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Sammanfattning 

Tvångsvården av missbrukare är ett av samhällets sista verktyg för att vårda missbrukare som lever ett 

väldigt destruktivt och farligt liv. Tvångsvårdslagstiftningen har kritiserats för att vara svårtolkad, och 

det finns stöd för att lagstiftningen tillämpas olika i landets socialnämnder. Genom att intervjua 

socialtjänstens enhetschefer om deras tolkning och tillämpning av tvångsvårdslagstiftningen syftar 

uppsatsen till att belysa skillnader och likheter i tolkning och tillämpning av lagstiftningen samt att 

bidra med kunskap om vilka faktorer som kan försvåra arbetet. Resultaten visar på att det finns 

skillnader i hur tvångsvårdslagstiftningen tolkas, vilket även verkar resultera i skillnader i hur 

lagstiftningen tillämpas. Enhetscheferna verkar vara klämda mellan å ena sidan den lagstiftning och de 

krav som finns från politikerna, och å andra sidan det behov av individualiserad behandling som finns 

hos klienterna. Enhetschefernas dubbla kravbild stämmer väl överens med den konfliktsituation som 

domänteorin beskriver. Lagstiftningen har inte genomgått speciellt stora förändringar sedan den rädde 

i kraft. En översyn av lagstiftningen föreslås, där behovet av sex månaders vårdtid ifrågasätts och där 

vikten av att socialtjänsten som ansvarig utförare får komma till tals betonas.  

 

 

 

 

 

 

Engelsk titel: Coercive care as a life saving effort? - A qualitative study on decision-making officials 

experiences of decisions based on LVM.  
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1. Inledning  

Sverige har en lång tradition av att med tvång vårda missbrukare på institution. Alkoholistlagen trädde 

i kraft 1916 och var den första lagstiftningen som gjorde det möjligt att vidta tvångsåtgärder mot 

missbrukare. Det var främst män, vanligen från arbetarklassen, som till följd av sitt missbruk varken 

kunde försörja eller ta hand om sig själva eller sina familjer som omfattades av lagstiftningen. En 

bärande tanke var att genom ett tvångsomhändertagande kunde samhället skyddas från en oberäknelig 

missbrukare, som annars enbart sågs som ett hot och en belastning (Bergmark, 2014., Gustafsson, 

2001). Den nuvarande lagstiftningen Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, möjliggör att 

missbrukare kan tvångsvårdas på institution. Fortfarande idag är det främst män, ur lägre 

samhällsklasser, som blir tvångsomhändertagna på grund av ett destruktivt missbruk (Socialstyrelsen, 

2014). LVM kan sägas vara en klasslagstiftning, då det finns en tydlig skevhet kring vilka som blir 

aktuella för tvångsvård. Där fattiga och utsatta människor är de som blir omhändertagna enligt LVM 

(Gustafsson, 2001).  

Huvudsyftet med LVM ska dock vara att motivera en individ att på egen hand komma ur sitt 

missbruk. Lagen betonar de vårdande och behandlande elementen, men möjliggör även att samhället 

med tvång kan behålla missbrukaren i behandling även om individen saknar motivation att sluta 

missbruka (Gustafsson, 2001). Förutsättningarna för vård enligt LVM regleras i generalindikationen i 

4§ (SFS 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.  

 
Vidare måste en av följande specialindikationer vara uppfylld för att tvångsvård ska vara tillämpbar: i) 

att någon till följd av missbruket utsätter sin fysiska och/eller psykiska hälsa för allvarlig fara, ii) löper 

en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller iii) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller 

någon närstående. Tvångsvård ska enbart vara aktuellt om eller när socialtjänstlagens möjligheter att 

tillgodose individens vårdbehov anses vara uttömda. Lagen betonar på flertalet ställen att missbruket 

måste vara allvarligt för att LVM ska kunna vara tillämpbar (Elmér, Blomberg, Harrysson & 

Petersson, 2000). I den massmediala debatten (se exempelvis, Tottmar, 2015, 13 januari) lyfts det 

stundtals fram exempel på missbrukare som inte har fått den vård och den behandling som de är 

berättigade till. Socialtjänsten kritiseras då för att ha lagt ner utredningar eller beslutat att inte ansöka 

om vård enligt LVM trots att den aktuella personen varit i ett aktivt missbruk som lett till att personen 

avlidit till följd av sitt missbruk.  

Att vårda missbrukare med tvång aktualiserar en dikotomi mellan att tillgodose individens frihet 

och grundläggande rätt till självbestämmande kontra samhällets kollektiva ansvar att ta hand om och 

vårda utsatta människor. Tvångsvård har alltid väckt debatt om dess legitimitet och konsekvenser. I 

Socialtjänstlagens portalparagraf står det att socialtjänstens verksamhet skall bygga på respekt för 



	   7 

människors självbestämmande och integritet (SFS 2001:453). Enligt kap. 5. 9§ i samma lagstiftning 

skall socialnämnden aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller 

hon behöver för att komma ifrån missbruket.  

I praktiken är det socialnämnden i den aktuella kommunen eller stadsdelen som delegerar rätten att 

fatta beslut om att inleda utredning enligt LVM till ansvarig enhetschef. Enhetschefen fattar beslut om 

att inleda utredning eller inte. Utredningen genomförs därefter av berörd socialsekreterare. Beslutet att 

inleda utredning eller inte ska fattas med stöd av de rekvisit lagtexten innehåller. Socialnämnden kan 

efter utredning ansöka om tvångsvård hos Förvaltningsrätten om det finns skäl att tro att missbrukaren 

kommer att beredas vård enligt samma lagstiftning. Sett ur ett längre perspektiv har antalet individer 

som vårdats enligt LVM kraftigt minskat, dock har de skett en ökning med nära 40 procent de senaste 

tio åren. Under 2013 vårdades 950 individer enligt LVM, och samma år tog Förvaltningsrätten 

ställning till 861 nya ansökningar om beredande av vård enligt LVM. 84 procent av dessa ansökningar 

bifalldes. Socialnämnderna åberopade i 88 procent av fallen ”risk för att missbrukaren skulle skada sin 

egen hälsa” (Socialstyrelsen, 2014). 

Tvångsvården av missbrukare ses ofta som en sistahandsåtgärd och varierar i omfattning över tid 

och plats (Runquist, 2012). Flera jämförelser mellan kommuner i Sverige (Gerdner, 2004., Jacobsson, 

2004) har visat på svagheter i att rättsäkerheten och garantin om lika vård i hela landet inte har 

uppfyllts vid LVM-handläggningen. Kommuners olika ekonomiska förutsättningar och besparingskrav 

har lyfts fram som en möjlig anledning till den ojämna fördelningen av ansökningar till 

Förvaltningsrätten (SOU 2011;33., Ekendahl, 2004). Hur vanligt förkommande allvarligt missbruk är i 

en kommun, har lyfts fram som en annan anledning till det ojämna antalet ansökningar om vård enligt 

LVM till Förvaltningsrätten (Larsson Lindahl, Örjehagen & Berglund, 2010). Staaf (2004) menar att 

den enskilda handläggarens personliga engagemang och klientkontakt har en avgörande betydelse för 

variationerna som påträffats i Sveriges socialnämnder. Den enskilda handläggarens uppfattning om 

tvångsvårdens möjligheter till rehabilitering har också lyfts fram som en annan möjlig förklaring 

(Runquist, 2012). I lagen och dess förarbeten finns ingen definition av vad ett fortgående missbruk är, 

eller vad det betyder att behoven inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen. Varje socialkontor får 

själv göra en bedömning om lagen är tillämpbar eller inte. Samtidigt som det finns en styrning av hur 

arbetet ska bedrivas i form av lagar och riktlinjer finns det alltså ett stort utrymme för självständiga 

bedömningar i arbetet, eftersom de uppsatta reglerna alltid kräver en tolkning (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008). Rekvisiten tolkas förmodligen olika på samtliga av landets socialkontor. Klintens 

vistelseadress kan således komma att få en avgörande betydelse för om utredning startas eller ej och 

om ansökan om beredandet av vård kommer till stånd eller inte. Socialnämnden har en uttalad 

skyldighet att utreda och ansöka om tvångsvård om behov föreligger. Om det inte sker kan det 

generera rättsliga konsekvenser för enskilda tjänstemän. I Göteborg dömdes en enhetschef inom 

socialtjänsten för tjänstefel, då en klient avled till följd av sitt missbruk och socialnämnden inte 

genomfört nödvändiga åtgärder enligt LVM (Runquist, 2012).  
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1.1 Problemformulering 

Socialtjänsten runt om i landets kommuner har under de senaste åren fått kritik för hur LVM-

lagstiftningen tillämpas. Antalet individer i Sverige som vårdas med stöd av LVM har minskat kraftigt 

under det senaste två decennierna (Elmér et al., 2000., Socialstyrelsen, 2014., Bergmark, 2014), en 

tendens som inte kan härledas till en minskning av det allvarliga missbruket utan snarare en skillnad i 

tillämpningen av lagen. Antalet narkotikarelaterade dödsfall har aldrig tidigare varit så högt som idag 

(Socialstyrelsen, 2014). Det har visat sig att det finns kommunala skillnader i hur lagstiftningen 

används. Vissa enheter verkar vara restriktiva med att använda LVM, medan andra praktiserar den mer 

frikostigt. Lagen är tvingande för landets socialnämnder vilket betyder att om rekvisiten är uppfyllda 

ska socialnämnden ansöka om tvångsvård. Ändå präglas tillämpningen av en rättsosäkerhet, vilket kan 

härledas till socialarbetarens handlingsutrymme. Socialnämnden delegerar beslutet att inleda utredning 

och ansöka om LVM till berörd enhetschef, således är enhetschefen formellt ansvarig för att arbetet 

utförs på ett rättssäkert sätt. Enhetschefen kan antas vara fastklämd mellan två oförenliga 

kravspecifikationer, men också ha ett stort inflytande över hur LVM lagstiftningen efterföljs i den 

aktuella socialnämnden. För att få en ökad förståelse för hur variationer i LVM handläggningen kan ha 

uppstått är det relevant att undersöka hur de beslutande tjänstemännen förhåller sig till lagstiftningen. 

Vad ser de för möjligheter och/eller hinder vid tillämpningen av lagstiftningen? Det är därför av vikt 

att undersöka om det finns arbetsplatsspecifika normer när det gäller tolkningen av LVM. Att 

undersöka de beslutande tjänstemännens tolkning av lagstiftningen kan bidra till en ökad förståelse för 

hur rättsäkerheten ska kunna stärkas.  

1.2 Syfte   

Syftet med studien är att förstå och problematisera faktorer som inverkar på tillämpningen av LVM-

lagstiftningen i stadsdelsnämnder/socialnämnder samt att diskutera dessa faktorer utifrån ett 

rättssäkerhetsperspektiv. 

1.3 Frågeställningar 

i) Finns det variationer mellan stadsdelsnämnder/socialnämnder gällande tolkningen av LVM-

lagstiftningen? 

ii) Vilka svårigheter kan identifieras i arbetet med LVM-lagstiftningen?  

iii) Hur ser rättsäkerheten ut vid LVM-handläggningen?  

1.4 Relevans för social arbete 

Kunskap om tvångsvård och LVM är relevant i och med att de är en lagstiftning som används i det 

sociala arbetet och som ställer frågor om etik på sin spets. Kunskap om hur lagen tolkas och på vilka 

grunder beslut fattas kan bidra till information huruvida det finns behov av en översyn av lagen. För 

att få kunskap om hur lagen tillämpas runt om i Sverige, är det relevant att låta erfarna beslutande 
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tjänstemän få ge sin bild över hur arbetet med LVM fungerar. Socialarbetarens handlingsutrymme kan 

genom delegation och kontroll över vilka beslut som fattas vara tämligen begränsat vid LVM-ärenden. 

För att få kunskap om hur handlingsutrymmet ska kunna öka krävs kunskap om vad som begränsar det 

och om de finns specifika normer och praxis som utvecklats inom olika kommuner och stadsdelar 

gällande LVM-handläggningen. Kunskap om vilka hinder och möjligheter beslutsfattande chefer ser 

när det gäller lagstiftningen och handläggningen av dess ärenden kan bidra till en kunskap om hur 

socialarbetaren på bästa sätt kan använda sitt handlingsutrymme för att bedriva ett gott socialt arbete.  

 

1.5 Begreppsförklaringar 
I den föreliggande studien används begrepp som klient och missbrukare. En medvetenhet finns om att 

ordvalen kan uppfattas som förminskande och marginaliserande, dock motiveras valen genom att de är 

väl använda i det praktiknära sociala arbetet.  
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2. Bakgrund 
Socialnämnden har en skyldighet att utan dröjsmål inleda utredning om behov av tvångsvård 

föreligger, om den fått kännedom om en enskild medborgare som tyder på att den enskilda kommer att 

beredas vård enligt LVM. Kännedom om den enskildas förhållanden kan ha inkommit via en anmälan 

från exempelvis sjukvården eller genom orosanmälan från anhöriga. Socialnämnden kan även själva 

aktualisera utredning. Socialnämnden får enbart inleda utredning enligt LVM om det finns sannolika 

skäl att tro att missbrukaren kommer att beredas vård. Socialnämnden delegerar beslutsmandatet till 

ansvarig enhetschef som fattar beslut om utredning ska inledas eller inte. Utredningen genomförs av 

berörd socialsekreterare och ska handläggas skyndsamt. Vid en LVM-utredning har socialtjänsten 

möjlighet att oberoende av samtycke inhämta relevant information från övriga myndigheter som har 

kännedom om den enskilda, exempelvis sjukvården. Vidare finns även möjlighet att tvinga 

missbrukaren att genomgå en läkarundersökning. Socialnämnden kan om missbrukaren motsätter sig 

läkarundersökning be polisen om handräckning. Utredningen ska fullföljas, även om frivillig vård 

bedöms bli aktuellt. Om utredningen utmynnar i att missbrukaren anses vara i behov av tvångsvård för 

att komma ifrån missbruket, ska socialnämnden ansöka om vård hos Förvaltningsrätten. I ansökan ska 

LVM-utredningen bifogas samt intyg från genomförd läkarundersökning.  

I lagstiftningen finns möjlighet att i undantagsfall omhänderta en missbrukare omedelbart innan 

dess att dom förkunnats eller domstolsförhandling påbörjats. Socialnämndens ordförande kan fatta 

beslut om att missbrukaren omedelbart ska omhändertas om behov av omedelbar vård föreligger och 

möjlighet inte finns att avvakta rättens beslut om vård. Det kan vara att missbrukarens hälsotillstånd 

allvarligt försämrats eller att det finns en överhängande risk att missbrukaren kommer att allvarligt 

skada sig själv eller någon närstående. Socialnämnden ska därefter utan dröjsmål ansöka om vård och 

Förvaltningsrätten ska pröva om omhändertagandet ska bestå eller inte. Ansökan om vård enligt LVM 

prövas av domstol genom muntlig förhandling. Den enskilda medborgaren har rätt att ha ett offentligt 

biträde under domstolsprövningen. Om domstolen kommer fram till att missbrukaren ska beredas vård 

enligt LVM, ska vården noga planeras och följas upp av aktuell socialnämnd (SFS 1988: 870). 

