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Förord  

Jag vill härmed framföra ett tack till min kära mor som aldrig låtit mig glömma ”den där 

uppsatsen”. Ett varmt tack vill jag också rikta till min föredömlige och mycket tålmodiga 

handledare Ulf Hammare som bistått med uppmuntran och kloka synpunkter vilka varit av 

stort värde för mig. Det har varit en överraskande lång och mödosam väg som slutligen lett 

fram till detta alster. Det är därför med stor glädje som jag konstaterar att detta måhända 

blygsamma verk tillåter mig att ta ett lyckligt farväl av den akademiska världen. 

 

Stockholm, maj 2012 

Victor Best  
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Sammanfattning 

 

Tvångsvården av missbrukare har en historisk förankring som går tillbaks till 1900-talets 

början. Under andra halvan av samma sekel uppkom ett tilltagande missbruk av narkotiska 

preparat. Under 1980-talets inledande år kände sig regeringen manad att vidta åtgärder, och 

tillsatte därför en ny lagstiftning som skulle regleras under SoL. Den nya lagen kom att 

benämnas Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM 1981:1 243). Intentionen med 

lagen kan något förenklat sägas vara att stoppa upp en för individen, till följd av missbruk, 

destruktiv livsföring. Lagen var kraftigt ifrågasatt redan under utredningsfasen. Den har 

därefter fram tills dagens datum varit föremål för kontroverser. Vissa har menat att den inte 

visat sig utgöra en effektiv behandlingsform för missbrukare. Somliga menar dock att den 

fungerar enligt angivet syfte. Under 2000-talet har kraven på insatsers kvalitet inom vården 

höjts. Den evidensbaserade teoribildningen har idag fått en väsentlig betydelse för 

utvärderingen av insatser inom vården och det sociala arbetsfältet. Med anledning av den 

redovisade bakgrunden har det varit min intention att försöka anlägga ett evidensbaserat 

perspektiv på den rådande LVM-vården. Jag har försökt att ta reda på vad klienter som 

genomgått vårdformen haft för åsikter om den vård som erbjudits dem. Jag har också försökt 

att ta fasta på personalens perspektiv på förutsättningarna att bedriva en framgångsrik 

tvångsvård av missbrukare. Avslutningsvis har jag försökt att ta reda på vilka resurser som 

stått personalen och klienterna till förfogande i strävan efter att kunna erbjuda en fördelaktig 

behandlingsform. De resultat som framkommit tyder på att personalen betraktar arbetet med 

missbrukarna som utmanande och inte sällan påfrestande. Relationskapandet till klienten 

anses vara deras främsta redskap i sin strävan att göra klienterna motiverade till fortsatt 

behandling och godartade livsstilsförändringar.  

 Klienterna å sin sida är inte sällan skeptiska till tvångsvårdens förutsättningar att motivera 

dem till behandlingsdeltagande och fortsatt drogfrihet. Inte sällan framställs det att 

behandlande och motiverande inslag inom LVM-vården lyser med sin frånvaro. 

Tvångsvården förutsätts ta emot personer som inte är behandlingsmotiverade. De studier som 

jag tagit del av tenderar dock att påvisa att graden av motivation till drogfrihet, i allra högsta 

grad varierar även bland dem som ådömts tvångsvård, och är av stor betydelse för i vilken 

utsträckning klienten tar till sig LVM-vårdens rehabiliterande ansats.  

Nyckelord: LVM-vård, tvångsvård, klienter, personal, resurser, motivation och behandling 

Keywords: LVM-treatment, coercive treatment, staff, resources, motivation and treatment 
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Akronymer 

SoL Socialtjänstlag (2001:453) 

LvM        Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988: 870) 

SiS           Statens institutionsstyrelse 

DoK         Utvärderings- och dokumentationssytem som används inom SiS institutioner 

Sorad        Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning 

NAD         Nordic Studies on Alcohol and Drugs 

IMS           Institutet för utveckling av metoder inom socialt arbete  

EBP           Evidensbaserad praktik 

TMF           Tvångsvårdade och Missbruksfria (studie av Christophs, 2002) 

 TM            Tvångsvårdade med fortsatt missbruk (a.a.) 

 

Begrepp 

Effektstudier                En studie vars syfte är att värdera effekten av en intervention 

Fokusgruppintervjuer  Flera personer intervjuas samtidigt om en viss frågeställning eller ett 

tema  

Primärkälla                   Ursprungligt källmaterial som härrör från den berörda tidsperioden 

och som inte filtrerats genom tolkning eller utvärdering 

Meningskoncentrering  En mer koncis formulering/komprimering av intervjupersoners 

yttranden 
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1. Introduktion till problemområdet 

Tvångsvård av alkoholmissbrukare har funnits i Sverige sedan 1900-talets början (Gustafsson, 

2001). Under 1960-talet uppmärksammades ett ökat narkotikamissbruk i landet. Den 

socialberedning som tillsattes år 1968 fick utöver sitt uppdrag att komma med förslag till en 

enhetlig socialtjänstlag även i uppdrag att utforma en tvångslag för narkotikamissbrukare, ett 

uppdrag som vållade en häftig debatt (Fridell, 1996).  

 Efter tretton års utredande antog riksdagen den nya socialtjänstlagen år 1981, den kom att 

reglera även den nya tvångsvårdslagen Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM 

1981:1 243), vilken trädde i kraft år 1982. En lag som kom att omfatta även vård av 

alkoholmissbrukare (a.a.). Intentionen med lagen är att bryta en för missbrukaren 

destruktiv/farlig livsstil, och med hjälp av professionella kliniker, leda honom i riktning mot 

en mer ordnad och eftersträvansvärd livsföring, vilket också helst ska inbegripa ett frivilligt 

deltagande i den s.k. eftervården (Gustafsson, 2001).  

 Tillämpningen av LVM-vården sägs i första hand bygga på frivillighet, vilket innebär att 

den som blivit föremål för ett sådant ingripande först ges en möjlighet att åta sig behandling 

på frivillig grund, om missbrukaren underlåtit sig att göra detta, eller inte bedöms vara 

kapabel att genomgå vård på frivilliga grunder, kan hon bli föremål för tvångsvård i så lång 

tid som upp till sex månader. Man kan alltså hävda att frivillighetskriteriet i praktiken 

slutligen är underställt möjligheten till tvångsvård om situationen anses kräva det. Det har 

ålagts socialnämnden att utreda om en person bör bli föremål för tvångsvård. Socialnämnden 

vidarebefordrar sedan, om det anses nödvändigt, en ansökan om LVM-vård till 

Förvaltningsrätten som bedömer underlaget, och verkställer ett beslut i frågan (Christophs, 

2002, s. 3). 

 Åsikterna går isär beträffande LVM-vårdens effektivitet och legitimitet. Redan 

socialberedningen år 1983 kritiserades för att det inte fanns tillräckliga empiriska belägg för 

att tvångsvården skulle kunna fungera enligt angivet syfte. Sedan kom lagen att revideras och 

innebar ett utökat tvång och en förlängd vårdtid på upp till sex månader, detta trots att 

lagstiftaren inte kunnat påvisa positiva resultat av den tvångslag som redan existerade 

(Christophs, 2002,s. 5). De utvärderingar av behandlingsresultaten som tillkommit sedan 

lagen trädde i kraft har inte varit entydigt positiva utan av skiftande slag. Man har bland annat 

kunnat urskilja en viss överdödlighet bland intravenösa missbrukare som genomgått denna 

form av tvångsvård. Antalet människor som efter en LVM placering upphört med sitt 

missbruk, är enligt vissa uppgifter näst intill obefintligt (Goldberg, 2005, s.246) .  
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Enligt andra källor ger LVM-vården goda behandlingsresultat (SiS i fokus, 2007, s.4-6).  

 Trots att tvångsvården av missbrukare fortfarande är föremål för viss kritik finns den 

alltjämt kvar och inte mycket tyder på att LVM-lagstiftningen kommer att försvinna inom 

kort. Som jag ser det är den väsentliga frågan i nuläget, då LVM-vården alltjämt existerar, att 

utreda vad den befintliga tvångsvården har att erbjuda klienterna. Det är därför av stor vikt att 

LVM-vården kontinuerligt granskas och utvärderas så att förbättringar av tvångsvården kan 

komma till stånd. Detta ansvar har ålagts Statens Institutionsstyrelse (SiS) som innehar 

huvudmannaskapet för LVM-vården (Svensson, 2001,s. 3). 

 Ett begrepp som idag ofta används när det gäller kvalitetssäkring inom vården, är 

evidensbaserad vård. Denna aspekt förutsätter ett kunskapsunderlag som indikerar om en 

metod är beprövad och effektiv. I en kunskapsöversikt om vård och omsorg om äldre 

(Ternstedt, m.fl. 2004) definieras evidensbaserad vård, av Willman och Stoltz (2001), enligt 

följande ”… ett förhållningssätt och en vilja att tillämpa bästa tillgängliga bevis som 

underlag för vårdbeslut- en process för att systematiskt sammanställa, kvalitetsgranska, 

värdera, tolka och tillämpa befintliga forskningsresultat” (Ternstedt m.fl., 2004,s.89). 

Följande citat belyser ytterligare aspekter av begreppet;  

Att arbeta evidensbaserat innebär dock inte enbart att det är vetenskapliga kunskaper som 

värderas. Det innebär att i samband med beslut göra en sammanvägning av tillgänglig kunskap 

inom flera områden, Willman& Stoltz, 2001 sid 24 pekar här, förutom på den vetenskapliga 

kunskapen, på tre viktiga områden. Det ena är patientens behov, önskemål och förväntningar, det 

andra den praktiska och kliniska erfarenhet som finns hos personalen och det tredje de resurser 

som står till förfogande (a. a., s.89). 

 

På grundval av den ovanstående beskrivningen av evidensbaserad vård, är intentionen med 

denna uppsats att belysa vad ett antal forskningsrapporter säger om LVM-vården, utifrån 

vetenskapligt insamlade kunskaper som berör det i ovanstående citatet tre beskrivna 

perspektiven; klientperspektivet, personalperspektivet och resursperspektivet. Dessa aspekter 

kommer att belysas med hjälp av forskningsrapporter som tagit tillvara på missbrukarnas egna 

synpunkter om den vård de genomgått. Rapporterna rymmer också åsikter och slutsatser om 

tvångsvård förmedlade av behandlingspersonal och forskare. Intentionen med denna rapport 

är att den skall fungera som ett kunskapsunderlag om LVM-vård med anknytning till 

evidensbaserad teoribildning. I mitt arbete har jag inspirerats av följande maxim; “Med hjälp 

av systematiska litteraturstudier kan resultat från flera vetenskapliga studier vägas samman 

så att ny evidensbaserad kunskap fås inom ett område” (Forsberg & Wengström, 2008, 

konvolut). 
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1.1 Tidigare forskning 

I en avhandling av Billinger, fastlår hon att den behandlingspersonal som hon intervjuat på 

fyra studerade LVM-institutioner, saknat förmåga att tydligt artikulera det motivationsarbete 

som utförs. Personalen å sin sida gör gällande ”att allt de gör kan beskrivas som 

motivationsarbete”. I Billingers studie framkommer också att personalen tvingas lägga ned en 

ansenlig tid på att komma till tals med det motstånd som klienterna uppbådar mot att befinna 

sig inom tvångsvården. Något som tog värdefull tid från det avsedda motivations- och 

behandlingsarbetet (Billinger, 2000). Svensson har under genomförandet av sin etnografiska 

fältundersökning på Lundens LVM-hem för kvinnor intervjuat personal och klienter samt 

utfört observationer. Han kom fram till Lunden inte är en miljö som skapar motivation till 

förändring (Svensson, 2001). Gerdner har genomfört en studie som tillvaratagit representanter 

från socialtjänstens bedömning av LVM-vårdens utförande. De placerande socialsekreterarna 

visade sig överlag vara mycket nöjda med LVM-vårdens förmåga att avbryta det destruktiva, 

akuta missbruket och bygga upp klientens fysiska status. Däremot visade sig att 

socialsekreterarna varit betydligt mindre belåtna med institutionernas förmåga att motivera till 

bestående förändringsbenägenhet och deltagande i fortsatt behandling (Gerdner, 1998)   

 

1.2 Syfte 

Att utifrån ett urval av forskningsrapporter om LVM-vård; belysa, analysera samt diskutera 

kunskapsläget om LVM-vård utifrån tre perspektiv; klientperspektivet, personalperspektivet 

och resursperspektivet.   

 

1.3 Frågeställning 

 Hur ser personalen på sitt arbete inom LVM-vården? 

 Hur beskriver missbrukarna sina erfarenheter av den LVM-vård som de genomgått? 

 Hur ser resursperspektivet ut, gällande LVM-hemmens faciliteter, personal och vårdutbud? 

Frågeställningarna kommer att konkretiseras och presenteras utifrån olika teman om LVM-

vården som utvunnits ur den refererade litteraturen.   
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2. Teori; Evidensbaserad praktik 

Här följer en något förenklad och komprimerad återgivelse av den Evidensbaserade 

praktikens framkomst och betydelse för utvärderingen av insatsers effektivitet i dagens sociala 

arbete. Sedan följer en redogörelse för de aspekter som jag uppfattat utgör essensen inom 

EBP. 

 Den evidensbaserade praktiken har sin grund i framkomsten av det forskningsfält som kom 

att benämnas evidensbaserad medicin, och som uppstod under det tidiga 1990-talet. 

Upphovsmannen anses av de flesta vara den kanadensiske läkaren och folkhälsoforskaren 

David Sackett. Det bör dock tilläggas att han var en i ett forskningslag som framarbetade 

grunderna för den evidensbaserade medicinen. Sackett och hans kollegor hade upptäckt att 

klinisk medicin sällan grundades på aktuella vetenskapliga rön. Vidare kan det sägas att 

läkarnas makt vid ordinationen av medicin var mer eller mindre oinskränkt. Det ansågs att det 

fick till följd att klienterna inte fick del av den bästa tänkbara vården, med ibland direkt 

skadliga insatser som en direkt följd av det. Ordet evidens härstammar från latin och betyder 

ungefär ”tydlighet”, men inom kontexten för dagens EBP är ordet evidens snarare liktydigt 

med ”bevis” (Red. Jergeby, 2008, s. 12). 

 Under slutet av 1990-talet kom kraven på utvärdering av insatser inom socialt arbete i 

Sverige att öka. Olika intressenter hade givetvis även tidigare förordat och applicerat olika 

typer av utvärderingar på arbetsinsatser inom socialt arbete. Men nu påtalades som sagt värdet 

av strukturerade bedömningsinstrument i än högre utsträckning än tidigare (a.a. s. 18-22). 

 I IMS antologi (2008) över den evidensbaserade praktikens framväxt och tillämpning 

definieras EBP enligt följande; ”en noggrann, öppet redovisad och omdömesgill användning 

av den för tillfället bästa evidensen för beslutsfattande om insatser till enskilda individer” 

(a.a. s.12). När det gäller den teoretiska grunden för EBP sägs den utgå från tre 

kunskapskällor. Den första utgörs av den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen. Den 

andra består av brukarens erfarenhet och önskemål. Den tredje kunskapskällan består av den 

professionelles erfarenhet och förmågor Meningen är då att ett beslut om en insats föregås av 

en noggrann avvägning av de tre kunskapskällorna. Genom tillämpning av forskningsresultat 

hoppas man kunna erhålla mer eller mindre tillförlitlig kunskap om en insats effektivitet, 

vilket ger möjlighet till ett så kallat informerat val. Brukaren ska i så hög grad det som möjligt 

involveras i valet av insatser, då han får anses bäst känna till sin egen problembild. Den 

professionelles erfarenheter och kompetens förutsätts för att kunna inhämta adekvat 

information från brukaren och andra för att belysa brukarens problematik, och på grundval av 
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de vetenskapliga kunskaperna, brukarens önskemål, och sin egen yrkeskompetens och 

erfarenhet fatta ett beslut om en lämplig insats. Det är av stor betydelse att grunderna för 

beslutet redovisas på ett öppet sätt, så att motiven till besluten kan bli föremål för diskussion 

och debatt.  Att tilldela brukaren en viss egenmakt förutsätts kunna öka dennes grad av 

förändringsbenägenhet, även om det kanske främsta skälet till brukarinflytande är själva 

auktorisationen av brukarens position. Vidare är det av yttersta vikt för den framtida 

utvärderingen av insatsen effekt att den professionelle bemödar sig med att systematiskt 

dokumentera de insatser som beslutas och genomförs för klientens vidkommande. 

Dokumentationen ska också inbegripa uppföljningen. Som tidigare nämnts är det också av 

stor betydelse att utesluta insatser som kan vara direkt skadliga för brukaren.  

 Det har påtalats att bristen på effektutvärderingar utgör ett alvarligt problem för 

tillämpningen av EBP i Sverige. Vidare anförs det att ett minst lika påtagligt problem är 

överflödet av ”desinformation” om insatsernas effekter. Med det menas att insatser på ett 

grundlöst sätt framhålls som effektiva. I anslutning till detta resonemang påtalar författarna att 

en icke utvärderad insats inte behöver var verkningslös utan till och med kan vara bättre än en 

utvärderad insats. Vidare påtalas även värdet av de insatser som leder till små förbättringar för 

brukaren (a.a. s.12-15, 33).    

 Tillämpningen och förordandet av evidensbaserad praktik har dock också blivit föremål för 

kritik. En vanligt förekommande invändning är att EBP bromsar upp utvecklingen av nya 

metoder som inte blivit utvärderade inom ramen för EBP. Det finns också dem som ansett att 

tillämpningen av teorin förringat betydelsen av ”praktikerns” utbildning och erfarenhet. 

Författarna tillbakavisar båda dessa påståenden som grundlösa. Det har också hävdats att 

yrkesmannen förlorar i autonomi om han underkastar sig tillämpningen av EBP. Det är ett 

påstående som inte i samma utsträckning tillbakavisas av författarna. De tycker dock inte att 

det är rimligt att en yrkesman fritt kan välja åtgärder efter sina egna preferensramar om det 

finns evidens som tyder på att andra insatser är bättre. En annan vanligt förekommande kritik 

mot EBP är att verkligheten är för komplex för att låta sig fångas i manualer och specifika 

metoder, särskilt då med hänvisning till att varje person är unik. Författarna menar dock att 

om varje individ vore helt unik skulle ingen inlärning vara möjlig då i sådant fall inte skulle 

gå att skapa ”allmängiltiga förhållningsätt” (a.a.16). 

 I dagens samhälle där skattebetalarna kräver större insyn i investeringarna av deras 

skattemedel fyller EBP också en i allra högsta grad kostnadsmedveten funktion. Det är alltså 

rimligt att tro att appliceringen av EBP ur ett sådant perspektiv kan förmodas tilltala såväl 

politikern som gemene man (a.a. s. 20). 



11 

 

 Ett mycket viktigt inslag för att belysa insatsers verkningar är utformandet av så kallade 

effektutvärderingar. Sådana studier utgör i regel grunden för det empiriska material som kan 

ligga till grund för en bedömning av effekters betydelse . Med andra ord utgör sådana studier i 

regel ett underlag för kunskapskällan bästa tillgängliga forskning. I regel jämförs i 

effektstudier olika insatser med varandra (a.a. s. 27). Ett annat vanligt tillvägagångssätt för att 

bringa klarhet i en metods effekt är att utföra randomiserade kontrollstudier. I en sådan har 

man tillgång till åtminstone två olika grupper av individer. Den ena gruppen får tillgång till 

insatsen medan den andra inte får det, alternativt tilldelas placebo. Efter experimentet kan 

man med ett ganska högt mått av tillförlitlighet avgöra om en insats varit effektiv eller ej (a.a. 

s.215) 

 En annan högst väsentlig faktor inom EBP är att kommunikationen mellan olika parter (ex 

beställare och utförare) inom vårdkedjan inbegriper en väl preciserad terminologi. Detta för 

att den insats som förordas eller beställs faktiskt också motsvarar den som tillhandahålls (a.a. 

s.28-29).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

3. Metod 

Tillvägagångssättet för denna uppsats bygger inledningsvis på en noggrann genomgång av ett 

begränsat antal primärkällor i form av forskningsrapporter som behandlar LVM-vården sett 

till ett flertal olika aspekter och utgångspunkter. Denna genomgång av litteraturen kommer 

sedan att mynna ut i en selektiv kunskapsöversikt, då jag inte avser att behandla samtliga 

studier som finns tillgängliga inom ämnet. Tidigare nämnda frågeställningar utgör ramen för 

de kunskapsområden som kommer att behandlas i uppsatsen. Frågorna kommer i enlighet med 

syftet att behandlas utifrån de tre perspektiven och därmed besvaras av personer med olika 

erfarenheter av LVM-vården, även om de sammanställts av författarna till rapporterna. Dessa 

personer kan delas in i två informantgrupper varav den första består av klienter som 

genomgått LVM-vård. Den andra utgörs av personal som arbetar inom LVM-hem. Det tredje 

perspektivet utgörs av en beskrivning av de vårdinrättningar och behandlingsmetoder som 

beskrivs i rapporterna. En ofrånkomlig tredje informantgrupp kan sägas vara forskarna som 

sammanställt kunskaperna, samt dragit egna slutsatser kring lagen, vårdhemmen, och de 

personer de intervjuat. Jag kommer i uppsatsen även att lyfta fram likheter och skillnader 

rörande de nämnda aspekterna av studierna, därmed blir min kunskapsöversikt komparativ 

såväl som selektiv (Backman, 1998, s. 70, 75) 

  

3.1 Motivering av metod  

 Inledningsvis var det min avsikt att behandla helt andra aspekter av LVM-området, nämligen 

dess legitimitet, sett till såväl etiska som juridiska och filosofiska aspekter. Dessa aspekter 

skulle sedan kompletteras med de behandlingsresultat som uppkommit ur tvångsvården. Den 

litteratur som jag kommit över inom ämnet gav mig helt nya uppslag, framförallt i form av 

nya referenser. De nya referenser som främst väckte mitt intresse verkade behandla just 

effekter av LVM-vården. Vilket var någonting som jag tidigare febrilt letat efter, då i form av 

statistik för att balansera den argumentationsanalys som jag ägnat mig åt, en 

argumentationsanalys som främst verkade blottlägga ideologiska motiv som legitimitetsgrund 

för den rådande tvångsvården snarare än godartade behandlingsresultat. För att tydliggöra vad 

jag menar kan jag säga att det var mycket svårt att finna någon noggrann entydig statistik 

kring behandlingsutfall hos LVM-vårdade, något som senare också visade sig vara omvittnat i 

litteraturen (Christophs, 2002, s.7 & Ekendahl, 2001,s. 43-44). Däremot var det lätt att finna 

statistik kring antal LVM-placeringar och dyl., men det var knappast det jag var ute efter. Jag 

avfärdade mitt tidigare upplägg som onödigt krångligt och alltför tidskrävande. Jag blev nu 
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helt inriktad på att skriva en uppsats som behandlade missbrukarnas åsikter om LVM-vården, 

eftersom vården är avsedd för dem, och deras åsikter, enligt min uppfattning, väldigt sällan 

lyfts fram till allmänhetens kännedom. Jag hade vid det här laget börjat intressera mig för 

evidensbaserad praktik och teoribildning. Jag kom då att inse att jag kunde tillföra min studie 

två andra faktorer som man inom forskningen bör beakta för att säkerställa evidens. Min 

bedömning var att denna anknytning till evidensbaserad teori kunde komma att göra 

uppsatsen mer nyanserad och förhoppningsvis intressantare än om jag valt att enbart anlägga 

ett klientperspektiv på LVM-vården. Nu såg jag möjligheten att kunna summera åsikter från 

tre olika “kategorier” av människor, samtliga med olika erfarenhet av LVM-vård. 

Missbrukarna med erfarenhet av att vara föremål för vården i sig, personalen som har ansvaret 

för att utföra vården, samt forskarna i egenskap av betraktare och analytiker, vilka i samtliga 

fall, åtminstone enligt författarpresentationerna, verkar ha en gedigen erfarenhet av socialt 

arbete och LVM-vård i synnerhet. 

  Upplägget med en kunskapsöversikt framstår för mig, sett till min ansats, som betydligt 

mer fruktbart än att genomföra en rad kvalitativa intervjuer med ett fåtal missbrukare och/eller 

personal. Mina egna erfarenheter av det arbete jag bedrivit med hemlösa inom Stockholms 

Stadsmissionen är att många av dessa missbrukare varit i stort sett uteslutande negativt 

inställda till LVM-vård (ofta all slags myndighetsutövning). Risken framstod som tydlig att 

ett utfall vid en eventuell intervjuundersökning med det klientel som jag lärt känna på min 

arbetsplats skulle kunna resultera i onyanserat negativa åsikter om LVM-vården. Under 

arbetets gång insåg jag även att en studie på min arbetsplats skulle kunna betraktas som oetisk 

(Kvale, 1997). En annan faktor som talar emot intervjuer med dessa människor, är att det 

tillstånd de ofta befinner sig i (berusat) inte lämnar några som helst garantier för att de 

överhuvudtaget dyker upp vid själva intervjutillfällena. Man kan alltså tillstå att presumtiva 

praktiska svårigheter, i kombination med en liten informantgrupp som skulle ge föga 

generaliserbara resultat, avskräckte mig från att göra en studie grundad på egna kvalitativa 

intervjuer. Att få förmånen att göra egna iakttagelser på LVM-hem med möjlighet till 

intervjuer tycks kräva ett mer fordrande forskningsanspråk än mitt eget, och tycks mer eller 

mindre vara förbehållet forskare kontrakterade av SiS, något som jag tycker ha visat sig vid 

litteraturgranskningen (Ekendahl, 2001,s. 93).  

