanemets, 2008) alltså personlig kompetens och 

vikten av detta inom socialt arbete vilket vi också kan se att flera respondenter poängterar. 

Egenskaper som nämns i studien, så som respekt och ett bra bemötande samt tålamod 

gentemot personer med missbruksproblematik, upplevs av respondenterna som 

grundläggande för att kunna få ett bra samarbete. Dessa egenskaper och att göra 

bedömningar utifrån tidigare erfarenheter och ens normer är typiska tysta kunskaper som 

är individuella och tillämpas på olika sätt av socialsekreterare (ibid) vilket vi kan se då 

respondenternas svar kring detta betonar olika egenskaper och faktorer.  

4.2.3	  	  Socialsekreterarnas	  arbetssituation,	  makt	  och	  ansvar	  
Utifrån det insamlade materialet kan vi se att respondenterna upplever en viss påverkan av 

deras arbetssituation i deras arbete med missbruksfrågor. Som socialsekreterare ska man 

arbeta för att främja allas lika värde och allas rätt till trygghet, vård och omsorg (SFS 

2001:453). Då samtliga respondenter har uttryckt att de arbetar självständigt kan vi se att 

respondenterna får ta mycket eget ansvar i arbetet med utredningar av personer med 

missbruksproblematik. Detta ansvar, som Svensson (2005) nämner, innefattar att 
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representera både den hjälpsökandes rättigheter och värde samt verksamhetens 

skyldigheter och möjligheter att ge hjälp vilket, som Lipsky (2010) nämner, bidrar till att 

respondenterna hamnar i en komplex och svårhanterlig situation. Respondenterna har i sina 

svar i formuläret samt från intervjuerna uttryckt tankar kring arbetssituationen och nämnt 

att det kan vara hjälpsamt att vara fler än en person i arbetet med missbruksfrågor vilket 

tyder på att de upplever att utredningar av personer med missbruksproblematik i vissa fall 

kan vara komplicerade, speciellt på egen hand.  
 

Med tanke på den revidering som gjordes av LVM till år 1988 (Prop. 1987/1988:147) där 

socialsekreterarnas skyldighet betonades och framhävdes så kan man se att respondenterna 

påverkas en del av detta. För utöver det ansvar som åligger socialsekreterarna finns också 

en maktaspekt att förhålla sig till. Som Börjesson och Rhen (2011) påpekar så finns 

makten alltid runt omkring oss antingen i form av att vi utsätts för den eller att vi själva 

använder den gentemot andra. Detta är något som respondenterna nämner vid flera 

tillfällen både i frågeformuläret och i intervjuerna. Respondenterna uttrycker både att de 

upplever ett maktövertag från organisationens sida, då det alltid är chefen som har sista 

ordet, men de ser också sin makt och sitt ansvar gentemot den hjälpsökande då de trycker 

på omfattningen av ingreppet och att det är en tvångsåtgärd. 

4.3	  Slutsats	  
Som Tännsjö (1995) poängterar, om att LVM:s generella karaktär kan bidra till att det 

uppstå osäkerhet i tolkningen av lagen för socialsekreterarna vilket kan leda till att 

liknande fall ändå bedöms olika, visar studien att respondenterna både resonerar och 

bedömer olika trots att de fått samma information. Exempelvis har två av de sju 

respondenterna bedömt att det föreligger ett behov av tvångsvård för personen i vinjetten 

medan övriga fem respondenter bedömt motsatsen. Ett exempel på hur respondenternas 

resonemang kring tillämpningen av LVM skiljer sig åt är att några respondenter anser att 

lagen kan användas som en förebyggande åtgärd medan några uttrycker att lagen endast är 

en sistahandsåtgärd. Att respondenterna har bedömt och resonerat så pass olika kan bero på 

olika faktorer. Det vi kan se är att vissa av respondenternas beslut och resonemang speglas 

av exempelvis deras tidigare kunskaper och deras maktposition. Studien har påvisat att 

bedömningarna kan se olika ut beroende på vilket sätt respondenterna tillämpar sina 

tidigare kunskaper, exempelvis genom normativ kunskapsanvändning. Även 

respondenternas förhållningssätt till den makt och det ansvar som föreligger dem har 

genom studien visats kunna påverka respondenternas resonemang om exempelvis hur 
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LVM ska tillämpas. Om den ska ses som en sista utväg eller om den kan tillämpas i ett 

förebyggande syfte. Det vi sett är att några av respondenterna, utifrån tidigare erfarenheter 

av LVM-utredningar och sin maktposition, lägger en avgörande vikt vid hälsan trots att 

den inte ska påverka ett omhändertagande utifrån den sociala indikationen enligt lagen. 
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5.	  Slutdiskussion 