Förvaltningsrätten går vanligen på socialnämndens linje (Socialstyrelsen, 2014), men möjlighet finns 

för den enskilda medborgaren att överklaga domen hos Kammarrätten och därefter i Regeringsrätten. 

Statens institutionsstyrelse ansvarar för tvångsvården och missbrukaren placeras på speciella 

institutioner. Vården ska enligt lag upphöra när syftet med vården är uppnått, men får högst gälla i sex 

månader (SFS 1988: 870). För Lag om vård av missbrukare i vissa fall finns inga tillgängliga 

föreskrifter att tillgå, då Socialstyrelsen gjort bedömningen att behov inte längre finns (SOSFS 

2014:13).  
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3. Tidigare forskning 
Forskningen om tvångsvård för missbrukare sker inom flera discipliner och består av olika grenar och 

inriktningar. Vanligen undersöks tvångsvården ur ett brukarperspektiv eller ur handläggarens 

perspektiv. Forskningen behandlar ofta tvångsvårdens effekter och konsekvenser. Att undersöka 

beslutande tjänstemäns erfarenheter av att arbeta med lagstiftningen, är ett tämligen outforskat 

område. Följande avsnitt ämnar ringa in olika grenar av tvångsvårdsforskningen för att bidra med 

kunskap om hur tvångsvården kan uppfattas av beslutande tjänstemän.  

3.1 Tvångsvård ur ett internationellt perspektiv 

Den svenska tvångsvården av vuxna missbrukare beskrivs ofta som extrem i en internationell 

jämförelse. Sverige anses utmärka sig exempelvis gällande vårdtid, möjliga tvångsåtgärder och hur 

många individer som årligen omhändertas (Billinger, 2005., Nilssen, 2005). Palm och Stenius (2002) 

menar att de nordiska länderna delar ambitionen att ha ett socialt perspektiv på missbruksrelaterade 

problem, men att Sverige utmärker sig mot övriga grannländer genom att dess tvångslagstiftning inte 

genomgått de förändringar som uppvisats i övriga grannländer. I Danmark har tvångsvården av 

missbrukare i stort sett avskaffats och i Norge har tvångsomhändertagandet minskat till att gälla högst 

en månad. Israelsson (2013) anser dock att beskrivningen ovan är felaktigt och har i en rad artiklar 

visat på att tvångsvård av missbrukare inte är något unikt för Sverige, dock är tvångsvård vanligare i 

välfärdsstater med hög BNP (Israelsson, 2004). Nilssen (2007) menar att den svenska 

tvångsvårdslagstiftningen är säregen och bör ses som extrem i jämförelse med övriga länder, då ett 

eventuellt tvångsomhändertagande gäller i sex månader och att möjlighet finns att förlänga 

omhändertagandet ytterligare sex månader. Vilket innebär en möjlig tvångsvårdstid som saknar 

motsvarighet i resten av världen.  

Israelsson (2011, 2013) visar dock på att de flesta länder i världen har någon form av tvångsvård 

men att tvångsvårdens ambitionsnivå och rättsliga hemvist ser olika ut. Tvångsvården är antingen 

reglerad inom förvaltningsrätten (inom sociala lagstiftningar eller inom hälso- och sjukvårdslagar) 

eller inom straffrätten. Vilken rättslig hemvist lagstiftningen är reglerad i anses vara beroende på hur 

det aktuella samhället ser på beroendets allvarlighetsgrad, uppkomst och samhälleliga konsekvenser. 

Tillitsnivån till staten och vilken roll staten anses ha för individers välfärd ses också som 

betydelsefullt. Samhällen som har reglerat tvångsvården inom förvaltningsrätten är vanligen länder där 

staten tillåts ha ett större inflytande över välfärdens organisering och står för finansieringen av 

densamma, exempelvis Norge och Sverige. Vidare fann Israelsson stöd för att dessa länder ofta har en 

historia av en stark och inflytelserik nykterhetsrörelse. Samhällen som har reglerat tvångsvården inom 

straffrätten har ett motsatt förhållande till staten och saknar vanligen erfarenheter av nykterhetsrörelser 

(ibid), exempelvis USA och Portugal. Världshälsoorganisationen (WHO) har gått ut med 

rekommendationen att tvångslagstiftningen bör regleras förvaltningsrättsligt, inom social eller 

psykiatrisk lagstiftning, och att missbruk och beroende ska betraktas som en sjukdom som kräver 
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behandling. Tvångsvården bör således inte regleras straffrättsligt, och missbruk bör inte ses som en 

kriminell handling som ska bestraffas. Tvärtemot WHO:s rekommendationer är utvecklingen i 

världens länder den motsatta, allt fler länder reglerar tvångsvården av missbrukare straffrättsligt. I 

Europa är numera tvångsvården främst straffrättsligt reglerad (Israelsson, 2013).  

Ett av Israelsson (2013) centrala fynd var att de länder som reglerar tvångsvården förvaltningsrättsligt, 

tenderar att förflytta vården av missbrukare från de sociala lagarna till de psykiatriska, vilket kan antas 

leda till en ökad medikalisering av beroende- och missbruksvården. Att missbruk ses som en sjukdom 

som faller under sjukvården kan leda till att behandlingsambitionen ökar och stigmatiseringen 

minskar, men kan också leda till att de mest utsatta inte får den vård, behandling och stöd som de är i 

behov av eftersom de ofta även har svåra sociala problem. Israelsson förespråkar att vid tvångsvård 

bör det vara ett delat ansvar och en samverkan mellan sjukvården och de sociala myndigheterna (ibid) 

och således bör båda lagstiftningarna hållas aktuella.    

Vilket resultat och vilka effekter som tvångsvården har för missbrukare är ett förhållandevis 

outforskat område. Det finns få publicerade artiklar inom området och det kan vara etiskt och 

metodologiskt komplicerat att genomföra kontrollerade effektstudier av tvångsvård. Wild (2006., 

Wild, Roberts & Cooper, 2002) anser att tvångsvården är ett världsomspännande experiment, utan 

något egentligt vetenskapligt stöd för att tvångsvården ger en positiv effekt på missbruket. Klang, O´ 

Callaghan och Creed (2005) argumenterar för att det behövs mer kunskap om vilka tvångsåtgärder 

som är lämpliga samt under hur lång tid en missbrukare ska kunna vårdas utan samtycke.  

3.2 Institutionsvården 

Den svenska tvångsvården av missbrukare har visat sig ha ett stort stöd hos politiker och allmänheten, 

motiveringen som ofta hörs är att tvångsvården primärt ska syfta till att rädda en individ från sig själv 

och sitt destruktiva leverne samt att samhället har till uppgift att se till att så sker (Palm & Stenius, 

2002). När en klient är omhändertagen enligt LVM har institutionen, LVM-hemmet, till uppgift att 

motivera missbrukaren att gå med på frivillig vård och behandling som förhoppningsvis i 

förlängningen leder till att klienten slutar missbruka (Billinger, 2005). Billinger har i en studie visat på 

att anställda på LVM-hemmen anser att de flesta missbrukare inte har den motivation som krävs för att 

sluta missbruka. Bristen på motivation härleds till klienternas egna tillkortakommanden i deras 

personlighet. Många klienter i Billingers studie upplevde inte att deras egna missbruk var speciellt 

omfattande, något som personalen på LVM-hemmen ansåg vara nödvändigt för att bli motiverad att 

acceptera frivillig vård och behandling. Anställda på LVM-hemmen framförde att de var ett nästintill 

omöjligt uppdrag att motivera klienterna till frivillig behandling. Ambitionsnivån var snarare att 

vården på LVM-institutionen kunde influera klienten att genomgå små beteende- och 

attitydförändringar. Ekendahl (2009) har visat att många klienter inte anser att de blir hjälpta av LVM-

vården och att de inte erbjuds en adekvat behandling under tiden som tvångsvården är aktuell. 

Huruvida tvångsvården hjälper en individ att leva ett nyktrare och drogfritt liv är inte vetenskapligt 
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belagt. Studier (Larsson Lindahl et al., 2010) har visat att tvångsvården inte hjälper klienten att bli 

nykter och drogfri, inga skillnader i vilka resultat som uppnås mellan frivillig behandling och 

tvångsvård har uppmätts, däremot anses risken för drogrelaterade sjukdomar under tvångsvården 

minska. Runqvist (2012) kommer i sin avhandling fram till att tvångsvården inte ger några långsiktiga 

positiva effekter för klienterna.   

3.3 Slutsatser från LVM-utredningen SOU 2004:3 och missbruksutredningen 
SOU 2011:6.  

LVM-utredningen (2004:6) hade i uppdrag att se över hur lagstiftningen praktiseras i landet. Ett syfte 

var att finna anledningar till de variationer i tillämpningen av lagen som uppvisades i landets 

kommuner. Staaf (2004) menar att det har visat sig att socialnämnderna många gånger inte utreder 

eller ansöker om tvångsvård trots att rekvisiten är uppfyllda, vilket ger att det finns många 

missbrukare som borde ha blivit aktuella enligt LVM om lagstiftningen intentioner hade följts.  

Socialnämnderna avvaktar alltför länge med att agera enligt LVM fortsätter Staaf, vilket har lett till en 

ökning av akuta och livräddande insatser såsom omedelbara omhändertaganden. Lagens vårdande och 

behandlande element där LVM ska ses som ett medel för att öka motivationen till att ta emot frivilliga 

insatser bortses i praktiken. De utredningar som ligger till grund för ansökan om tvångsvård har visats 

sig vara av varierande kvalité. En orsak föreslås vara att det finns variationer i lokala riktlinjer i 

kommunerna (ibid).  

Jacobsson (2004) argumenterar för att en faktor som kan förklara variationen kan vara att det i 

lagen eller dess förarbeten inte är definierat eller tillräckligt stipulerat vad ett fortgående missbruk 

innebär. I en studie av domstolsförhandlingar i LVM-ärenden har det visat sig att utredningarna och 

den muntliga förhandlingen inte lyfter fram det som talar emot ett omhändertagande. Socialtjänsten 

lyfter ensidigt fram omständigheter som talar för att individen ska omhändertas enligt LVM. 

Missbrukarens tidigare behandlingserfarenheter lyfts fram för att påvisa att tidigare 

behandlingsinsatser inte fungerat, utan ett resonemang om dess lämplighet eller möjliga anledningar 

till varför den inte fungerat vid det aktuella tillfället. Argumentationen kretsar ofta kring vilken vård 

och behandling som har erbjudits av socialtjänsten men som missbrukaren avböjt eller avbrutit. Detta 

anses vara ett symptom på den skuldbeläggning missbrukaren utsätts för och på att insatserna inte är 

tillräckligt individanpassade (ibid).  

I en studie (Ekendahl, 2004) där handläggare på socialtjänsten intervjuades framkom det att 

socialsekreterare ofta tog hänsyn till besparingar och socialförvaltningens ekonomi vid LVM-

handläggningen. Socialsekreterarna beskrev att de ofta försökte hitta alternativa behandlingsalternativ 

till den, som de uppfattade, kostsamma och av cheferna oönskade tvångsvården. Tvångsvården sågs 

också som en akutlösning för att rädda en individs liv. Det tilltänkta syftet med lagen, att ge individen 

vård och behandling under tvång, kritiseras starkt för dess innehåll och effekt. Handläggarna beskrev 

att de med anledning av besparingskrav gjorde avvägningar av vilka av flera ”LVM-mässiga” 
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missbrukare som skulle aktualiseras enligt LVM. De klienter som blev aktuella enligt LVM var de 

som uppfattades riskerade att avlida till följd av sitt missbruk om inget tvångsomhändertagande kom 

till stånd. Socialsekreterarna beskrev ett arbete där LVM-lagstiftningen ibland användes som ett hot 

för att få klienten att gå med på frivilliga insatser som var förknippade med en mindre kostnad. Om 

hotet uppfattades som verkningslöst kunde LVM användas som en sistahands åtgärd. Tvångsvård var 

något som socialsekreterarna försökte undvika så långt som möjligt, då en angiven orsak var att den 

snäva missbruksvårdsbudgeten uppfattades inkräkta på övriga missbrukares framtida 

behandlingsmöjligheter. Flera handläggare beskrev att de tycker att LVM används för sällan och för 

sent, men att de inte får gehör från cheferna som beslutar om tvångsvården.  

Den statliga missbruksutredningen med Gerhard Larsson i spetsen (SOU 2011:35) föreslog att 

tvångsvården av missbrukare bör hamna under landstinget och sjukvårdens ansvar och att LVM bör 

integreras med den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen. Motiv till förslaget var bland annat att 

tvångsvård är kostsamt för mindre kommuner och att landstinget har fler invånare och således större 

skatteintäkter samt att missbruk är ett sjukdomstillstånd och således bäst hanteras av landsting. 

3.4 LVM ur ett juridiskt perspektiv  

Antalet individer i Sverige som vårdas med stöd av LVM har kraftigt minskat sedan mitten av 1990-

talet, en minskning som inte kan härledas till en minskning av det allvarliga missbruket utan snarare 

en skillnad i tillämpningen av lagen (Gustafsson, 2001). Gustavsson menar att LVM används till stor 

del på ett sätt som den inte är avsedd att göra och lyfter upp flera aspekter som ses som problematiska. 

Missbruk är inte definierat i lagen eller dess förarbeten, vilket kan leda till att subjektiva bedömningar 

och referenser får en avgörande betydelse för om LVM ses som tillämpbar eller inte, något som hotar 

rättsäkerheten för enskilda medborgare. Gustafsson (2001) problematiserar vidare att det inte finns en 

förklaring till när samtycket kan tänkas vara allvarligt menat, vilket ger utrymme för variationer. En 

kommun som inte kan erbjuda adekvata behandlingsalternativ kan hävda att en klient inte samtyckt till 

frivillig vård och således aktualisera LVM. Samtycket kan således motiveras och användas utifrån 

kommunernas förutsättningar. Vidare menar Gustafsson att samtycket ofta inte är grundat på att det är 

allvarligt menat vilket leder till att insatser enligt SoL genomförs i absurdum. Många klienter som 

bereds vård enligt LVM är i ett mycket dåligt fysiskt och mentalt skick, och där missbruket redan 

genererat allvarliga skador. Detta är något som inte enligt lag och dess förtydligande förarbeten ska 

behövas utan vikten av tidiga insatser betonas strakt. Missbruket behöver inte ha manifesterats i 

allvarliga skador utan enbart att det finns en risk för allvarlig skada om missbruket fortgår. Således 

används lagen inte som den är tänkt att användas. Syftet med LVM ska vara att ge missbrukaren vård 

och behandling, och den ska inte ses som en akutåtgärd med syfte att enbart rädda en persons liv. 

Många gånger aktualiseras LVM försent och då som en akutlag, vilket gör att missbrukaren redan är i 

ett mycket bedrövligt skick. Ett tecken på det är att det omedelbara omhändertagandet används som en 

regel snarare än som ett undantag, vilket är dess egentliga funktion. Den omedelbara funktionen ses 
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ofta som ett verktyg för att garantera att en utredning kan komma till stånd eller att på så sätt motivera 

missbrukaren till frivillig behandling, något den inte har rättslig legitimitet till (ibid).   