 De forskningsrapporter som jag ämnade använda mig av gav intrycket av att vara 

produkter av idogt forskningsarbete. De omfattar många intervjuer med väl tilltagna 

informantgrupper, fakta om lagens uppkomst, samt belysning av den verksamhet som bedrivs 

på vissa av landets LVM-institutioner. Det finns alltså anledning att tro, att det med större 
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säkerhet, utifrån informationen i dessa rapporter, kan dras slutsatser av mer generellt slag 

rörande de frågeställningar jag valt ut, och utifrån de olika perspektiven på evidensbasering, 

jämfört med om jag utfört egna intervjuer med en handfull människor som har erfarenhet av 

LVM-vård.  

 

3.2 Kunskapsöversiktens funktion och förtjänster 

Med en kunskapsöversikt avses en sammanställning av relevant kunskap inom ett visst 

definierat och avgränsat område. Sammanställningen omfattar dels en redovisning av olika 

studier och fakta inom området, samt en analys (Tydén, 2001, s.23). 

 Kunskapsöversikten lämpar sig särskilt väl för utbildningssammanhang, då den är en 

redogörelse för en samlad vetenskaplig kunskapsmassa samtidigt, som den utgör ett 

kunskaps- och lärandestoff (Backman, 1998,s. 76). 

Dagens överflöd av information gör det svårt att sålla ut vad en användare kan anse vara 

relevant, särskilt då betraktaren kanske inte är väl introducerad i problemområdet. I en allt 

större omfattning finns det behov av tjänster som hjälper oss att sortera information och som 

även ger viss vägledningshjälp (Tydén, 2001, s.5).  

 

3.3 Kunskapsöversiktens målgrupp och användningsområde 

Här följer en kortare redogörelse för den behovsanalys jag utfört och som anses utgöra en 

viktig aspekt av kunskapsöversikten (Tydén, 2001, s.8).   

 Min C-uppsats har huvudsakligen socionomstudenter som målgrupp. Det känns rimligt att 

anta att många av dem har obefintlig eller ringa erfarenhet av de aspekter som jag ämnar ta 

upp beträffande LVM-vård. Det sociala problemområde som missbruk utgör har endast 

sporadiskt behandlats under utbildningens gång, trots att många socionomer i sitt framtida 

yrkesliv ofrånkomligen kommer att konfronteras med arbetsuppgifter som på ett eller annat 

sätt kan relateras till missbruksproblematik. Kanske kommer de även att behöva skriva så 

kallade orosrapporter som ligger till grund för att en LVM-utredning kan komma att 

aktualiseras. Innan man förordar en LVM placering kan det först vara lämpligt att känna till 

hur klienter och behandlingspersonal ser på denna omstridda vårdform, samt att ta reda på 

vilka vårdresurser man kan förvänta sig å klientens vägnar.  Det är därför min förhoppning att 

framtida läsare som intresserat sig för socialt arbete och LVM-vård i synnerhet, kan tänkas ha 

nytta av min kunskapsöversikt, åtminstone som en introduktion till ämnet LVM-vård, och 

som en tankeställare kring den problematik den kan tänkas innefatta. 
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3.4 Sökmetoder och urvalskriterier 

 Relevant litteratur har sökts på bibliotek, i databaser och genom internetsökningar. I 

sökningen använde jag mig av begrepp som jag ansåg hade relevans för min studie. 

Inledningsvis gjorde jag en väldigt bred sökning för att få en god överblick över fältet. 

Beträffande bibliotekssökningarna och internetsökningarna (Google scholar, LIBRIS och 

artikelsök) användes sökord såsom LVM och LVM-vård etc. vilket gav ett tjugotal träffar. Av 

dessa var det bara sex st. (Billinger, 2000; Christophs, 2002; Ekendahl, 2001; Fridell, 1996; 

Gustafsson, 2001; samt Staaf 2005) som jag bedömde vara relevanta för mitt upplägg. Av 

denna litteratur valdes endast Billinger, Christophs och Ekendahls rapporter ut till det fortsatta 

arbetet med kunskapsframställningen. Då jag som tidigare nämnt, inledningsvis hade en 

annan forskningsansats, kom ett par av dessa böcker exempelvis Gustafsson (2001) och Staaf 

(2005) som mestadels behandlar juridiska aspekter av LVM-vården t.ex. rättsäkerheten för 

tvångsomhändertagna, ändå att beaktas. Dessa böcker har inte haft någon större inverkan på 

min skriftliga framställning, men de har ändå varit användbara för att öka min förförståelse 

gällande syftet med lagen och därmed för de behandlingsintentioner som den accentuerar. De 

gav också vissa nya uppslag gällande referenser. När det gäller Fridells skrift så behandlar den 

främst olika behandlingsformer inom frivilligvården, den rymde dock intressanta uppgifter 

kring LVM-lagens uppkomst.  

 När det gällde den engelskspråkiga databasen Academic search premiere användes 

begrepp såsom coersive treatment of substance abuse och, treatment of drugaddiction. Dessa 

sökord adderades sedan med begreppet Swedish, då jag i den här översikten endast fokuserat 

på den svenska tvångsvården. Där påträffade jag de publikationer av Mats Ekendahl och 

Kajsa Billinger vilka jag redan tagit fasta på. 

Sökandet riktades då mot kunskapsforum med mer direkt anknytning till missbruksfrågor, 

såsom SORAD och NAD. Samma sökningsförfarande användes som redogjordes för 

inledningsvis, dvs. en bred sökning. Resultatet visade främst på utländska studier om 

missbruksvård, bland annat två finska, samt aviseringar av nära förestående konferenser. De 

svenska skrifter som fanns tillgängliga, framstod utifrån min tolkning av abstrakten inte ringa 

in de perspektiv som jag ville redogöra för. 

     Slutligen återstod bara en för mig tänkbar informationsbank; Statens institutions styrelse 

(SiS).  En betydande del av de rapporter som ligger till grund för denna kunskapsöversikt 

härrör från SiS publikationer och har beställts från deras hemsida. De rapporter som 

tyngdpunkten ligger på i denna studie, tillhör den lilla grupp av forskningsrapporter som berör 

de perspektiv på LVM-vården som jag avser studera, och som flitigt refererats till i de andra 
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verk som behandlar LVM-vård vilka jag tidigare uppmärksammat. Jag tolkade det som att 

mitt urval börjat bli “mättat”.  

 I mitt val av litteratur har försök gjorts att prioritera sentida forskning. Alla de 

forskningsrapporter som refereras till härrör från 2000-talet. I mina ansträngningar att göra en 

systematisk litteratutsökning konsulterade jag personer som jag uppfattat har god kännedom 

om LVM-vård. Flera av dem har själva bedrivit studier i ämnet. Ett särskilt tack riktar jag till 

Ted Goldberg författare och docent i socialt arbete vid Stockholms universitet, Mats Ekendahl 

docent och forskare vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, samt 

docent Arne Gerdner vid Mittuniversitet som dessutom skrivit SiS-rapporter om LVM-vård. 

Samtliga dessa personer kontaktades via e-mail Vt. – 08. De fick då en kortfattad beskrivning 

av syftet med den studie jag hade för avsikt att genomföra. De var mig behjälpliga med att 

granska min litteraturlista och har kommit med vissa litteraturförslag som annars förmodligen 

gått mig förbi, jag syftar då främst på några publikationer av Ekendahl, vilka han var vänlig 

nog att posta mig.  

 Under våren 2010 upprepades ovan beskrivna sökningsförfarande, dock kontaktades inte 

nyss nämnda docenter på nytt. Den andra litteratursökningen genomförde jag för att försäkra 

mig om att mitt tidigare urval alltjämt kunde betraktas som relevant. Ytterligare en studie 

(Billquist & Skårner, 2009) om personalperspektivet kom att inkluderas från SiS 

publikationer.  

 

3.5 Studiens avgränsningar 

När det gäller ämnesvalet för den här kunskapsöversikten (LVM-vård) kan det väcka många 

frågor hos mig och läsaren. En fråga kan vara; vad föranleder ett missbruk? Det är en fråga 

som är beaktansvärd för att förstå personerna som lever under sådana omständigheter att de 

riskerar att tvångsomhändertas. Det är också en fråga som jag antar kan relateras till 

tillfriskningsprocessen. Det vill säga teorier till hur missbruk kan uppstå kan också tänkas 

rymma förklaringar till hur dessa kan komma att avhjälpas. Dessa frågor/teorier kommer dock 

inte att ges ett separat utrymme i den skriftliga framställningen, utan uppvisas endast om de är 

avhängigt materialet som redovisats. 

 De rapporter om LVM-vård som jag behandlar i denna text tar främst upp tvångsvårdade 

män men ett par av rapporterna behandlar också kvinnor som genomgått tvångsvård. Det är 

möjligt att män och kvinnor reagerar olika på tvångsvård både gällande behandling och utfall, 

men ett renodlat genderperspektiv på missbruk och behanlingsutfall kommer inte heller att tas 

upp såtillvida det inte ges tillbörlig plats i den refererade litteraturen. 
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 Det är tänkbart att resursperspektivet kunde ha utgått till förmån för den för tillfället bästa 

vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter. Den sistnämnda kunskapskällan brukar av 

tradition utgöra det tredje undersökningsområdet, i den av Sackett inspirerade synen på 

utformningen av EBP (Red Jergeby, 2008, s.12). Ett sådant material insamlades också i form 

av effektstudier från SiS. Jag valde dock slutligen att avföra detta “perspektiv”, då det kändes 

lämpligare att skriva en uppsats med enbart kvalitativ ansats, jämfört med ett kombinatorisk 

(kvalitativ och kvantitativ) tillvägagångssätt. Valet underlättades slutligen av att jag hade 

svårigheter att tyda och bedöma tillförlitligheten i de kvantitativa uppgifter som redovisades i 

dessa effektstudier. Informantgrupperna i dessa effektstudier var också förhållandevis små, 

vilket fick mig att anse att resultaten omöjligtvis kunde betraktas som särskilt representativa 

för de tusentals individer som genomgått LVM-vård sedan lagens tillkomst. Avslutningsvis 

vill jag göra läsaren uppmärksam på att vissa uppgifter som kan uppfattas vara av 

kvantifierbart slag förekommer i min uppsats. Då i form av enklare jämförelsetal. Dessa 

jämförelsetal finns med för att bringa klarhet i förekomst av attityder eller beteenden hos 

intervjupersonerna. Framförallt har de varit användbara för den komparativa analysen som 

ämnat bringa klarhet beträffande skillnader och likheter mellan studiernas informantgrupper 

och deras redogörelser.     

 

3.6 Förförståelse 

Då jag ägnat mig åt ett strikt kvalitativt och teoretiskt arbete där urval och texttolkning utgjort 

de kanske viktigaste momenten i arbetsprocessen, finner jag det naturligt att likna min 

vetenskapliga positionering vid den som återfinns inom hermeneutiken (Kvale, 1997). I 

enlighet med de riktlinjer jag funnit ansåg jag det nödvändigt att först redogöra för min 

förförståelse, då man alltid närmar sig en text med en viss förförståelse (Bergström & Boréus, 

2005, s. 33). Vidare kan sägas att jag inspirerats av Gadamers resonemang om att våra 

individuella upplevelser utgör en högst väsentlig betydelse för hur vi tar till oss och tolkar en 

text. När det gäller de individuella upplevelserna framhäver han främst vår uppfattning av 

världen, människorna, utbildning och vårt språk samt livserfarenhet. Vi kan därför aldrig 

”trolla bort oss själva som samhällsvarelser i tolkningsprocessen”. Vidare kan sägas att texten 

har en föränderlig innebörd beroende på vem som läst den och beroende av i vilken tid och 

social kontext denne har befunnit sig i. (Bergström & Boréus, 2005, s. 25).  

 I anslutning till Gadamers uppfattning om människans villkor för att tolka en text vill jag 

härmed i någon utsträckning klargöra min egen förförståelse. Jag har nu under sex års tid 
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arbetat med hemlösa inom Stockholms stadsmission. Det får hållas troligt att de hemlösa 

utgör den målgrupp som löper störst risk för att tvångsomhändertas enligt LVM då de flesta 

av dem under lång tid befunnit sig i ett gravt missbruk. Jag har då och då med anledning av 

det miserabla tillstånd vissa av dem befunnit sig i fått anledning att skriva orosrapporter och 

LVM-anmälningar. I sådana fall har jag varit i kontakt med socialsekreterare och i vissa fall 

enhetschefer som behövt information om dessa individer för att kunna påbörja en LVM-

utredning.  

 

3.7 Reliabilitet 

Jag anser att jag genom litteratursökningsprocessen funnit och kommenterat rapporter som 

varit relevanta för min forskningsansats. De teman jag utvunnit ur litteraturen och återgett i 

min uppsats, anser jag väl ha svarat mot min föreställning av de frågeställningar jag 

presenterat. Även om jag givetvis behövt anpassa mig till de frågor som litteraturen behandlar 

under de tre perspektiven, för att utvinna olika bärande teman. Reliabiliteten i min studie som 

i huvudsak inte omfattar kvantitativa aspekter fokuseras vid att vara noggrann i 

undersökningens alla led och att i möjligaste mån eliminera felkällor. I min studie som bygger 

på textstudier och tolkningar av dessa skrifter, har en reliabilitetsfråga varit en noggrann 

textläsning (Bergström & Boréus, 2005, s. 35).  

 Intersubjektiviteten i min studie kan nog inte bedömas som god, då det i den, liksom i 

studier av humaniora och samhällsvetenskap, givits stort utrymme för tolkning. Det är därför 

inte på något sätt givet att personer som granskar de rapporter jag tagit del av, med samma 

metoder som jag tillämpat, kommer att nå fram till samma slutsatser. Jag har dock i mitt 

arbete försökt att eftersträva transparens och välgrundad argumentation för mina avvägningar 

och slutsatser (a.a. s. 36).  

 

3.8 Validitet 

En tänkbar brist med min kunskapsproduktion är att den är beroende av en del rapporter som 

nu fått några år på nacken. Det är möjligt, kanske till och med troligt, att dessa inte till fullo 

avspeglar dagens LVM-vård.  

 En annan aspekt som kan tänkas ha påverkat validiteten ( även i primärkällorna) är det 

faktum att vissa av forskarna i sina studier valt att använda fokusgruppsintervjuer för att få 

fram information. Problemet som jag ser det är att intervjuer i fokusgrupper gör det svårt att 

avgöra tillförlitligheten i den version som kollektivet ger av de frågor som diskuterats, då det 

tydligen är så att vissa individer vid sådana tillfällen tar stort utrymme, medan andra helt 
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håller tyst. Idén med fokusgruppen är visserligen att den ska ge en enhetlig bild där deltagarna 

korrigerar varandra för att uppnå ett slags samförstånd. Det är dock för mig osäkert om det 

blir så när vissa förblir tysta under hela samtalet, medan andra tar mycket plats. Det är också 

intressant att som Billinger gör koppla framträdandet i fokusgruppen till Goffmans 

dramaturgiska teori som gör gällande att informanterna i sådana sammanhang ger utryck för 

en idealbild d.v.s. hur saker bör vara, medan det kan se helt annorlunda ut “bakom kullisen“ 

(Billinger, 2001, s. 192, 194). När det gällertolkningsfasen framgår det att det är den fas där 

den största oenigheten mellan forskare står att finna. Samma data kan tolkas helt olika 

beroende på t.ex. vetenskapsfilosofisk eller vetenskapsteoretiskt förhållningsätt. Backman 

tillägger också att det kan råda oenighet även mellan personer inom samma paradigm, och 

poängterar därmed att data aldrig talar ”för sig själva” (Backman, 1998,s 30). 

Transparens är en förutsättning för vetenskapligt arbete. Jag anser att jag väl beskriver mitt 

tillvägagångssätt, men är medveten om att det för läsaren kan vara svårt att bedöma urvalet av 

information och slutsatsernas giltighet, då endast en begränsad del av studierna framkommit.  

 

3.9 Texternas karaktär och funktion 

I detta avsnitt kommer jag att presentera de studier som i huvudsak ligger till grund för 

uppsatsens resultatdel. En del annan litteratur kommer att redovisas sporadiskt i uppsatsen, 

men anses av mig inte vara av sådan vikt att de här bör ges ett separat utrymme för 

presentation.  Jag anser det vara nödvändigt att i det följande kortfattat beskriva författarnas 

undersökningsmetoder samt texternas karaktär och tilltänkta funktion. Detta för att läsaren 

skall kunna skapa sig en uppfattning om utformningen av min studie och i viss mån dess 

tillförlitlighet. Rapporterna rymmer i vissa fall också ansatser som inte ryms inom ramarna för 

de undersökningsområden som jag avsett att studera. Jag har dock valt att här redogöra för 

studiernas övergripande funktion, så att läsaren kan avgöra om de vidare vill tillgodogöra sig 

det innehåll i rapporterna som inte tas upp i min uppsats. Med detta sagt vill jag göra läsaren 

uppmärksam på att de aspekter som jag valt att fokusera på i respektive rapport återfinns 

under benämningen inklusionskriterium. Avslutningsvis vill jag tillägga att alla 

rapportförfattarna av etiska skäl har använt sig av fingerade namn på informanterna i sina 

studier.    

 Irja Christophs forskningsrapport Tvångsvård på gott och ont (2002) är en delstudie inom 

ett större projekt av FoU-enheten i Stockholm som bedrivits sedan mitten av 1990-talet och 

studerat olika vägar ut ur alkohol- och narkotikamissbruk. I denna delstudie jämförs två 

grupper bestående av vardera tio personer som genomgått tvångsvård enligt LVM. Den ena 
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gruppen benämnd TMF, består av personer som menar att tvångsvården varit till hjälp för 

dem att bli av med sitt missbruk. Den andra gruppen benämnd TM består av personer som 

fortsatt missbruka efter tvångsomhändertagandet, men som vid intervjutillfället deltar inom 

behandlingsinstitution inom frivilligvården. TM-gruppen menar att tvångsvården innebar en i 

huvudsak negativ upplevelse. Studien är explorativ och inriktad på att belysa vad lyckad 

respektive misslyckad tvångsvård kan tänkas innebära. Urvalet av försökspersoner är ytterst 

selektivt/strategiskt då det redan innan studien genomfördes, var bestämt att individerna 

skulle väljas ut med hänsyn till deras inställning till LVM-vård.  

 Inklusionskriterium: Är en av förhållandevis få rapporter som tar upp tvångsvårdade 

människors perspektiv på LVM-vård. Rapporten kommer därför att vara en av de studier som 

ligger tillgrund för klientperspektivet i min uppsats. 

 Anita Helgessons (2003) rapport Kontaktmannaskap- Emotionella upplevelser hos 

behandlingsassistenter inom LVM-vården sägs vara den första som anlägger ett direkt fokus 

på kontakmannaskapet inom tvångsvården. Hon bygger sin rapport på narrativa intervjuer 

som hon genomfört med 16 behandlingsassistenter. Dessa har redogjort för ett specifikt 

kontaktmannaskap de varit involverade i. Syftet med studien är att belysa kontaktpersonernas 

emotionella upplevelser av behandlingsarbetet med tvångsvårdade missbrukare. Som metod 

uppger hon en kvalitativ innehållsanalys av det intervjumaterial som hon insamlat. 

 Inklusionskriterium: Emotionella upplevelser av behandlingsarbetet med tvångsvårdade 

missbrukare, anser jag vara av vikt för att förstå villkoren för det arbete som utförs på 

institutionerna, samt hur det kan tänkas påverka kontaktmännen.  

 Mats Ekendahls (2001). Tvingad till vård- missbrukares syn på LVM, motivation och 

egna möjligheter är en akademisk avhandling som tillvaratar ett klientperspektiv på 

tvångsvård. Ekendahl har uppmärksammat en tidigare avsaknad av systematisk forskning 

beträffande detta perspektiv. Något som han påtalar som en allvarlig brist i den svenska 

missbruksforskningen. Han ser det som anmärkningsvärt att tvångsvårdade personer inom en 

vårdform som ännu saknar vetenskapligt klarlagd effektivitet inte har tillfrågats om sin 

uppfattning om vårdformen. Vidare anför han att denna avsaknad kan relateras till en 

internationell trend, där vårdtagarnas intressen har negligerats.  

 Ekendahls syfte med avhandlingen har varit att beskriva samt analysera missbrukarnas 

åsikter om LVM-vård och möjligheten att genom sådan motiveras till förändring och 

deltagande inom frivilligbehandling. För att uppnå detta har Ekendahl intervjuat 54 

tvångsvårdade individer som han sedan efter intervjutillfällen fördelat i tre 

motivationsgrupper, de omotiverade, de tveksamma och de motiverade. 



21 

 

Inklusionskriterium: Ekendahls studie är en av få som tillvaratar ett klientperspektiv på 

tvångsvård, till sitt förfogande har han en väl tilltagen informantgrupp. 

 Leila Billquist & Anette Skårners (2009) En påtvingad relation? Kontaktmannaskapets 

utövande och villkor inom LVM-vården. Studien uppges vara den första som beskriver 

kontaktmannaskapet inom LVM-vården, ur såväl klientens som personalens perspektiv. Det 

övergripande syftet med studien har varit att studera kontakmannaskapets utövande och 

villkor inom LVM-vården. En underliggande fråga har varit, om en kontaktman kan skapa en 

bärande relation till klienten som kan hjälpa den senare till en gynnsam förändring. Som 

metod har Billquist och Skårner använt fokusgruppsintervjuer, individuella intervjuer och 

deltagande observation. 

Inklusionskriterium: Tar upp kontaktmäns och klienters uppfattningar om 

kontaktmannaskapet inom LVM-vården. Jag vill här poängtera att jag i huvudsak använt 

kontaktmännens utsagor till min kunskapsframställning. Klienternas åsikter har främst 

används för att belysa förekommande åsikter om LVM-vården men också i viss mån 

angående personalens funktion och värde. Detta är en följd av att jag eftersträvat 

överensstämmelse mellan de teman som tas upp med klienterna i övriga studier. Det vill säga, 

övriga studier saknar i huvudsak klienternas åsikter om just kontaktmannaskapet, däremot 

kommenteras personalen, dock inte nödvändigtvis explicit kontaktmän. 

 

3.10 Exkluderade studier 

I det följande har jag valt att beskriva de rapporter som efter noggrant övervägande valdes 

bort för den slutgiltiga kunskapsframställningen. Jag har valt att presentera dem då 

utvärderingen och avförandet av dem utgjort en betydande arbetsinsats under 

uppsatsskrivandets gång. Det är också min intention att dessa rapporter kan tänkas intressera 

läsaren även om jag av olika anledningar inte ansett att de passat in i min emperidel. Därför 

har jag valt att här beskriva dem. Skälet till varför de valts bort anförs under rubriken 

exklusionskriterium. 

 Bengt Svenssons (2001) rapport Vård bakom låsta dörrar Lunden, ett LVM-hem för 

kvinnor är en etnografiskt inriktad fältundersökning. Syftet med studien var att belysa 

tvångsvårdens förutsättningar genom att beskriva och analysera det sociala arbetet och 

samspelet på LVM-hemmet Lunden. Särskillt fokus har han haft på klienternas sätt att 

uppfatta vården. Svensson har använt sig av olika sorters materialinsamling. Observation har 

utförts genom att han vid 45 tillfällen mellan maj 1997 och oktober 1998, gjort observationer 

vid behandlingshemmet. Han har även intervjuat 23 klienter och sex personal. Vidare har han 
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utfört dokumentanalyser av dagboks- och journalanteckningar. 

Exklusionskriterium: Studien hade av mig främst tänkts att användas för att belysa 

Klientperspektivet, då även den tar upp de vårdades uppfattningar om LVM-vården. Hans 

etnografiskt inriktade fältundersökning bestod av långa berättande texter med olika teman 

menade att ge viss inblick i hur livet på en institution kan tänkas se ut. Det visade sig mycket 

svårt för mig att försöka inlemma de uppgifter som framkommit under något av de teman eller 

perspektiv som jag valt att redovisa i min uppsats. Studien kom därför att avföras.  

 Kajsa Billingers rapport Få dem att vilja (2000) ingår i ett större forskningsprojekt: 

Tvångsvård av vuxna missbrukare: teori, praktik och mortalitet. Hela projektet syftar till att 

etablera en empirisk och teoretisk bas för en diskussion kring tvångsvårdens förutsättningar 

och resultat. Rapporten utgjorde hennes avhandling vid Institutionen för socialt arbete på 

Stockholms universitet. I Billingers studie är det innehållet i motivationsarbetet ur 

personalens perspektiv som står i fokus. Ett perspektiv som enligt henne inte granskats 

tidigare och som hon anser borde vara en viktig pusselbit i förståelsen av tvångsvårdens 

villkor. Syftet är att tydliggöra hur motivationsarbetet artikuleras och uppfattas av dem som 

arbetar inom tvångsvården, hur de uppfattar de centrala, eller bärande elementen i sin praktik. 

Avhandlingen tar också upp ett klientperspektiv avsett att komplettera personalens belysning 

av de frågor som avhandlats med personalen.  