Utifrån det resultat som studien genererat i anser vi att vi besvarat vårt syfte och även våra 

frågeställningar på ett bra sätt. Vi har fått flera nya kunskaper om hur socialsekreterarnas 

arbete med LVM 4§ 3p b kan komma till uttryck och skifta mellan dem. Vi har också 

kunnat påvisa att och även hur deras tidigare erfarenheter samt deras arbetssituation 

påverkar deras bedömningar. På så sätt har vi alltså fått en djupare förståelse för detta, 

vilket är syftet med studien. Det som kan diskuteras vad gäller resultatet är att vi har valt 

ut, tolkat och sedan placerat olika citat under våra olika teman utifrån vår egen 

förförståelse och uppfattning om dem. Resultatet kan alltså, krasst sett, blivit annorlunda 

om det varit någon annan som analyserat och tolkat den insamlade datan. Men då vi i 

denna studie har valt ett kvalitativt perspektiv och att vara öppna för respondenternas olika 

subjektiva tolkningar måste vi kanske också ha förståelse för att även vi har en subjektiv 

och unik uppfattning om vår omvärld. Detta står även i linje med vårt hermeneutiska 

synsätt då vi tagit hänsyn till respondenternas kontext och sett till helheten. På så sätt är 

resultatet av vår studie försvarbart även om kritiken är befogad. 

 

Utifrån det resultat som studien genererat i kan vi se att socialsekreterarnas bedömningar 

och resonemang skiljer sig åt trots att de fått samma information att basera sina 

bedömningar på. Detta är även något som tidigare forskning påvisar händer bland 

socialsekreterare. Något som vi uppmärksammat och reagerat på är att de flesta av 

socialsekreterarna som deltog i studien upprepade gånger hänvisade till hälsoindikationen i 

LVM i sina bedömningar och därför ansåg att vården inte var nödvändig. Men en person 

kan och ska omhändertas om den sociala indikationen är uppfylld (tillsammans med 

generalindikationen) även om den fysiska och/eller psykiska hälsan inte kommit till skada 

av missbruket. Det här betyder att personer som är i behov av och har rätt till vård utifrån 

sociala aspekter kan nekas rätten till vård på grund av, vad som kan tolkas som, okunskap 

gällande indikationerna i LVM hos socialsekreterarna. Denna okunskap kan generellt sett 

leda till att personer som behöver och kan få vård i tid ändå måste vänta tills det uppstått 

fysiska och/eller psykiska skador vilket enligt oss uppfattas som onödigt lidande för den 

hjälpsökande. Vi ser den sociala indikationen som ett viktigt verktyg i arbetet med att 

förhindra långa vårdtider för personer med missbruksproblematik. Om man kan agera i ett 

tidigare stadie av missbruket kan man förhindra att människor ådrar sig skador till följd av 

missbruket som skulle kunnat ge men för livet och på så sätt besparas inte bara samhället 
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på enorma resurser utan även ge de hjälpsökande en kortare väg till tillfrisknande. Frågan 

är hur omfattande detta problem och denna okunskap i så fall är och på vilket sätt denna 

onödiga väntan på vård påverkar de hjälpsökande. Detta är något som vi anser vore av 

intresse att undersöka i framtida studier som förhoppningsvis kan täcka ett större område 

med fler respondenter för att på så sätt visa på problemets omfattning samt dess aktualitet. 

 

Så här efter att studien är genomförd kan vi känna att valet av metod, vinjettstudie och 

telefonintervjuer, har varit väldigt lärorikt och intressant att prova på. Eftersom vi tidigare 

under utbildningen fått prova att genomföra intervjuer kände vi att vi ville prova någon 

annan insamlingsmetod också. När vi läst på om några olika insamlingsmetoder kände vi 

att det skulle vara intressant att formulera ett frågeformulär med en vinjett då detta var helt 

nytt för oss. Vi har haft väldigt roligt både under utformandet av formuläret och vinjetten 

men också under tiden vi fått in respondenternas svar då detta var en ny erfarenhet för oss. 