Wallander och Blomqvist (2009) har i en vinjettstudie visat på att socialarbetare tar störst hänsyn till 

det LVM-kriteriet som behandlar risker med den fysiska hälsan, vilket gör att hälsoriskerna med 

missbruket väger tyngst när beslut om ansökan om LVM ska fattas. Vidare bedöms vissa droger som 

mer allvarliga än andra, där heroinister oftare aktualiseras enligt LVM än andra narkomaner. Studien 

visade även på att de socialkontor som hanterade många LVM-anmälningar även använde sig oftare av 

lagstiftningen.  

3.5 Socialtjänstens inställning och förhållningssätt till tvångsvård 

I en intervjustudie har Palm (2009) visat att socialsekreterare ofta har en väldigt ambivalent hållning 

till tvångsvården, där de å ena sidan ser tvångsvården som en nödvändig åtgärd för att rädda liv men å 

andra sidan uppvisar en stor misstro till att tvångsvården kan leda till en livsstilsförändring hos 

klienten. Runqvist (2012) visar på att socialsekreterare inte anser att LVM leder till långsiktiga 

positiva effekter för klienterna, utan lagen anses enbart ge kortsiktiga livsuppehållande effekter. 

Minskningen av LVM-placeringar som uppvisats i Sverige argumenteras vanligen bero på att 

tvångsvård är betydligt dyrare än frivilliga behandlingsalternativ, och att det med kommunernas 

alltmer stränga budget finns behov av att socialtjänsten hittar billigare och alternativa lösningar till 

institutionsvård. Wallander och Blomqvist (2009) föreslår att det snarare beror på att socialtjänsten 

kommit fram till att en längre institutionsvistelse inte ger märkbara resultat för individen, utan kortare 

omhändertaganden bedöms generera bättre resultat. Något som antas ge verkningar i den praktiska 

tillämpningen av lagen.  

Runquist (2012) har studerat vilket förhållningssätt socialsekreterare har till LVM och hur de 

legitimerar tvångvården. Han har funnit att socialsekreterare många gånger använder sig av ursäkter 

för att legitimera varför de i samförstånd med beslutande enhetschef valt att gå vidare med ansökan 

om LVM. Ofta anses det vara klienternas beteende som tvingar fram beslut om LVM. 

Socialsekreterarnas förhållningssätt till lagstiftningen och hur de använder sitt handlingsutrymme 

föreslås förstås med hjälp av tre idealtyper, de avvaktande, de tomhänta och de som ser LVM som en 

rutinåtgärd. Den avvaktande hållningen innebär att socialsekreteraren avvaktar med att aktualisera 

LVM för att se åt vilket håll missbruket utvecklar sig. Det kan handla om ett motivationsarbete för att 

få klienten in i en frivillig insats eller där ett uttryckt hot om LVM kan fungera som ett 

maktinstrument för att klienten ska ta emot stöd för sitt missbruk. Missbrukets allvarlighetsgrad blir 

sekundärt i förhållande till eventuella framtida frivilliga insatser som klienten kan tänkas gå med på. 

Den tomhänta hållningen innebär att socialsekreteraren inte har några adekvata insatsalternativ att 

erbjuda klienten, vilket resulterar i att LVM ses som det enda möjliga alternativet. Detta inträffar när 

samtliga frivilliga insatser anses vara uttömda och där klienten på grund av sitt beteende tvingar 

socialtjänsten att fatta beslut om LVM. Det kan också inträffa när en klient inte får den hjälp av övriga 
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samhällsinstanser, exempelvis psykiatrin, varpå LVM ses som det enda kvarvarande alternativet. För 

de socialsekreterare som har hållningen att LVM ses som en rutinåtgärd, innebär det att LVM 

regelmässigt ses som en förstahandsinsats för klienten. Socialsekreterare tillämpar denna idealtyp 

vanligen på missbrukare som bedömdes vara kroniker, och där LVM-vården enbart ses som ett medel 

för att rädda livet på klienten (ibid).  
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4. Metoder och material 

4.1 Metodologiska ställningstagande 

Den föreliggande studien utgår från en kvalitativ metodologisk ansats, den kvalitativa metoden 

beskrivs av Bryman (2011) syfta till att skapa en förståelse av en social verklighet genom att 

undersöka och tolka hur individer i en viss miljö uppfattar densamma. Sohlberg & Sohlberg (2013) 

anser att en karaktäristika för kvalitativ metod är strävan efter att finna rika flerdimensionella 

beskrivningar av en uppfattad verklighet. Studien syftar till att undersöka deltagarnas upplevelser och 

erfarenheter av att arbeta med LVM-lagstiftningen varpå den kvalitativa ansatsen anses som passande. 

För att undersöka upplevelser och erfarenheter har den kvalitativa intervjun valts. Kvale & Brinkman 

(2009) menar att syftet med den kvalitativa intervjun är att förstå ämnen från den levda livsvärlden ur 

den intervjuades eget perspektiv. I studien har ett induktivt förhållningssätt applicerats, vilket innebär 

att teorin genereras från den empiri som har samlats in (Bryman, 2011). För att få en förståelse för den 

empiri som samlats in krävs en tolkning av materialet varpå studien faller under en hermeneutisk 

tradition, (se utökat resonemang under avsnitt 3.5.2).  

4.2 Litteratursökning 

Inledningsvis påbörjades litteratursökningen i bibliotekskatalogen LIBRIS. För att finna relevant 

litteratur inom området användes sökorden: tvångsvård, missbruk och LVM. Akademiska 

avhandlingar inom området, och/eller litteratur skrivet av personer med akademisk titel valdes främst 

ut. De senaste statliga utredningarna med tillhörande forskarbilagor inom området valdes även ut som 

komplement. För att finna internationell forskning inom området användes databaserna Academic 

Search Complete, SOCINDEX, Swepub och DIVA. Sökorden som användes var ”compulsory*”, 

”coercion”, ”LVM”, ”substance abuse” och ”law”. Sökorden kombinerades i olika sökningar för att 

finna lämplig litteratur, (se tabell 1). De artiklar som ansågs vara av intresse inom ramen för 

uppsatsens syfte och frågeställningar valdes sedan ut. Artiklar som var publicerade de senaste tio åren 

och/eller artiklar som hade flest citeringar och/eller som rörde skandinaviska förhållanden valdes ut.  

 
Tabell 1. Sökstrategi 

Databas	   Sökord Träffar 
LIBRIS tvångsvård AND missbruk 46 
LIBRIS LVM 245 
Swepub LVM 113 
Academic Search Complete compulsory* OR coercion AND "substance abuse" 46 
SOCINDEX LVM 12 
SOCINDEX compolsory* OR coercion AND "substance abuse" 55 
SOCINDEX compulsory* AND "substanse abuse" AND law 25 
DIVA-forskningspublikationer compulsory* AND ”substance abuse” 21 
DIVA-forskningspublikationer  LVM OR tvångsvård AND missbruk 20 
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4.3 Förförståelse 

Under min verksamhetsförlagda utbildning hade jag praktikplacering på en av socialtjänstens 

vuxen/missbruksenheter. Där kom jag i kontakt med LVM-lagstiftningen och fick en inblick i hur 

diskussionen om LVM-ärenden kan utveckla sig och låta. Jag har erfarenhet av hur svårt det kan vara 

att komma fram till ett beslut som gagnar den enskilda, med hänsyn till rättssäkerhetsaspekter men 

också med hänsyn till den enskilda individens fortsatta välfärd och hälsa. Jag önskade i den mån det 

var möjligt, förutsättningslöst undersöka hur beslutande tjänstemän arbetar med lagstiftningen. 

4.4 Datainsamling 

4.4.1 Urval och undersökningsdeltagare 

Urvalet i studien bestod av enhetschefer inom socialtjänstens missbruksenheter i stor-

Stockholmsområdet. Samtliga 14 enhetschefer i Stockholms stad samt ytterligare sju enhetschefer i 

närliggande kranskommuner kontaktades med en förfrågan om att delta i studien. Antalet deltagare i 

studien var på förhand inte bestämt, utan styrdes av en strävan att finna det som Langemar (2008) 

beskriver som kvalitativa variationer. Vilket syftar till att finna en mättnad i det empiriska materialet 

som innebär att ytterligare intervjuer inte ger mer kunskap om ämnet (Kvale & Brinkman, 2008). 

Bryman (2009) benämner det som en teoretisk samplingsmetod, där intervjupersoner väljs ut till dess 

att mättnad uppstått. Vidare kan urvalet benämnas som ett målinriktat urval, Bryman (2009) förklarar 

att urvalsprincipen grundar sig på att deltagarna valts utifrån vad som anses vara relevant för 

forskningsfrågan. I den föreliggande studien ansågs beslutsfattande tjänstemän på en lokal chefsnivå 

som lämpliga undersökningsobjekt för att besvara forskningsfrågan. Urvalet ämnade skapa både ett 

djup och en bredd i datamaterialet, något som ses som viktigt i den kvalitativa metoden (Langemar, 

2008). I undersökningen ingick slutligen fyra enhetschefer. Deltagarna var mellan 48 år och 65 år. 

Medelvärdet för hur länge enhetscheferna arbetat på den aktuella befattningen var 5,5 år och 

medelvärdet för hur länge deltagarna arbetat inom socialtjänstens missbruksvård var 18,5 år.  

4.4.2 Tillvägagångsätt 

Deltagarna i studien fick via e-post en förfrågan om deltagande i en studie på kandidatnivå om hur 

enhetschefer ser på LVM lagstiftningen. I e-brevet framgick studiens syfte och vad studien skulle 

användas till samt att uppsatsförfattaren tillika undertecknad önskade få boka in en tid för intervju med 

vederbörande. Deltagarna fick även informationen att uppgifter och svar skulle anonymiseras och 

behandlas strikt konfidentiellt. De enhetschefer som inte svarade på e-brevet fick en påminnelse per e-

brev, där det framgick att en kontakt med vederbörande önskades. Intervjuerna genomfördes under 

arbetstid på enhetschefernas kontorsrum/mötesrum. Varje intervju tog mellan 60minuter och 

90minuter. Intervjuerna spelades efter medgivande in med hjälp av en smart-telefon.  
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4.4.3  Insamlingsmetod 

Datamaterialet samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Den semistrukturerade 

intervjun har definierats som en intervju med målet att erhålla beskrivningar av intervjupersonernas 

livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen (Kvale & Brinkman, 2009). I studien 

var enhetschefernas erfarenheter, uppfattningar och tolkningar av den aktuella lagstiftningen av 

intresse varpå den semistrukturerade intervjun ansågs som en lämplig insamlingsmetod. Den 

semistrukturerade intervjun består av ett antal färdigformulerade frågor och teman, men med utrymme 

att under intervjuns gång göra förändringar gällande frågornas form, ordningsföljd samt ställa nya 

kompletterande frågor (Langemar, 2008). Den kvalitativa intervjun bör formuleras i öppna frågor och 

intervjuaren bör ha rollen som en aktiv lyssnare (Kvale & Brinkmna, 2009). För att skapa 

förutsättningar för en bra kvalitativ intervju, där respondenterna ges möjligheten att uttrycka sina 

upplevelser och ord användes inte ledande frågor. Istället ställdes frågor av en mer deskriptiv natur 

exempelvis med hjälp av orden ”Hur”, ”Vilka” och ”Vad”. Som underlag till intervjun användes en 

intervjuguide, (se bilaga 1). Intervjuguiden var inte statisk utan modifierades under arbetets gång, den 

slutliga versionen bestod av sju färdigformulerade frågor, exempel på fråga var ”Hur tycker du att 

lagtexten är att arbeta med?”. I samtliga intervjuer svarade respondenterna på intervjuguidens frågor 

vid flera tillfällen och berörde flera frågor och ämnen vid en fråga. För att underlätta i 

intervjusituationen fanns även möjliga sonderande följdfrågor nedskrivna. Följdfrågorna ställdes för 

att få intervjupersonen att vidareutveckla sina svar eller om respondenten tagit upp något som inte 

berörde studiens aktuella teman, men som uppfattades vara av intresse. För att säkra att 

respondenterna blivit korrekt uppfattade tolkades och summerades deras påstående och de fick 

möjlighet att korrigera och utveckla vad de tidigare sagt. På så sätt blev det tydligt vilken innebörd 

påståendet hade, något som anses möjliggöra en mer välgrundad analys (Kvale & Brinkman, 2009). 

Varje intervju avslutades med en fråga som berörde om det fanns något som respondenten tyckte var 

viktigt att tillägga. Kvale och Brinkman (2009) menar att det ger respondenten ett tillfälle att ta upp 

frågor eller synpunkter som inte behandlats under intervjun, men som de anser är av vikt i 

sammanhanget. Intervjuerna genomfördes av uppsatsförfattaren i syfte att få fram datamaterial till en 

kandidatuppsats på grundnivå. 

4.4.4 Studiens avgränsningar 

I studien ingick enbart enhetschefer vid socialtjänstens vuxen- missbruksenheter. Undersökningen 

avgränsades till att enbart omfatta enhetschefer i Stor-Stockholmsområdet.  

4.5 Bearbetning av data 

4.5.1 Intervjuutskrifter  

För att strukturera det empiriska materialet transkriberades det inspelade materialet. Kvale och 

Brinkman (2009) menar att utskriften är mer lämplig som föremål för analys än de ljudfiler som finns 
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inspelade. Intervjuerna transkriberades ordagrant, i huvudsak skrevs allt som sades under intervjun 

ner. Pauser och meningar som inte avslutades noterades med tre punkter och förstärkande ord 

kursiverades. Under transkriberingen av materialet genomfördes en första analys simultant. Samtliga 

intervjuer har kontrolltranskriberats. Direkta talspråk översattes slutligen till skriftspråk för att 

underlätta bearbetningen av materialet och för att underlätta läsningen av det samma. Utfyllnadsord 

och avbrutna meningar togs bort för att göra utskriften mer lätthanterlig och begriplig. Textmassan 

bestod slutligen av 46 stycken A4-ark med enkelt radavstånd och i teckenstorlek 12. Frågor och svar 

skiljdes åt med hjälp av en blank rad, inga övriga styckesindelningar har använts.  