Exklusionskriterium: I första hand hade studien valts ut då den tar upp ett 

personalperspektiv på LVM-vård. Billingers studie tar också upp ett klientperspektiv på de 

frågor hon avhandlar med personalen. Det visade sig dock att avhandlingens innehåll hade 

alltför hög avsaknad av tematiskt överensstämmande innehåll jämfört med de inkluderade 

rapporterna som också tagit upp ett personalperspektiv på LVM-vård, då den i huvudsak tagit 

upp hur motivationsarbetet artikulerats av behandlingspersonalen, ett perspektiv som de 

övriga rapporterna i huvudsak saknade. Ett annat skäl till att denna studie avfördes från 

emperidelen var det faktum att den tar upp erfarenheter av personal med skiftande bakgrund 

och yrkesroll. De studier som slutligen valdes ut för personalperspektivet hade ett direkt fokus 

på kontaktmannarollen, vilket alltså Billingers saknade. Jag bedömde då att resultaten från 

Billingers studie skulle riskera att göra personalperspektivet onödigt rörigt. Klientperspektivet 

blev av Billinger allt för ”styvmoderligt” behandlat för att inkluderas i mitt klientperspektiv    

 

3.11 Behandling och tillämpning av texterna 

Som jag tidigare nämnt bygger min kunskapsöversikt på en noggrann genomgång av ett antal 

forskningsrapporter i form av primärkällor. Under läsningens gång har jag upprättat ett 
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dokument för varje studie. Detta för att under arbetets gång systematiskt kunna bearbeta 

respektive studie enskilt. Efter att ha gjort det har jag identifierat ett antal bärande teman i 

studierna. Det har varit teman som jag funnit viktiga för min frågeställning och möjliga att 

belysa inom ramen för min uppsats. Då rapporterna har sinsemellan olika fokus, har en 

naturlig följd av det blivit att vissa rapporter blivit mer framträdande vid redovisningen av 

vissa teman. Samtliga av de forskningsrapporter som jag valt att redovisa bygger på 

kvalitativa intervjuer och fokusgruppintervjuer. I de fall då forskarna genomfört sina 

intervjuer på någon av landets vårdinrättningar har de i vissa fall även antagit en 

observatörsroll. Detta beskrevs närmare i avsnittet Texternas karaktär och funktion.  

 När det gäller tillämpningen av rapporterna i min skriftliga framställning, har jag gått 

tillväga enligt följande. Först följer en beskrivning av de vårdinrättningar och 

behandlingsmetoder som är gällande för några av rapporterna. Denna redogörelse utgör 

resursperspektivet. Jag anser att det skapar en logisk ordning och en pedagogisk funktion. 

Detta eftersom läsaren vid granskningen av de återstående två perspektiven, förhoppningsvis 

redan kunnat skapa sig en klarare uppfattning om den kontext som klienter och vårdpersonal 

befinner sig i, och yttrar sig om. Sedan följer personalperspektivet då utsagorna i den 

intervjuade personalens berättelser klart kan anknytas till de vårdinrättningar och 

behandlingsmetoder som angetts i resursperspektivet, detta eftersom de i huvudsak 

härstammar från samma rapporter. Slutligen följer en redogörelse av de teman som jag 

uppfattat som särskilt viktiga i de studier som behandlar klienternas syn på LVM-vård. I de 

flesta fall kan informanterna i detta avsnitt inte klart relateras till de vårdinrättningar och 

behandlingsmetoder som beskrivs i resursperspektivet, då forskarna som tillvaratagit dessa 

personers utsagor endast i vissa fall träffat dessa klienter inom den kontext som ett 

behandlingshem utgör. Jag anser dock att man med fördel, åtminstone i viss mån, kan förstå 

även deras utsagor utifrån informationen i resursperspektivet, då både de studier som 

beskriver resurs- respektive klientperspektivet är samtida, samt att antalet LVM-hem och 

behandlingsmetoder under den tidsperioden (även alltjämt) var tämligen begränsat. Det tyder 

på att det är relativt rimligt att anta att klienterna vårdats enligt snarlik behandling på liknande 

vårdinrättningar, kanske i vissa fall, till och med på samma institutioner.    

 Tolkningen av primärdokumenten i mitt uppsatsarbete har gjorts utifrån de principer som 

återfinns i den hermeneutiska cirkeln. Den gör gällande en ständig växling i tolkningen 

mellan delarna och helheterna i de granskade texterna. Utifrån en intuitiv uppfattning av 

textens helhet, tolkas delarna. Tolkningen av delmomenten relateras sedan återigen till 

helheten (Kvale, 1997, s. 50–51). Något förenklat kan jag säga att detta utförs genom att bryta 
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upp de granskade texterna i fragment som jag väljer att benämna teman, vilka utgör 

underlaget för resultatredovisningen. Dessa teman kommer sedan att relateras till texternas 

något mer övergripande mening i diskussionsdelen. Jag använder formuleringen ”mer 

övergripande mening”, då jag vill påminna läsaren om att jag uteslutit delar av rapporterna. 

Detta eftersom de (delarna) inte passat min forskningsansats, och jag kommer därför inte i 

samtliga fall att kommentera rapporterna utifrån ett helhetsperspektiv. 

 Redovisningen av materialet har undergått metoden meningskoncentrering (a.a. s. 174). 

Något som jag fann nödvändigt då de rapporter jag tagit del av utgör ett ganska omfattande 

stoff, samtidigt som det utrymme som ges mig i författandet av en c-uppsats, i relation till det 

undersökta materialets omfång, kan beskrivas som ringa. 

 När det gäller berättarstilen vill jag poängtera att språkbruket i huvudsak är mitt eget. När 

det gäller vissa begrepp har jag dock funnit det nödvändigt att utan försök till omskrivningar 

implementera dessa i texten. Orsaken till detta har varit en rädsla för att 

informanternas/forskarnas ursprungliga intentioner skulle gå läsaren förbi. Dessa ”lånade” 

begrepp återfinns i regel inom citationstecken.  

 Beträffande förekomsten av citat har de vanligtvis använts av rapportförfattarna för att 

belysa åsikter, värderingar eller attityder som ansetts vara generaliserbara för en viss 

gruppering. Det har fått till innebörd att informanter med en för gruppen avvikande 

uppfattning tyvärr inte blivit representerade i särskilt hög utsträckning i rapporterna. Tyvärr 

inte heller i min uppsats, då även jag främst intresserat mig för mer generaliserbar information 

gällande gruppernas åsikter. Avslutningsvis vill jag poängtera, att en för läsaren kanske rimlig 

åsikt om en allt för hög förekomst av citat, av mig motiveras med att jag anser det mycket 

betydelsefullt att informanternas egna röster framkommer, då deras åsikter annars blir helt 

beroende av forskarnas tolkningar. Jag har också försökt att fördela citaten något så när 

jämlikt beträffande förekomst från olika rapporter, perspektiv och informantgrupper. 

 

3.12 Tillvägagångssätt vid analys och diskussion  

Mitt analysavsnitt har jag delat upp i två moment. I det första momentet har jag valt att 

applicera ett komparativt tillvägagångssätt på det som framkommit i resultatdelen. Jag 

bearbetar här de tre perspektiven var för sig. Jag har ansett detta förfarande vara förtjänstfullt 

för att bringa ordning i detta avsnitt, dels för eget vidkommande under själva 

bearbetningsfasen, men också för den tilltänkte läsarens skull. En annan ansats med 

motsvarande tilltänkta pedagogiska funktion, har varit att först behandla likheterna mellan 

resultaten från de olika studierna, för att sedan påskina skillnader beträffande rapporternas 
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innehåll. Jag kommer sedan att analysera de komparativa aspekterna med avsikt att försöka 

förklara resultaten. I analysens andra moment kommer jag att relatera vissa av fynden och de 

tre perspektiven till förutsättningarna för en Evidensbaserad praktik, som utgör mitt val av 

teoribildning i denna uppsats. 

 När det gäller diskussionsdelen kommer den att bestå av en diskussion kring de slutsatser 

som jag presenterat.   

 

3.13 Metodologiska svårigheter  

Under litteratursökningsfasen hade jag inledningsvis vissa problem med att finna litteratur 

som var att betrakta som relevant för just de hänseenden av LVM-vården som jag avsåg att 

granska. Något som fick till följd att jag inledningsvis lånade in och beställde i stort sett all 

litteratur som jag kunnat hitta och som på något sätt behandlat LVM-vård i något avseende. 

Jag är medveten om att mitt sökningsförfarande sannolikt inte ringat in alla de studier som 

behandlat de fenomen av LVM-vården som jag avsåg att studera. Samtidigt kunde jag efter att 

ha konsulterat forskare och läst igenom rapporter (se urvalet), konstatera att de 

forskningsfrågor som jag avsåg att behandla förefaller ha försummats av det svenska 

forskarsamhället, åtminstone om man ser till tillgängligheten (läs avsaknaden) av dessa 

studier. Ekendahl (2001) fastslog visserligen att åtminstone avsaknaden av ett klientperspektiv 

på missbruksvård, och då tvångsvård i synnerhet, inte var något typiskt svenskt fenomen utan 

kunde relateras till en internationell trend.  

 Ett annat högst relevant problem i skapandet av min kunskapsöversikt har varit att den 

litteratur jag funnit rymt sinsemellan olika forskningsansatser, även om de behandlat 

likvärdiga perspektiv (läs klient, resurs och personal). Det har fått till följd att det även efter 

noggrann genomläsning, inte alltid varit alldeles enkelt att finna gemensamma teman för min 

resultatdel. Det återfinns också en skev fördelning av utrymmet för de olika perspektiven. 

Resursperspektivet har sett till omfattningen blivit ”styvmoderligt” behandlad. Det har inte 

helt och hållet blivit konsekvensen av ett medvetet val. De rapporter jag funnit fokuserar i 

huvudsak på resultat som framkommit under intervjuer med klienter och kontaktmän. Det har 

alltså inte funnits lika mycket material att inhämta om resursperspektivet. Jag kan dock utan 

omsvep också tillstå att jag i större utsträckning intresserat mig för de redogörelser som 

framkommit i intervjuerna med de två informantgrupperna. 

 Jag finner det också värt att påtala att jag som sagt inte intresserat mig mycket för 

kvantifierbara faktorer i framställningen av denna uppsats. Jag har dock valt att använda mig 

av en komparativ ansats i analysdelen, då jag funnit det intressant att jämföra studiernas 
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resultat. Detta arbete har dock försvårats av att författarna, som visserligen också valt att göra 

kvalitativa studier, i sina respektive framställningar, i hög grad använder sig av relativa 

begrepp som ”vissa”, ”många”, ”de flesta” och så vidare. Det har givetvis fått till följd att det 

ibland varit svårt att som läsare av dessa rapporter skapa sig en klar uppfattning om 

förekomsten av en viss attityd eller uppfattning hos intervjupersonerna. Jag är medveten om 

att detta i allra högsta grad har avspeglats i min kunskapsöversikt.  

  Jag vill också tillägga att framställandet av en kunskapsöversikt varit en i allra högsta grad 

tidsödande och tålamodsprövande arbetsprocess vilket också har påtalats i metodlitteraturen 

(Tydén, 2001).  

 Avslutningsvis har min tilltagande förståelse av betydelsen för tolkningsprocessen 

vidkommande vid författandet av litteraturstudier, resulterat i att jag tvingas tona ned den grad 

av generaliserbarhet som jag önskat att uppsatsen skulle kunna förmedla. 

 

3.14 Etiska överväganden 

Då jag i mitt uppsatsarbete arbetat med en kunskapsöversikt som uteslutande byggt på 

litteratur studier, anser jag att de etiska spörsmålen är väldigt få till antalet. När det gäller det 

sedvanliga konfidentialitetskravet har det redan tillgodosetts av författarna till de rapporter jag 

använt mig av. Detta har enligt min förståelse utförts genom att informanterna anonymiserats 

efter forskarnas förmåga. Informations- och samtyckeskravet har av mig inte heller behövts 

beaktats i vidare utsträckning, då jag vid tillämpningen av litteraturstudier, inte använt mig av 

egna informanter som behövts underrättas om villkoren för deltagande i en undersökning. 

Enligt min erinran av författarnas metodpresentation har man redan informerat om villkoren 

för användandet av de uppgifter som informanterna tillhandahållit med. När det gäller 

nyttjandekravet avser jag i vilket fall som helst inte sprida min skriftliga framställning utanför 

Sköndalinstitutets faciliteter. Författarna har dessutom redan valt att offentligöra sina studier 

och får då räkna med att dessa kommer att användas till exempelvis framställandet av c-

uppsatser (HSFR 1990, s. 4-8) 

 När det gäller moralisk rannsakan har jag dock övervägt att jag i värsta fall kan ha åsamkat 

rapportförfattarna ett tvivelaktig rykte genom att sprida skeva slutsatser angående deras 

studier. Det förutsätter dock att en eventuell läsare av min C-uppsats tilldelat mina slutsatser 

en överdimensionerad betydelse. I vilket fall som helst är risken för att vanvårda någon 

annans prestationer något som varje författare av kunskapsöversikter får leva med.  
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4. Om LVM-vård 

4.1 Vem tilldöms LVM-vård och varför? 

Jag har i min uppsats inget egentligt fokus på juridiska aspekter av LVM-lagstiftningen men 

av hänsyn till läsaren vill jag här försöka bringa grundläggande klarhet gällande intentionen 

med lagen. I det följande har jag därför först försökt att beskriva vem som riskerar att bli 

tvångsomhändertagen enligt rådande lagstiftning (1988:870) Lag om vård av missbrukare i 

vissa fall.  Jag försöker sedan också att uppge vissa karakteristika för dessa personer vilka jag 

funnit i den refererade litteraturen. Detta för att läsaren ska kunna skapa sig en relativt 

tillförlitlig bild av vem som riskerar att bli tvångsomhändertagen för sitt missbruk. 

 

4.2 Förekommer tvångsvård av missbrukare endast i Sverige? 

I inledningen av mitt uppsatsskrivande hörde jag det ofta yttras att tvångsvård av missbrukare 

var en företeelse som var unik för Sverige. Under arbetets gång har jag dock påträffat källor 

som tillbakavisar en sådan uppfattning. När Gerdner och Berglund redogör för internationell 

missbrukarvård hävdar de att tvångsvård idag existerar i drygt 80 procent av världens länder. 

Vidare förklarar de att tvångsvården ökat internationellt tillföljd av de drog- och hiv-

epidemier som uppstått under 1980- och 90-talet (SOU 2011:6, s. 664). Lehto anser dock att 

den svenska paternalistiska tvångsvården saknar motstycke i övriga nordiska länder 

(Ekendahl, 2001, s. 20)    

 

4.3 Beredande av vård  

4 § (1988: 870) Tvångsvård skall beslutas, om någon till följd av ett fortgående missbruk av 

alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt 

missbruk och vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på 

något annat sätt och han till följd av missbruket  

 

1. utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,  

 

2. löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller  

 

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

(Utdrag ur Ekendahl, 2001.s 179) 
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4.4 Vad LVM-vården ska uppnå  

Socialstyrelsens allmänna råd gör gällande att LVM-vård ska sträva efter att uppfylla mål som 

kan härledas till tre olika tidsperspektiv: 1) att omedelbart bryta det destruktiva missbruket. 2) 

att kortsiktigt främja motivationen till fortsatt frivillig vård. 3) att långsiktigt främja frihet från 

missbruk och utvecklandet av en sundare livsstil. (Ekendahl, 2001, s.18-19). Vidare bör det 

tilläggas att personalen på LVM-institutioner också helst ska syfta till att motivera 

missbrukaren till frivilligt medverkande i fortsatt behandling och övriga tillbörliga 

stödinsatser som krävs för att lägga missbruket bakom sig. Vårdtiden kan komma att uppgå 

till sex månader (Christophs, 2002,s. 4) 

 

4.5 Restriktioner inom LVM-vården 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988: 870) inrymmer vissa inskränkningar i 

autonomin och integriteten för de intagna. Dessa förbehåll har av lagstiftaren ansetts vara 

nödvändiga för att man skall kunna tillhandahålla en fungerande och effektiv tvångsvård. 

Sådana inskränkningar kan komma att omfatta kroppsvisitationer, ytliga kroppsbesiktningar, 

urinprover kontroll och begränsningar av post och telefonsamtal. Personens rörelsefrihet inne 

på själva institutionen kan också komma att beskäras för att tillgodose säkerheten för 

personalen och andra klienter. Intentionen med lagen är att klienten ska förbli på institutionen 

tills han är motiverad att mota frivillig behandling eller till dess att vårdtiden gått ut. Utöver 

tidigare nämnda och preciserade restriktioner vill jag tillägga att § 34 i tidigare åberopade lag, 

åtminstone i ett tolkningsskede, ger utrymme för ganska godtyckliga metoder för att uppnå 

tidigare nämnda intentioner; ”Den som vårdas enligt denna lag i ett LVM-hem för särskilt 

noggrann tillsyn får hindras lämna hemmet och i övrigt underkastas den begränsning som är 

nödvändig för att vården skall kunna genomföras” (Christophs, 2002, s. 54). 

 

4.6 Karakteristika för LVM-dömda 

I en SiS-rapport från år 1998 om personer i LVM-vård, uppges följande om detta klientel; 

Nästan hälften var utan bostad, varav 13 procent var hemlösa. 2/3 levde ensamma. En 

tredjedel av de vårdade var kvinnor. Bland dem som bodde med någon var det nästan hälften 

som bodde med någon som också hade missbruksproblem. 1/10 sakande helt umgänge och 

nära 30 procent umgicks bara med andra missbrukare. Det var drygt 20 procent som någon 

gång i livet varit fosterhemsplacerade. Sammantaget uppgav 50 procent att de vuxit upp med 

antingen missbruk eller psykiska problem i uppväxtmiljön. Jämfört med övriga befolkningen 

hade klienterna en mycket låg utbildningsnivå och deras situation på arbetsmarknaden var 
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prekär. Endast 5 procent hade reguljär lön, nästan 1/3 hade sjukbidrag eller förtidspension och 

1/4 levde på socialbidrag. Hälften av de tillfrågade uppgav att de vårdats inom psykiatrin och 

hälften av klienterna led av kroppsliga skador eller sjukdomar som påverkade deras dagliga 

livsföring. 2/3 av alla klienter hade någon gång varit dömda för brott och 25 procent av 

männen hade suttit i fängelse under sammanlagt minst ett års tid. Praktiskt taget alla hade 

tidigare vårdats för sitt missbruk (Billinger, 2000, s.30). Ovan funna karakteristik ger som 

läsaren själv kan se en ganska dyster bild av en till stora delar socialt utslagen grupp individer. 

Jag anser, utifrån den litteratur inom ämnet som jag tagit del av, att nämnda beskrivning 

förefaller ge en ganska träffande bild av de som vårdas på landets LVM-inrättningar. Även 

om det kanske framstår som självklart för läsaren, vill jag ändå passa på att poängtera att det 

givetvis finns människor med betydligt mer ordnade levnadsförhållanden som vårdas jämlikt 

LVM (Billquist & Skårner, 2009).  
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5. Resultat redovisning 

5.1Tema ett: Resursperspektivet 

Här kommer de vårdinrättningar, behandlingsmetoder och personalresurser som beskrivs i 

några av rapporterna att kortfattat beskrivas. Detta för att läsaren ska få en bättre förståelse för 

de utsagor som behandlingspersonal, klienter och forskare ger i den refererade litteraturen, 

men också för att förstå de tillbuds stående medel som återfinns inom LVM-vården. 

När Billquist och Skårner beskriver de fyra vårdinrättningar de besökt för att träffa sina 

informanter, noterade de en stor likhet gällande de fyra institutionernas läge och exteriör. De 

var alla belägna i natursköna områden inte allt för långt ifrån städer eller omgivande 

samhällen. Det var vid första anblick ingenting som gav intrycket att de just beskådat en 

institution. Det var först vid en närmare granskning som de kunde notera att några av 

byggnaderna haft gallerförsedda fönster. I vissa fall har det även funnits stängsel eller murar 

som omgärdat vissa av byggnaderna och på så sätt inramat en rastgård. När det gäller 

institutionernas behandlingsutbud och personalens sammansättning återfanns vissa skillnader. 

Det fanns dock än fler likheter. Samtliga LVM-hem erbjöd tillnyktring och vård enligt LVM 

och SoL. Majoriteten av platserna var dock avsedda för LVM-placeringar. På institutionerna 

fanns det tillgång till behandlings och sjukvårdspersonal samt konsultläkare och psykologer. 

På ett av hemmen fanns också en eftervårdskonsult och på ett annat en arbetsterapeut. 

Personalstyrkan bestod dock till huvudsak av behandlingsassistenter oftast i funktionen som 

kontaktman. Samtliga institutionerna leddes av en institutionschef som hade det övergripande 

ansvaret för verksamheten. Personalen hade möjligheter till handledning och vidareutbildning. 

Utbildningsutbudet varierade dock mellan de olika institutionerna. För att förbereda klienterna 

på ett liv i frihet rådde på institutionerna en tydlig veckostruktur med schemalagda aktiviteter. 

Kontaktmännen stod för att tillsammans med socialtjänsten utforma en behandlingsplanering. 

Detta gjordes i snar anslutning till klientens ankomst. I behandlingsutbudet återfanns insatser 

och aktiviteter av varierande slag. Vanligt förekommande var motiverande samtal, 

återfallsprevention, Na- och AA-möten samt gästföreläsningar. Klienterna fick också ta del av 

miljöteurapeutiska arbetsätt så som städning, matlagning och trädgårdsskötsel. Det förekom 

även socialträning som kunde gå ut på att uträtta ärenden på banker, bibliotek och i affärer.    

(Billquist & Skårner, 2009, s. 37-39).  

 I Helgessons (2003) studie fanns ingen beskrivning av själva vårdinrättningarna däremot 

hade studiens kontaktmän påtalat vårdmiljöns betydelse. Det gällde att ge institutionen en 

trivsam inredning gällande möblering i gemensamma utrymmen. Personalens klädsel var 
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också av viss vikt, den beskrevs dock inte utförligare. Vidare lade kontaktmännen ned ett 

noggrant arbete på att iordningställa klienternas rum på ett trivsamt sätt. Det ansågs som 

mycket betydelsefullt då det endast var där som klienten kunde vistas i fred och 

förhoppningsvis känna ett visst upprätthållande av sin integritet i vistelsen på en låst 

institution. Vidare redogjordes det för att psykologutredningar ofta utgjorde en betydande 

grund för det fortsatta valet av behandlingsmetod. Behandlingsmetoderna hade då oftast sin 

grund i kognitiv eller psykodynamisk teoribildning (Helgesson, 2003, s. 36). 

 

5.2 Personalperspektivet 

 När det gäller Billquist och Skårners (2009) såväl som Helgessons (2003) studier fokuserar 

de på kontaktmannaskapet. För läsarens skull vill jag klargöra att den terminologi jag i det 

följande kommer att använda mig av, är helt avhängig den som rapportförfattaren använder. 

Jag vill också uppmärksamma att jag framöver kommer att betrakta behandlingsassistenter 

och kontaktmän som två åtskilda yrkesgrupper. Även om det förefaller vara så att 

kontaktmännen i grunden är behandlingsassistenter, är inte nödvändigtvis också förhållandet 

det omvända, även om deras arbetsuppgifter och utbildningsbakgrund ibland kan vara snarlika 

eller till och med identiska.    

 

5.2.1 Behandlingsassistenter och kontaktpersoner 

I Billquist och Skårners rapport (2009) förklarar de förutsättningarna för kontakmannaskapets 

framkomst och tilltänkta funktion. De påvisar inledningsvis ”att som arbetsform är 

kontaktmannaskapet inget centralt påbud inom Statens institutionsstyrelse”, utan att det är upp 

till varje institution att utforma sin verksamhet i relation till de egna behoven. I en 

undersökning utförd av Skårner (2004) uppdagades det att kontaktmannafunktionen numera 

är rådande på samtliga LVM-hem och att den oftast utförs av behandlingsassistenter. Vidare 

vittnade hon om att kontaktmannaskapet utgjorde ett centralt inslag i arbetsorganisationen på 

de undersökta institutionerna. Med det avsåg hon att motivations- såväl som 

behandlingsarbetet och bakomliggande planering i mångt och mycket överlåtits till 

kontaktpersonerna. Billquist och Skårner nämner också att Kontakmannaskapet utvecklats ur 

de traditionella vårdarrollerna och resulterat i en tilldelning av mer kvalificerade 

arbetsuppgifter, då med tonvikt på relationsaspekten. I den foskningsgenomgång de inleder 

sin studie med, åberopar de tidigare forskning inom psykoterapi och socialt arbete, vilken gör 

gällande att relationen till en enskild hjälpare har en fundamental betydelse för positivt 

behandlingsresultat samt för hur klienten upplever och värderar hjälpen (Billquist & Skårner, 
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2009, s. 15-16). 

 

5.2.2 Personalens syn på klienterna 

Bland Helgessons kontaktmän var det många som beskrev klienten som en ”arbetspartner” 

eller ”kompis”. De påvisade i vissa fall en växelvis påverkan inom relationen mellan 

kontaktmannen och klienten. De började i vissa fall att klä sig snarlikt eller använda ett 

liknande språkbruk. Det påtalades också att relationen kunde betraktas som ett ”slutet system” 

med liten insyn från andra. I anslutning till sådana fall understryktes betydelsen av tydliga 

normer och etiska principer, samt tillgången till handledning för att upprätthålla ett 

professionellt förhållningsätt. Bland informanterna i Helgessons studie kunde man också 

uppmärksamma en skillnad i hur man såg på klienten beroende på dennes ålder och kön. I 

förhållande till yngre klienter var det vanligt förekommande att Kontaktmannen antog ett 

faderligt eller moderligt förhållningsätt till klienten. Vidare kan sägas att äldre och kvinnliga 

klienter ansågs vara i ett större behov av omsorg. Kvinnorna eftersom de ansågs vara 

undernärda på omsorg. De äldre eftersom de ofta hade mer omfattande vårdbehov, oftast till 

följd av dålig fysisk hälsa (Helgesson, 2003, s. 20, 25-26)  

 I Billquist och Skårners studie finns ingen tydlig beskrivning av hur personalen ser på 

klienterna i generellt ordalag. Det som framkommer är snarare en uppfattning om att dessa 

personer är i behov av tvångsvård för att komma till tals med sin destruktiva livssituation. 