Vi har dock sett vissa brister i hur vi utformat frågeformuläret. Själva vinjetten skulle 

kunnat vara mer målande i beskrivningen av den fiktiva personen samt att vi kunde 

formulerat fler frågor. Men då vi ville rikta in oss på den sociala indikationen ansåg vi att 

det kunde vara en fördel att ha en sparsmakad vinjett eftersom respondenterna då gavs 

möjlighet att själva fylla i fallbeskrivningen med egna ord utifrån hur de tolkade texten. På 

så vis var inte vinjetten ledande och de kunde göra mer öppna och självständiga 

bedömningar. Att vi inte hade fler frågor anser vi egentligen inte som något problematiskt 

eftersom vi ställt få öppna frågor som gav större utrymme för spekulationer och olika 

resonemang istället för många kortare och kanske mer ledande frågor. På det här viset är 

resultatet av studien baserat på respondenternas tankar och resonemang kring tolkningen 

av lagen utifrån hur de med egna ord beskrivit det.   

 

Att genomföra denna studie och skriva kandidatuppsatsen tillsammans har varit en 

utmaning då vi haft olika förförståelse om ämnet och åsikter kring hur det ska gå till. Trots 

det anser vi att det varit till vår fördel att vi arbetat tillsammans. Genom konstruktiva 

diskussioner har vi tillsammans kunnat nå fram till en lösning i våra problem och särskilt 

under arbetet med att analysera materialet har vi sett styrkan i att arbeta tillsammans. I och 

med att vi har en kvalitativ ansats spelar vår personliga förförståelse in och påverkar 

resultatet. Genom att vi båda analyserat materialet och diskuterat analysen med varandra 

har vi kunnat nå ett annat resultat än om vi gjort det på egen hand.  
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Under arbetets gång har vi sett att respondenterna haft svårt att fokusera endast på den 

sociala indikationen och att de har tagit upp de andra indikationerna i LVM 4§ som viktiga 

i bedömningen. Inför en framtida studie tänker vi, som tidigare nämnts, att det vore 

intressant att undersöka om det föreligger en okunskap hos socialsekreterare vad gäller 

specialindikationerna i LVM och hur den påverkar de hjälpsökande och även socialt arbete 

i stort. Något annat som vi tycker skulle vara intressant för framtida studier är att titta på 

huruvida storleken på kommunen påverkar socialsekreterares bedömningar då detta är 

något som en respondent nämnt. Skiljer sig bedömningarna åt mellan kommuner med 

storstadskaraktär och glesbygdskommuner, i vilken utsträckning och på vilket sätt? Vidare 

skulle det även varit intressant att ställa frågor kring hur socialsekreterare skulle vilja 

förändra och kanske på så vis förbättra eller förenkla bedömningsarbetet med personer 

med missbruksproblematik. Vi har kunnat se på respondenternas svar att de antyder att 

vissa förändringar krävs för att exempelvis göra arbetet mer rättssäkert. Detta skulle därför 

kunna vara en intressant aspekt att ta hänsyn till i framtida studier inom ämnet. 
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Bilaga	  1	  –	  Informationsbrev	  
	  
Kandidatuppsats Socionomprogrammet Mittuniversitetet 
Ämne: LVM - Tolkningsutrymmet och osäkerheten 
En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser vid LVM-utredningar 
 
Vi är två studenter på sjätte terminen vid Socionomprogrammet på Mittuniversitetet i 
Östersund. Just nu genomför vi vår kandidatuppsats som berör det tolkningsutrymme och 
den osäkerhet som kan uppstå vid LVM-utredningar. Vi önskar att ni vill svara på ett antal 
frågor om ämnet i ett frågeformulär som innehåller öppna frågor samt en fallbeskrivning 
som vi vill att ni kommenterar.  Vår förhoppning är att minst en av Era medarbetare har tid 
och möjlighet att svara på våra frågor men om det är fler som har tid och viljan att svara på 
frågeformuläret är vi självklart mycket tacksamma för detta. 
 
Syftet med undersökningen är att få fördjupade kunskaper om socialsekreterares 
upplevelser av tolkningsutrymmet i LVM. Vi har inte för avsikt att påvisa att något är rätt 
respektive fel utan att belysa hur man kan uppleva och tolka situationer olika. Deltagandet 
i undersökningen är helt frivilligt och respondenterna kan välja att vara anonyma. I slutet 
av frågeformuläret kan respondenterna, om de vill,  lämna kontaktuppgifter för att kunna 
svara på eventuella följdfrågor per telefon. Telefonintervjun kommer att spelas in och 
transkriberas på ett sådant sätt att deltagandet fortsätter vara anonymt. Alla respondent kan 
även när som helst under undersökningen välja att avbryta sitt deltagande. Den data vi 
samlar in från frågeformuläret och eventuella telefonintervjuer kommer att användas 
endast till denna studie och materialet kommer sedan att raderas. 
 