4.5.2 Analysmetod 

Under analysen av det empiriska materialet genomfördes först en uppdelning av vad de olika styckena 

handlade om. Viktiga citat valdes ut och fotnoter användes för att summera vad respondenten beskrev 

och förklarade. Utifrån fotnoterna framträdde åtta textnära teman som färgkodades elektroniskt och 

sedan sammanställdes. Med utgångspunkt i studiens frågeställningar och men hjälp av det färgkodade 

empiriska materialet utkristalliserades följande huvudteman: uppfattningar och personliga övertygelser 

om LVM, handläggning av LVM-ärenden samt aktuella svårigheter. Relevant material sorterades in 

under vartdera tema. Analysen genomfördes enligt de steg som Hayes (2000, citerad i Langemar, 

2008, s. 128) föreslagit. Tveksamheter i kodningen, när samma textmassa kunde kodas inom flera 

teman, hanterades genom att de markerades och kodades in under ett eget tema. De tveksamma fallen 

gicks igenom ytterligare en gång och innehållet sammanfattades för att komma fram till vad texten 

handlade om och vilket tema som var aktuellt. För att få en förståelse för det empiriska materialet har 

en tolkning av detsamma varit en nödvändighet. Tolkningsprocessen kan beskrivas vara som den 

hermeneutiska cirkeln, där textmassans delar och helhet växelvis har varit föremål för fokus. Ödman 

(2007) menar att tolka är att ange en betydelse till det sagda, och som inträffar när förförståelsen inte 

anses vara tillräcklig. Tolkningen är subjektiv och genomförs från en viss aspekt. För att hålla en god 

förankring i datamaterialet har tolkningen gjorts på en manifest nivå, med innebörden att det sagda är 

föremål för tolkning snarare än vad som kan antydas sägas mellan raderna (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2012). I analysen av materialet genomfördes en meningskoncentrering, där 

intervjupersonernas längre citat drogs samman till en kortare formulering (Kvale & Brinkman, 2009).  

4.6 Forskningsetiska övervägande  

Forskning som rör människor ska enligt lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) bedrivas etiskt korrekt. Lagen reglerar att vissa åtgärder ska vidtas för att garantera att 

studieobjektet inte kränks eller utnyttjas. För att få utföra en tänkt studie kan en särskild etikprövning 

komma att behöva genomföras. Studier på grundnivå omfattas inte av ovan nämnda lag och prövas 

inte etiskt av nämnd, dock finns en praxis att hänsyn tas till de etiska rekommendationer som 

vetenskapsrådet (2002) formulerat för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 
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Vetenskapsrådet rekommenderar följande. Samtycke ska inhämtas från deltagare i en studie. 

Samtycket ska grunda sig på att deltagaren förstår vad ett deltagande innebär för den själv. Allt 

deltagande ska bygga på frivillighet och studieobjektet har rätt att närsomhelst avbryta sin medverkan 

utan att behöva motivera varför. Syftet med studien och vad den ska användas till ska framgå, 

studieobjektet ska få vara anonym och uppgifter ska behandlas konfidentiellt samt att insamlat 

material enbart ska användas i formulerat forskningsändamål. I den föreliggande studien har hänsyn 

tagits till de rekommendationer som finns och nedan redovisas de åtgärder som har vidtagits. 

Inför studien fick deltagarna reda på studiens syfte och vad den skulle användas till. Deltagarna 

fick information om när uppsatsen beräknades vara klar samt att den då skulle bli offentlig och sökbar 

via databasen Diva. Enhetscheferna fick informationen att intervjuerna skulle spelas in och att 

ljudfilerna skulle sparas ner. Av information framgick även att enbart uppsatsförfattaren kommer 

lyssna på ljudfilerna och att de kommer att raderas direkt efter transkribering. Deltagarna fick 

informationen om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan och fick kontaktuppgifter till mig 

så det skulle vara möjligt att avbryta medverkan eller ställa frågor även i efterhand. Enhetscheferna 

blev informerade om att stadsdelarna/kommunerna inte kommer att nämnas vid namn utan märkas upp 

och presenteras med en slumpmässig siffra samt att enhetscheferna namn även kommer att 

avidentifieras. Deltagarna i studien fick ovan nämnda information muntligt berättad för sig innan 

intervjun samt fick även ett brev, där informationen stod nedskriven och där de fick underteckna att de 

samtyckte till att medverka i studien. Den information deltagarna fick skriftligen redovisas i bilaga 2, 

(se bilaga 2). För att garantera anonymitet har inte kön på deltagarna redovisats, eftersom det på 

befattningarna råder en mycket ojämn könsfördelning. Att redovisa könstillhörighet kan leda till att 

anonymiteten hotas. I analysen av det empiriska materialet togs vissa stycken bort, där de fanns 

tveksamhet om det skulle vara möjligt att härleda informationen till en specifik plats eller person. Vid 

tillfällen där respondenten talat om en specifik person skrevs istället han/hon. Klienters personliga 

omständigheter och/eller förhållanden har valts att inte nedskrivas. Vetenskapsrådets (2002, 2011) 

etiska rekommendationer har således följts. 

4.7 Metodologisk reflektion  

Den kvalitativa metoden lämpar sig om målet är att få rika och detaljerade beskrivningar av ett aktuellt 

fenomen. Där fokus ligger på att finna kvalitativa variationer, snarare än frekvenser. Urvalsstorleken i 

kvalitativ metod är avhängigt studiens syfte (Kvale & Brinkman, 2009), men en ambition är vanligen 

att få en bredd och ett djup i det empiriska materialet (Langemar, 2008). I den föreliggande studien var 

syftet att förstå och problematisera faktorer som inverkar på LVM-handläggningen. Således var syftet 

inte att generera en heltäckande bild över samtliga eventuella faktorer som inverkar på LVM-

handläggningen. I studien ingick fyra enhetschefer som detaljerat beskrev sina åsikter och erfarenheter 

av LVM-lagstiftningen, beskrivningarna som erhölls var djupa och ingående. En begränsning med 

studien är att urvalet var litet. Fler respondenter skulle eventuellt ha bidragit med en större variation i 



	   22 

beskrivningarna, och således genererat en större bredd i det empiriska materialet. Fyra respondenter 

intervjuades i studien, huruvida urvalet är snedvridet eller inte är bara möjligt att spekulera kring. 

Dock finns det en möjlighet att de som ställer sig positiva till att medverka i en studie om vad de 

indirekt anser om sitt utförande, också anser att deras arbete bedrivs på ett bra sätt. Eller att de har ett 

omvänt resonemang, att de inte anser att arbetet fungerar och således behöver regleras om. Vilket kan 

leda till att på ett kontinuum innefattas enbart de kontrasterande åsikterna. Eventuellt finns risk att 

respondenter med en mer tveksam och icke bestämd åsikt inte tilltalas av att intervjuas och således 

faller utanför studien och att deras beskrivningar inte omfattas.   

Intervjuerna genomfördes med enhetschefer vilka har en ledande position, med makt och kan även 

sägas vara experter på sitt område (Kvale & Brinkman, 2009). Respondenterna uppvisade en vana av 

att prata och få frågor om LVM, men också en viss försiktighet med att svara på frågor som kunde 

uppfattas som känsliga och där en ofördelaktig tolkning skulle kunna vara möjligt att göra. En kritik 

som riktas mot elitintervjuer är att svaren ofta kan vara förberedda och där utfrågarens skicklighet sätts 

på prov (ibid). En begränsning som kan härledas till utfrågarens tillika uppsatsförfattarens skicklighet 

var förmågan att parera det ovan nämnda. Vissa gånger lämnades utsagor av mer förberedd natur 

tämligen okommenterade. Riskerna med social önskvärdhet hos respondenterna men även hos 

intervjuaren bör tas i beaktande. Empirin och kunskapen kommer ur det sociala samspel som uppstår 

mellan intervjuaren och respondenten (Kvale & Brinkman, 2009). Bibehållandet av distans och 

integritet har setts som ovärderligt, där ett reflexivt förhållningssätt har varit nödvändigt. Dagarna 

innan intervjuerna genomfördes visades Uppdrag granskning på SVT 1, där socialtjänsten fick kritik 

gällande deras bristande LVM handläggning (Josefsson, 2014). Att programmet sammanföll med 

datainsamlingen kan ha påverkat deltagarnas svarsvillighet, försiktighet och förbereddhet vid vissa 

frågor.  

 I studien ingår enbart enhetschefer inom Stor-Stockholmsområdet, avgränsningarna leder till att 

enbart en bild av hur Stockholms enhetschefer resonerar och beskriver sitt arbete träder fram. 

Avgränsningen motiveras av att det skulle vara praktiskt att genomföra intervjuerna, och att tidsramen 

för uppsatsen begränsade möjlig restid. Dock är det relevant att uppmärksamma att den massmediala 

bevakningen och opinionsbildningen ofta utgår från Stockholm, vilket gör att det kan finnas anledning 

att tro att hur lagen tillämpas i Stockholmsområdet får betydelse för hur övriga kommuner resonerar 

om lagen och tillämpar densamma. Till Stockholm flyttar även många missbrukare som annars har 

kontakt med socialtjänsten på andra orter, vilket gör att enhetschefer i Stockholmsområdet kan antas få 

bedöma fler LVM-ärenden per år än övriga kommuner i landet och således ha stor erfarenhet av att 

göra de bedömningarna som krävs.  

4.7.1 Reliabilitet 

En god reliabilitet innebär att det finns en tillförlitlighet i datamaterialet och att en studie kan vara 

replikerbar (Bryman, 2009), vanligtvis med en förklaring att upprepade mätningar ska ge samma 
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resultat oavsett när och hur mätningen genomförs. Vilket är en väldig kvantitativ förklaring som inte 

tillfullo kan appliceras vid kvalitativa studier, eftersom metoderna har skilda och egna förutsättningar 

som inte är jämförbara. Begreppet behöver därför få en modifierad förklaring och definition vid 

kvalitativa studier. Tillförlitligheten, i kvalitativ metod, kan bedömas genom hur väl resultatet och 

analysen är förankrat i datamaterialet (Kvale & Brinkman, 2009., Lanegmar, 2008). För att stärka 

reliabiliteten har deltagarnas svar, under intervjun, summerats och varje deltagare har fått möjlighet att 

korrigera och förtydliga sina utsagor. Med syfte att se om respondenterna ansett sig korrekt uppfattade 

och tolkade. En god reliabilitet innebär även enligt Watt Boolsen (2007) att citat inte rykts ur sitt 

sammanhang. I den aktuella uppsatsen har citat redovisats i överenstämmelse med den kontext de 

uppkommit. Under intervjun har ledande frågor undvikits, något som annars är ett hot mot reliabilitet 

(Kvale & Brinkman, 2009). Samtliga intervjuer har även kontrolltranskriberats, för att minimera 

risken för felaktigheter som kan äventyra studiens tillförlitlighet. En brist som minskar studiens 

reliabilitet är att materialet enbart har transkriberats av uppsatsförfattaren, således har ingen övrig 

kontroll av intervjuarnas utsagor genomförts. För att öka reliabiliteten har varje steg i 

datainsamlingsprocessen och analysprocessen redovisats och intervjuguiden bifogats. Att uppvisa 

transparens i arbetet, har ansetts vara av vikt för att bedömning av studiens tillförlitlighet ska vara 

möjligt. Ett hot mot studiens reliabilitet är också att enbart uppsatsförfattaren kodat och tematiserat 

materialet, något som kan ha inverkan på dess tillförlitlighet och replikerbarhet.  

4.7.2 Validitet 

En studies validitet handlar om dess giltighet och riktighet, vanligen definierat genom att se om det 

som önskas mätas verkligen blir mätt. Även detta för tankarna till en kvantitativ och positivistisk 

tradition. För att validiteteten ska vara fruktbar i en kvalitativ metod behöver den omdefinieras, där 

giltigheten snarare handlar om den valda metoden undersöker det som den aspirerar på att göra (Kvale 

& Brinkman, 2009). Validiteten i en kvalitativ undersökning handlar om vilket vetenskapligt värde 

studien har, där dess kvalité, trovärdighet och meningsfullhet blir bedömd (Langemar, 2008). En god 

validitet kräver att de olika tagna stegen i forskningsprocessen är väl genomförda. För att uppnå en 

god validitet i studien har uppsatsförfattaren tagit del av en mängd litteratur och forskning inom 

området. Kvale och Brinkman (2009) menar att en förutsättning för att en studie ska kunna bedömas 

ha hög validitet är att uppsatsförfattaren är påläst och uppdaterad om det aktuella forskningsläget. När 

det gäller validitet vid intervjustudier hamnar fokus för bedömningen även på vilken skicklighet 

intervjuaren visar under intervjun (ibid). De svar och beskrivningar som erhölls i studien var detaljrika 

och långa, medan frågorna bestod av korta koncisa meningar. Deltagarna fick utrymme att tala fritt 

kring varje fråga, och fick möjligheten att själva ta upp aspekter som de ansåg vara relevanta. Vilket 

ses som att validiteten i dessa avseenden bedöms som hög. En hög validitet innebär även att 

intervjuaren har kunskap och förståelse för vilka frågor och följdfrågor som bör ställas för att syftet 

med studien ska kunna uppfyllas och frågeställningarna besvaras.  
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4.7.3 Generaliserbarhet  

Generaliserbarheten handlar om till vilken grad studiens resultat kan sägas vara representativt för den 

population urvalet vill säga något om (Bryman, 2009), det vill säga i vilken grad resultatet kan antas 

gälla för andra utanför det specifika undersökta fallet. I den kvantitativa traditionen handlar det ofta 

om att urvalet är slumpmässigt och representativt. Vid kvalitativa metoderna kan resultatet inte 

generaliseras i en statistik mening, men Kvale och Brinkman (2009) menar att generalisering handlar 

om resultatet enbart är av lokalt intresse eller om det kan överföras till andra situationer och personer. 

Om inte, skulle den kvalitativa metodens funktion och värde vara ifrågasatt då allmängiltig kunskap 

inte skulle gå att producera. Langemar (2008) menar att den kvalitativa generaliserbarheten istället 

handlar om två aspekter; om datainsamlingen gav en generaliserbarbild av ämnesområdet och om 

urvalet gjorts på ett adekvat sätt. Något annorlunda uttryckt handlar det om mättnad har uppnåtts i 

resultatet. Där hänsyn tas till om relevanta beskrivningarna, svårigheter och kvalitéer finns 

representerade i undersökningen. Vilket avgörs genom hur täckande och uttömmande resultatet är för 

studiens syfte.  

 Som tidigare nämnts kan urvalet i studien ses som litet och att det är en av studiens begränsningar, 

eftersom möjliga alternativa beskrivningar inte kan uteslutas. Således är det inte möjligt att uppnå en 

teoretisk mättnad i studien, då det inte bedöms vara genomförbart inom ramen för en 

kandidatsuppsats. Dock uppvisar resultatet en variation, detaljrikedom, ett djup och en bredd. 

Resultatet visar att de finns en mängd faktorer som kan inverka på LVM handläggningen. För att 

bedöma huruvida resultatet är generaliserbart behöver det brytas ner i delresultat. Resultatet visar att 

de finns skilda men även gemensamma uppfattningar om och tolkningar av LVM. Fler respondenter 

skulle säkerligen angett fler tolkningsmöjligheter och således kan mättnad inte anses vara uppfyllt. 

Däremot kan de antas att eftersom respondenterna angett olika tolknings- och bedömningsgrunder är 

de möjligt att anta att de skillnader som uppvisas inte enbart gäller urvalet utan att skillnader i 

lagtolkning även uppvisas hos övriga enhetschefer. Således ses delresultatet; att det finns skillnader i 

tolkning av LVM som generaliserbart. I studien har flertalet svårigheter identifierats i LVM-

handläggningen, även här ses resultatet som täckande men en viss försiktighet kring dess uttömmande. 