 

5.2.3 Personalens syn på LVM-vård 

De flesta av Helgessons behandlingsassistenter ansåg att en behandling och en avgiftning 

inom en låst miljö var nödvändig för att avbryta ett sådant destruktivt missbruk som deras 

klienter befann sig i. De var trots detta ställningstagande, av uppfattningen att det var 

”onaturligt” för en människa att vara inlåst. Samtidigt betraktade dem inlåsningen som en 

trygghet för individer som befinner sig i en tillvaro präglad av inre kaos. Tvångsvården 

medförde motstridiga känslor hos kontaktmännen. Samtidigt som inlåsningen ansågs 

nödvändig hade man förståelse för att det måste kännas förnedrande att behöva kvittera ut en 

toapappersrulle eller en sax. Det upplevdes också som besvärande för kontaktmännen att 

behöva inskränka rörelse- och handlingsutrymmet för en grupp av klienter när det i vissa fall 

kom an på att en enskild individ ställt till med problem. Några av kontaktmännen hyste också 

en rädsla för att bli likgiltiga eller okänsliga inom sin arbetsmiljö. Några utryckte det som att 

arbetet upplevdes som att trampa runt i ett ”ekorrhjul”, särskilt vid tillfällen då de saknade 

stöd eller ”feedback” från ledningen. Känslan vid sådana tillfällen var att man inte alltid 
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orkade bry sig om klienten (Helgesson, 2003, s. 23-24). 

 Bland Billquist och Skårners kontaktmän framträder ingen uttalad enhetlig bild gällande 

värderingen av tvångsvårdens rättmätighet. De flesta verkar anse att tvångsvård behövs för 

kunna hjälpa de klienter de möter i sitt dagliga arbete. Man väljer främst att framhålla den 

skyddande och stödjande funktionen där kontrollen utgör ett ”nödvändigt ont”. I de 

individuella intervjuerna som genomförts med kontaktmännen framkom dock åsikter av mer 

kritiskt slag. Vissa motsatte sig de långa vårtiderna. Somliga ansåg att tvånget skapat 

betydande svårigheter för relationsbyggandet och behandlingsdeltagandet. Flertalet av 

informanterna verkar dock vara av uppfattningen att man åtminstone över tid kan ta sig förbi 

eller åtminstone reducera det motstånd som frihetsberövandet kan ha åsamkat klienten 

(Billquist & Skårner, 2009, s. 140).  

 

5.2.4 Kontaktmännens arbetsuppgifter 

I Helgessons undersökning finns det tillgång till beskrivningar av arbetsuppgifter som är 

ganska omfattande till antalet och ibland krävande sett till utförandet. Inledningsvis fick man 

oftast på den låsta avdelningen ta hand om personer som var i mycket dåligt skick. De var då 

ofta abstinenta, sköra och inte sällan aggressiva. De var i detta tidiga skede av sin vårdvistelse 

också vanligtvis i behov av en avgiftning. Det upplevdes av informanterna som känslomässigt 

påfrestande att behöva se andra människor befinna sig i miserabelt skick. Kontaktmännens 

uppgift i sådana situationer var att försöka hjälp och vårda samtidigt som de fick utstå 

tillmälen och könsord. Det ansågs dock vara lättare att hantera sådana kränkningar när 

klienten yttrat det i vredesmod under avgiftningen, än om de förolämpats under den 

efterföljande motivationsarbetesfasen. Det mest påtagliga inslaget inom yrkesrollen var 

upprättandet av en nära relation till klienten, vilken sågs som oumbärligt för ett gynnsamt 

utfall. I samband med skapandet av en konstruktiv relation till klienten var det också ofta 

nödvändigt att ha en nära relation till klientens sociala nätverk. Kontakten med barn till 

klienter påtalades av flera som påfrestande, då barnen ibland förebrådde dem för indragandet 

av förälderns permission, eller i värsta fall själva institutionsplaceringen. En av de viktigaste 

arbetsuppgifterna var att se till så att klienten uträttade det som förväntades av honom och 

som oftast hade sin grund i en upprättad överenskommelse Kontaktpersonen behövde också 

kunna uppvisa organisatoriska färdigheter då han behövde samordna insatser med andra 

aktörer, oftast gällde det planering av fortsatt behandling. Hon behövde också försöka blidka 

olika intressenter, med till varandra motstridiga krav, så som socialsekreterare, klienten och 

institutionschefen. Detta beskrevs som en ganska ansenlig utmaning. Särskillt stimulerande 
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ansåg kontaktmännen det vara att delta i utredningsarbetet. Framförallt ansågs det vara 

lärorikt att delta i samtalen mellan psykologen och klienten. Det påtalades att 

utredningsarbetet utgjorde en betydande grund för det fortsatta behandlings- och 

motivationsarbetet. Utöver redan beskrivna arbetsuppgifter återfanns mer teoretiskt inriktat 

arbete som oftast utfördes vid kollegiala sammankomster. Uppgifter av det slaget var att säkra 

upp ett ”rätts”-, ”kvalitets”- och ”klientsäkert” arbete. Man eftersträvade också god etik och 

gemensam värdegrund. Det påtalades dock att det var svårt att definiera värdegrunden. En 

förklaring till detta uppgavs vara avsaknaden av tillräcklig tid för att diskutera den typen av 

etiska och filosofiska frågor. En direkt nödvändig uppgift för kontaktmannen var att 

tydliggöra den egna rollen inom den egna organisationen och för myndighetens huvudkontor 

(SiS). Personalen beskrev också att utförandet av många praktiska göromål fyllde en ytterst 

nödvändig funktion för verksamhetens existens. (Helgesson, 2003,s.18-23, 33) 

 I Billquist och Skårners undersökning framkom att kontaktmännen hade arbetsuppgifter av 

mycket varierande slag. De svarade för all planering förutom när det gällde månadsplanering 

som utfördes tillsammans med klienten. Vidare utfördes strukturerade samtal vid intagningen. 

Man stod också för de DOK-intervjuer (SiS-dokumentationssystem) som skedde i samband 

med intagning, § 27-placering och vid utskrivningen. Vidare var en viktig uppgift för 

kontaktmännen att identifiera och benämna klientens resurser för att skapa en positiv 

behandlingsallians ämnad att skapa förändring (Billquist & Skårner, 2009, s. 43-44). 

 

5.2.5 Relationen till klienterna och personalens sätt att arbeta med dem 

Bland Helgessons informanter fanns det en uppfattning att man inom kontaktmannarollen på 

ett naturligt sätt gavs legitimitet för en nära kontakt till klienten. Relationen till klienten 

ansågs som den enskilt viktigaste aspekten av kontaktmannaskapet. Kontaktmannafunktionen 

ansågs också förse klienten med en trygghetskänsla då han visste att kontaktmannen var 

”hans” eller ”hennes”. Relationerna till klientens anhöriga gjorde ibland att kontaktmannen 

tillgodosågs med information som ibland helt motsade det som framkommit från klienten 

själv. Det kunde ibland resultera i att kontaktmannen hamnade i en lojalitetskonflikt. Vid 

tillfällen för förmedlandet av negativa besked till klienten, exempelvis indragen permission, 

kunde kontaktmannen ibland uppleva ett beskydd från anhöriga. Uppbyggnaden av en bra 

relation till klienten skedde successivt. Det ansågs särskilt gynnsamt att närma sig klienten 

under olika aktiviteter som klienten såg positivt på. Givetvis kunde det också i vissa fall vara 

så att klienten var den som närmade sig kontaktpersonen, då oftast gradvis. Man framhöll att 

det vid sådana tillfällen var viktigt att använda ”fingertoppskänsla” för att möta klienten på ett 
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professionellt och personligt sätt utan att bli privat, något som ansågs som svårt. Relationen 

till klienten kunde ibland, sett till en omsorgsaspekt, leda till obehagskänslor av att ha blivit 

utnyttjad. Man såg det som att den ömsesidiga respekten inom omsorgsrelationen präglades 

av ett pendlande mellan känslan av att känna sig utnyttjad då man varit för serviceinriktad, 

samtidigt som man försökte uppmuntra klienten till ökad självständighet;  

”Man känner initialt att det blivit fel, att det blivit för mycket omsorg och då vill man ha 

distans eftersom man känner sig utnyttjad” (a.a. s. 26) I regel förebråde man sig själv för att 

man inte uppmärksammat att det privata engagemanget vid sådana tillfällen trängt in i det 

professionella agerandet. Det beskrevs av kontaktmännen som en mycket grannlaga uppgift 

att behålla sin integritet samtidigt som man lät klienten behålla sin. En betydande förklaring 

till det var att man vårdat klienten under tvång samtidigt som man behövt etablera en god 

relation till klienten. Vidare beskrev Kontaktmännen att deras yrkesroll var ytterst krävande. I 

synnerhet de kvinnliga informanterna uppgav att det varit mycket slitsamt att ordna med det 

ena och det andra samtidigt som de stod för huvuddelen av motivationsarbetet. Det var vanligt 

förekommande att de kände sig utbrända med en påföljande sjukskrivning som en direkt följd 

av det. Att de fantastiska upplevelserna slutligen gjort ett mer bestående intryck än alla de 

negativa var orsaken till att kontaktmännen valde att arbeta vidare (Helgesson, 2003, s. 20-23, 

26-28).  

 I Billquist och Skårners rapport (2009) beskriver samtliga kontaktmännen att 

relationsuppbyggnaden utgör en central uppgift för kontaktmannen i hans fortsatta arbete med 

att ledsaga klienten genom olika insatser under vårdtiden. Relationsuppbyggnaden beskrivs i 

regel som ett tålamodsprövande förlopp, samtidigt som det ibland sker friktionsfritt. 

Behövliga strategier för att skapa en relation sägs vara att vara närvarande, lyhörd och så 

tillmötesgående som möjligt i kontakten med klienten, för att på så sätt skapa positiva 

”kontaktytor”. Det sågs också som viktigt att synligöra sin tillgänglighet och vilja till stöd. 

Det förordas också att försöka undvika onödiga konflikter. Fruktbart brukar också vara att 

försöka knyta an till klienten vid tillfällen för aktiviteter utanför institutionen. Klienten brukar 

i sådana sammanhang få ett välbehövligt avbrott från den inlåsta miljön och naturliga tillfällen 

för kommunikation brukar uppstå. Kontaktmännen påvisar också betydelsen av ett slags 

”ägarförhållande” inom relationen. Ett tydliggörande av relationen av slaget du är ”min” 

klient jag är ”din” kontaktman brukar ge legitimitet till kontaktförsök från båda parter. Något 

som flera av informanterna såg som förtjänstfullt i relationsuppbyggnaden var att försöka 

kompensera klienten för brister i tidigare relationer. Det gjordes genom att försöka bygga upp 

tillit, förtroende och framtidstro hos klienten. Billquist och Skårner beskriver skapandet av 
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relationen till klienten som en allt annat än statisk process. Hur klienten och kontaktmannen 

förhåller sig till varandra varierar oftast över tid. I en jämförelse av klienternas respektive 

kontaktmännens redogörelse för kontaktmannaskapet har de kunnat konstatera att 

kontaktmannen underskattar sin egen och kontaktmannarelationens betydelse för klienten. En 

rimlig förklaring till detta som de ser det är att det som upplevts inom relationen till klienten 

inte motsvarar kontaktmannens idealbild av kontaktmannarelationen eller av den 

kontaktsökande och motiverade klienten. Man har alltså i jämförelse med klientens 

redogörelse för kontakten nedvärderat den rådande relationens värde. För att erbjuda ett 

balanserande klargörande kan det också konstateras att vissa kontaktmän i studien också vida 

överskattat sitt värde för klienten. När det gäller både under- och överskattningen av den egna 

rollens betydelse härleder författarna fenomenet till en avsaknad av kommunikation avsedd att 

ge varandra (kontaktman och klient) feedback angåendes relationens beskaffenhet (Billquist 

& Skårner, 2009, s. 63-64, 80-82).  

 

5.2.6 Väsentlig skillnad mellan att jobba på sluten respektive öppen avdelning 

Informanterna i Helgessons rapport påvisade att det varit svårare att utföra ett tillfredställande 

arbete som kontaktman på låsta avdelningar, särskilt under avgiftningsfasen. Man vårdade där 

sköra, abstinenta och inte sällan hotfulla individer, som just i detta skede inte var mottagliga 

för särskilt mycket. Arbetssituationen på låsta avdelningen genererade ofta en hög grad av 

stress och press, vilket fick till följd att ogenomtänkta beslut inte sällan fattades, vilket ibland 

ledde till samarbetsvårigheter med kollegorna. En del av stressen och felbesluten relaterades 

till tillfällen där underbemanning och oroliga klienter varit förekommande. Andra informanter 

verkade inte alls redogöra för liknande uppfattning om kaos på låsta avdelningar, utan 

vittnade snarare om att den stabila organisationen och uppbackningen från kollegorna, gjort 

att man kunnat hantera i stort sett vilka situationer som helst. Den problematik som 

framförallt lyftes fram var att det var närmast omöjligt att förena den övervakande och 

tillrättavisande funktionen med rollen som empatisk och förtrolig kontaktman (Helgesson, 

2003, s. 19, 21) 

 I Billquist och Skårners rapport framträder också en notabel skillnad mellan att arbeta på 

en öppen och en stängd avdelning. Kontaktpersonerna påtalade att det varit svårt att etablera 

någon djupare kontakt med klienterna på den låsta avdelningen. Det trodde informanterna till 

stor del berodde på att man inom sin roll på den stängda avdelningen jobbat betydligt mer 

med gränssättning, man blev så att säga mer ”fyrkantig”. I samband med att klienten flyttades 

till den öppna avdelningen fick han i regel en ny kontaktman (Billquist & Skårner, 2009, s.47-
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48) 

 

5.2.7 Organisation, personalvård och chefer 

Helgessons informanter påtalar att cheferna och personer i olika ledningsgrupper sällan hade 

en realistisk eller välgrundad uppfattning om det arbete som utförs av kontaktmännen. 

Tillföljd av det önskade flera av informanterna att cheferna besökte avdelningarna, så att de 

verkligen kunde ha fått en inblick i vad arbetet som kontaktman innebar, och därefter kunde 

ge efterlängtad feedback. Flera påtalade avsaknaden av stöd från institutionsledningen i olika 

faser av arbetet. Ibland kände också vissa av kontaktmännen att det fanns en misstro mot dem 

högre upp i verksamhetens hierarki. Vissa hade en känsla av att cheferna nog inte trodde att 

dem gjorde ett bra jobb. Det fanns dock också flera som utryckt uppskattning över lyhörda 

och engagerade institutionschefer och andra ledare.  Betydelsen av tillgängliga chefer och 

relevant handledning för ett fungerande kontaktmannaskap var något som återkommande 

poängterades av de intervjuade kontaktmännen i Helgessons studie. Informanterna 

efterfrågade också ett betydligt större inslag av personalvård. Ekonomiska villkor gjorde dock 

att det ofta fattades personal och därmed tid att ta hand om sig själv. Kontaktmännen ansåg 

det lika viktigt med personalvård som klientvård, men tillstod alltså en betydande avsaknad av 

det förstnämnda; ”Utan möjlighet att prata med varann om processer och förhållningsätt blir 

det osämja i personalgruppen och det är det värsta för klienten, som får dubbla 

budskap”(Helgesson, 2003, s. 28). Det fanns hos kontaktmännen en klar uppfattning att 

organisatoriska och ledarskapsmässiga brister i organisationen ledde till en påtaglig 

frustration hos personalen. Man upplevde trots det, att man ofta försvarade organisationen och 

ledningen inför klienten, men att detta gav en känsla av otillfredsställelse. Vidare hade man 

funderat över om denna frustration och lojalitetskonflikt verkligen kunnat gå klienten förbi. 

(Helgesson, 2003, s. 18-19, 28-29, 42). 

 Bland kontaktmännen i Billquist och Skårners studie upplevde kontaktmännen att de haft 

stöd både från ledningen och från personalstyrkan. Det förefaller dock i vissa situationer som 

om de tenderat att i första hand vända sig till ”kollegor på golvet” för att få råd. Det verkar i 

huvudsak bero på att man ofta inte ansett sig ha tid att konsultera chefer. Kontaktmännen 

anför att det kan vara både positivt (lättillgängligt) och negativt att endast rådgöra med 

varandra (”på golvet”, min tolkning) eftersom det kan leda till avtrubbning och befästandet av 

en negativ kultur (Billquist & Skårner, 2009,s. 136) 
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5.2.8 Nödvändiga egenskaper och färdigheter för personalen  

Kontaktmännen i Helgessons studie påtalar ett flertal egenskaper som krävs för att kunna 

utföra sitt arbete på ett tillfredställande sätt. Främst nämns betydelsen av att var tålmodig, 

lyhörd och övertygelsen om alla människors lika värde. Tålamodet anses som nödvändigt om 

man ska förmå att invänta resultatet av sitt arbete. Lyhördheten ses som viktig för att förstå att 

det som sägs inte alltid är det som menas. En av Helgessons informanter menar att det ibland 

handlar om att lära sig ett nytt språk; ”Det tog ett långt tag innan jag hade lärt mig språket, 

det vill säga vad han egentligen menade med orden han sa.” (Helgesson, 2003, s, 31). 

Informanterna ansåg att teoretiska kunskaper inte var tillräckliga, utan att färdigheter som 

lyhördhet och tålamod var egenskaper som man förvärvade yrkespraktiskt över tid. Man hade 

också noterat att vissa personer aldrig lyckats tillgodogöra sig dessa ”grundläggande” 

egenskaper och därför ofta hamnade i konflikter. Vidare ansågs det viktigt att vara medveten 

om sin attityd till missbrukare och destruktiva beteenden. Det påtalades att det ofta förelåg en 

skillnad i hur man artikulerade den och hur den kom till utryck, och att det var viktigt att vara 

medveten om detta. Tillgången till empatisk förmå var också av vikt även om den var svår att 

definiera. Helgesson valde att förenkla innebörden till att själv försöka leva sig in en situation 

som klienten förmedlat för att sedan kunna använda den som en tankemodell i andra 

situationer. Det ansågs också vara av fundamental betydelse att ha tillgång till ett gott 

samarbete med såväl kollegor som klienter, annars riskerades arbetets ”innehåll” och 

”resultat”. Vidare förordades strategisk kompetens för att kunna formulera målen för 

kontaktmannaskapet (a.a. s. 31-32). Målen ska vara tydliga och utvärderingsbara för samtliga 

involverade parter; ”Då frågar klienten för vem? Och varför? Eller är det ingen mening, då 

gäller det att klara av att synliggöra målet för ansträngningarna.”(a.a. s. 33). De flesta 

kontaktmännen beskrev det som viktigt att vara kunnig om lagar, metoder, föreskrifter och 

hjälpmedel inom området. Någonting som kunde vara ganska komplicerat, då metoder och 

regler kunde variera mellan olika avdelningar, ibland också över tid, vilket följande informant 

här beskriver; ”Ett tag var alla drabbade av en sjukdom, sen var det omvärldsbetingat eller 

nedärvt. Nu är det en blandning av alla faktorer beroende på vilken klient det gäller och var 

man arbetar.” (a.a. s. 34). 

 Informanterna i Billquist och Skårners studie påtalar att deras kanske viktigaste 

arbetsredskap varit dokumentationssystemet DOK som används i skapandet av den 

individuella behandlingsplaneringen. Vidare använder man sig av Motiverande samtal (MI) 

och Återfallsprevention (ÅP). Informanternas uppfattning gjorde gällande att tillämpningen 

av dessa metoder lett till en ökad professionalisering av kontaktmannaskapet. De ansåg sig 
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också till följd av implementeringen av dessa metoder, tilldelats mer legitimitet för sitt 

uppdrag i omvärldens ögon, då dessa metoder är ”evidensbaserade” (Billquist & Skårner, 

2009, s. 93) 

 

5.2.9 Svårigheter i yrkesrollen 

Enligt betänkandet till den sedan uppkomna LVM-lagen, ska tvångsvården erbjuda ett 

differentierat och individanpassat behandlingsinnehåll. Billquist och Skårner (2009) 

uppmärksammade under genomförandet av sin studie noterbara svårigheter att tillgodose detta 

krav. Det eftersom klienterna på de institutioner de besökt varit i varierande åldrar, kommit 

från skilda sociala förhållanden och haft mycket olika förutsättningar, gällande fysisk och 

psykisk hälsa samt missbrukshistorik. Detta sågs utgöra en väsentlig utmaning för 

tvångsvården (Billquist & Skårner, 2009, s. 50). Andra svårigheter som mer specifikt kunnat 

kopplas till institutionens egen struktur, har varit nedprioriteringar inom vissa arbetsområden, 

oftast tillföljd av temporära eller bestående tillkortakommanden inom verksamheten. Något 

som omnämnts som särskilt besvärande för kontaktmännen har varit att de ibland tvingats 

skära ned på klientkontakten tillföljd av underbemanning eller att dagsstrukturen av andra 

skäl gått om intet; ”Det viktigaste och samtidigt det jag har minst tid för är samtalen, det är 

det första som faller om det krisar sig.” (a.a. s. 89) 

En annan betydande problematik som kontaktmännen påvisat är svårigheten att tillgodose 

motstridiga intressen från olika intressenter. Institutionernas rykte och beläggning är beroende 

av ett gott samarbete med socialtjänsten. Det är inte ovanligt att kontaktmännen hamnat i 

intressekonflikter tillföljd av att socialsekreteraren och klienten har olika uppfattningar om 

vilka insatser som bör prioriteras. Bland kontaktmännen har det funnits dem som tyckt att 

institutionen haft en allt för stark ”kundorientering”; Jag tycker vi kryper, viker oss hela tiden 

för dom. Kan inte ens ta ställning för klienten utan i alla lägen bara vika sig för kunden” 

(Billquist & Skårner, 2009, s. 103) 

 

5.2.10 Hur man skapar motivation till förändring och deltagande i behandling  

Helgessons kontaktmän skildrade innehållet i motivationsarbetet som den fas som var 

begynnelsen till själva behandlingsarbetet. Det sågs som oerhört betydelsefullt att under 

denna fas ha upprättat en god relation till klienten grundad på ömsesidigt förtroende, om man 

misslyckades med det såg man sig i värsta fall ha spolierat möjligheten till ett gynnsamt 

behandlingsutfall. Vidare påtalade informanterna att motivationsarbetet främst handlat om att 

väcka personens inre motivation till förändring. Motivationsarbetet upplevdes av 
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informanterna vara såväl intressant som påfrestande. Det gällde att vara tålmodig då klienten 

ofta reviderade sin tidigare ståndpunkt och drog sig ur upprättade överenskommelser. 

Informanterna upplevde det vara spännande att få vara med om när klienten tog steget in i 

behandling. Beroende av ”behandlingsinriktningen” följde olika förhållningsätt och 

aktiviteter. När klienten deltog i studiebesök och etablerandet av nödvändiga kontakter 

upplevdes som spännande att följa. Urvalet av psykodynamisk eller kognitiv behandling för 

klienten ansågs som viktigt. Det var också nödvändigt för Kontaktmannen att ha erhållit goda 

kunskaper gällande grupprocesser och kommunikationsteorier för att uppnå ett gynnsamt 

behandlingsutfall för klienten. Det hävdades att klienterna brukade utrycka avsaknad av 

”tilltro” och ”tillit” till såväl samhället som till flertalet människor. Kontaktmännen upplevde 

det därför som en seger när klienten yttrat sig positivt om personalen och behandlingsformen 

(Helgesson, 2003, s. 22-23). 

 I Billquist och Skårners studie talade informanterna om vikten av att finna flexibla 

lösningar för att engagera klienten eller bryta ned motstånd från densamme. Dessa återfanns i 

regel inom relationskapandet. Men även relationsuppbyggnaden kunde medföra påtagliga 

svårigheter. Man påtalade i detta hänseende att strukturerade metoder och formella 

samtalsforum inte alltid ledde till de bästa resultaten i kontakten med klienten. En av 

kontaktmännen redogjorde för hur hon genom en innovativ ansats fått en kvinna att öppna 

upp sig; Jag hade en som absolut inte ville ha samtal, men hon älskade att var i keramiken. 

Då fick jag med henne dit en gång i veckan. Dom samtalen, ja hon var inte medveten om att 

det var samtal vi hade, men så mycket som hon pratade. Vi gjorde en planering och allting 

fast hon egentligen inte visste om det. För samtal skulle hon absolut inte ha.(Billquist & 

Skårner, 2009, s. 91) 

 I undersökningen fann Billquist och Skårner att kontaktmännen i huvudsak använt sig av 

tre strategier för att göra klienterna samarbets- och behandlingsvilliga. Dessa tre strategier 

benämns tillmötesgående, omtolkning och valfrihet. Det bör här klargöras att dessa är begrepp 

som författarna och inte kontaktmännen konstruerat för att begripliggöra motiverande 

ansatser. Tillmötesgåendet omfattar att alltid uppträda respektfullt och vänligt, även i 

situationer som inbegriper provokationer och aggressivitet. Vidare försöker man undvika 

”maktkamper” och ”strafftänkande”. Billinger och Skårner fastslår att de under 

genomförandet av såväl intervjuerna som under observationer på institutionerna upplevt 

kontaktmännen som mycket tillmötesgående i kontakten med klienterna. De vittnar också om 

att kontaktmännen i hög utsträckning försökt undvika att skapa grogrund för konflikter. 