Frågeformuläret är utformad på ett sådant sätt att det innehåller frågor om respondentns 
situation och bakgrund samt en kortare fallbeskrivning med tillhörande frågor där svaren 
ska motiveras med egna ord. Frågeformuläret bifogas med detta informationsbrev så att Ni 
ges möjlighet att titta närmare på den innan Ni beslutar om Ert deltagande. 
Alla respondent kommer om så önskas att kunna ta del av resultatet av undersökningen när 
kandidatuppsatsen är klar. 
 
Tack så mycket på förhand! 
Mia Nilsson och Kajsa Hedblom 
 

Kontaktuppgifter till oss och vår handledare Sofie Karlsson: 
Kajsa Hedblom                                                                                  
kahe1301@student.miun.se 
Mia Nilsson 
mini1105@student.miun.se                   
 
Sofie Karlsson 
sofie.karlsson@miun.se 
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Bilaga	  2	  -‐	  Frågeformulär	  
 
Detta frågeformulär innehåller bakgrundsfrågor gällande Din yrkeserfarenhet och hur Din 
arbetssituation idag ser ut samt en fallbeskrivning av ett fiktivt ärende kring 
missbruksproblematik. 
Vi önskar att Du så öppet och innehållsrikt som möjligt besvarar frågorna i formuläret. 
 
Tack på förhand! 
 
Frågor: 
1.     Vilken kommun arbetar Du i? 
2.     Vilken erfarenhet har Du av att arbeta med frågor som berör personer med 
missbruksproblematik, både vad gäller yrkeserfarenhet och studier? 
3.     Vilken utsatt grupp/vilka utsatta grupper arbetar Du med? (Exempelvis; missbruk, 
barn & familj, integration etc.) 
4.     Hur ser arbetssituationen ut vid LVM-utredningar på Din arbetsplats? Arbetar Du 
ensam eller i grupp? 
 
Nedan följer en fallbeskrivning som Du ska ta ställning till genom att besvara fyra frågor. 
Fallbeskrivningen är sparsam på information så vi vill än en gång poängtera att det inte 
finns någon rätt eller fel bedömning utan det vi vill undersöka är om man kan uppleva och 
beskriva situationer olika. Detta är också anledningen till att vi inte förklarar de begrepp 
som används i frågeformuläret, exempelvis "människovärdigt liv". Vi vill att Du använder 
din egen tolkning och uppfattning av begreppen när Du motiverar Dina svar. 
 