Inom vissa aspekter, exempelvis hinder och möjligheter med lagstiftningen, uppfattas resultatet vara 

något mer mättat. Dock finns möjligheten att andra svårigheter skulle definierats av andra 

respondenter. Vilket leder till en försiktighet med att generalisera resultatet, då resultatet i detta 

avseende skulle behövt vara mer mättat. I relation till syftet kan resultatet delvis antas vara 

generaliserbart, där flera faktorer som inverkar på LVM-handläggningen har identifierats och antas 

gälla fler än de tillfrågade. Dock kvarstår frågan vilka flera faktorer som kan spela in på 

handläggningen, något den föreliggande studien inte har täckt in.  
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5. Teoretiska analysverktyg  
För att förstå och analysera det empiriska materialet i studien har hänsyn dels tagits till den tidigare 

forskning som redovisats i kapitel 3 och dels har ett organisationsteoretiskt perspektiv används. 

Teorier om socialarbetarens handlingsutrymme har även inkluderats. För att förstå hur skillnaderna 

mellan stadsdelar/kommuner kan uppstå har Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkraten ansett vara 

tillämpbar. För att få en förståelse för de svårigheter som identifierats i LVM-arbetet har domänteorin 

för socialt arbete i offentliga organisationer (Morén, Blom & Perlinski, 2014) ansett vara applicerbar. I 

följande avsnitt kommer valda teorier att beskrivas mer ingående. 

5.1 Domänteori -för socialt arbetet i offentliga organisationer  

Morén, Blom och Perlinski (2014) har lanserat en ny teori i socialt arbete som ämnar förklara och 

skapa förståelse för hur socialt arbete är organiserat i samhället samt hur villkoren för socialarbetaren 

ser ut i sin professionsutövning inom den offentliga sektorn. Teorin, domänteorin för socialt arbete i 

offentliga organisationer, bygger på grundantaganden som kan härledas till den nyinstitutionella 

organisationsteorin. Fokus ligger där på det sociala och kulturella samspelet som finns mellan den 

aktuella organisationen och den omgivning som organisationen befinner sig i. Organisationerna 

tenderar att anpassa sig till rådande institutionella förutsättningar och de förväntningar som finns i 

omvärlden. Institutionaliseringen ses som en social process, där individer gemensamt definierar den 

sociala verkligheten och således får en delad verklighetsuppfattning. En gemensam 

verklighetsuppfattning antas leda till att formella och informella regler utvecklas i en organisation. 

Dessa regler av institutionell karaktär antas ge effekter på organisationens struktur eftersom 

organisationen anpassar sig till de krav reglerna medför. De institutionella kraven uppkommer bland 

annat i organisationens omgivning, exempelvis i lagstiftningen eller opinionen (Grape, Blom & 

Johansson, 2006).  

 Domänteorin för socialt arbete i offentliga organisationer är en vidareutveckling av den domänteori 

som Kouzes och Mico (1979) föreslog, men anpassad efter svenska förhållanden. Innan Morén med 

fleras (2014) bidrag diskuteras kommer en redogörelse för centrala aspekter ur Kouzes och Micos 

modell. Domänteorin som lanserades av Kouzes och Mico (1979) var menad att öka förståelsen för 

hur människobehandlande byråkratiska organisationer, så som välfärdsinstitutionerna, utvecklas och 

fungerar. Domänteorin identifierade tre distinkta områden i människobehandlande organisationer som 

hade unika kännetecken och uppgifter men att domänerna också var ömsesidigt beroende av varandra. 

Områdena som identifierades var ”The Policy Domain” (politisk domän), ”The Management Domain” 

(förvaltningsdomän) och ”The Service Domain” (professionsutövningsdomän).  

 Den politiska domänen refererar till den del av samhället som utgörs av folkvalda representanter 

och har till uppgift att formulera och förmedla styrningsdokument, politiska beslut och direktiv. Den 

politiska domänen kännetecknas av strävan efter rättvisa och opartiskhet. Förvaltningsdomänen antas 

ha inspirerats av organisationer av industriell karaktär och kännetecknas av en strävan efter 
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rationalisering och effektivitet. Den är hierarkiskt styrd och betonar vikten av kontroll över sitt 

domänområde. Domänen har utvecklat mekanismer för att effektivt kunna utnyttja de resurser som 

förvaltningen har till sitt förfogande för att nå de uppsatta mål och direktiv som den lyder under. En 

central del blir att följa regler och riktlinjer, som är formulerade av den politiska domänen. 

Professionsutövningsdomänen refererar till de aktörer som i sitt arbete ser som sin uppgift att på bästa 

sätt möta de behov och krav klienterna har. De kännetecknas av krav på kvalitet och självständighet. 

Domänen har utvecklat strategier för att på bästa sätt kunna möta de kvalitetskrav som finns för och 

hos dess klienter, där ett oinskränkt handlingsutrymme blir ett viktigt instrument.  

Vidare menar Kouzes och Mico (1979) att domänerna drivs av interna normer som inte är förenliga 

med de övriga domänernas, vilket genererar ständiga domänkonflikter. Varje domän uppfyller dock en 

viktig och legitim roll i det demokratiska samhället. Aktörerna i de olika domänerna inhämtar 

information för att på bästa sätt utöva sitt arbete i organisationen. Aktörerna har en tendens att 

ignorera information som inte stämmer överens med domänens roll och ta till sig den information som 

stämmer överens med domänens roll och målsättning. Informationsinhämtningen är således mycket 

selektiv och ändamålsstyrd. Beteenden som anses vara lämpliga i en domän kan ses som helt 

oacceptabla i en annan. En domäns lösning kan lätt bli en annan domäns problem. Enligt domänteorin 

finns det en ständig spänning och en rädsla för att mista kontroll och makt domänerna emellan. Varje 

domän har förmågan att fatta beslut som påverkar övriga domäners, vilket leder till att varje domän 

strävar efter att bibehålla sin egen självständighet och makt i systemet. Varje domän strider för sin 

egen existens och stabilitet (ibid).  

Moren med flera (2014) har visat på hur domänteorin kan användas för att förstå utformningen av 

den svenska socialtjänsten. De menar att den offentliga organisationen för socialt arbete i Sverige 

karaktäriseras av att det finns en politiskt styrd del, exempelvis socialnämnd, som svarar för en 

övergripande styrning av verksamheten och har till uppgift att implementera den enligt lag bestämda 

uppgiften att hjälpa utsatta människor. Förvaltningsdomänens uppgift är att bistå med en struktur som 

möjliggör att de politiska besluten efterföljs effektivt. Professionsdomänen har till uppgift att med 

vetenskap och beprövad erfarenhet genomföra de insatser som förbättrar livssituationen för utsatta 

människor. Dessa tre domäner betraktas som skilda domäner i socialt arbete, domänerna utövar dock 

en konstant och ömsesidig påverkan på varandra. Dessa domäner villkoras av en övergripande 

struktur, de institutionella villkorens domän. Socialarbetarens professionsutövning är villkorad av och 

definierad i förhållandet till förvaltnings- och politik-domänen, men även av den institutionella 

styrningen i samhället. På den lokala nivån styrs socialarbetaren av mål, direktiv och regler som 

formulerats i politikens och förvaltningens domäner. Dessa regler är vanligen konkreta och 

handgripliga och således lätta att förhålla sig till antingen genom att acceptera eller genom att försöka 

förändra dem.  

Morén med flera (2014) menar dock att socialarbetaren även styrs genom en ständigt pågående 

inverkan från omvärlden. Detta föreslås vara en ny domän, de institutionella villkorens domän. Denna 
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domän grundar sig dels i formella strukturer och centrala institutioner och dels på idéer om hur 

välfärden ska organiseras. Idéerna i samhället tas upp av de centrala institutionerna som sprider och 

legitimerar dem till en lokalnivå. Dessa idéer är inte statiska utan förändras över tid, där den 

nuvarande tidens dominerande idéer och ideal om hur socialt arbete ska utformas och styras 

förespråkas. Till exempel är socialtjänsten styrd av en övergripande statlig styrning genom lagstiftning 

och riktlinjer men även genom den rådande opinionen och samhällets normer, vilket påverkar och 

inverkar på socialtjänstens arbete. Inspiration och nya idéer hämtas även från den internationella 

arenan. Inom de institutionella villkorens domän finns idéer om hur socialt arbete ska bedrivas vilket 

resulterar i, uttalade eller outtalade, förväntningar på hur socialarbetaren ska bedriva sitt arbete och 

förväntningarna strävas efter att uppföljas (ibid).  

5.2 Gräsrotsbyråkrati 

Lipsky (2010) har utvecklat en teori om hur vissa verksamheter, exempelvis socialtjänsten, inte kan 

detaljstyras till fullo. Verksamheterna som ofta finns inom den offentliga sektorn har tjänstemän som 

innehar ett visst handlingsutrymme. Handlingsutrymmet innebär att vissa beslut och bedömningar 

måste göras efter tjänstemännens personliga omdöme, och som ger en direkt påverkan på klienterna. 

Dessa tjänstemän benämns som gräsrotsbyråkrater och har vanligen getts definitionen: tjänstemän som 

i sitt dagliga arbete har en direkt kontakt med medborgarna. Lipsky förtydligar i sitt förord till en 

senare upplaga att gräsrotsbyråkraten snarare bör förstås som en tjänsteman inom den offentliga 

sektorn som interagerar med medborgarna och har en myndighetsutövande arbetsuppgift. 

Myndighetsutövningen anses vara grundad på en viss godtycklighet.  

Gräsrotsbyråkraten ska tillgodose klientens individuella behov, samtidigt som den är ålagd att följa 

aktuella regelverk och riktlinjer. Gräsrotsbyråkraten kan således sägas sitta på två stolar där den dels 

måste beakta klientens välbefinnande och dels beakta organisationens krav och förväntningar. 

Tjänstemännen fattar beslut som påverkar medborgarnas liv och deras framtida möjligheter. 

Handlingsutrymmet möjliggör att bedömningar kan ske på olikartade sätt, något som ses som en 

nödvändighet för att hänsyn ska kunna tas till en komplex problembild. Gräsrotsbyråkraten behandlar 

stora mängder ärenden och klienter, vilket kan påverka handläggningens och bedömningarnas kvalitet 

negativt. Den höga arbetsbelastningen i kombination med tidsbrist tenderar leda till att bedömningarna 

till stor del standardiseras. Standardiseringen innebär att det inte finns möjlighet att ta hänsyn till hela 

individens komplexa problembild, varpå situationen förenklas och bedömningarna görs på mer eller 

mindre rutinartat sätt. Individernas komplexa problembilder tenderar att reduceras till stereotypa 

klientgrupper eller klientkategorier. Många liknande bedömningar skapar en självuppfyllande profetia 

där organisationens definition och förhållningssätt till en viss kategori eller grupp människor 

cementeras. Klienternas problembild bör inte standardiseras eftersom varje klients problem är 

individuellt. Behandlingen av klienterna kan inte enbart styras av instruktioner och regleringar, utan 

gräsrotsbyråkraten måste vara sensitiv och flexibel i hanteringen av desamma.  
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Utmärkande för gräsrotsbyråkraten är att den ska ta snabba beslut som grundar sig på en mycket 

komplex problembild, men att tillräcklig information ofta inte finns att tillgå. Bedömningarna som 

görs om den enskilda ska idealt vara rättvisande, men har i realiteten lätt för att bli stereotypa och 

snedvridna. Vilket kan leda till att vissa indikatorer får en avgörande betydelse. Klienter kategoriseras 

ofta på ett sätt som passar den byråkratiska organisationen (Lipsky, 2010), exempelvis kan klienter 

delas upp i förändringsovilliga och motiverade. Gräsrotsbyråkraten anses ofta vara lojal mot den 

organisation de arbetar under och har svårt att gå emot organisationens krav på hur arbetet ska 

bedrivas. Det kan dock leda till en konflikt då tjänstemannens ideal om vad som är ett gott arbete, inte 

stämmer överens med de förutsättningar och den struktur som finns inom organisationen. För att 

hantera den konflikten anses tjänstemannen ofta sänka sina egna ideal för att bättre passa den 

organisatoriska verkligheten. En konsekvens kan bli att gräsrotsbyråkraten inte strävar efter att utföra 

sitt arbete perfekt eller att den inte behöver arbeta på det sätt som den har i uppdrag att göra. Snarare 

kan vikten av att utföra ett funktionellt och lämpligt arbete komma att betonas. Med motiveringen att 

det på grund av arbetets natur inte är möjligt att få ideala resultat eftersom uppgiften i sig själv ses som 

en omöjlighet och där gräsrotsbyråkraten gör det bästa den kan med de förutsättningar den har. För att 

hantera konfliktsituationen tenderar även gräsrotsbyråkraten att uppmärksamma den information som 

stämmer överens med dennes personliga ideal och preferenser (ibid). 
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6. Resultat 
I följande avsnitt redovisas resultatet från de intervjuer som har genomförts, centrala och intressanta 

aspekter som relaterar till studiens syfte har valts ut och tematiserats.  

6.1 Tema 1: Uppfattningar och personliga övertygelser om LVM  

6.1.1 Möjligheter och hinder med LVM 

Av intervjupersonernas svar kan det utläsas att det finns olika uppfattningar om vad LVM kan leda till, 

där den ena sidan ställde sig något mer positiv till möjligheterna med LVM och den andra sidan ansåg 

att lagstiftningens möjligheter att hjälpa en individ att förändra sitt liv var väldigt begränsade. Dock 

bör det tilläggas att det inte gick att uttyda några vattentäta skott mellan hållningarna till LVM, utan 

respondenterna utryckte en väldig ambivalens till lagstiftningens möjligheter. Respondent två och tre 

var något mer positiva till lagstiftningens möjligheter än respondent fyra och respondent ett var mest 

kritisk. De som hade en något mer positiv hållning till LVM ansåg att den kunde användas till att 

motivera en person att själv vilja förändra sitt liv, det kunde handla om att en person fick möjligheten 

att nyktra till och på så sätt få en möjlighet att komma i kontakt med sina känslor och tankar och själv 

komma fram till att det liv den tidigare levt inte var önskvärt. När så sker kan ett resultat bli att den 

missbrukande individen får sig en ordentlig och ofta effektfull tankeställare. ”Det kan vara ett sätt att visa 

att missbruket är jätteallvarligt och att det är en jätteallvarlig situation och att personen behöver skärpa till 

sig….” (Respondent 3). Grunden i allt förändringsarbete ansågs dock bygga på frivillighet och 

delaktighet, men att förändring var möjligt och något som var viktigt att våga och orka tro på i yrket 

som socialarbetare. Det ansågs vara fullt möjligt att bygga allians och skapa ett förtroendekapital för 

och hos en klient, även i de fall där LVM var aktuellt, om socialtjänsten lyckades förmedla att det var 

för klientens bästa. Respondent två förklarade att LVM kunde ses som ett verktyg att använda sig av 

där konsekvensen blir att samhället säger att missbruket är av den arten att det är alldeles för allvarligt.  