Vidare utvärderar Billinger och Skårner kontaktmännen som välmenande, tålmodiga och 
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tjänstvilligt inställda människor. Omtolkningen utgörs enligt författarnas syn en ”strategisk 

kommunikation” ämnad att legitimera en situation eller företeelse som av klienten uppfattats 

som negativ. Det negativa ska alltså efter kontaktmännens retoriska ansträngning framstå som 

någonting positivt. Man försöker exempelvis framställa tvångsvården som en åtgärd av skydd, 

omtanke och trygghet snarare än som bestraffning. Det kanske tydligaste exemplet på detta är 

att beskriva missbruket som en tillvaro av tvång och tvångsvården som en befrielsens 

begynnelseprocess. Ytterligare ett exempel, är att se isoleringen från omvärlden som en 

möjlighet att börja tänka på sig själv (Billquist & Skårner, 2009, s. 144-145). Kontaktmannen 

Kristin får i det följande ge en avslutande belysning av omtolkningens tillämpning; ”Dom 

hoppas ju alltid gå loss i länsrätten och så gör dom inte det och då blir dom ledsna och 

besvikna. Men då brukar jag säga att du har fått ett skydd, du har fått hjälp med en ny 

möjlighet” (a.a. s. 145). ”Valfriheten” innebär att påvisa de val som återfinns för klienten i 

förhållande till såväl ett framtida drogfritt liv som till livet på institutionen. Även om en 

kontaktman framställer detta grepp som att ”vi dukar ett litet bord så att dom kan välja”, 

bemödar sig forskarna att tillägga att detta tillvägagångssätt erbjuder en väldigt påver 

valmöjlighet, där kontaktmannen slutligen väljer ut vilka val som är ”konstruktiva”, ”socialt 

önskvärda” och därmed godkända (a.a. s. 146). 

 

5.3 Klientperspektivet 

5.3.1 Den egna behandlingsberedskapen 

Ekendahls omotiverade informanter anser i hög utsträckning att de inte borde tilldömts 

tvångsvård.  Han har uppmärksammat att denna informantgrupp i huvudsak yttrat sig i 

negativa termer angående sitt hjälpbehov, dvs. de påtalar vilka insatser de inte anser sig 

behöva (LVM, en sådan). Vid de tillfällen de påtalat ett hjälpbehov angående sitt missbruk 

har de ansett sig få fel eller ingen behandling. De omotiverade påtalade att de i första hand 

behövt hjälp med mer praktiska aspekter, så som tillgång till en egen bostad eller hjälp med 

sin ekonomiska situation. De var av åsikten att förbättringar inom dessa områden utgjorde 

förutsättningar för att påbörja ett normalt liv. De ansåg sig svikna av myndigheterna som 

underlåtit sig att hjälpa dem i dessa avseenden och istället ålagt dem tvångsvård. Av de 

fjorton omotiverade missbrukarna ansåg ingen av dem, att i deras fall, varit rätt att tilldömas 

ett LVM. Det ska dock tilläggas att en av dem med viss reservation ansåg det vara ett korrekt 

beslut (Ekendahl, 2001, s. 107-109, 144). 

 De tveksamma i Ekendahls studie ansåg sig i högre grad ha missbruksproblem, men 

utryckte också vissa reservationer mot detta tillstånd. Ekendahl härledde det till den för 
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honom centrala aspekten av frånvaro av negativa konsekvenser, då flera av dessa informanter 

uppgett att de inte råkat på särskilt tråkiga konsekvenser tillföljd av sitt missbruk. Ett par 

personer i denna gruppering hade vid tillfället för LVM-placeringen arbete och bostad och var 

därför oroliga för att en institutionsplacering skulle leda till ekonomiska problem. Vissa 

oroade sig också för att en institutionsplacering skulle passificera dem eller ge dem 

institutionsskador. Vidare tyckte sig inte Ekendahl i denna grupp kunna konstatera samma 

grad av besvikelse över samhällets otillräckliga hjälpinsatser. Ekendahl konkluderar att det 

bland de tveksamma fanns ett hjälpbehov, men också en tveksamhet till om de var behjälpta 

av tvångsvård, snarare verkade de förorda frivillig vård i det egna fallet. Bland de tveksamma 

var det 18 procent som utan reservationer ansåg att det var rätt att tilldömas LVM-vård (a.a. s, 

111-117, 144) 

 I den motiverade gruppen ansåg samtliga att de hade alvarliga missbruksproblem som 

vållat dem en ovärdig livssituation som numera endast cirkulerat kring missbruk. De ansåg sig 

inte kunna ta sig ur sitt missbruk på egen hand, utan satte nu sin tillit till någon slags 

behandling eller annan stödinsats. De flesta av dem ansåg det otänkbart att tacka nej till 

behandling då de i sådana fall verkade övertygade om att de skulle återgå till en eländig 

tillvaro. De var också av uppfattningen att en framgångsrik behandling var en tidskrävande 

process. Många av dem påtalar också att de anser att LVM-vistelsen skulle vara meningslös 

utan fortsatt deltagande i vidare behandling eller motivationsarbete. Det var dock vissa av 

dem som oroade sig för att de inte skulle få tillräcklig uppbackning från socialtjänsten och 

andra, och därför i värsta fall skulle återfalla i missbruk. Bland de motiverade ansåg 57 

procent att det varit berättigat att tilldömas LVM-vård, ytterligare 30 procent tillstod detta 

med vissa reservationer. Det var med andra ord sammanlagt 87 procent som ansåg sin 

placering inom tvångsvården som i huvudsak berättigad (a.a. s, 122-129, 144). 

 I Christophs studie (2002) har hon innan tidpunkten för intervjuerna, insamlat kunskaper 

om informanternas attityd gällande den egna behandlingsberedskapen, med hjälp av en 

Screeningintervju, som tillvaratagit information gällande informanternas livssituation fyra år 

innan tvångsvården. Resultatet gjorde gällande att individerna i TMF-gruppen uppvisat en 

tidig medvetenhet gällande drogandets negativa inverkan, vilket oftast resulterat i ”allvarliga” 

försök att avsluta missbruket. De ansåg att de till följd av missbruket inte längre hade kontroll 

över sin livssituation. En följd av det okontrollerade missbruket blev att de kände sig 

föraktade av närstående. Självföraktet och självförebråelsen utgjorde också väsentliga inslag i 

en negativ självbild. Gällande Christophs andra informantgrupp benämnd TM, kan det 

konstateras att de inte på samma sätt identifierat drogernas negativa inverkan på den egna 



43 

 

livsföringen. Kanske som en direkt följd av detta, hade de inte heller gjort några verkliga 

försök att upphöra med drogandet. Faktum är att individerna i TM-gruppen i huvudsak gjort 

sitt första ”försök” att upphöra med drogandet under den LVM-vistelse som utgör kontexten 

för Christophs undersökning. En väsentlig skillnad i informanternas sociala situation var att 

TMF-informanterna i betydligt större utsträckning blev föräldrar under åren innan 

tvångsomhändertagandet, medan flera i TM-gruppen avtjänade fängelsestraff under 

motsvarande period. Screenigintervjun gjorde också gällande att TM-informanterna redogjort 

för en större förekomst av negativa myndighetskontakter. Avslutningsvis kan det konstateras 

att TMF-gruppens missbruk var att betrakta som mer långtgående och också under större 

delen mer omfattande än det varit för de i TM-gruppen, vars missbruk eskalerade strax innan 

omhändertagandet. Den genomsnittliga åldern vid tidpunkten för tvångsomhändertagandet var 

också lägre bland de sistnämnda (Christophs, 2002, s. 33-35, 41-43).    

 

5.3.2 LVM betraktas av många klienter som en politiskt motiverad insats   

I de rapporter av Ekendahl och Christophs, vilka är de jag främst använt till mitt 

klientperspektiv, framgår det att många av Ekendahls omotiverade och tveksamma 

informanter, såväl som personer i Christophs TM-grupp, ansett att LVM-vård främst 

rättfärdigas av ideologiska eller politiska skäl (Ekendahl, 2001 & Christophs, 2002). Här 

följer en enligt mitt tycke representativ redogörelse för detta. 

Jag tror att det ser bra ut att ha en sån här jävla lag. Det ser humant ut på något sätt. Folk får inte 

missbruka, och det är väl ett politiskt syfte av något jävla slag. Det är ju dubbelmoral, typ som i 

Amerika, fast de inte har den här lagen. Men det finns säkert användning för den på något område. 

För de högt uppsatta som är ute i politiken… för det låter ju bra. Folk får inte supa ihjäl sig, folk 

får inte ta livet av sig. Och folk får inte störa andra. ( Tveksam Man, Nark, 35 år) (Ekendahl, 2002, 

s. 167) 

  

Bland några av Ekendahls informanter fanns en kostnadsmedvetenhet gällande 

institutionsplaceringar. Vissa tyckte att pengarna kunde ha kommit till större användning i 

samhället, de kunde ha satsats på exempelvis vårdsektorn eller skolan. Denna attityd verkade 

uteslutande återfinnas hos dem som förringat betydelsen av det egna hjälpbehovet, dvs. de så 

sig inte som missbrukare i behov av behandling.  (a.a.) 

Det är väl i samhällspreventivt syfte. Man kostar ju mycket mycket pengar när man är 

ute, i och med att man gör brott och så där för att få pengar till knark. Och det drabbar ju 

polisen, rättsväsendet, sjukhus, fysisk vård och så vidare. Och allt det där tillsammans 

belastar ju samhället, man kostar ju säkert mera när man är ute i aktivt missbruk än när 

man är på LVM. Det är bara en fråga om pengar. Det är inte frågan om någon jävla 

humanitet, det är inte det. Det ser man ju nu när man drar ner på den frivilliga vården, och 

drar ner på LVM-vården också. Jag anser att LVM-vården är förkastlig för att de 

pengarna skulle kunna användas bättre, på folk som är motiverade och som söker hjälp 

själv. (Man, 42 år, Omotiverad) (Ekendahl, 2001, s. 165) 
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5.3.3 Vad klienterna ansåg om att åläggas tvångsvård 

När det gäller den generella attityden till tvångsvård bland Ekendahls informanter, kan man 

uppmärksamma en väsentlig skillnad i hur man uppfattat lagens rimlighet och dess 

tillämpning i det egna fallet. Påfallande många (80 %) av Ekendahls informanter anser att 

LVM kan vara en rättmätig insats när det gäller att rädda de mest nedgångna, de som riskerar 

att dö tillföljd av sitt missbruk. Bland dessa informanter är det dock påtagligt få som anser att 

ett tvångsomhändertagande i just deras fall varit berättigat. Undantagen återfinns generellt 

bland de motiverade, som vi kunnat konstatera sett mest alvarligt på det egna missbruket. 

Märkbart många i Ekendahls studie ansåg sig inte förstå varför de tilldelats tvångsvård. Enligt 

deras uppfattning, och det gäller i huvudsak de omotiverade, hade de andra problem som de i 

högre utsträckning önskade få hjälp med. När de gällde de tveksamma rådde en påtaglig 

ambivalens kring tvångsomhändertagandet. Man förordade i den gruppen helst frivillig 

behandling i det egna fallet. Många av de motiverade ansåg sig acceptera eller i vissa fall till 

och med att välja tvångsvården, eftersom man där kunde erbjudas insatser eller fördelar man 

annars ansåg vara svåruppnåeliga. Ekendahl valde att likna denna inställning vid att klienten 

använde LVM som en ”språngbräda” in i vårdsystemet. Närmare 40 procent av Ekendahls 

informanter säger sig ha varit motiverade till förändring i allmänhet och behandling i 

synnerhet redan innan tvångsomhändertagandet. Ekendahl menar att flera av dessa 

informanter hävdat att de erbjudits frivillig vård. Några av dem tackade nej då de inte trodde 

på den erbjudna vården, eller vägrade att delta, då de inte ville medverka under hot om en 

LVM-placering. Vissa hade också ansökt om en specifik behandling, men nekats den, då 

beslutande myndighetspersoner misstrott deras förmåga att tillgodogöra sig en behandling 

under frivilliga former. Vissa tillstod också att de varit i så dåligt skick att de inte förmådde 

reducera sin drogkonsumtion när de uppfattat att de var i riskzonen för ett 

tvångsomhändertagande (Ekendahl, 2001, s.162, 170, 184-185, 194, 209) . Ekendahl 

presenterar också en enligt honom rimlig delförklaring till varför så pass många tillsynes 

behandlingsmotiverade personer återfinns inom tvångsvården. Han tycker sig ha noterat en 

sentida uppluckring av skillnaden mellan tvångs- och frivilligvård. En tänkbar förklaring till 

detta, enligt hans sätt att se på saken, är att kommunerna under senare år initierat ekonomiska 

nedskärningar i den sociala sektorn. Han menar att en följd av detta har blivit att personer som 

sökt vård på eget initiativ nekas frivillig vård till dess att de uppfyllt lagstiftningens rekvisit 

för tvångsvård (a.a. s. 33). 

  I Christophs TM-grupp var de många som inte förstått varför de tvångsomhändertagits. De 
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kände sig orättvist behandlade och kränkta. De påtalade också att de hellre fått hjälpinsatser 

av annat slag än tvångsvård. I TMF-gruppen hade man i vissa fall utryckt en principiell 

motvilja mot tvångsvård, men valt att acceptera den, då viljan till förändring var stor 

(Christophs, 2002,s. v-vi). 

 Billquist och Skårner fann att många av de klienter som dem intervjuat inte ansetts sig 

blivit tagna på alvar vid de myndighetskontakter som slutligen resulterat i tvångsvård. 

Klienterna talade om att de haft en differentierad livsproblematik, men att socialsekreterare 

och andra professionella hjälpare endast tillskrivit missbruket deras övriga problem. 

Klienterna hade tvärtemot myndighetspersonerna uppfattningen att många av problemen inte 

endast eller i huvudsak kunde relateras till missbruk. Vidare kan sägas att det var många av 

informanterna som upplevt ett bristande stöd från samhället gällande materiella 

”grundresurser” som bostad och sysselsättning. Många hade också redogjort för att de 

självmant sökt behandling som de själva ansett vara adekvat, men nekats sådan (Billquist & 

Skårner, 2009, s. 83). 

 

5.3.4 Tvångets inverkan på de som genomgått LVM-vård 

Vissa av Ekendahls informanter hyser förhoppningen att de tillföljd av den aktuella vården 

kommer att slippa undan i fortsättningen. Många påtalar den höga graden av repression, som i 

värsta fall tog död på samarbetsviljan. I stort sett samtliga av Ekendahls informanter ansåg att 

nästan alla tvångsmomenten inom vårdformen varit både kränkande och obefogade. Det fanns 

dock några, nästan uteslutande bland de motiverade, som kunde se några av dessa repressiva 

inslag som nödvändiga för en funktionell behandlingsvistelse. Det handlade då främst om 

visitation för att förhindra droginförsel på institutionen, vilket de menade skulle kunna få en 

förödande effekt för samtliga intagnas rehabiliteringsprocess. I anslutning till sin redogörelse 

för tvångsmomentens ofta negativa inverkan, var det också många som tillstod att de i sitt liv 

som missbrukare vant sig vid inskränkningar i den egna autonomin. De nämnde då främst den 

ofta förnedrande kontext de befunnit sig i som missbrukare, där de inte sällan utnyttjats av 

andra människor. Flera av dem syftade också på integritetskränkande åtgärder från 

myndighetspersoner så som poliser och socialsekreterare (Ekendahl, 2001,s. 131-136). Några 

visade också på uppfattningen att man även ute i det fria upplevde ett särskilt besvärande 

tvång, då under drogens förslavande inverkan. En tvångsomhändertagen man visar i det 

följande upp sin uppfattning i frågan; ”Man är ju på sätt och vis lika tvingad där ute av 

drogerna. På något sätt är det (LVM) nog en schysst chans att få göra nånting, om man vill”. 

(Ekendahl, 2001, s. 166).  
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 I Christophs TMF-grupp återgav man att det kändes glädjande och befriande att bli inlåst 

på ett LVM-hem. Christophs påpekar dock att dem också återgav en kan tyckas paradoxal 

känsla av att ha varit negativt inställda till frihetsberövandet i sig. Insikten om att de inte på 

egen hand förmådde upphöra med drogandet gjorde att de inte enbart kunde utstå inlåsningen, 

utan även använda den på ett positivt sätt. I detta hänseende verkar det som att lagstiftarnas 

intention varit applicerbar på TMF-gruppen. Det vill säga att de utryckt hur de använde 

inlåsningen till att i ett odrogat tillstånd göra betydelsefulla val inför framtiden. 

”LVM-et tyckte jag var bra för att man låstes in och att man inte kunde få tag på knark. Då 

blir man lite klarare i huvudet och kan fundera på vad man skall göra vidare.” Christophs 

(2002, s. 56) 

 TM-gruppen har som tidigare konstaterats haft svårt att acceptera utfärdandet av en LVM-

dom. Tillföljd av det har tiden som tvångsvårdad främst präglats av utryck för trots, motvilja 

och aggressioner. De som inte uppvisat ett beteende av det slaget har i bästa fall tillgodogjort 

sig möjligheterna till fysisk återhämtning och motion, men i övrigt förhållit sig passiva under 

resterande del av vårdtiden. Några av informanterna valde också att ta droger eller iscensätta 

rymningar (Christophs, 2002, s.56-58). En kvinna som kände stor bitterhet över sin tid som 

tvångsvårdad, sammanfattade sin vistelse på LVM-hem enligt följande;  

Dom sista fem veckorna fick jag komma till en öppen avdelning. Nä, man känner det som att, ja, 

hade jag fått en dom för att jag hade gjort något fel och fått sex månaders fängelse så hade jag 

godtagit det. Men att sitta inlåst på ett sånt ställe för ingenting det skapade bara motstånd. Ja till 

myndigheter och sådana. Att de kan göra så med människor det fattar jag inte. Jag har aldrig mått 

så dåligt!(K; TM) (a.a. s. 57) 

 

 Bland de klienter som Billquist och Skårner (2009) intervjuat i samband med sin 

undersökning av kontakmannaskapet, hade de flesta reagerat negativt på ett flertal repressiva 

aspekter inom LVM-vården. Det gällde särskilt under inledningsfasen av vårdtiden. Det fanns 

en samstämmighet bland informanterna om att det varit ytterst olustigt och förnedrande att 

hämtas av polis framför ögonen på familjemedlemmar och grannar. Informanterna hade också 

reagerat kraftigt på att de först kroppsinspekterats för att sedan få lov att iklä sig institutionens 

egna underkläder märkta ”intaget” Vidare bör det nämnas att författarna uppmärksammat en 

ökad känslighet för de repressiva inslagen bland studiens kvinnliga informanter. Bland annat 

Kristiansen och Ravndal (1999) har konstatera att den samhälleliga stigmatiseringen drabbar 

missbrukande kvinnor särskilt hårt. Billquist och Skårner ser detta som en tänkbar förklaring, 

men tillägger också att många kvinnor har tidigare erfarenhet av sexuella övergrepp, 

prostitution och förtryckande män. I samband med tvångsomhändertagandet är det sannolikt 

att kvinnorna återupplever den tidigare upplevda känslan av vanmakt. Det konstateras också 
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att kvinnorna i studien har mer ordnade sociala livsvillkor än männen vilket gjort att de i 

flertalet fall saknar upplevelser av poliser, kriminalvård och annan samhällsvård, vilket gjort 

att de saknar strategier för den typen av händelser. När det gäller de manliga informanterna 

gör författarnas hypotes gällande att de på grund av betydande erfarenhet av tidigare nämnda 

typ av samhällsinsatser, kunnat ”stålsätta” sig även om de genuint ogillat situationen. I 

tidigare försök att klargöra kränkningens betydelse i en social kontext har Johansson och 

Svensson (2006) fastslagit att en människas känsla av kränkningen blir tydlig” när en person 

blir medveten om sin maktlöshet och sitt underläge i relation till de andra personerna i 

situationen” (a.a. s. 61). I sin redogörelse över vad tvångsvården gett för bestående intryck var 

det många av klienterna som poängterat känslor av ”instängdhet” och ”omyndigförklaring”. 

Särskilt på den låsta avdelningen. Den miljö som klienterna vistats i har ofta präglats av låsta 

dörrar, taggtrådsförsedda rastgårdar, och personal som burit fullt synliga överfallslarm. De 

beskriver också hur det rått strikta restriktioner kring vissa livsmedel. Citron fick inte 

användas eftersom det kunde neutralisera urinprov och sockret var inlåst då det kunde 

användas till framställning av mäsk. Porslin och bestick låstes in av säkerhetsskäl. De 

utrymmen som saknade lås utgjordes i regel av klienternas rum och toaletter. Det bör dock 

poängteras att graden av säkerhetsbestämmelser var beroende av avdelning och institution 

samt målgrupp (Billquist & Skårner, 2009, s. 60-62, 111-112). 

 

5.3.5 En större behandlingsberedskap hos de kvinnliga klienterna 

Kvinnorna i såväl Ekendahls som Christophs studie har generellt betraktats som mer 

förändringsbenägna. Ekendahl konstaterade att hans kvinnliga informanter inte varit lika 

”nedgångna” som hans manliga. I Christophs studie var dock förhållandet det omvända. Där 

har kvinnorna vid omhändertagandet redan farit så pass illa att dem fått nog av sin miserabla 

livssituation, och därför valt att ta itu med det, genom att undergå tvångsvård. Bland de 

kvinnor som ingick i Christophs studie var det många som fått barn under tiden som 

missbrukare. Kvinnorna i de två studierna har i betydligt högre utsträckning än männen nämnt 

sociala faktorer så som familj och umgänge som en bidragande orsak till att upphöra med 

missbruket. Ekendahl drar slutsatsen att skillnaderna beträffande motivation mellan hans 

informantgrupper i huvudsak kan ha berott på sammansättningen av hans kvinnogrupp. Han 

kunde konstatera att kvinnorna i hans studie antingen var lite äldre alkoholister med en ganska 

välordnad social situation, eller yngre narkotikamissbrukande kvinnor som endast varit socialt 

utslagna under en kortare period, eller inte alls. Med andra ord saknades medelålders kvinnor 

med långvarigt narkotikamissbruk som under lång tid levt i en socialt utsatt situation, eller för 
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att använda hans egen terminologi, kvinnor som redan ”förlorat allt”. Då Ekendahl inte ger 

någon närmare förklaring till denna slutsats får det förmodas att Ekendahl utgår från att 

kvinnor av den senare typen varit mer svårbehandlade och hade dragit ned graden av 

behandlingsmotivation bland hans kvinnliga informanter. En annan förklaring till skillnaden i 

motivation mellan kvinnorna och männen i hans studie anser han kunna vara det faktum att 

många av kvinnorna inte tidigare behandlats för sitt missbruk, och därför till skillnad från 

männen inte samlat på sig negativa vårderfarenheter, vilket hade kunnat resultera i negativa 

förväntningar på LVM-vården (Ekendahl, 2001, s. 197-198 & Christophs, 2002, s. 33-36).  

 

5.3.6 Förändringsbenägenheten störst i vårdens inledningsskede 

Behandlingstiden för en LVM-placering kan sträcka sig till 6 månader. Lagstiftarnas intention 

har varit att man behöver tid för att etablera en förändrings och behandlingsvilja. Ekendahls 

informanter är dock av motsatt uppfattning. De anser att förändringsviljan är störst i början av 

behandlingen, då man blivit ”ren” och njuter av detta, sedan avtar motivationen ju längre in på 

vårdtiden man kommer, särskilt då den av många av dem beskrivits som fortsatt händelselös, 

med en total avsaknad av motiverande insatser. Det har då för klienten framför allt handlat om 

att försöka bibehålla den motivation som redan finns (Ekendahl, 2001, s. 160-161). 

 I Billquist och Skårners studie är det en vanlig uppfattning att vårdtiden är allt för lång. 

Flera verkar förorda en behandlingstid som sträcker sig över maximalt tre månader. Det vill 

säga hälften av den tid som i dag kan avsättas för en LVM-placering. De menar vidare att den 

nuvarande vården skulle kunna effektiviseras betydligt. Man beskriver den tid som i vårdens 

inledningsskede avsatts till att avgiftas och ”landa” som alltför lång. Det påtalas att man efter 

ett par månader i regel hamnar i en svacka och riskerar att bli ”institutionaliserad”. De 

efterfrågar i regel en mer händelserik vårtid med tydlig planering och högre grad av 

samstämmighet med den behandling som erbjuds inom frivilligvården. De klienter som 

förordar en längre vårdtid än tre månader gör det under förutsättningen att resterande del av 

vårdtiden ska äga rum inom frivilligvården (§27) (Billquist & Skårner, 2009, s. 127-128)  

 

5.3.7 Informanternas syn på de medintagna 

TMF-gruppens informanter betraktade sig själva som motiverade till behandling, men såg 

däremot de övriga på institutionen som omotiverade. Många av dem såg det som klart 

besvärande att vara omgivna av omotiverade personer samtidigt som de själva eftersträvade 

behandlingsdeltagande och rehabilitering. En kvinna i TMF-gruppen redogör här för sin syn 

på hur andra klienter påverkat hennes vårdvisstelse;  
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Jag var ju motiverad och det var många som inte var motiverade. Jag tycker att man skall sära på 

dem helt och hållet, dom som är motiverade och dom som inte är motiverade. Jag tycker att man 

skall ha dom på olika avdelningar. För den gruppen som inte är motiverad drar ner stämningen så 

förbannat för dom som är motiverade. Det är ju så pass att dom motiverade skäms för att säga att 

jag faktiskt trivs här. Man skäms ju för det, för det ska ju vara dåligt. (Christophs, 2002, s. 60) 

 

 I TM-gruppen däremot betraktade man både sig själv och övriga intagna som omotiverade 

till behandlingsdeltagande. De såg till att knyta kontakter med andra missbrukare som de 

ansåg sig ha nytta av att känna när de åter kommit ut i samhället. En man i TM-gruppen 

beskriver här sina relationer med andra intagna, och vilka konsekvenser det fått för honom när 

han kommit åter i frihet;  

Första gången jag kom i kontakt med sprutan var på LVM-hemmet. Så fort jag kom därifrån köpte 

jag en spruta och då började jag injicera hela tiden. Fanns det ingen spruta så var det nästan ingen 

ide. Det vart liksom meningslöst att knarka utan spruta. När jag blev utskriven från LVM-hemmet 

började jag att träffa folk jag redan träffat på LVM-hemmet. Dom som var i stan, på Plattan. Dom 

där gamla narkomanerna, fyrtio, femtio år, som hållit på längre tid. Du fortsätter kontakten utanför 

hemmet också.” (a.a. s. 61). 