Fallbeskrivning: 
Kim, 34 år, har nyligen flyttat till Din kommun och Kims förra bostadskommun har 
skickat information om Kims situation till Dig. I informationen framgår att Kim har ett 
fortgående missbruk och har haft löpande kontakt med socialtjänsten i den förra 
kommunen. Enligt läkarintyg har Kim inte ådragit sig några allvarliga fysiska eller 
psykiska skador till följd av missbruket och benämns som väsentligen frisk i dagsläget. 
Kim har sedan år 2001 inte haft någon arbetsanställning och har heller inte gått någon 
vidareutbildning efter gymnasiet och har därför levt på socialbidrag. Kim har tidigare haft 
egen hyreslägenhet men bor för tillfället hos sin bror då den tidigare hyresvärden 
upprepade gånger kontaktade socialtjänsten angående Kims störande leverne vilket till slut 
ledde till vräkning. Kim har själv angett till socialtjänsten att hen brukar droger flera 
gånger i veckan och att de flesta i hens umgängeskrets missbrukar i samma omfattning. 
Efter en orosanmälan från Kims bror har Du ett första möte med Kim och Du 
uppmärksammar då att Kim inte verkar sköta sin hygien vad gäller exempelvis att ha rena 
kläder, tvätta sig och munhygien. Kim uttrycker vid detta möte att hen inte upplever sitt 
användande av droger som ett missbruk och att hen har kontroll över sitt liv och är därför 
inte i behov av behandling. Vidare berättar Kim att hen har en god kontakt med en tidigare 
kontaktperson som avslutat sitt uppdrag. Kim säger att denna kontakt stöttar och hjälper 
Kim när hen mår dåligt och har behov av att prata. Orosanmälningar för Kim fortsätter att 
komma in från brodern och även från polisen. Anmälningarna gäller bland annat att Kims 
bror upplever Kim som manipulativ och att hen ljuger ofta när han misstänker att Kim tagit 
droger. Kim har även lurat sin bror på pengar i jakten på droger. De orosanmälningar från 
polisen har handlat om att Kim blivit omhändertagen enligt LOB, lagen om 
omhändertagande av berusade personer. Efter flera möten med Kim har du försökt att 
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motivera hen till att påbörja någon form av behandling men Du har inte gjort några 
framsteg och Kim har fortsatt att förneka sitt behov av stöd och ger inte sitt samtycke till 
hjälp från socialtjänsten. 
a.                             Bedömer Du, utifrån fallbeskrivningen, att Kims missbruk äventyrar 
Kims möjligheter till ett människovärdigt liv? 
-Motivera Din bedömning: 
b.                            Bedömer Du, utifrån fallbeskrivningen, att Kims missbruk påverkar 
Kims möjlighet att upprätthålla normala sociala relationer? 
-Motivera Din bedömning: 
c.                             Bedömer Du, utifrån fallbeskrivningen, att Kims missbruk bidrar till 
socialt utanförskap för Kim? 
- Motivera Din bedömning: 
d.                            Skulle Du bedöma att Kim är i behov av vård enligt LVM 4§ 3p b (“om 
han eller hon till följd av missbruket löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv”)? 
- Motivera Din bedömning: 
2.     Vilken definition beskriver bäst din upplevelse av att fatta beslut enligt LVM utifrån 
fallbeskrivningen? Välj från rull-listan nedan. 
(Ex; Jag kände att det var enkelt att fatta beslutet och/eller jag var säker på min sak) 
.                              Väldigt enkelt / Väldigt säkert 
a.                             Enkelt / Ganska säkert 
b.                            Varken enkelt eller svårt / Varken osäkert eller säkert 
c.                             Svårt / Ganska osäkert 
d.                            Väldigt svårt / Osäkert 
- Utveckla med egna ord Din upplevelse av att fatta beslutet enligt LVM. 
6.                            Skulle Du kunna tänka Dig att ställa upp på eventuella följdfrågor via 
en telefonintervju någon gång de närmsta veckorna? 
a.                             Om ja, lämna kontaktuppgifter så kommer vi återkoppla till Dig snarast 
vid eventuella följdfrågor 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga	  3	  -‐	  Intervjuguide	  till	  telefonintervjuer	  
 
1 – I frågeformuläret svarade du att du arbetar ensam – vad tycker du om det upplägget i 
förhållande till det ansvar du har i ditt arbete? 
 
2 - I frågeformuläret beskrev du din kunskapsram. Om du reflekterar över dina tidigare 
kunskaper kopplat till ditt arbete med missbruksfrågor, hur skulle du då säga att det 
påverkar ditt arbete? Anser du att det finns både fördelar respektive nackdelar med just 
dina kunskaper? 
 
3 – Vad anser du är den viktigaste kunskapen och de viktigaste verktygen för ditt arbete 
med missbruksärenden? 
• Och hur får man den (Praktiskt, teoretiskt?)? 
 
4 – Finns det något inom organisationen som du tycker påverkar utredningen och din 
bedömning av de ärenden du arbetar med? (policy, tidsbrist, egna eller organisationens 
värderingar, diskussioner med kollegor, media, ekonomi, politik?) 
 
• Om du reflekterar över beslut och utredningar du gjort hittills i ditt yrke, tror du att 

vissa av dessa skulle ha sett annorlunda ut om du haft fria tyglar och inte varit 
påverkad av en organisation? 

 
5 - Under vår utbildning har vi diskuterat en hel del kring socialsekreterarens roll som 
“gräsrotsbyråkrat”; att man representerar och förmedlar mellan två olika sidor - klientens 
bästa och organisationens förväntningar-. Upplever du att denna roll påverkar dig i ditt 
arbete med missbruksfrågor och i så fall på vilket sätt? 
 
6 - I formuläret beskrev du att du kände dig säker och tyckte att det var enkelt att bedöma 
om behov av vård förelåg utifrån den fallbeskrivning som fanns i formuläret. Är denna 
känsla av att det var en enkel bedömning något som är specifikt just i detta fall eller känner 
du dig säker i arbetet med missbruksfrågor över lag? 
 
7 - Vad betyder  “...att förstöra sitt liv...”  som är den sociala indikation i LVM,för dig, hur 
skulle du beskriva det uttrycket för oss? 
 