 
Om man går in med fingertoppskänsla och etikkänsla i det hela så att det inte handlar om att straffa en 
person så tycker jag det är en högst vettig åtgärd i vissa individers ärenden…. Ett sätt att säga att det 
finns ett stopp och en gräns, personen får inte fortsätta göra sig illa. (Respondent 2). 

 
De respondenter som utryckte en mer kritisk hållning till LVMs möjligheter belyste de etiska 

konsekvenserna av att samhället frihetsberövar människor som inte har begått något brott, och således 

bör lagen tillämpas sparsamt och välgrundat. ”Den största kritiken mot LVM är det här med att det är ett 

väldigt stort ingrepp i en människas liv. Det är ju ett väldigt stort och svårt ingrepp att bli inlåst utan att ha begått 

något brott” (Respondent 1). Respondent ett utmärkte sig gentemot övriga då han/hon ansåg att 

lagstiftningen inte var fungerande överhuvudtaget och egentligen borde avskaffas. Respondent ett:s 

personliga övertygelse var att det inte är möjligt att tvinga fram förändringar och de resultat som 

uppnås under LVM-vården inte står i paritet med de integritetsintrång som tvånget innebär för den 

enskilde. 
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Jag tycker inte att det är en fungerande lagstiftning alls. Jag tror helt enkelt inte på det här med att låsa 
in folk i sex månader. Som jag sa innan kan man inte tvinga folk till en förändring…. Jag tror helt 
enkelt inte på den. Och det är grundat på den erfarenhet jag har. Den tycker jag faktiskt inte är så 
mycket att ha. (Respondent 1).  

 
Gemensamt för samtliga respondenter var att de ansåg att det är väldigt svårt, och i vissa fall en 

omöjlighet, att tvinga en person som inte vill sluta missbruka att missbruka. LVM ansågs finnas till för 

att se till att ingen människa får dö till följd av sitt missbruk och att socialtjänsten har i uppdrag att se 

till att det inte inträffar. ”Men sen är de så att vi ska rädda liv, det är ju det som det handlar om, eller rädda 

andras liv om klienten är farlig.” (Respondent 4). Syftet med LVM utkristalliserades hos samtliga som ett 

livräddande alternativt en livsförlängande åtgärd.   

 
 Men sen finns ju dessa sorgliga ärenden där det inte finns någon förändringsförmåga alls oavsett hur  

många månader vi håller dem inlåsta. Och då handlar det om att förlänga livet på dem. Lite bryskt sagt. 
Men vi räddar dem ju! (Respondent 2). 

 

6.1.2 LVM-vården  

Samtliga respondenter problematiserade att LVM-vården, utifrån de tillfrågades erfarenheter, i stort 

sett aldrig gett en positiv effekt för klienten. Utan de flesta missbrukare ansågs vänta ut tiden för att 

sen komma tillbaka till sin vanliga miljö och återuppta missbruket på samma sätt som innan LVM-

tiden. Flera respondenter uttryckte att LVM inte leder till ett nyktert liv, just eftersom personen inte 

själv har valt sin situation. Något som kan ses som ett utryck för att tvångsvårdens behandlande och 

vårdande ambition kritiserades starkt.  

 
Men sen är de så att LVM-vård leder ju aldrig till ett nyktert liv eller aldrig ska jag inte säga men, den 
leder mycket sällan till ett nyktert liv. Oftast kommer de tillbaka och lever sitt liv som innan LVM-tiden 
och fortsätter med samma vanor. De här personerna är ju så långt ner i skiten så de kan inte ta sig upp 
igen. (Respondent 4). 

 
Ett övergripande resultat är att samtliga tillfrågade ansåg att det idag finns en allmän opinion för att 

LVM är svaret och räddningen på alla missbruksrelaterade problem, där alla missbrukare ska låsas in 

och hållas borta från övriga samhällsmedborgare, något de ställde sig starkt kritiska till. Flera 

problematiserade kring vilka effekter en inlåsningstrend skulle leda till och om gränserna för vem som 

är eller borde bli aktuell enligt LVM i sådant fall skulle förskjutas. Flera tog upp att de önskade en 

motkraft som kunde visa på vad som går att uppnå med frivilliga insatser istället.  

 
Det blir konstigt när man tror att LVM-vården är lösningen på allt. Det är inte räddningen för alla 
människor. För det som är otäckt är att personer kan dö även om de är i behandling eller på LVM-vård. 
Det är så himla svårt att hjälpa dessa människor. Ett huvudfokus måste vara hur vi ska hjälpa och få 
människor att själva vilja förändras, men de är inte en enkel uppgift. (Respondent 3). 

 

6.1.3 Sammanfattning 

Resultatet visar att det råder en ambivalent hållning till vad lagstiftningen kan generera för effekter 
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och vilka möjligheter som finns med lagstiftningen. Tvånget sågs som ett hinder för ett 

förändringsarbete eftersom personen inte själv valt sin situation och de ansågs svårt att tvinga 

människor att genomgå en förändring. Samtidigt lyfts tvånget fram som en möjlighet för att få 

människor att i påtvingad nykterhet själva komma fram till att de behöver förändra sitt liv. LVM sågs 

främst som en akutåtgärd i syfte att hålla en människa vid liv och kortsiktiga positiva effekter 

betonades. Respondenternas uppfattningar skiljde sig åt där kontrasterande uppfattningar var att LVM 

inte kan ses som annat än en livsuppehållande åtgärd respektive att tvånget lyfts fram som en 

möjlighet att tvinga fram en effektfull tankeställare hos missbrukaren och där samhället genom 

tvångsbeslutet utövar en verkningsfull makt genom att visa att de uppvisade beteendet inte är 

acceptabelt. Resultatet visar även att vårdtiden ansågs vara för lång och där ett kortare 

omhändertagande förespråkades.  

6.2 Tema 2: Handläggning av LVM-ärenden 

6.2.1 Utvärdering av det egna arbetet   

Samtliga respondenter uppger initialt att de anser att det inte är problematiskt att arbeta med 

lagstiftningen. Den ses som en naturlig del i arbetet, som inte har lett till speciellt mycket eftertanke 

huruvida den är lätt eller svårarbetad.  

 
Jag tycker inte att den är svår att arbeta med, men jag har jobbat ganska länge med det här. Jag har inte 
riktigt reflekterat över hur svårt de kan vara för att LVM är ju en del av allt annat. (Respondent 3).  

 
Samtidigt uppvisas en väldig ambivalent hållning kring hur lagstiftningen är att arbeta med. Å ena 

sidan lyfts den fram som en del i arbetet och där personens erfarenhetsbaserade kompetens är nyckeln 

och att man ska våga tro på sin egen känsla vid bedömningarna. Samtidigt sågs bedömningarna som 

väldigt svåra och tunga att genomföra.  

 
Det är stora och svåra bedömningar man måste göra, men mitt grundtänk att vi har en kunskap och en 
erfarenhet och vi har många ärenden per år. Det går ju bra för många, sen går de mindre bra för vissa. 
Det beror ju på vilka glasögon man vill sätta på sig. Det är klart att det finns en hög dödlighet och ett 
stort elände. Men man måste våga ha en känsla för det här också! (Respondent 2). 

 
De ansågs inte finnas varken facit eller några korrekta eller felaktiga bedömningar vid LVM-ärenden. 

”Att arbeta med LVM är en väldigt delikat arbetsuppgift, för man vet ju… Det finns inga rätt eller fel”. 

(Respondent 1). Hos samtliga framträder dock en osäkerhet över huruvida deras tidigare beslut och 

bedömningar varit korrekt grundade. Samtliga deltagare har egen erfarenhet av att ha avslutat 

utredning, och att den aktuella personen tätt därpå avlidit till följd av sitt missbruk. När en sådan 

händelse inträffar skapar det en osäkerhet, känsla av skuld och en självrannsakan hos respondenterna 

huruvida bedömningarna varit korrekta eller inte samt vad som hade inträffat om de gjort en motsatt 

bedömning.  
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Vi hade ett fall där en person avled i en överdos och där vi hade avslutat en LVM utredning. Och det 
har jag funderat mycket på, hade det blivit annorlunda om vi hade gjort på något annat sätt? Om vi inte 
hade avslutat och istället ansökt om tvångsvård. Ja, du vet efter en sådan grej får man alla möjliga 
funderingar. (Respondent 1). 

 
En gemensam uppfattning var att Förvaltningsrätten alltid går på socialtjänstens linje. Enligt 

respondent fyra kan det ses som ett tecken på att stadsdelsnämnden/socialnämnden ansöker om vård 

enligt LVM för sällan eller att ansökan endast sker om det verkligen är så illa att de är säkra på att den 

kommer att gå igenom. LVM-arbetet sågs som väldigt energikrävande. ”För det är ju också så att det här 

LVM-arbetet suger energi och innebär ett väldigt akutarbete. Det är nästan som att vi har en blåljusverksamhet 

en akutmottagning. Vi ska springa fort och allt ska göras fort.” (Respondent 2).   

6.2.2 Tillämpning  

Samtliga respondenter uppger att de behandlar en otrolig eller enorm mängd LVM-anmälningar varje 

år inom sina respektive enheter. För vissa anses det vara en ökande trend medan för andra är 

anmälningsnivån stabil över tid. Respondent två beskriver att de ofta utreder och ansöker om LVM, 

medan respondent fyra beskriver att de mer sällan arbetar med lagstiftningen och att de mycket sällan 

har klienter på LVM-vård. Respondent tre menar att det kan vara fruktbart att inleda en utredning 

enligt LVM för de klienter där osäkerhet föreligger om klientens tillstånd och hälsa och på så sätt 

skaffa mer information om densamme även om det inte är aktuellt med LVM-vård. Detta ansågs vara 

möjligt eftersom en utredning inte behöver mynna ut i en ansökan om vård enligt LVM.  

 
… Jag tänker att inleda en LVM-utredning inte behöver vara samma sak som att man går hela vägen, 
utan är man tveksam och känner sig lite osäker kan det ibland vara bra att öppna en utredning, eftersom 
vi har fått en anmälan som ofta är allvarlig. (Respondent 3).  

 
Respondent tre förklarar vidare att LVM kan användas till att få en bättre bild av en klient, eftersom 

om en klient inte vill ha hjälp blir socialtjänsten bakbunden med socialtjänstlagen medans vid LVM 

finns inget krav på att personen måste samtycka till att utredas. Vilket kan leda till att socialtjänsten 

får kontakt med personen.  

 
Att ha inlett en utredning gör ju att man har en möjlighet att försöka lite mer. För när man jobbar med 
SoL och personen inte vill ha hjälp så får vi inte inleda en utredning. LVM-lagen kan då vara ett sätt. 
För då får vi ju begära in läkarintyg, journaler och vi får prata med beroendevården. Vi kan utreda lite 
mera, och på så vis kan LVM vara behjälplig även om det inte blir LVM vård. Många gånger leder det 
till att vi får kontakt med personer som har de väldigt svårt och vi kan erbjuda dem 
öppenvårdsbehandlingar och sen kan vi efter det titta på behandlingshem eller stödboenden. 
(Respondent 3).   

 
Den omedelbara funktionen i lagstiftningen uppfattades som mycket verkningsfull, där en klient vid 

behov kan tvångsvårdas under en kortare tid på sjukhus för att sedan gå in i en frivillig behandling, 

och beviljas en insats som står i paritet med missbrukets allvarlighetsgrad.  

 
Ibland kan de vara att en person är inne i något destruktivt som man snabbt måste bryta för att få till en 
avgiftning. Och sen under den tiden får man till att personen säger ja till att åka till ett behandlingshem, 
och då kan man ha tagit ett omedelbart som sen inte leder till en vidare ansökan. (Respondent 2).  
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6.2.3 Tolkning av lagtext  

Att arbeta med LVM innebär att ett flertal bedömningar och ställningstagande måste genomföras. 

Resultatet visar att respondenterna hade svårt att verbalisera vilka omständigheter som ses som 

betydelsefulla att ta hänsyn till. En något avvaktande hållning intogs till att precisera vilka faktorer 

eller signaler som var av vikt vid bedömningar av de olika kriterierna för LVM. Vad som blev tydligt 

var att ett aktualiserande enligt LVM snarare grundade sig på en samlad helhetsbedömning och ett 

helhetsintryck av klienterna. ”Det är ju en helhetsbedömning man gör tänker jag, fast där den springande 

punkten är ju egentligen om de är möjligt att få till något frivilligt.” (Respondent 2).  I lagstiftningen har 

frivilligheten en central och helt avgörande roll, vilket återfinns i respondenternas beskrivningar. Hos 

respondent ett beskrivs frivilligheten som något som alltid prövas och att den prövas några gånger 

innan den kan anses vara uttömd. I andra fall däribland hos respondent två beskrivs en mer restriktiv 

hållning, om samtycket verkar vara trovärdigt och hur många chanser klienten ska få på sig att visa att 

den klarar av det som krävs av honom/henne. Respondent ett förklarar att om det finns något, minsta 

lilla, som tyder på att frivillighet kan uppnås med en insats så försöker socialtjänsten i princip alltid att 

ordna den insatsen istället, för att se om de är möjligt att lyckas med drogfrihet via en frivillig väg 

istället. Den önskade insatsen sågs som en språngbräda till att utveckla och få med klienten på andra 

kvalificerade insatser.  

 
Finns det minsta tråd att dra i för att försöka motivera någon, om någon säger att det där skulle jag 
kunna tänka mig, så försöker vi haka på det. Sen försöker vi spinna vidare på den tråden och försöker få 
till den insatsen. (Respondent 1). 

 
Vår viktigaste bedömning är ju om det går att få fram något frivilligt. Vi kan konstatera att personen har 
ett fortgående missbruk, och att han/hon utsätter sin hälsa och ibland sina anhöriga för stora faror och 
risker. Men vill personen något om den säger ja till någonting som vi kan hjälpa till med, så försöker vi 
i princip alltid att hjälpa till med det. Men sen kan vi ha gjort det ett par gånger och se att det inte 
fungerar. Personen kanske avbryter behandlingen efter några dagar varje gång, och då håller ju inte 
samtycket. Men vi provar ganska mycket innan LVM. Det är min bedömning. (Respondent 1).   

 
Intervjuerna visade att frivilligheten kunde komma in i olika delar av LVM-processen och många 

LVM-ärenden gjordes om till ärenden enligt socialtjänstlagen då klienten gått med på att medverka i 

en insats/behandling. ”Frivilligheten kommer in i alla led, om vi har bestämt oss för att inleda en LVM och så 

säger personen att den vill någonstans frivilligt. Och att vi känner att vi kan tro på det, då går vi den vägen 

istället!” (Respondent 4). En annan aspekt som nämndes som problematisk var att vissa klienter 

samtycker till en insats som inte känns adekvat eller att klienten inte upplevs som trovärdig i sitt 

samtycke eller att personen samtyckt till något den inte har förmågan till.  

 
Det finns ju dem som är bra på att säga att de vill till något frivilligt, men det måste alltid vara grundat 
på att vi tror att de verkligen vill och menar det… För det ska ju vara en frivillig behandling, det räcker 
inte med att personen samtycker till ett stödboende eller liknande. Utan det ska vara en passande 
behandling. (Respondent 4).  