  

 I Ekendahls studie ägnas inget separat utrymme åt klienternas syn på sina medintagna. De 

tendenser som dock har kunnat skymtas under min granskning är att de omotiverade i regel 

har beskrivit de andra klienterna som lika omotiverade som de själva. De tveksamma ansåg 

också att andra klienter i huvudsak gett ett ointresserat intryck av behandlingsdeltagande. De 

motiverade verkade ge intryck av att i hög utsträckning betrakta de andra klienterna som 

omotiverade (Ekendahl, 2001). 

 

5.3.8 De tvångsomhändertagnas syn på personalen 

Bland de omotiverade fanns en starkt framhävd åsikt gällande personalen som inkompetenta 

idioter. De framställs av viss av dem, mer eller mindre som fiender. De tveksamma verkar inte 

alls hyssa samma grad av agg mot personalen, men de allra flesta tillstår att personalen inte 

givit ett kompetent intryck. De motiverade återgav ett mer positivt intryck av personalen. De 

beskrev personalen som hyggliga välmenande människor med en ganska hög grad av 

engagemang. Det bör dock påtalas att även bland de motiverade, hade en viss kompetensbrist 

hos personalen uppmärksammats. Generellt föreföll dock de motiverade i hög utsträckning 

förebrå verksamheten och personer högre upp i hierarkin för brister hos personalen, i 

verksamheten och i behandlingsmetoder. ( Ekendahl, 2001) 

 I Christophs TMF-grupp framhäver personerna att tillgängligheten till engagerad och 

kunnig personal under dygnets alla timmar varit av stor betydelse för dem. De påtalade att 

tillgängligheten till sådan personal varit särskilt betydelsefull i vårdens inledningsskede, då 

abstinensen, skörheten, rädslan, ensamheten och sorgen varit som mest framträdande. Under 
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vårtidens gång kom intervjupersonernas behov av personalkontakt mer att inriktas mot 

planering gällande framtida behandling, eller samtal om ordinära livsfrågor. Personalen 

uppfyllde också en viktig social och normbildande funktion, då flertalet informanter påtalat 

nyttan av att i nyktert tillstånd lära sig umgås med ”normala” människor under vanliga 

former. En av Christophs manliga informanter får i det följande klargöra vad han ansåg som 

särskilt betydelsefullt med personalkontakten.  

För övrigt när man kommer ifrån den där låsta avdelningen så var det väldigt underbart. Jag tror 

jag hade två eller tre kontaktmän och det är väldigt viktigt. Och det skall vara lite som så, att om 

det inte funkar och man vill ha en annan kontaktman så skall det vara fritt val så att man hittar 

någon man trivs med. Det är väldigt viktigt med den personliga kontakten. Med pratstunder och så 

där. Det var inte terapi men man kunde sitta ner och snacka. Göra saker tillsammans. Åka ut och 

göra saker tillsammans. En person som följer en hela tiden. Även följer en efter LVM-et vilket 

dom gjorde. Inte nu, men ett eller två år efter. Vi har ju telefonkontakt. Personalen får ett stort 

plus. (M; TMF) (Christophs, 2002, s. 62). 

  

 I TM-gruppens redogörelser om personalen ryms två attityder. I den första och mindre 

kritiska, beskrevs personalen på ett ganska neutralt sätt. Det yttrade sig genom att man varken 

lovordade eller kritiserade personalen genom att säga att ”det inte varit något fel” på 

personalen, eller att de gjort så ”gott de förmått”. Det kritiska förhållningssättet som 

återfunnits hos den andra halvan av gruppen, gjorde gällande att man ifrågasatt personalens 

grunder för yrkesvalet, vidare valde man att benämna dem som ”plitar” eller ”idioter”.  En 

kritisk kvinna får här komma till tals; “Dom som jobbade där var ju helt värdelösa. Man kan 

tro att dom plockat dom direkt från gatan för att jobba där och låsa in folk. Dom var helt utan 

kompetens“ (Christophs, 2002, s. 63). 

 Bland Billquist och Skårners informanter framlade de intervjuade klienterna i huvudsak en 

positiv uppfattning om personalen, trots att de kunde vara negativa eller till och med mycket 

skeptiska till tvångsvården och behandlingsmetoderna. Främst uppskattade man personalens 

sätt att bemöta klienten i den ofta besvärande inledningsfasen av vårdtiden. Klienterna gjorde 

en tydlig åtskillnad mellan situationen som inbegrep tydliga och inte sällan förnedrande 

ingrepp som säkerhetskontroller och urinprov och personalens agerande. De var dock 

noggranna med att poängtera att de ansåg att personalen gjort sitt bästa för att skapa lite 

värdighet i en annars ovärdig situation. Ett område för återkommande kritik i personalens 

agerande var att kontaktmännen hela tiden stämde av sina beslut med socialsekreterare. Det 

beskrevs som ett tidsödande tillvägagångssätt eftersom socialsekreterarna ofta var 

otillgängliga. Vidare ansåg klienterna att det var en orsak till osäkerhet i olika situationer och 

utgjorde en klar inskränkning av såväl klientens som kontaktmannens handlingsutrymme. 

Klienterna har upplevt betydande känslor av förvirring och irritation över den för dem 
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otydliga regelverket på institutionerna. Man har ansett sig få olika svar beroende på vem i 

personalgruppen man frågat. Det har också för dem rått en oklarhet över beslutsfattningen på 

institutionerna. Billquist och Skårner härleder denna otydlighet beträffande vem och vad 

klienterna har att rätta sig efter, till studier av Lipsky (1980) och Hasenfeld (1983). Dessa 

författare påvisar en otydlighet gällande kontaktmannens mandat och användande av 

handlingsutrymme. Problem av det slaget hävdas vara ganska vanligt förekommande i 

människobehandlande organisationer (Billquist & Skårner, 2009, s. 61, 72, 104, 119). 

 

5.3.9 Klienternas syn på motivations- och behandlingsarbete inom LVM-vården 

Frapperande många i samtliga av Ekendahls informantgrupper har påtalat den låga eller i 

värsta fall obefintliga graden av motivations- och behandlingsarbete på de institutioner de 

vistats på. De omotiverade framhöll inte något meningsfullt motivations eller 

behandlingsarbete. De upprördes snarare över att den vård de tagit del av överhuvudtaget 

benämndes som behandling. De tveksamma var i huvudsak också väldigt kritiska till det 

behandlingsinnehåll de tagit del av. Vissa förebråde själva tvångskontexten, och menade att 

rehabiliterande ansatser aldrig kunde fungera verkningsfullt under så pass repressiva 

omständigheter. Några menade att man var tvungen att ta ett stort eget ansvar om man skulle 

kunna tillgodogöra sig behandling. Detta sågs som tvetydigt, då det var praktiskt om man ville 

slippa undan, samtidigt som det var ansträngande om man önskade delta, då man i sådana fall 

behövde ha en hög grad av självförtroende och initiativförmåga. De motiverade var betydligt 

mer positiva till behandlingsinnehållet. De ansåg i viss grad att de erbjudits adekvata insatser 

men för lite av dem. Flera av dem var av åsikten att behandling i huvudsak kunde och skulle 

tillgodogöras i den frivilliga eftervården. De motiverade påtalade att mesta delen av tiden på 

LVM-hem trots allt bestått av förvaring. Vidare påtalade de kritik mot att kontaktmän och 

övrig personal i allt för hög utsträckning varit otillgängliga. Faktum är att det endast var fyra 

personer i hela Ekendahls informantgrupp (54 st.), en kvinna och tre män (motiverade), som 

förbehållslöst, ansåg att det fanns behandling på den för dem aktuella institutionen, samt att 

den också var bra. Kvinnan hade tidigare prövat på frivilligt deltagande i en 

Minesotabehandling, men hade där känt sig mer tvingad till deltagande än hon gjort inom 

LVM-vården, där hon tilläts vara aktiv när hon själv önskade. Ekendahl ansåg sig i detta 

avseende ha upptäckt en betydelsefull paradox; nämligen att samhället kan tvinga en individ 

till behandling, men sakna juridiska medel till att förmå personen att ”aktivt” delta i 

behandlingen. Oavsett hur klienterna ställde sig till behandlingsdeltagande var de rörande 

överens i ett avseende. Det gäller att uppvisa en hög grad av följsamhet inne på institutionen 
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oavsett om man vill ha behandling eller undvika sådan (Ekendahl, 2001, s. 136-139, 148-149, 

194). Generellt har de intervjuade i Ekendahls studie varit mycket skeptiska till att motivation 

kan pådyvlas inom tvångsvården. Hela 69 procent av hans informanter ansåg att en inre vilja 

måste finnas för att kunna bli förändrings- eller behandlingsbenägen, och att tvånget i värsta 

fall försämrar motivationen. Faktum är att många av dem med emfas framhävt att tvånget 

främst bygger upp ”ovilja”. De intervjuade vill själva kunna välja vård i frivilig form den dag 

behandlingsmotivationen eventuellt infinner sig. (Ekendahl, 2001,s. 154, 162) 

 Bland de informanter som utryckt sig kritiskt om tvångsvårdens motiverande funktion och 

förutsättning för ett gynnsamt behandlingsutfall, har följande attityd, enligt mitt tycke, varit 

vanligt förekommande; 

Jag vet inte om man ska ha tvång, men det är ju vård folk behöver i vilket fall som helst. Att 

springa ut på gatan och ta alkoholister eller narkomaner som har hållit på i tio år, och sen låsa in 

dom i tre månader och tvinga dom till det, och sen släppa ut dom, det kan ju bara gå åt ett håll. Jag 

har inte läst statistik, men jag ser ju att alla som sitter här känner varann sen andra hem. Alla har 

varit här förut, utom jag. Det är samma människor som cirkulerar runt hela tiden. Och det tyder ju 

på att det inte funkar. Det var likadant på LVM-hemmet X, alla kände varann. Alla har träffats 

förut på de andra hemmen i Sverige (omotiverad man). (a.a. 154-155). 

 

 Christophs går i sin rapport inte tydligt in på svar angående motivation fördelad på de två 

grupperna, utan konstaterar endast att hennes informanter i hög utsträckning upplevt en 

avsaknad av ”direkta” behandlingsinsatser vid de för dem aktuella institutionerna. Det visade 

sig dock att en person (av 20) uppgett sig ha tagit del av en motivations- eller 

behandlingsmetod under sin vårdtid. Istället beskrev informanterna sin vistelse på LVM-hem i 

termer av förvaring, vila, fysisk och psykisk återhämtning samt tid för kontemplation. De 

flesta i TMF-gruppen ansåg sig dock ha blivit motiverade till vidare behandling. Christophs 

fann vid en genomgång av sina formulärsvar inget klargörande av vad denna motivation 

direkt kunde härledas till, då det som sagt endast var en av tjugo informanter som sade sig ha 

sett till motivations- och behandlingsinsatser under sin vistelse inom LVM, men fann att en 

rimlig förklaring var dessa personers redan existerande rehabiliterings vilja (Christophs, 2002, 

s. 49-50, 61). 

 Bland Christophs informanter återfinns en klar skillnad mellan de två gruppernas syn på 

LVM-vårdens förmåga att bidra till drogfrihet. Majoriteten av TMF-gruppens personer var 

mycket tacksamma för sin möjlighet att vårdas inom en LVM-institution. Faktum är att inte så 

få av dem ansåg att det haft fundamental betydelse för deras överlevnad, vilket kan illustreras 

av följande kvinnas redogörelse; “Ja då måste jag ju säga att det stora avgörandet att komma 

till skott var LVM-et. Hade jag inte fått LVM hade jag inte suttit här idag. Då hade jag varit 

död.” (a.a. s. 65). TM-gruppens representanter var dock som tidigare nämnts av en helt annan 
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uppfattning beträffande värdet av vårdvistelsen och förekomsten (läs avsaknad) av behandling 

i synnerhet. Följande yttrande anser jag vara talande för deras utvärdering av hela 

vårdvistelsen och avsaknaden av efterföljande insatser. 

Varje dag var förvaring. Och det har inte lett till någonting. Jag var där i sex månader och det 

hände ingenting. När jag blev utskriven därifrån fick jag skjuts från LVM-hemmet till bussen. Fick 

en biljett. Jag hade inget arbete, ingen bostad och ingen planering. (M;TM) (a.a. s. 67)  
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6. Analys och Tolkning 

Som jag tidigare nämnt är min analys indelad i två delar. En första som tar upp komparativa 

aspekter av de studier som jag redovisat under resultatdelen. I analysens andra del kommer 

jag sedan att kommentera mina teman utifrån de grundläggande aspekter av den 

evidensbaserade praktiken som jag redogjort för i min teoridel. I direkt anslutning till de 

analyserande momenten kommer jag också att förmedla mina egna tolkningar av 

analysresultaten. Jag kommer i ett klargörande syfte att följa samma rubrikordning som jag 

tillämpat i resultatdelen. 

 

6.1. Tema ett: Resursperspektivet 

Då det bland det material som jag återfunnit endast var Billquist och Skårners samt de 

exkluderade rapporterna av Billinger och Svensson som i något avseende gett en viss 

beskrivning av de komponenter som jag inledningsvis tänk redogöra för under 

resursperspektivet, återfinns här inte mycket till underlag för en jämförelse mellan studierna. 

Jag nöjer mig här med att redogöra för att det behandlingsinnehåll som återfinns i Billquist 

och Skårners (2009) studie respektive Helgessons (2003) visar upp en hög grad av 

överensstämmelse gällande den inledande avgiftningsfasen och utredningsförfarandets 

(psykologutredningar och Dok-screening) betydelse för valet av behandlingsinsats. Detta 

utgör en betydande del av det inledande arbetet då behandlingsinnehållet inom SiS-

institutioner ska var individanpassat. Som vi har kunnat se utgör den ambitionen en påtaglig 

utmaning för tvångsvården (Billquist & Skårner 2009).  

När det gäller faciliteternas belägenhet och utformning, så tenderar de att vara placerade i 

natursköna och gemytliga områden där avståndet till omgivande samhällen ska vara lite 

lagom långt. Min tolkning gör gällande att det är beroende av att man velat erbjuda 

missbrukarna rehabiliteringsmöjligheter i en lugn och naturskön miljö samtidigt som 

avståndet till kringliggande samhällen helst inte ska vara för stort, då det skulle försvåra 

möjligheterna till den för många institutioner viktiga adl-träningen (a.a.). Det underlag som 

återfinns i Helgessons studie beträffande faciliteter och miljö ger främst en bild av att 

personalen arbetar målmedvetet med att ordna en trivsam miljö för klienterna genom 

arrangemang av gemensamma utrymmen och klienternas rum.      
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6.2 Tema två: Personalperspektivet 

6.2.1 Personalens syn på klienterna 

I Helgessons rapport (2003) framkommer det att de intervjuade kontaktmännen ger en bild av 

arbetet med klienten som ett slags ”slutet system” med liten inblick från andra. Det får till 

följd att kontaktmannen och klienten kan tendera att efterlikna varandra sett till klädsel och 

språkbruk. Kontaktmännen refererar till klienten som en ”kompis” eller arbetspartner. Då 

kontaktmännen vill upprätthålla en professionell förhållningsätt påtalar de betydelsen av 

etiska normer och principer, samt möjlighet till handledning. Studien visar också att 

kontaktmännen ser olika på klienternas behov, beroende av ålder och könstillhörighet. Min 

slutsats gör gällande att personalen beskriver en arbetssituation där de är ganska utelämnade 

till sina egna förmågor och omdöme, då de förefaller spendera en hel del tid på egen hand 

med sina klienter. De har tydligt identifierat en risk med detta, och påtalat betydelsen av 

principer och handledningstillfällen för att undvika risken för överidentifikation med klienten 

och därmed bristande professionalitet. Helgesson ämnar inte söka förklaringar till hur det 

kommer sig vissa av hennes intervjuade kontaktmän väljer att benämna klienten som en 

”kompis”. I bästa fall kan det tänkas stå för en beskrivning av den närmast symbiotiska 

relationen mellan kontaktmannen och klienten, i värsta fall som en verifikation av betydelsen 

för tidigare nämnda principer och handledning. Att man ser olika på klienterna och deras 

behov, beroende av deras kön och ålder, kan medföra risker om man stirrar sig blind på 

antropologiska stereotyper. I huvudsak är dock detta förhållningsätt till klienterna helt i 

enlighet med lagens och SiS direktiv, då man ser det som en skyldighet att erbjuda en 

differentierad och samtidigt individanpassad Lvm-vård. 

 Billquist och Skårners studie (2009) saknar som tidigare konstaterats en lika tydlig 

beskrivning av hur kontaktmännen ser på klienterna. De ger dock utryck för en bild av 

klienten som en person i behov av tvångsvård för att komma tillrätta med sin livssituation. 

Även om det inte sägs explicit tolkar jag det som att kontaktmännen tenderar att betrakta 

deras klienters missbruk som ett närmast patologiskt tillstånd, vilket i just deras klienters fall 

förutsätter en så pass radikal behandlingsform som tvångsvård. Den typen av inställning till 

LVM-dömda har också påträffats i andra studier av liknade slag (Billinger, 2001), men får 

också ses som naturlig med hänsyn till kontaktmännens val av yrke och arbetsplats.    

 

6.2.2 Personalens syn på LVM-vård 

Informanterna i såväl Helgessons (2003) som Billquist och Skårners (2009) studier menar att 

tvångsvården är nödvändig för att hjälpa den målgrupp dem möter. Båda informantgrupperna 
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valde att framhäva den skyddande funktionen som välbehövlig för att kunna erbjuda 

missbrukarna några som helst möjligheter till rehabilitering. De var dock också medvetna om 

att inlåsningen och övriga kontrollfunktioner skapade svårigheter för skapandet av en god 

relation till klienten, och i viss mån också reducerade behandlingsmotivationen hos dessa.  

 När det gällde kritiska åsikter mot tvångsvården betonade några av Helgessons informanter 

främst en rädsla för att yrket skulle göra dem blasé, särskilt då vissa av dem vid tillfällen 

ansåg att de saknade stöd från ledningen. Bland Billquist och Skårners informanter framfördes 

viss kritik mot de långa vårdtiderna. I de individuella intervjuerna framkom också att några 

ansåg att tvånget ledde till ”betydande” svårigheter för relationsuppbyggnaden och 

behandlingsdeltagandet. De flesta av dem var dock överens om att dessa utmaningar oftast 

gick att övervinna över tid. Det är min uppfattning att de flesta som arbetar på låsta 

institutioner tvingas utså arbetsvillkor eller uppgifter (inlåsning och övervakning) som känns 

mindre lustiga. De har dock valt att arbeta vidare, vilket talar för sig. Båda studiernas 

informantgrupper har visat att de kanske största svårigheterna inom yrkesrollen utgörs av att 

bygga upp en gynnsam relation till de människor som man samtidigt övervakar och 

kontrollerar. Detta borde enligt min förståelse utgöra en ansenlig, ibland också oöverstiglig 

utmaning. Det är med informanternas yrkesval i åtanke, kanske inte särskilt underligt att ingen 

av dem tycks ha ifrågasatt tvångsvårdens legitimitet. Det är dock intressant att vissa av de 

kontaktmän som Billquist och Skårner intervjuat anser att vårdtiden är för lång. Det är en 

vanlig uppfattning. Filosofen Torbjörn Tännsjö anser exempelvis att Lvm-vården innebär en 

oskäligt lång inlåsning. Enligt hans tycke kan tvångsvården endast anses skälig framtill att 

den intagne blivit nykter eller genomgått en avgiftning. Personen i fråga får då anses kapabel 

att göra ett informerat beslut angående sin egen framtid (Ekendahl, 2001). 

 

6.2.3 Kontaktmännens arbetsuppgifter 

I samtalen med informanterna i såväl Helgessons (2003) som Billquist och Skårners (2009) 

studie framkommer det att kontaktmännen utför ett ganska stort antal arbetsuppgifter. Då den 

förstnämndes studie har ett huvudsakligt fokus på emotionella upplevelser hos kontaktmän, 

framhäver den att det varit emotionellt påfrestande för kontaktmännen att arbeta med 

människor som befinner sig i ett så pass miserabelt tillstånd som många av dem gör vid skedet 

för avgiftningen. Helgessons informanter uppger också att de under just avgiftningsfasen ofta 

också tilldrar sig okvädesord och aggressivitet från de abstinenta klienterna. Att detta är 

mindre trevligt ter sig nog självklart, likväl måste man betänka att detta utgör ett regelbundet 

inslag i deras yrkesutövning, vilket enligt min mening ytterligare ökar risken för att bli blasé 
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inom yrket. Bland båda studiernas informantgrupper framträder också kravet på god förmåga 

till planering och organisation. I båda informantgrupperna arbetade man med att upprätta 

planeringar tillsammans med klienten. Det kom också an på kontaktmännen att se till så att 

klienten efterlevde den överenskomna planeringen. Vilket får förmodas kunna innebära 

betydande svårigheter i vissa fall. 

 Det framkommer också skillnader beträffande de arbetsuppgifter som informanterna i 

respektive studie redogjort för. Helgessons informanter berättar att ett betydande inslag i 

arbetet är att tillgodose olika intressenters önskemål. Allt som oftast får dessa intressenter 

antas utgöras av den placerande socialsekreteraren kontra klienten, och alternativt 

kontaktmannen, eller mer sällan institutionsföreståndaren. I enlighet med informanternas 

utsagor anser jag att också detta bör utgöra en ansenlig utmaning. Särskilt då klienten i 

egenskap av tvångsvårdad i många fall kan tänkas vara helt ointresserad av ett deltagande i 

behandling, vilket får förmodas stå i motsats till den placerande handläggarens bedömning. 

Helgessons informanter betonar arbetet med att bygga upp en relation till klienten som den i 

särklass viktigaste arbetsuppgiften. För Helgessons informanter var det också viktigt och 

givande att delta i det utredningsarbete som psykologen utförde med klienten, då utredningen 

angav inriktningen för det fortsatta behandlingsarbetet. Det var också betydelsefullt för 

kontaktmännen att vara med och utforma verksamhetens värdegrund, samt att säkra upp 

domäner för kvalitets- och rättsäkerhet. Billquist och Skårners informanter lade däremot 

tonvikt vid att inventera klientens tillgångar för att skapa en positiv behandlingsallians. Man 

arbetade också med strukturerade samtal och intervjuer (DOK) vid olika tillfällen av 

vårdtiden. 

 De enligt mitt tycke mest väsentliga skillnaderna som återfinns mellan studiernas 

informantgrupper, utgörs av det strukturerade utredningsarbetet. Helgessons kontaktmän är 

med psykologen när denne gör en utredning av klienten. Bland Billquist och Skårners 

informanter nämns inte denna arbetsuppgift. Detta kan mycket väl bero på att 

informantgrupperna i de båda studierna förmodligen härstammar från olika institutioner med 

olika målgrupper och behandlingsinriktningar. Billquist och Skårners informanter betonar 

dock till skillnad från Helgessons att de arbetar mycket med strukturerade samtal och 

intervjuer, vilka i väsentlig mening verkar motsvara samma målsättning som 

psykologutredningen, nämligen att kartlägga klientens personlighet och tillgångar för att 

skräddarsy en individanpassad behandling.   
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6.2.4 Relationen till klienterna och personalens sätt att arbeta med dem 

Helgessons informanter beskriver att kontaktmannarollen innefattar en god möjlighet till att 

bygga upp relation till klienten, detta sågs som det enskilt viktigaste momentet i 

kontaktmannens yrkesutövning, en process som beskrivs ske över tid. En av de mest 

betydande svårigheter som kontaktmännen upplever är förmågan att se till så att såväl 

klientens som kontaktmannens integritet upprätthålls. Man vill uppmuntra klienten till 

egenmakt samtidigt som kontaktmännen ibland känner att de ibland blir för serviceinriktade. 

Vid sådana tillfällen förebrådde kontaktmännen ofta sig själva för att ha förlora den 

professionella distansen. En stor del av förklaringen ansågs bestå i att man skulle utföra 

tvångsvård samtidigt som man skulle bygga upp en god relation till klienten, något som 

uppgavs vara nästintill omöjligt. 

 Informanterna i Billquist och Skårners studie beskriver i likhet med Helgessons 

informanter relationsuppbyggnaden till klienten som en central del av kontaktmannarollen. 