 
Ibland kunde situationer även uppstå där det inte ens ansågs vara möjligt att pröva frivilligheten, något 

samtliga respondenter tog upp. 
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Jag tror inte att det måste vara en spikrak väg, men är det så att en person har ett så allvarligt destruktivt 
missbruk som gör att man inte ens vågar pröva frivilligheten, är det ett skäl för att gå vidare med LVM-
ansökan. Men man måste alltid fråga om frivilligheten, och ibland kan personer gå med på insatser. 
Men om vi känner att insatsen inte räcker eftersom personen har ett allvarligt heroinmissbruk eller 
dricker så pass mycket att det finns risk för störtblödningar i halsen. Då får vi ju kanske anse att 
personen har viljan men inte förmågan, och det skriver vi i vår ansökan till Förvaltningsrätten.  
(Respondent 3). 

 
Centralt för samtliga är att hänsyn och respekt alltid bör tas till vad klienten själv säger och vill och 

många gånger provar socialtjänsten sig fram till vad klienten förmår. När en klient aktualiseras enligt 

LVM tas hänsyn till missbrukets allvarlighetsgrad. Samtliga respondenter nämnde ett destruktivt 

missbruk, men att det är problematiskt att dra gränsen för vad som är ett destruktivt missbruk och vad 

som inte bör anses som det eftersom allt missbruk innebär stora hälsorisker. Ett destruktivt missbruk 

förklaras vara om de inträffar flera överdoser, upprepade suicidförsök, allvarliga sjukdomstillstånd 

som levercirros och/eller att det blir störtblödningar från munnen. Av resultatet framkommer att det 

finns en konsensus kring vad ett destruktivt missbruk är och vad det innebär för klienten. Respondent 

tre förklarar att det ofta handlar om väldigt socialt utsatta människor som är hemlösa och/eller lider av 

en samsjuklighet. Respondent fyra lyfter fram att åldern har en viss betydelse, där unga missbrukare 

bedöms hårdare än äldre.  

 
Men sen är det ju så att om man är ung, då ska man bedöma det som att skadorna är allvarligare. Det 
blir allvarligare om man är ung. Eller om man är ung och bostadslös så är det extra allvarligt. Så man 
måste ju också titta på sådant. Om du är 57 och har samma symptom som den som är 25 år, så är den 
som är 25 som kommer in eller är i fråga för LVM, snarare än den som är 57. (Respondent 4).  

 
Vid bedömningen om en klient har ett fortgående missbruk uppvisas olika bedömningsgrunder. 

Respondent tre menar att injektionsmissbruk kan ses som ett kriterium för LVM, respondent ett menar 

att så inte är fallet utan hänsyn tas till om klienten injicerar på extremt farliga ställen exempelvis i 

halsen. Respondent fyra menar att injektionsmissbruk i kombination med HIV och/eller hepatit ses 

som extra allvarligt. Att klienten har färska sprutmärken i kombination med ärrvävnad från gamla 

sprutmärken ansågs som ett säkert tecken på att missbruket var fortgående. Vilken information som 

kommer in till socialtjänsten var också något som påverkar bedömningen om missbruket var 

fortgående, liksom den bakgrundsinformation som fanns om vederbörande. Missbruket ska ha varit 

pågående varje dag och somliga tog hänsyn till vilken drog som användes, respondent tre ansåg att 

heroin hade en särställning i allvarlighetsgrad. Ett allvarligt destruktivt missbruk ansågs oavkortat leda 

till allvarliga fysiska skador och för att LVM ska vara tillämpbar måste även skadorna vara nyligen 

tillkomna. ”Det ska ju vara ett färskt missbruk, ett fortgående missbruk och då ska skadorna också vara färska. 

Du kan ju inte ha en fräsch kropp om du har ett fortgående missbruk.” (Respondent 4). Och här kommer det 

mest överensstämmande och mest kommenterande resultatet in, samtliga respondenter menar att 

läkarnas bedömningar var helt avgörande för om LVM kunde anses vara tillämpar och det var en av de 

svåraste uppgifterna vid LVM-handläggningen ”För de är ju de fysiska skadorna som är avgörande.” 

(Respondent 3). De ansågs som väldigt svårt att göra den medicinska bedömningen som krävdes, varför 
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läkarintyget fick en avgörande roll om det blev en LVM situation eller inte. ”Det är ju läkarnas 

bedömningar som vi går mycket på naturligtvis och man måste ju ha ett läkarintyg när man ansöker om LVM.” 

(Respondent 1).   

6.2.4 Sammanfattning 

Resultatet visar att det är svårt att tolka lagstiftningen och således svårt att följa och arbeta med 

lagstiftningen. Det upplevs som en tung och komplicerad arbetsuppgift som ålagts respondenterna. 

Vidare har samtliga respondenter erfarenheter av att ha fattat beslut om att inte gå vidare med LVM-

ärendet och klienten tätt därpå avlidit, något som skapar en osäkerhet om beslutet varit korrekt grundat 

eller inte. Samtidigt lyfts det fram att det inte finns några rätt eller fel vid dessa beslut och att det inte 

är fruktbart att vara efterklok. Resultatet visar också att det är svårt att precisera vilka omständigheter 

som anses vara betydelsefulla vid olika bedömningar i LVM-processen. Något som kan tolkas som en 

försiktighet med att förmedla hur den aktuella enheten resonerar. Vidare visar resultatet att olika 

enheter använder sig av något olika bedömningsgrunder vid LVM-ärenden, där frivilligheten kan antas 

prövas olika mycket på respondenternas respektive enheter. Vad som bedömdes som ett fortgående 

missbruk varierar också. Framträdande i resultatet var att den fysiska hälsan fick en avgörande roll i 

jämförelse med övriga rekvisit vid LVM-beslut.  

6.3. Tema 3: Aktuella svårigheter  

6.3.1 Anmälningar  

Av intervjuerna kan det utläsas att en aspekt som försvårar LVM-arbetet är att läkarintygen och LVM-

anmälningarna som kommer från sjukvården varierar väldigt mycket i kvalité. Samtliga respondenter 

tar upp att många läkare inte skriver tillräckligt med information eller skriver överflödig information 

som inte bedöms vara relevant i sammanhanget. Detta kan tänkas ge konsekvenser eftersom läkarnas 

bedömningar ofta blir väldigt avgörande för om utredning ska startas eller om utredning mynnar ut i 

ansökan om LVM. Respondenterna påtalar att läkarna ofta inte har den kompetens och den kunskap 

om vad som förutsätts för en åtgärd enligt LVM. En annan aspekt som lyfts fram av respondent två 

och fyra är att de ofta är väldigt svårt att tyda anmälningarna/intygen, eftersom många läkare skriver 

med oförståelig handstil och använder sig av medicinska termer som inte går att förstå för en person 

som inte är medicinskt utbildad. Socialtjänsten får då begära in ett nytt intyg och precisera att intyget 

måste vara förståeligt för en individ som inte kan den medicinska terminologin.  

 
LVM anmälningarna kan se jätteolika ut, det är beroende på vem som skriver dem. Det är en väldig 
rulljans på läkare nuförtiden. De arbetar inte speciellt länge och de finns inte ett stabilt och kulturellt 
sätt att skriva anmälningar på. De är ett nytt sätt hela tiden. Sen skriver en del för hand och det är 
omöjligt att läsa vad det står. Eller så skriver de jättemycket medicinska termer, som inte går att förstå. 
Och det ska vi inte behöva tycker jag. Det brukar jag säga till mina medarbetare. Det är inte vårt 
uppdrag att behöva kunna dessa termer. Utan lyft luren ring läkaren och be han/hon att formulera om 
anmälan på ett sätt så att en vanlig hederlig människa kan förstå den. För det ska vi få vara, det ska inte 
krävas något annat av oss. (Respondent 2).  
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Detta leder till att socialtjänsten inte kan agera lika snabbt som de ibland behöver göra eftersom de 

måste vänta in ett nytt intyg, vilket kan tänkas vara en risk då LVM-arbetet tidigare beskrivits som en 

akutåtgärd och där det ibland handlar om att agera inom några timmar. Läkarna beskrivs ofta blanda 

ihop LVM med den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen, LPT, där det är ansvarig läkare som gör 

bedömningen och fattar beslut om inläggning. Detta genererar ibland en konfliktsituation mellan 

läkarkåren och socialtjänsten, och att läkarna ringer och frågar varför inte ett LVM-omhändertagande 

tagits när de skrivit intyg på att klienten/patienten behöver tvångsvårdas. Respondenterna får förklara 

för läkarna hur lagstiftningen är uppbyggd och hur de enligt lag måste agera i den aktuella situationen. 

”Men sen är det ju så att jobba inom socialtjänsten innebär ändå att folk ringer och beställer saker hela tiden, är 

de inte tvångsomhändertagande av missbrukare så är de försörjningsstöd eller tvångsomhändertagande av barn.” 

(Respondent 1).  

6.3.2 Medicinskt kunskapsområde 

Syftet med LVM har tidigare utkristalliserats av respondenterna som en livräddande åtgärd. Samtliga 

respondenter ansåg som tidigare nämnts att de är svårt att göra den medicinska bedömning som 

krävdes av dem och att de inte uppfattades vara en arbetsuppgift som hörde socialtjänsten till. ”Det blir 

väldigt konstigt att vi ska sitta och göra medicinska bedömningar egentligen…Jag tror verkligen att LVM-

lagstiftningen behöver ändras så att läkarbedömningen inte ligger hos oss. Den medicinska bedömningen passar 

inte in hos socialtjänsten.” (Respondent 4). Samtliga respondenter ansåg att lagstiftningen borde göras om, 

och att sjukvården borde ta över ansvaret.  

 
Jag tycker att den hör mer hemma hos landstinget och under läkarnas ansvar. För det är väldigt märkligt 
att vi ska sitta och bedöma om liv och död. När det annars i samhället är inom sjukvården och att det 
annars är läkarna som gör det. Plötsligt är det vi som ska ha ett ansvar för det. Jag tycker inte att det är 
vår profession att hantera liv och död. (Respondent 2).  

 

LVM ansågs behöva göras om och bli mer lik LPT, där läkarna kan göra en omedelbar bedömning om 

patienten uppfyller kriterierna för tvångsvård utan inblandning av socialtjänsten. Den nuvarande 

strukturen ansågs leda till att klienter faller mellan stolarna mellan socialtjänsten och landstinget. 

Klienter som är i behov av vård beskrevs inte få inte den vården de behöver, eftersom det var svårt att 

fastställa vilken huvudman som skulle erbjuda personen vården och således även stå för kostnaden av 

densamma. Landstinget ansågs ha mer resurser än vad socialtjänsten bedömdes ha. Samtliga 

respondenter ansåg att den nuvarande vårdtiden på sex månader var alldeles för lång och att ett 

förväntat resultat kunde uppnås betydligt tidigare. Respondent två ansåg att allt behandlingsansvar för 

missbruk borde förläggas inom landstinget. Respondent ett ansåg att enbart den omedelbara 

funktionen i lagstiftningen borde finnas kvar, i syfte att vid behov rädda liv och således beslutas av 

läkare och förläggas inom landstinget och att socialtjänsten enbart skulle arbeta med socialtjänstlagen 

och frivillighet och delaktighet.  
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I det här livshotande och akuta skeendet, om man leker med tanken att enbart den omedelbara 
funktionen skulle finnas kvar, så handlar ju det om att rädda liv. Och det gör ju sjukvården och det är 
sjukvårdens uppdrag. Så jag tycker att det skulle vara ganska naturligt om det låg där. (Respondent 1).   

 
Respondent tre ansåg att LVM borde bli en del av LPT, vilket skulle möjliggöra att läkare kunde ta 

beslut om kortare omhändertaganden av personer som var i direkt livsfara. Men att socialtjänsten bör 

ha kvar en del av ansvaret för tvångsvården eftersom det finns en hel del människor som far väldigt 

illa och som aldrig kommer i kontakt med sjukvården, men som socialtjänsten ser ute på härbärgen 

och ute på gatorna.  

 
Jag tror att de skulle vara bra om läkarna kunde ta ett kortare omhändertagande likt LPT, när det gäller 
människor som är väldigt illa fysiskt däran. Men sen tänker jag ändå, för jag tror om sjukvården tar över 
allt ansvar för LVM så tror jag att man missar personer som har en väldig social problematik och som 
inte tar sig fram i vården. Jag tror sjukvården har svårt att se dem och hitta dem. Men en kortare variant 
av LVM skulle vara bra om läkarna kunde ta, men att vi ändå har kvar en del av LVM. (Respondent 3).
  

6.3.3 Kommunernas budget  

En annan aspekt som inverkar på LVM-arbetet är hur mycket resurser som finns till förfogande. Två 

skilda uppfattningar framträder om hur budgetstyrda kommunerna är och vilka konsekvenser det 

genererar. För respondent ett sågs inte detta som ett hinder, de resurser som behövdes för att kunna 

erbjuda klienter kvalificerade insatser fanns att tillgå. Respondent fyra delade den uppfattningen, men 

menade att det säkerligen skulle bli bättre om det fanns mer pengar till förfogande och att de var 

väldigt budgetstyrda. ”Det är klart att det drar till i budget tarmen, när vi får en LVM-anmälan.” (Respondent 

4). Respondent två förklarade däremot att LVM-ärenden är väldigt kostsamma och tar mycket arbetstid 

från övriga uppgifter. Vidare beskrevs en arbetssituation där de ofta stod och knäade i det operativa 

arbetet, där många LVM ärenden ledde till att budgeten inte kunde hållas. Om utredningen utmynnar i 

LVM-vård kostar det en massa pengar för kommunen, men även om utredningen leder till ett 

samtycke om frivillig vård så krävs frivillig vård och det är också kostsamt. Vidare ansåg respondent 

två att det just vid LVM-ärenden finns en förståelse hos högre chefer och politiker för att mer pengar 

kan behövas eftersom lagen är tvingande för socialnämnderna/stadsdelsnämnderna.  

 
När de gäller ekonomin tycker jag att det är ganska lätt att förklara, när det går att härleda det till LVM. 
Det blir så övertydligt för den lagstiftningen kan vi inte ducka på. För SoL kan man hålla på och dribbla 
lite med, genom att säga att vi har öppenvård och ditten och datten. Men när det gäller LVM så måste vi 
följa lagstiftningen. Det är ett mer skarpt läge och det medför också kostnader. (Respondent 2).  

 
Respondent tre problematiserade den ekonomiska situationen och ansåg att det ständigt innebär att 

genomföra prioriteringar. De resurser som finns inom socialtjänsten får gå till de som är mest utsatta, 

och de som kan få hjälp på annat håll får hänvisas dit, exempelvis inom beroendevården. Budgeten får 

aldrig överskridas och det innebär att ständigt ha koll på vad som kan dras ned på.  
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Man får försöka titta på vad som finns och sen får man försöka använda den begränsade budgeten som 
vi har till de som inte har förmågan att ta till sig de här andra. Men jag skulle önska en större budget, 
men vi får försöka göra det bästa vi kan. Vi måste hela tiden ha planer för att hålla budgeten i balans. 
Men vissa saker kan vi inte styra över om de exempelvis kommer en allvarlig anmälan, då måste vi 
göra vissa saker och då kan en konsekvens bli att vi inte når balans i budget. Men då får vi spara ner på 
det som vi kan hitta alternativ till. Man får alltid kolla på vad man kan dra ned på. (Respondent 3).  