Även i denna informantgrupp beskrivs detta som en föränderlig process som sker över tid. I 

likhet med föregående informantgrupp hävdar Billquist och Skårners kontaktmän att det är 

viktigt att klienten är klar över vem som är klientens kontaktman, en sådan tydlighet uppfattas 

ge dem en ökad trygghet i institutionsvistelsen. Båda studiernas informantgrupper gör 

gällande att det erbjuds goda möjligheter till en relationsuppbyggnad i samband med 

roliga/intressanta aktiviteter som äger rum utanför institutionen.   

 En väsentlig skillnad som återfinns mellan informantgrupperna är att Billquist och 

Skårners informanter tydligare artikulerar de redskap som används för att bygga upp 

relationen, de lägger särskild vikt vid att vara närvarande, lyhörd och tillmötesgående. Denna 

informantgrupp strävar också mot att försöka kompensera klienten för tidigare brister i livet, 

vilket är något som Helgessons kontaktmän inte uttalat, man försökte uppnå det genom att 

försöka bygga upp tillit, förtroende och framtidstro hos klienten. Billquist och Skårners såg 

det som att deras kontaktmän tenderade att under- samt överskatta sin egen betydelse för 

klienten. Den främsta förklaringen till detta, som de såg det, var att klienten och 

kontaktmannen inte gav varandra tillräcklig feedback angående relationens beskaffenhet. En 

annan väsentlig skillnad mellan informantgrupperna var att många av Helgessons kontaktmän 

blev utbrända till följd av den stora arbetsbelastningen. 

 Min tolkning gör gällande att relationuppbyggnaden till klienterna får betraktas som en 

tålamodsprövande och ibland slitsam, men också oerhört betydande process i kontaktmannens 

yrkesutövning. Det känns fullt förståeligt att kontaktmännen upplever det som lättare att knyta 

an till klienterna i samband med aktiviteter som sker utanför den oftast allvarsamma 
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kontexten som institutionsförlagd tvångsvård utgör. Det känns dock ytterst besvärande att 

behöva konstatera att många av Helgessons kontaktmän blir utbrända och sjukskrivna till 

följd av det ansenliga och krävande arbete de utför. Möjligtvis har de haft svårare att 

upprätthålla en professionell distans till klienterna, eller så har det att göra med individuella 

eller organisatoriska komponenter som skiljer sig från de som återfinns i arbetssituationen för 

Billquist och Skårners kontaktmän. 

 

6.2.5 Väsentlig skillnad mellan att jobba på sluten respektive öppen avdelning 

De båda studierna som använts till personalperspektivet visar på en hög grad av 

överensstämmelse gällande svårigheten att skapa en god relation till klienterna under deras 

vistelse på låst avdelning. I regel ankommer klienterna först till den låsta avdelningen där de i 

regel genomgår en avgiftning. De är i denna fas av institutionsvistelsen ofta abstinenta, sköra 

och inte sällan hotfulla. De anses inte vara mottagliga för mycket under denna fas. I såväl 

Helgessons som Billquist och Skårners studie uppger kontaktmännen att den övervakande 

funktionen och gränsättningen avsevärt försvårar relationsuppbyggnaden.  

 Bland Helgessons kontaktmän var vissa av uppfattningen att det var mycket stressigt och 

påfrestande att arbeta på den låsta avdelningen. Inte sällan ledde stressen, underbemanning 

och krävande klienter till felbeslut och samarbetssvårigheter med kollegor. Resterande del av 

informanterna menade dock att de tillföljd av gott samarbete och goda organisatoriska 

förutsättningar allt som oftast utförde ett gott arbete på den låsta avdelningen. 

 Det är enligt min uppfattning ganska givet att arbetet på den låsta avdelningen, utifrån den 

beskrivning som kontaktmännen gett, måste innebära en hel del påfrestningar på 

relationsarbetet. Klienterna har i detta skede av behandlingen nyss ankommit till institutionen 

och många av dem har nog ännu inte accepterat att de tilldömts tvångsvård. Det är enligt min 

mening inte rimligt att anse att dem i detta skede, då många av dem är väldigt abstinenta, kan 

förutsättas vara motiverade att bygga upp en relation till sin nyligen utsedda kontaktman. 

Särskilt inte då dessa förefaller lägga ned en del ansträngningar på att se till så att regelverket 

efterlevs, vilket kan förmodas ge vissa av klienterna en känsla av kriminalvårdsvisstelse 

snarare än behandling. Det är intressant att kontaktmännen i studierna inte utryckt att arbetet 

på den låsta avdelningen kanske borde vara helt inriktat på vård och avgiftning, och att själva 

relationsuppbyggnaden kan vänta till klienten är avgiftad och kommit ut i den öppna 

avdelningen. I Billquist och Skårners studie uppges det att klienten tilldelas en ny kontaktman 

när de kommit ut på den öppna avdelningen. Det är enligt min uppfattning ett steg i rätt 

riktning, då klienten inte riskerar att förknippa sin kontaktman med övervakning och 
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gränssättning under den initiala avgiftningsfasen.     

 

6.2.6 Organisation, personalvård och chefer 

Helgessons informanter tenderar att vara överens om betydelsen av tillgängliga chefer och 

handledning för att kunna utföra ett gott arbete som kontaktman. Informanterna kan delas in i 

två grupper, en som sade sig få detta behov tillgodosett, och en andra som inte verkade vara 

av den uppfattningen. Den senare gruppen menade att cheferna och ledningen inte verkade ha 

en välgrundad uppfattning om det arbete som utfördes av kontaktmännen, vilket förefaller 

vara en konsekvens av att cheferna saknade tillräcklig insyn i verksamheten. Dessa 

informanter kände sig också till viss del misstrodda och saknade vad de utryckte som 

nödvändig feedback från ledningen. Tillföljd av ekonomiska tillkortakommanden, 

underbemanning och organisatoriska brister ansåg kontaktmännen att de inte hade tid att ta 

hand om sig själva, vilket ledde till frustration. En frustration som de försökte dölja för 

klinterna, något som de inte var övertygade om att de lyckats med. 

 Jag upplever det som anmärkningsvärt att cheferna och ledningen av flera av Helgessons 

informanter beskrivs som frånvarande och dåligt insatta i det arbete som vissa av 

kontaktmännen utför, särskilt då dessa ansvarar för att tillhanda hålla en högkvalitativ 

institutionsvård för ett mycket illa medfaret klientel. Det är inte anmärkningsvärt att detta lett 

till en påtaglig frustration hos de kontaktmän som utryck denna avsaknad. Att det föreligger 

en sådan skillnad mellan Helgessons informanter i denna fråga får nog i huvudsak tillskrivas 

det faktum att de härrör från olika institutioner.   

 De kontaktmän som Billquist och Skårner intervjuat ger intryck av att ha varit nöjda med 

stödet från chefer och kollegor. De tillstod dock att de i första hand tenderade att rådfråga 

kollegor. Min tolkning är att de berodde på att dessa var mer lättillgängliga och att detta 

förfaringsätt underlättade ett snabbare beslutsfattande. Den farhåga de utryckte var att detta 

kunde resultera i befästandet av en negativ kultur och avtrubbning. Det ges ingen utförligare 

förklaring till detta, men min deduktion säger mig att risken består i att de besluten som fattas 

kanske inte har en grund i organisationens ledning och värdegrund, samt kanske skulle ha 

kunnat påverkas av en chef med ett förmodat mer övergripande perspektiv på verksamhetens 

förutsättningar och riktlinjer.   

 

6.2.7 Nödvändiga egenskaper och färdigheter för personalen  

Helgessons kontaktmän menar att det är särskilt viktigt att vara tålmodig för att kunna invänta 

resultatet av sitt arbete. Vidare gällde det att vara lyhörd för att kunna förstå klienten. Som vi 
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har kunnat se påtalade en av informanterna att det ibland handlar om att lära sig ett ”nytt” 

språk. Dessa färdigheter utvecklades över tid, dock ansåg kontaktmännen att vissa aldrig lärde 

sig detta och tillföljd av det ofta hamnade i konflikter. En empatisk förmåga och en 

medvetenhet om sin attityd mot missbruk och destruktiva beteenden var också viktigt. Den 

empatiska förmågan innebar förenklat utryckt en förståelse för klienten i ett förmedlat skede 

för att kunna förutse förutsättningarna för kommande situationer. Det sågs även som viktigt 

att formulera tydliga och utvärderingsbara målsättningar i samarbetet med klienten. 

Avslutningsvis påtalades betydelsen av ett gott samarbete med kollegorna, samt en 

medvetenhet om lagar och behandlingsmetoder, vilka ofta förändrades över tid 

 Billquist och Skårners informanter betonade främst strukturerade arbetsredskap så som 

Dok-intervjun, vilken jag uppfattat som ett instrument för person- och behovsinventering 

ämnad att ange riktningen i det fortsatta behandlingsarbetet. Vidare uppgav kontaktmännen 

att de arbetar med MI och Återfallsprevention. Dessa metoder ansågs ge legitimitet åt det 

arbetet som utfördes då de av informanterna beskrevs som evidensbaserade metoder. 

 Det framstår för mig som att kontaktmannaskapet inom SiS-institutioner utför ett 

mångfacetterat arbete som förutsätter utbildning, självständighet och riktlinjer/vägledning, 

men kanske främst är beroende av personliga egenskaper. Dessa egenskaper, jag åsyftar då 

främst lyhördhet, tålamod och empati, är egenskaper som förmodligen endast i viss mån kan 

läras ut i skolbänken, utan snarare är beroende av personligheten, något som verifieras av 

några av Helgessons informanter. Att förhålla sig till behandlingsmetoder, lagar och teorier 

som förändras över tid utgör förstås en utmaning och förutsätter nyfikenhet, tålamod och ett 

bibehållet engagemang för yrkesrollen. Att användandet av standardiserade 

bedömningsinstrument och dokumentation uppges vara viktig för personal inom statlig 

institutionsvård, får ses som föga överraskande, särskilt då dessa verksamheter blir föremål 

för tillsynsmyndigheter och forskningsinsatser. Det är intressant att Billquist och Skårners 

informanter förefaller vara stolta över att de tillämpa evidensbaserade metoder vilket nog får 

anses svara väl mot den rådande tidsandans implikation för det sociala arbetet.  

 

 6.2.8 Svårigheter i yrkesrollen 

Här redovisas betydande svårigheter i yrkesutövningen för kontaktmännen i Billquist och 

Skårners (2009) rapport. Vissa av dessa problem korrelerar mot uppgifter i Helgesons studie 

som redovisats under tidigare rubriker. Författarna tycker sig ha uppmärksammat att de 

studerade institutionerna har svårt att erbjuda klienterna den differentierade och 

individanpassade tvångsvård som SiS är ålagda att tillhandahålla. Billquist och Skårner 
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relaterar denna problematik till den varierande bakgrund och förutsättningar som återfinns hos 

klienterna. 

 När det gäller de problem som i högre utsträckning påtalats av informanterna själva kan 

nämnas nedprioriteringar som ibland lett till underbemanning och därmed minskade 

möjligheter till kontakt med klienterna, vilket ledde till en påtaglig frustration hos 

kontaktmännen. Denna problematik kan liknas vid den som tidigare beskrivit av vissa av 

Helgessons informanter. I likhet med de tidigare redovisade synpunkterna från vissa av 

Helgessons kontaktmän tycker Billquist och Skårners informanter att det medför problem att 

försöka tillgodose flera intressenters ibland motstridiga önskemål (läs socialsekreterare kontra 

klient). Bland den senare informantgruppen artikulerades det dock tydligare att man fann det 

besvärande att befinna sig i en beroendesituation till de placerande handläggarna. Några av 

kontaktmännen ansåg att man tillföljd av ekonomiska intressen i allt för hög utsträckning 

rättade sig efter socialsekreterarens önskemål snarare än klientens. 

 

6.2.9 Hur man skapar motivation till förändring och deltagande i behandling  

De båda studiernas informantgrupper ger en bild av relationen till klienten som det i särklass 

viktigaste redskapet för att uppnå motivation till behandlingsdeltagande och varaktig 

drogfrihet. Utan en ömsesidigt respektfull relation mellan klienten och kontaktmannen 

förefaller det inte särskilt sannolikt att klienten tillgodogör sig de motiverande ansatserna eller 

vårdtiden på ett bra sätt.  

 Det är min uppfattning att kontaktmannen medvetet eller omedvetet tilldelats ett väldigt 

stort ansvar i rehabiliteringsprocessen. Det är hon som skall väcka den inre motivationen till 

drogfrihet hos den tvångsvårdade missbrukaren. Detta genom att skapa en bärande relation till 

en person som sannolikt anser sig ha blivit frihetsberövad, och som i värsta fall inte har några 

som helst planer på att bli drogfri, och kanske inte heller vill skapa en relation till 

institutionspersonal. Det är enligt min uppfattning väldigt förståeligt att Helgessons 

informanter beskriver arbetsprocessen med klienten som tålamodsprövande. 

 Billquist och Skårners har enligt mitt tycke, genom sin artikulering av sina informanters 

arbetsredskap (tillmötesgående, omtolkning och valfrihet), satt fingret på hela tvångsvårdens 

premisser. Jag syftar då främst till omtolknings- och valfrihets begrepp. Lvm-vårdens uppdrag 

är att förmå klienterna att stoppa upp en mycket destruktiv livsföring för att sedan närma sig 

en mer normativ livsföring. Kontaktmännen får därför med hjälp av sin person och sin 

yrkesmässiga kompetens övertyga klienten om att det är fördelaktigt att lägga om sin livsstil 

och närma sig ett ordinärt liv, ett liv som klienten kanske aldrig levt. Detta är det uppdrag som 
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samhällets beslutande organ ålagt dem att utföra, min känsla är att det kommer an på dem 

nästan allena att se till så att det utförs.   

 

6.3 Tema tre: Klientperspektivet 

6.3.1 Den egna behandlingsberedskapen 

Av Ekendahls omotiverade informanter var det endast en av tjugo (5 %) som ansett att LVM-

placeringen delvis varit berättigad i hans fall. Bland denna grupp hade vissa av informanterna 

eftersträvat ett deltagande i frivillig behandling men nekats sådana insatser. Framförallt 

efterfrågade de snarare andra samhällsinsatser så som ekonomisktstöd och en bostad.  

I den tveksamma informantgruppen var motsvarande siffra 18 %. I denna grupp var det fler 

som var villiga att betrakta sig som missbrukare. Dock rådde tveksamhet kring om man såg 

sitt missbruk som problematiskt. I denna grupp verkade man generellt sett leva under mer 

välordnade livsförhållanden. Det förefaller som om det främst är dessa faktorer som bidragit 

till att så många är tveksamma till en placering inom LVM. Det bör också påpekas att man 

även utryckte viss skepticism mot själva behandlingsformen i sig, dessa individer verkade 

föredra ett deltagande inom frivillig behandling.   

 I den motiverade gruppen var det hela 87 % som ansåg att en LVM-placering i deras fall 

varit i huvudsak berättigad. De ansåg helt enkelt att de var i behov av behandling för att 

komma ifrån en ovärdig livssituation. Det bör dock poängteras att många av dem ansåg vidare 

behandling och fortsatta motiverande insatser som oumbärliga inslag för ett lyckat 

behandlingsutfall. 

 I Christophs studie används två grupperingar som valts ut utifrån sina diametralt skilda 

attityder till tvångsvård. TM-gruppen består i huvudsak av män som generellt sett är yngre än 

de kvinnor som återfinns i TMF-gruppen. TM-gruppens deltagare var vid tidpunkten för 

LVM-placeringen skeptiska till all typ av behandling. TMF-gruppens individer betraktade å 

sin sida behandling som en förutsättning för ett bättre liv. TM-gruppen hade i regel inte ett 

lika långvarigt missbruk bakom sig som de i den senare grupperingen. TMF-gruppen (i 

huvudsak kvinnor) besvärades också av att de ansåg sig ha försummat familj och vänner 

genom sitt missbruk.  

 Man ser här tydligt att benägenheten att acceptera en LVM-placering är intimt förknippad 

med den egna problemperceptionen. Både Ekendahls omotiverade informanter och Christophs 

TM-grupp förefaller generellt sett inte betrakta sig själva som missbrukare i behov av någon 

slags behandling, särskilt inte tvångsvård. Ekendahls tveksamma informanter utgör här en 

slags mellan gruppering som visserligen kan se de egna problemen men är tveksamma till att 
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de behöver behandling, i synnerhet LVM-vård, för att komma till tals med sitt ”missbruk”. 

Det råder enligt min mening stor överensstämmelse mellan Ekendahls motiverade informanter 

och Christophs TMF-grupp. De är ytterst medvetna om att ett fortsatt missbruk kan få 

förödande konsekvenser för dem och har därför valt att godta en LVM-placering.  En 

väsentlig skillnad mellan Ekendahls och Christophs studier är att Christophs till skillnad från 

Ekendahl valt att noggrant försöka utröna sina informanters livsvillkor under åren strax innan 

LVM-placeringen. Hon har därvid tyckt sig se att individerna i hennes TMF-grupp varit äldre, 

missbrukat hårdare och tagit större hänsyn till det sociala nätverkets önskemål i sin strävan 

mot drogfrihet än hennes andra informantgrupp. Det känns alltså rimligt att tro att mognaden 

(åldern) och sociala faktorer samt ett ”hårdare” missbrukare fört dem mot en insikt om 

behovet av en radikal livsstilsförändring. När det gäller Ekendahls informantgrupper saknas 

alltså motsvarande karakteristik (fokus på livssituationen åren innan LVM). Detta får till följd 

att man endast kan spekulera i om ett liknande förhållande råder mellan hans 

informantgrupper. 

 

6.3.2 LVM betraktas av många klienter som en politiskt motiverad insats 

Bland Ekendahls omotiverade informanter och Christophs TM-grupp var det inte ovanligt att 

hävda att LVM- främst var en politiskt motiverad insats. Som vi tidigare kunnat se var dessa 

individer missnöjda med att ha blivit LvM-placerade, främst med anledning av att de inte 

ansåg sig vara missbrukare i behov av vård. Förutsatt att denna utgångspunkt väl avspeglar 

sanningen är det givetvis naturligt att anse att dessa vårdkostnader skulle kunna ha investerats 

bättre i andra samhällsinsatser, särskilt då dessa personer inte ansåg sig ha varit behjälpta av 

de insatser som erbjöds dem inom denna typ av institutionsvård. Ett annat kanske mer cyniskt 

sätt att betrakta deras utsagor är som en legitimering av det motstånd de känner inför en 

tvångsplacering, då med den egna placeringen som ett utryck för slöseri med skattemedel. Det 

är intressant att konstatera att ingen av de mer motiverade informanterna verkade anlägga ett 

ekonomiskt eller politiskt perspektiv på den egna institutionsplaceringen.    

 

6.3.3 Vad klienterna ansåg om att åläggas tvångsvård 

I Ekendahls studie är 80 % av informanterna principiellt för tvångsvård för dem som annars 

riskerar sina liv. Flertalet ansåg dock inte att en LVM-placering var nödvändig i det egna 

fallet. Bland Christophs informanter presenteras inte attityder kring denna fråga lika noggrant, 

men jag får dock uppfattningen att även många i informanter i denna studie kan godta en 
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sådan lag i teorin, dock anser en överväldigande majoritet att en LVM-placering i det egna 

fallet varit såväl felaktig som svårbegriplig. I Billquist och Skårners studie har jag inte funnit 

någon redovisning av attityder beträffande tvångsvårdens principiella legitimitet eller 

lämplighet i det egna fallet. Däremot påtalar många att dem sökt frivilligvård och andra 

stödinsatser, men ej blivit seriöst bemötta från myndigheternas sida. Denna utsaga svarar väl 

mot flera av de informanter som återfinns i Ekendahls studie, i synnerhet bland de 

omotiverade, vilka också ansett att dem haft andra problem än missbruk som de hellre önskat 

stödinsatser för. Även bland Ekendahls informanter var det många (40 %) som menade att 

dem självmant föreslagit behandling redan innan LVM-placeringen. Bland de motiverade var 

det dock flera som tämligen omgående valde att godta LVM-placeringen och de resurser som 

en sådan placering erbjöd.   

 Det föreligger alltså ett flertal intressanta likheter mellan grupperna i de olika studierna. De 

flesta verkade kunna stödja den existerande lagstiftningen men menade att tillämpningen var 

fel och innebar ett övergrepp i det egna fallet. Man kan tydligt se att de informanter som 

betraktas som motiverade till vård också kunnat acceptera eller till och med välkomna en 

LVM-placering då dem tenderar att se sig som grava missbrukare i behov av hjälp. Bland 

Ekendahls omotiverade och tveksamma informanter hade man inte alls en lika tydlig 

uppfattning om det egna missbruket som problematiskt, något som även gäller Christophs 

TM-grupp. Ett intressant undantag är dock Christophs TMF-grupp som är principiellt 

negativa till LVM-lagen trots att dem i de retrospektiva intervjuerna angett att de behövde 

hjälp för sitt missbruk, och också ansett att dem fått den hjälpen under sin LVM-placering. En 

rimlig förklaring till detta är den hos dem redan existerande förändringsbenägenheten och att 

dem funnit/bibehållit sin motivation under LVM-vistelsen och då också valt att godta 

placeringen. 

 Det är också intressant att se att många i såväl Ekendahls som i Billquist & Skårners studie 

menat att de ansökt om frivillig vård, samt andra insatser som bostad och ekonomisk hjälp, 

men nekats sådant och istället ådömts LVM-vård. En trolig förklaring till detta är att 

socialsekreterare och andra myndighetspersoner varit av inställningen att det varit 

meningslöst att försöka hjälpa dessa människor med bostad och pengar så länge dem befinner 

sig i missbruk. Det känns också rimligt att tro att de nekats frivillig behandling då 

socialsekreterare samt beslutande myndighetsorgan funnit det osannolikt att dem var kapabla 

att fullfölja samt tillgodogöra sig en frivillig behandling. Informanternas problematik kan 

också ha ansetts vara för akut, vilket vi kunnat se en antydan till i den tidigare förtecknade 

karakteristiken över LVM-dömda (se 4.6). Det går inte heller att utesluta rimligheten i 
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Ekendahls slutsats som gör gällande att kommunernas nedskärningar i den sociala sektorn fått 

till följd att människor nekas frivillig vård till dess att dem uppfyller rekvisiten för tvångsvård. 

Detta skulle i sådana fall innebära ett verkligt missförhållande, då man på mycket cyniska och 

pragmatiska (ekonomiska) grunder då väljer att vänta tills en människa gått ned sig totalt 

innan man tillföljd av rådande lagstiftning måste tilldöma dem behandling under tvång. 

Avslutningsvis känns det rimligt att anta att dem som varit kritiska till tvångsvård i det 

egna fallet kanske inte haft en så realistisk problemperception. Det är dock givetvis farligt att 

förbehållslöst ta de beslutande organens beslut för riktiga.   

 

 6.3.4 Tvångets inverkan på de som genomgått LVM-vård 

I detta hänseende återfinns betydande likheter mellan de olika informantgrupperna, däremot 

få generaliserbara skillnader. Man kan utan tvivel hävda att en överväldigande majoritet av 

informanterna ansåg att tvångsmomenten och övriga restriktioner haft en klart negativ 

inverkan på dem. Man menade att tvånget riskerade att ta död på motivationen och 

samarbetsviljan. Bland Ekendahls informanter var det egentligen bara ett antal individer i den 

motiverade gruppen som kunde förstå vitsen med vissa av de inskränkningar i autonomin som 

man tvings utstå som tvångsvårdad. Christophs TMF-grupp utryckte lättnad över att ha 

tilldömts ett LVM. Värt att poängtera är att denna gruppering som tidigare konstaterats nästan 

uteslutande (en man) utgjordes av kvinnor som tröttnat på livet som missbrukare. Som vi 

också tidigare kunnat konstatera var de dock, vilket kanske kan tyckas en aning paradoxalt, 

väldigt skeptiska till LVM-vårdens legitimitet. I Christophs TM-grupp, som nästan 

uteslutande utgjordes a unga män, yttrade sig motståndet mot tvångsvården i rymningar, 

motstånd och i bästa fall i passivitet. Billinger och Skårners informanter uttryckte också stor 

olust kring vad de ofta ansåg som förnedrande effekter av tvångsmomentet. 

 Det kanske är föga förvånande att individer som mot sin vilja ådömts tvångsvård reagerar 

negativt på inlåsning, visitation och övervakning, samtidigt som de genomlider abstinens. Här 

känns det dock nödvändigt att betrakta dessa reaktioner på tvångsåtgärder som ganska 

allmängiltiga för oss människor. Särskilt som man beskådar Johanssons och Svenssons 

förklaringsmodell för människans känsla av kränkning, vilken gör gällande att denna känsla 

blir tydligast när man erfar sin medvetenhet om maktlöshet och underläge i relation till de 

övriga personerna i sammanhanget. Det är dock en aning anmärkningsvärt att det endast är 

några individer i Ekendahls motiverade grupp som åtminstone på principiell basis uttalat att 

de kan förstå nödvändigheten i vissa av de säkerhetsbestämmelser som råder på en LVM-

institution.    



67 

 

 

6.3.5 En större behandlingsberedskap hos de kvinnliga klienterna 

Den insamlade empirin är i denna fråga något svåranalyserad. Det enda man säkert kan hävda 

är att de kvinnliga informanterna i Christophs och Ekendahls studier tenderar att ha varit mer 

förändringsbenägna än männen, och verkar dessutom ha haft större behållning av den vård de 

erhållit. Ett förhållande som inte är helt enkelt att finna grunderna till då kvinnorna i de två 

studierna skiljer sig åt i flera relevanta hänseenden. Ekendahl konstaterade att kvinnorna i 

hans studie inte var lika ”nedgångna” som de manliga informanterna, och antyder därmed att 

de förmodligen haft en kortare väg tillbaks till en mer ordnad livsföring. Han menar vidare att 

de till skillnad från männen inte haft lika stor erfarenhet av tidigare behandlingar (läs 

misslyckade sådana) vilket han menar hade riskerat att reducera deras motivation och 

behandlingsvilja. Avslutningsvis hävdar Ekendahl att hans studie i huvudsak saknar kvinnor 

som missbrukat under lång tid och dessutom varit socialt utslagna under längre tid. Han 

menar att sådana informanter kunnat reducera skillnaderna i motivation och behandlingsutfall 

mellan männen och kvinnorna i hans studie. 

 Ekendahls slutsatser förefaller rimliga, men de är inte i något hänseende applicerbara på 

Christophs kvinnliga informanter. Dessa utgörs av precis den målgrupp som Ekendahl menar 

troligtvis dragit ned motivationsvärdet bland hans egna, nämligen kvinnor i medelåldern med 

ett långvarigt och tungt missbruk och en ganska gedigen erfarenhet av social utslagning. 

Dessa kvinnor har dessutom flera misslyckade behandlingar bakom sig (till skillnad från 

männen i samma studie). Den enda likheten förutom inställningen och tillgodogörandet av 

behandlingen som återfinns mellan dessa kvinnor är att de i båda studierna tenderar att i högre 

utsträckning än männen ha värderat familj och umgänge som ett skäl till framtida drogfrihet.  

 Hur kan två studier vissa på så likvärdiga resultat när det gäller utfall hos informanterna 

trots att förutsättningarna för dem varit så olika? För att förklara detta tror jag främst att man 

skall koncentrera sig på likheterna, nämligen de sociala faktorerna. Det är mycket troligt att 

det för flera av Christophs informanter varit betydelsefullt att behålla/återfå vårdnaden av 

barn. Bland Ekendahls informanter nämndes inte barnens betydelse för de kvinnliga 

informanterna specifikt som en tänkbar förklaring till motivation inom behandlingen. 

Däremot var det flera av de äldre kvinnorna som levde ganska välordnade liv. De yngre 

kvinnorna hade inte varit utslagna under längre tid. Det är troligt att både de äldre och yngre 

kvinnorna i denna studie hade lättare att finna skäl till att försöka ordna upp sina liv och att en 

sex månaders behandling var tillräcklig för att få dem att inse detta samt göra dem kapabla att 

genomföra betydande förändringar. Bland Christophs kvinnor är det rimligt att anta att 
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framförallt behovet av barnen i kombination med leda av missbrukarlivet varit de viktigaste 

incitamenten till fortsatt drogfrihet. Väsentligt att poängtera är dock att de två författarna 

använt sig av vitt skilda förutsättningar när det gällde att ordna sina grupper. Ekendahl 

intervjuade människor som han träffat på LVM-institutioner och delade sedan i dem i olika 

grupper utifrån graden av motivation. Christophs kontaktade sina informanter utifrån deras 

inställning till LVM-vård, det visade sig då att dem som varit positivt inställda till sådan vård 

nästan uteslutande utgjorts av kvinnor. För att kunna säkerhetsställa om kvinnor reagerar mer 

positivt på behandling och tvångsvård än män krävs mer omfattande studier med detta som 

huvudsakligt fokus. Det är dock intressanta tendenser som kunnat utläsas i dessa två studier.   

 

 6.3.6 Förändringsbenägenheten störst i vårdens inledningsskede 

Många av såväl Ekendahls som Billquist och Skårners informanter beskriver vårdtiden inom 

LVM som allt för lång och händelsefattig. Den långa vårtiden är ofta föremål för kritik även 

från forskare och utomstående bedömare (se exempelvis Tännsjö, 1997). Vad jag dock 

upplever som mest problematiskt är att så många anser att den även är händelselös och i 

avsaknad av motiverande insatser. Intressant men kanske främst skrämmande är att Billquist 

och Skårner under deras observationsfas uppgett sig ha bevittnat den ofta händelselösa 

tillvaron inom LVM-institutionerna, där klienterna mest ägnar tiden åt att titta på tv. Enligt 

min uppfattning bör man se över om de långa vårtiderna verkligen är meningsfulla då de 

tillkom under de revideringar av lagen som skedde under slutet av 1980-talet. Förutsatt att 

klienternas version av den ofta händelsefattiga vårdtiden är adekvat, bör man givetvis även se 

över innehållet i de motiverande- och behandlande insatserna. 

 

6.3.7 Informanternas syn på de medintagna 

Under detta tema återfinns betydande likheter mellan grupperna. Tendensen är att de med låg 

grad av motivation betraktar även övriga klienter som omotiverade och oengagerade. Även de 

som i studierna uppvisat en högre grad av motivation förefaller se de andra klienterna på ett 

liknande sätt. 

 Man kan dra flera slutsatser av dessa yttranden. Den enklaste och bekvämaste förklaringen 

torde då vara att LVM-institutionerna mestadels rymmer omotiverade klienter. En slutsats 

som rimligtvis borde kunna styrkas ytterligare av att klientelet vårdas under tvång. Det har 

dock tydligt framkommit att det empiriska underlaget tydligt vittnar om att graden av 

motivation till behandlingsdeltagande varierar ganska kraftigt mellan de olika informanterna. 

En tänkbar förklaring som slagit mig på ett nästan instinktivt sätt under genomläsningen är 
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dock att majoriteten av de intervjuade informanterna är mycket kritiskt inställda till LVM-

vården, och att de i intervjusituationerna gett intryck av att vilja svartmåla den i högsta 

möjliga utsträckning. Ett effektivt sätt att uppnå detta är att beskriva även de medintagna som 

ointresserade av den vård som faktiskt erbjuds. Att de informanter som överlag varit kritiska 

till den LVM-vård de tagit del av faktiskt är flest till antalet, kan dock tyvärr vittna om att det 

är fullt möjligt att de gett en adekvat beskrivning av ett faktiskt förhållande. Jag tycker att den 

av mig citerade kvinnans förslag faktiskt inte är så dumt. Varför inte skilja ut de mer 

motiverade klienterna från dem med lägre ambitionsnivåer, och därmed bilda olika grupper, 

särskilt då mycket av den behandling som erbjuds verkar genomföras vid 

gruppsammankomster. Tanken med vårdformen är ju trots allt att den skall kunna erbjuda ett 

individanpassat och differentierat vårdinnehåll.    

 

6.3.8 De tvångsomhändertagnas syn på personalen 

Man kan här se en tydlig korrelation mellan studiernas informantgrupper. De informanter som 

av författarna beskrivits som omotiverade till vård är också mycket kritiska till personalen. 

Undantaget återfinns i den ena halvan av Christophs TM-grupp där man kan sägas vara 

neutralt inställda till personalen trots att man varit negativa till LVM-vården. Detta gäller 

även Ekendahls tveksamma informanter. Man kan sedan se att Ekendahls motiverade klienter 

i likhet med Christophs TMF-grupp är övervägande positiva till personalen. I Billquist och 

Skårners studie förefaller informanterna vara övervägande positiva till kontaktmännens 

arbete. Dock har dem utryckt besvikelse över att kontaktmännen är allt för styrda av 

socialsekreterarnas önskemål, vilket dem menar hämmar utformandet av vårdplaneringen.   

Bland Christophs TMF-grupp såväl som bland Billquist o Skårners informanter var man av 

uppfattningen att personalen uppträtt särskilt föredömligt i vårdens besvärande 

inledningssyfte. Även om det inte yttras explicit får jag känslan av att de varit av åsikten att 

personalen varit bättre på att ge omsorg än att motivera till drogfrihet. 

Intressant är att Billquist och Skårners klienter verkar övervägande positiva till personalen, 

särskilt med tanke på att författarna i sin studie inte delat in sina informanter efter olika 

motivationsgrupper. Detta är också resultat från en betydligt senare studie, vilken får en att 

fundera över om kompetensen hos kontaktmännen inom LVM-vården kan ha höjts under 

senare år. 

 Det är intressant att se att de mest omotiverade informanterna tenderar att vara mycket 

negativt inställda till personalen. Frågan är om dem är det på grund av att dem är nästan 

uteslutande negativa till vårdformen i sig, eller om dem blivit negativt inställda till LVM-vård 
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på grund av den enligt dem inkompetenta personalen. Detta känns som en mer eller mindre 

öppen fråga.  

 

6.3.9 Klienternas syn på motivations- och behandlingsarbete inom LVM-vården 

Studiernas informanter är oavsett motivationsgrad tämligen överens om att de i väldigt liten 

utsträckning sett till motivations och behandlingsinsatser på de LVM-institutioner de vistats 

på. Anmärkningsvärt är att även Christophs och Ekendahls motiverade informanter är av 

denna uppfattning. De har som tidigare kunnat konstateras accepterat att behandlas mot sin 

vilja och då enligt egen uppgift försökt göra det bästa av sin vårdtid. Förutsatt att detta 

stämmer känns det rimligt att anse att de eftersökt och försökt tillvarata de möjligheter till 

motivationsstöd och behandlingsmetoder som de erbjudits. Faktum är att det endast är fem av 

de sammanlagt 74 informanterna (ca 7 %) i de två studierna som mer eller mindre 

förbehållslöst anser att de fått adekvata behandlingsinsatser i tillräcklig utsträckning. De flesta 

verkade anse att vårdtiden främst bestått av förvaring. Det är intressant att se att framförallt 

Christophs TMF-grupp utryckt så stor tacksamhet över sin behandlingsvistelse trots att det 

alltså endast är en av tio som ansett att de sett till behandlande eller motiverande insatser. 

 Vid ett försök att analysera orsakerna till resultaten känns det rimligt att tillerkänna en hög 

grad att giltighet i Christophs slutsats; nämligen att hennes TMF-grupp bestod av klienter som 

trots att de tilldömts tvångsvård redan tröttnat på livet som missbrukare, och därmed var 

motiverade till en radikal livsstilsförändring. Vissa av dem ansåg till och med att LVM-et 

räddat livet på dem.  

När det gäller Ekendahls informanter framstod att 69 % av dem ansåg att man inte kan 

pådyvlas motivation till att upphöra med missbruket. Detta skulle alltså kunna tolkas som att 

69 % av dem egentligen är mycket kritiska till själva vårdformen i sig. Detta skulle givetvis 

kunna vara en förklaring till att man i sådana fall inte ens velat se de motiverande- och 

behandlande insatser som trots allt fanns att tillgå. Detta antagande räcker dock inte till att 

förklara varför så få av de tillsynes motiverade klienterna anset sig ha sett till dessa 

behandlingsinslag. Den kanske främsta orsaken till att Ekendahls motiverade klienter varit 

övervägande positiva till sin LVM-vistelse är troligtvis att de flesta av dem varit av 

uppfattningen att den riktiga behandlingen erbjuds inom den frivilliga eftervården. Därmed 

känns det rimligt att tro att de varit nöjda med att använda LVM-vården som en chans att i 

drogfritt tillstånd, under ordnade former, planera den fortsatta rehabiliteringsprocessen. 

Avslutningsvis känns det ofrånkomligt att konstatera att Ekendahl satt fingret på hela 

tvångsvårdens akilleshäll; nämligen att lagstiftningen gör gällande att man kan tvinga en 
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missbrukare till vård men inte tvinga den samme att ta till sig den vård som erbjuds.  

 

6.4.1 Analys av förutsättningarna för en Evidensbaserad LVM-vård 

Den evidensbaserade praktiken har under de senaste femton åren fått stort genomslag i 

Sverige inom det sociala arbetsfältet. Det förefaller naturligt att man idag utvärderar insatser 

som är menade att ha tämligen stor betydelse för människor med olika typer av hjälpbehov. I 

det följande kommer jag att göra ett försök att analysera förutsättningarna för en 

Evidensbaserad LVM-vård. 

De femtontal LVM-institutioner som idag återfinns i Sverige är enligt rådande riktlinjer 

och lagstiftning tänkta att kunna komplettera varandra gällande inriktning på målgrupp och 

behandlingsinnehåll. Som vissa av de intervjuade kontaktmännen gjort gällande kommer 

behandlingsmetoder emellanåt att bytas ut, då sådana utvärderas regelbundet inom den 

kliniska vården. Man kan därmed hävda att det går trender inom missbruksvården. Förutsatt 

att behandlings- och movationsmetoder utvärderas på ett adekvat sätt, kan LVM-vården 

tillgodogöra sig sådana utvärderingar utan någon större egen insats, då sådana metoder 

kontinuerligt utvärderas inom såväl svensk som internationell missbruksvård. När det gäller 

de faciliteter som återfinns inom LVM-vården tendrar de att återfinnas i natursköna miljöer 

som är tänkta att främja missbrukarnas möjlighet till att i en lugn och trivsam miljö påbörja 

sin rehabiliteringsprocess. Tillföljd av säkerhetsaspekter verkar dock vissa av dessa 

institutioner efterlikna de miljöer som återfinns inom kriminalvården, vilket givetvis kan ha 

en negativ inverkan på klienterna. Samtliga LVM-institutioner har idag tillgång till läkare och 

sjuksköterskor vilket bör ge goda förutsättningar för att klienternas hälsotillstånd skall kunna 

tillgodoses. LVM-vården finansieras genom statliga medel och svarar mot en tvingande lag, 

vilket enligt mitt tycke gör gällande att ganska ansenliga resurser bör stå till förfogande för att 

garantera ett högkvalitativt vårdinnehåll. Det finns alltså enligt mitt tycke ganska goda 

förutsättningar att tillvarata samt utvärdera ett resursperspektiv inom LVM-vården.   

När det gäller ett personalperspektiv på LVM-vården kan detta tänkas utgöras av såväl 

placerande socialsekreterares uppfattningar och kompetenser såväl som i denna studie 

kontaktmännens. Problematiskt i detta hänseende är att de tvingas förhålla sig till en 

tvingande lag. Socialsekreteraren måste starta en utredning om LVM-vård om de mottagit en 

anmälan för en klients vägnar. Kontaktmännnen är ålagda att se till så att vården utförs. Det är 

i denna studie inte klarlagt i vilken utsträckning de kan påverka ramarna för det befintliga 

behandlingsinnehållet. Det har dock klargjorts att dem i väldigt hög utsträckning ansvarar för 

planeringen samt för att tillsammans med klienten se till så att den utförs. I de studier som jag 
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tagit del av ger kontaktmännen intrycket av att väl känna till sina arbetsuppgifter samt veta 

vilka tillkortakommanden som de står inför i sin arbetssituation. Det förefaller alltså rimligt 

att anse att de väl skulle kunna ge sitt professionella perspektiv på den vård som utförs, vilket 

dom givetvis gjort i de rapporter som jag tagit del av. De litteratursökningar jag gjort tenderar 

dock att påvisa behovet av fler studier som tillvaratar detta perspektiv. 

När det gäller ett klientperspektiv i strikt bemärkelse gällande LVM-vården är detta något 

mer problematiskt att tillgodose. EBP gör gällande att brukaren helst skall uppnå en 

auktoriserad position. Detta kan till viss del tillgodoses, då SoL ger brukaren utrymme för att 

åta sig frivillig behandling och därmed undvika tvångsvård. Man kan dock konstatera att 

många av klienterna i de refererade rapporterna menar att dem ansökt om sådan vård men 

blivit nekade och i stället blivit LVM-placerade. Den tvingande LVM-lagstiftningen och den 

begränsade kommunala budgeten ger alltså klienterna begränsade möjligheter till inflytande 

över val av behandlingsmetod.  För att inte nämna om de dessutom befinner sig i så pass 

dåligt skick att de riskerar att omedelbart omhändertas jämlikt LVM. När det gäller 

klientperspektivet som kunskapsbas vittnar författarna till de rapporter jag använt mig av om 

det skriande behovet av fler studier som tillvaratar detta perspektiv.  

När det gäller den bästa tillgängliga forskningen kring effekterna av LVM-vården verkar 

detta vara den enligt EBP efterfrågade kunskapskälla som verkar allra svårast att tillgodose. 

Vårdformen har varit ifrågasatt från första stund och är det alltjämt. Det verkar inte finnas 

några entydiga forskningsresultat som varken kan påvisa att det är en effektiv eller ineffektiv 

vårdform. Det faktum att de flesta som vårdas i denna vårdform har tidigare erfarenhet av 

LVM-vård verkar tyda på det senare, här behöver dock stor försiktighet iakttas, då de som 

vårdas enligt LVM oftast är mycket illa medfarna och har ett långvarigt tungt missbruk i 

bagaget, vilket gör dem svårbehandlade. SiS-institutioner arbetar med Dok, vilken tillvaratar 

dokumentation om klientens status vid inskrivning såväl som vid utskrivning, den skall också 

helst tillvarata den planerade eftervården. Denna information skulle kunna användas till 

forskning om effekterna. Detta gäller också den dokumentation som socialsekreterarna för 

över sina klienter, där de bör kunna utläsas hur klientens livssituation varit både före och efter 

insatsen. Avslutningsvis vill jag tillägga att det nästan uteslutande är SiS som ser till 

forskningen kring LVM-vård. Detta resulterar i att detta blir en mestadels intern angelägenhet, 

då de står även som vårdgivare. Detta är något som jag finner både besvärande och olämpligt. 
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7. Slutsatser 

Syftet med uppsatsen har varit att utifrån ett urval av forskningsrapporter om LVM-vård, 

belysa, analysera samt diskutera kunskapsläget om LVM-vård, då med en anknytning till tre 

perspektiv som behövs för att säkerställa en behandlingsmetods effektivitet enligt EBP. 

 Dessa rapporter gör gällande att LVM-vården utförs på institutioner som återfinns i 

natursköna miljöer. Faciliteterna präglas inte sällan av ganska gedigna säkerhetsbestämmelser 

vilka ansetts nödvändiga för att erbjuda en fungerande tvångsvård. De femton LVM-

institutioner som finns i Sverige i dag är tänkta att komplettera varandra gällande tilltänkta 

målgrupper och behandlingsmetoder. Dessa institutioner har i regel tillgång till läkare 

sjuksköterskor och psykologer, vilka tillsammans med kontaktmänen och 

institutionsföreståndare skall ansvara för att utföra en adekvat vårdinsats. 

 De kontaktmän som intervjuats uppger att deras främsta redskap för att uppnå ett 

framgångsrikt motivationsarbete är att få tillstånd ett gynnsamt samarbete med klienterna. De 

menar att detta inte sällan är förenat med betydande utmaningar. Särskilt utmanande har det 

varit att övervinna det motstånd som klienterna uppvisar mot tvångssituationen.   

Kontaktmännen menar att det dock oftast går bra att uppnå detta. Det är inte sällsynt att 

kontaktmännen upplever sina arbetsuppgifter som betungande, särskilt för dem som anser att 

de inte har tillräcklig uppbackning från institutionens ledning. 

 De flesta av de intervjuade klienterna säger sig acceptera LVM-vården som en insats för 

dem som annars riskerar sina liv tillföljd av missbruk. Det är dock påfallande få som anser att 

dem själva borde ha tilldömts LVM-vård. De allra flesta av informanterna har reagerat 

negativt på de repressiva och kontrollerande inslag som återfinns inom LVM-vården. Det har 

visat sig under studiens gång att det även bland de tvångsvårdade återfinns stora skillnader i 

graden av motivation till behandlingen. De klienter som av författarna identifierats som 

motiverade till vård har i regel uppvisat en betydligt positivare inställning till vårdformen i 

sig, men också till personal och behandlingsmetoder. Flera av klienterna menade att de innan 

LVM-et trädde i kraft sökt frivillig behandling men nekats sådan. 

 En tendens som kunnat utläsas har varit att kvinnorna tenderat att ha varit mer motiverade till 

drogfrihet, samt även tagit till sig vården på ett bättre sätt än sina manliga motsvarigheter. Det 

har visat sig att klienterna mer eller mindre oberoende av motivationsgrad ansett att dem inte 

sett till mycket av motiverande och behandlande ansatser. De beskriver sin tid på LVM-

institution främst i termer av förvaring.    
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8. Diskussion  

Vid en granskning av de resurser som står till förfogande inom LVM-vården återfins 

åtminstone vid första anblick vad som kan ses som ganska goda förutsättningar för att utföra 

högkvalitativ behandling. Särskilt med åtanke på det differentierade och individanpassade 

vårdinnehållet som erbjuds från institutioner med sinsemellan olika inriktning. Trots detta har 

de intervjuade klienterna i hög utsträckning utryckt att de inte sett till eller tagit del av 

behandling eller motiverande insatser. Jag fann först detta anmärkningsvärt och svårt att tro. 

Jag tillskrev då detta vanförhållande missbrukarens förmodade ointresse för rehababiliterande 

ansatser och fortsatt drogfrihet. Dock uppger Billquist och Skårner (2009) att dem under sin 

observationsfas på olika LVM-institutioner bevittnat den ofta händelselösa vårtiden där 

klienterna spenderade mycket tid med att titta på tv. Svensson som också utfört en liknande 

studie (2001) baserad på ett flertal observationer på Lundens LVM-institution för kvinnor 

kom fram till att institutionen inte erbjöd en miljö som skapade motivation till fortsatt 

drogfrihet. Liknande resultat kan också återfinnas i en studie av Gerdner (1998) som 

tillvaratog socialsekreterares uppfattning om den LVM-vård som deras klienter tagit del av. 

Socialsekreterarna visade sig vara nöjda med LVM-institutionernas förmåga att avbryta det 

akuta missbruket men var betydligt mindre nöjda med deras förmåga att motivera klienterna 

till fortsatt drogfrihet. Vad som känns särskilt besvärande är att även de motiverade klienterna 

ansåg sig ha sett till väldigt lite av motiverande- och behandlande inslag. Det går givetvis inte 

att påstå att motivations och behandlingsarbete inte förekommer på dessa institutioner, då 

klienterna i allmänhet är tvångsvårdade till följd av att de i de allra flesta fall inte ansett sig ha 

varit motiverade till behandling. Det är dock anmärkningsvärt att även de motiverade 

klienterna som enligt egen utsago eftersträvat att göra det bästa av sin behandlingsvistelse inte 

heller ansett sig ha sett till motivations- och behandlingsarbete, att dessutom forskare som 

spenderat mycket tid på institutionerna mer eller mindre verifierar detta får en dock att undra 

en aning över behandlingsinnehållet. En möjlig förklaring till detta kanske kan hämtas från 

Billingers avhandling (2000). Hon menar att behandlingspersonalen hade mycket svårt att 

artikulera sitt motivationsarbete och menade att ”allt de gjorde var motivationsarbete”. 

Kanske kan det vara så personalen som informanterna i denna studie träffat också 

resonerat/arbetat. Det skulle i sådana fall kunna förklara varför klienterna inte kunde särskilja 

motivationsarbete från vård, omsorg och vanliga samtal. Detta kan dock inte utgöra hela 

förklaringen då de intervjuade kontaktmännen redogjort för psykologutredningar som skulle 

ligga till grund för planeringen av det fortsatta behandlingsarbetet. Kanske är det så enkelt att 
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Ekendahls klargörande om att LVM-lagen kan tvinga missbrukare till behandling men inte 

tvinga dem till deltagande utgör den främsta förklaringen till varför så många klienter inte 

ansett sig se till motivationsarbete och behandling. De valde helt enkel att inte delta?  

 Det kanske bör ses som föga förvånande att kontaktmännen anser det vara mödosamt att 

övervinna motstånd från klienter som åtminstone inledningsvis vårdas mot sin vilja. Det slår 

mig dock att dessa kontaktmän drar ett tungt lass särskilt då flera av dem anser att de inte i 

tillräcklig utsträckning har närvarande chefer, som i de fall de infinner sig i verksamheten inte 

sällan beskrivs ha en skev uppfattning av det arbete kontaktmännen utför. Som jag ser det 

kommer dessa kontaktmäns arbete, med tanke på målgruppen, att även fortsättningsvis vara 

tillräckligt tungrot, även utan organisatoriska tillkortakommanden. Det blir i vilket fall som 

helst spännande att följa LVM-vårdens fortsatta utveckling. Gerhard Larsson slutförde under 

år 2011 den stora missbruksutredning som han fått i uppdrag av regeringen att utföra. Han 

rekommenderade att man avvecklar LVM i dess rådande form. Larsson menar att 

Tvångsvården av missbrukare i Sverige fortsättningsvis skall tillhandahållas jämlikt LPT 

inom Landstingets regi. Han menar att missbrukare i framtiden endast vid undantagsfall ska 

tvångsvårdas (SOU 2011:6) .            
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9. Förslag på fortsatt forskning 

Att ta reda på om kvinnor svarar bättre på missbruksbehandling och då i synnerhet LVM-

vård. De studier som jag använt mig av gällande personer som genomgått tvångsvård tenderar 

att indikera detta, men en mer gedigen forskning i ämnet förutsätts för att säkerställa detta 

förhållande. Det vore också betydelsefullt att ta reda på om Ekendahls slutsats stämmer. Det 

vill säga att det av ekonomiska skäl skett en uppluckring mellan frivilligvården och 

tvångsvården. Vilket han menar fått tillföljd att man tenderar att avisa människors ansökan 

om deltagande inom frivillig missbruksvård för att sedan tilldöma dessa personer tvångsvård. 

Då av den enkla anledningen att man enligt rådande lagstiftning är skyldig att göra detta.  
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