 

6.3.4 Sammanfattning 

Samarbetet mellan övriga samhällsinstanser är av resultatet att döma inte speciellt välfungerande. 

Socialtjänsten är beroende av att sjukvården anmäler oro om klienter, men den information som 

socialtjänsten får in är oftast inte speciellt tillfredställande eller ändamålsenlig. Resultatet visar att 

socialtjänsten anser att det är svårt att arbeta med LVM-lagstiftningen och respondenterna förespråkar 

att LVM integreras med LPT och således förläggs inom sjukvårdens ansvarsområde. Vidare ses 

kommunernas ansträngda ekonomiska situation som ett hinder i arbetet, där LVM-ärenden kan svälja 

en stor del av hela årets resterande budget.  

6.4 Resultat sammanfattning  

Resultatet visar att respondenterna uppvisar olika ståndpunkter avseende vad LVM kan leda till. Dessa 

kan härledas till skilda ideologiska argument gällande tvångsvårdens integritetsinskränkningar som 

ställs i relation till förväntat resultat. Av resultatet att döma avspeglas enheternas bild av vad LVM kan 

generera för effekter samt vilka möjligheter som anses finnas med lagstiftningen även i hur mycket 

den används vid respektive enhet. De med en negativ uppfattning utreder och ansöker mindre enligt 

LVM, och de med en mer positiv bild ansöker och utreder mer. Ett mellanläge mellan de båda ovan 

nämnda återfinns också i resultatet. Sammantaget tillskrivs frivilligheten en stor roll, och LVM 

används av samtliga som en sistahands åtgärd när SoL anses vara prövad och uttömd. LVM ses som 

en nödvändig livräddande insats. De tillfrågade visar på en övertygelse om att frivilliga lösningar alltid 

genererar bättre effekter, än vad tvångsvård kan åstadkomma. Gällande lagtolkning uppvisas en 

tveksamhet och oro huruvida tolkningen är korrekt eller inte hos respondenterna. En försiktighet 

och/eller svårighet att förklara vilka omständigheter och signaler som anses vara av vikt vid 

bedömningen uppvisas. Att arbeta med tvång aktualiserar en problematik som inte återfinns i övrig 

myndighetsutövning, och där det generellt sett är svårt att arbeta med lagtexten och dra gränser för om 

kriterier är uppfyllda eller ej. Bedömningsgrunderna för LVM och tolkningen av lagens rekvisit ser 

något olika ut hos de tillfrågade, vilket även kan ge skillnader i hur den tillämpas i den aktuella 

kommunen/stadsdelen. Dock bör de tilläggas att bedömningarna inte är väsensskilda från varandra 

utan ett släktskap i tolkning av kriterierna uppvisas. LVM föreslås behöva genomgå kraftiga 

förändringar för att bättre svara mot klienternas behov. Vårdtiden på sex månader kritiseras starkt och 

vårdtiden förslås minska avsevärt. LVMs syfte anses vara att rädda liv, något som anses vara 

sjukvårdens uppgift, vilket gör att landstinget föreslås som ny huvudman för LVM.  
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7. Analys  
I resultatredovisningen framträdde en bild av vilka faktorer som har en inverkan på hur LVM 

tillämpas i socialnämnder/stadsdelsnämnder. För att uppfylla studiens syfte, som var att förstå och 

problematisera detsamma tas avstamp i den tidigare forskning som redovisats i kapitel tre samt valda 

teorier som redovisats i kapitel fem. Resultatdelens huvudteman fungerar som utgångspunkt för 

analysen.  

7.1 Uppfattningar och personliga övertygelser om LVM  

I resultatredovisningen framkom att det att det inte fanns en konsensus om vad LVM kan åstadkomma 

för en klient. Respondenterna uppvisade även en stor ambivalens vad gäller lagstiftningens 

möjligheter att hjälpa en individ. LVM ansågs å ena sidan inte kunna leda till några egentliga resultat 

och å andra sidan som en nödvändighet för att kunna rädda liv. Ambivalensen skulle kunna förklaras 

med att det, de facto, inte finns några vetenskapliga belägg för att tvångsvård har en långsiktig positiv 

effekt på missbrukare. Ej heller att den leder till ett nyktrare liv annat än för stunden (Wild 2006., 

Wild et al., 2002., Klang et al., 2005). På ett sätt kan det förstås som att LVM till stor del inte används 

i dess egentliga syfte, att under tvång motivera till behandling, då syftet inte anses vara uppnåbart av 

respondenterna. Snarare används LVM till stor del som en akutåtgärd för att avhjälpa en nödsituation, 

och således ansågs LVM bäst lämpa sig som en akutlag i syfte att rädda liv och inte skapa motivation 

till behandling i likhet med vad Gustafsson (2001) beskrivit. Samtliga respondenter ansåg att deras 

tidigare erfarenhet visar att frivilliga insatser alltid är att föredra för att åstadkomma långsiktiga 

förändringar, något som även forskningen ställer sig bakom (Larsson Lindahl et al., 2010., Runqvist, 

2012). Praktiker och forskningen har alltså kommit till liknande slutsatser om vad tvångsvård kan 

åstadkomma. Tvångsvården är alltjämt omdebatterad och ifrågasatt, något som sannolikt har influerat 

respondenterna. Där den svenska tvångsvårdens säregenhet säkerligen ger respondenterna perspektiv 

på vårdtider och vilka kategorier av människor som omhändertas. Tvångsvård aktualiserar en etisk och 

ideologisk diskussion, där samhällets integritetsintrång hos den enskilda individen ställs mot 

samhällets uppgift att ta hand om utsatta människor. Lipsky (2010) menar att gräsrotsbyråkrater, i 

detta fall enhetschefer, gör en selektiv informationshämtning. Information som passar den enskildas 

preferenser och ideal uppmärksammas, medan opassande information ignoreras i högre grad. Till viss 

del kan detta förklara varför tjänstemännen lyfter fram exempel som styrker deras egna 

utgångspunkter. Resultatet visar att respondenterna har olika uppfattningar om vilken av dessa faktorer 

som bör tillskrivas mest betydelse. Några respondenter menade att integritetskränkningen som tvånget 

innebär är alldeles för stor, i förhållande till vad som kan förväntas komma ut ur tvångsvården. Andra 

respondenter ställde sig mer bakom samhällets skyddande uppdrag, och ansåg att tvånget även kan 

fungera som ett maktinstrument med förhoppningen om att individen ska kunna skyddas från sitt 

destruktiva leverne. Ett resultat som även Runqvist (2012) funnit hos sina informanter, där hot om 

LVM kunde användas för att få klienten att gå med på insatser eller åtgärder den annars ställde sig 
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negativ till.  

7.2 Handläggning av LVM-ärenden  

Samtliga undersökta enheter behandlade och tog ställning till en mängd ärenden per år där LVM var 

aktuellt. Empirin visar att respondenterna ansåg att det är svårt att arbeta med och följa lagstiftningen. 

Olika omständigheter för vad som ansågs vara av vikt att ta hänsyn till vid ett LVM-aktualiserande 

uppvisades hos respondenterna. Rekvisiten tolkades inte lika över de tillfrågade enheterna. 

Arbetssättet skilde sig även åt för hur mycket frivilligheten prövades innan en klient blev aktualiserad 

enligt LVM. Vilket stämmer väl överens med den kritik Gustafsson (2001) riktar mot tillämpningen av 

lagen. Sammantaget kan skillnaderna som uppvisats hos enheterna härledas till socialarbetarens 

handlingsutrymme, och utnyttjandet av detsamma. Med hjälp av Lipsky (2010) är det möjligt att 

försöka bringa en förståelse för hur skillnader uppkommer mellan enheter. Gräsrotsbyråkraten 

används vanligen som ett begrepp för tjänstemän som har en direktkontakt med medborgare. I 

föreliggande analys har Lipskys förord beaktats vilket innebär att enhetschefer även kan tolkas som en 

gräsrotsbyråkrat.  

 Empirin visar att socialtjänsten hanterar och bearbetar mängder med ärenden per år och att beslut 

ofta måste fattas inom korta tidsfrister. Detta kan leda till en mass-hantering av ärenden, något som 

Lipsky menar har en negativ inverkan på kvalitén i utförandet. Olika organisatoriska krav, exempelvis: 

hålla tidsram, ha många ärenden och att inte gå med budgetunderskott kan leda till problem för 

gräsrotsbyråkraten (i detta fall enhetschefer) att hantera ärendet på ett korrekt sätt. I enlighet med 

Lipskys teori kan enhetschefen tänkas ta hänsyn till två olika aspekter i arbetet, klienten och 

organisationen. Vidare kan det uppstå en konflikt mellan de båda kravspecifikationerna där emellan, 

som kan te sig omöjliga att förena. Lipsky menar att gräsrotbyråkraten sänker sina personliga ideal för 

att bättre passa organisationens. Vilket synliggörs i empirin genom att flera respondenter uttryckte att 

de upplever att de gör vad de kan göra med de förutsättningar som socialtjänsten har. 

Missbruksrelaterade dödsfall ses som sorgliga men inte som att socialtjänsten kunde ha agerat felaktigt 

vid en bedömning, något som kan förstås som ett sätt att hantera den konflikt Lipsky beskrivit. 

Konflikten leder till problem som på ett eller annat sätt måste lösas, och där en metod som 

gräsrotsbyråkraterna tenderar att använda sig av är att standardisera ärenden och att kollektivisera 

individuella omständigheter. Något som kan ses som en förklaring till att vissa ställningstaganden, 

exempelvis destruktivt missbruk, tolkades på samma sätt hos respondenterna. Eller att vissa klienter 

som tillskrevs vissa specifika egenskaper ofta beskrevs som mer eller mindre kroniska missbrukare. 

Respondenterna lade även stor vikt vid specifika indikatorer som sågs som signaler på att LVM kunde 

vara aktuellt eller att det skulle kunna fungera med en frivillig lösning enligt SoL. Vid vissa beskrivna 

indikatorer, exempelvis störtblödningar från halsen, fanns en överenstämmelse enheterna emellan. Vid 

vissa, exempelvis vad som var ett fortgående missbruk, angavs unika hänsynstaganden som var 

specifika för den tillfrågade. Detta kan vara exempel på hur individuella omständigheter inte 
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uppmärksammas utan klienten ses som en representant för en av respondenterna välkänd kategori. 

Vissa indikatorer lyfts även fram som mer betydelsefulla än andra. När gräsrotsbyråkraten är under 

stress finns tendenser enligt Lipsky till att förenkla relevanta omständigheter och i värsta fall 

stereotypisera klienterna. Injektionsmissbruk sågs som ytterst allvarligt av respondenterna, men där 

olika respondenter tog hänsyn till olika omständigheter exempelvis vart på kroppen personen 

injicerade. Detta kan förstås som en förenkling av en mycket komplex bild, och där vissa indikatorer 

godtyckligt ges avgörande betydelse. Indicierna skulle hypotetiskt kunna vara ganska lösryckta, men 

där en definition av dess allvarlighetsgrad redan kommit till stånd och ställningstagandet om LVM i 

det fallet blivit kutym i verksamheten. Att det med andra ord blivit en arbetsplatsspecifik norm för hur 

ett visst beteende ska bedömas. Vilket även kan härledas till de vaga definitionerna i LVM 

(Gustafsson, 2001). Lipsky (2010) menar att i de verksamheter som gräsrotsbyråkraten verkar i är det 

en omöjlighet att detaljstyra verksamheten till fullo, eftersom människorna som är i behov av 

verksamheten är för komplexa. Av den anledningen ses det som en nödvändighet att bedömningarna 

ska kunna göras på olika sätt, för att klientens individuella behov ska tillgodoses. Det måste således 

finnas utrymme för flexibilitet och lyhördhet i det specifika fallet. Något som uppvisades vid den 

helhetsbedömning som respondenterna genomförde och ansåg vara värdefull vid bedömning i LVM-

ärenden. Vilket gör att LVM ställningstaganden inte kan standardiseras och på förhand definieras fullt 

ut. Något som heller inte ansågs vara eftersträvansvärt hos de tillfrågade utan utrymme för egna 

ställningstaganden sågs som nödvändiga för att kunna ta hänsyn till och värdera den komplexitet som 

uppvisades hos klienterna. Vad som är livshotande, skadligt eller farligt för en individ behöver 

nödvändigtvis inte vara det för en annan. Och där exempelvis rekvisiten ”förstöra sitt liv” är något 

väldigt kontextuellt. 

 

7.3 Aktuella svårigheter 

I det empiriska materialet lyfts frånvaron av den medicinska kunskapen inom socialtjänsten fram som 

en utmaning i LVM handläggningen. Samtliga respondenter upplevde svårigheter med att tolka 

läkarutlåtanden och göra medicinska bedömningar av klientens fortgående missbruk, samt vilka 

skador missbruket orsakat klienten. För att förstå varför det uppfattas som en särskilt utmärkande 

svårighet anses domänteorin vara till hjälp. Domänteorin (2014) betonar att en organisation som 

socialtjänsten är under en konstant påverkan från de institutionella villkorens domän, som dels 

innefattar statlig styrning i form av regler och riktlinjer och dels en allmän opinion och 

tankeströmningar. Missbruksvården har generellt blivit mer medikaliserad och missbruk har 

definierats och accepterats som ett sjukdomstillstånd. Israelsson (2013) menar att samhället i stort har 

gått mot alltmer medicinska förklaringsmodeller med fokus på patologiska tillstånd och en alltmer 

individualistiskt syn på samhällsproblem. En konsekvens av detta är att individens eget ansvar betonas 

i allt högre grad. Denna individ-centrering återfinns i respondenternas beskrivningar exempelvis 

genom beskrivningar av klienter på LVM-vård som mest sitter av tiden för att sedan komma hem och 
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fortsätta i samma missbruksbanor som innan tvångsvården. Respondenterna ger utryck för att det finns 

hopplösa fall som är utom räddning från socialtjänsten sida. Sammantaget visar resultatet en 

konsensus om att LVM borde integreras med LPT och helt eller delvis förläggas till sjukvårdens 

ansvarsområde, något som även var missbruksutredningens slutsats (SOU 2011:35). En av 

respondenterna problematiserade situationen för klienterna om tvångsvården förlades under 

sjukvårdens ansvar, något som ansågs kunna leda till att de med en svår social problematik inte fick 

den hjälp de behövde, ett resonemang som även Israelsson (2013) delar. Övriga respondenter såg inga 

negativa utfall med att sjukvården tar ett större ansvar eftersom den medicinska disciplinen redan 

ansågs ha en stor inverkan på besluten och bedömningarna. Detta kan med domänteorin (Morén et al., 

2014) till hjälp förstås som att socialtjänsten påverkas av och/eller tar till sig de idéer som flödar i 

samhället, där den dominerande tanken om hur något ska organiseras blir en rådande norm. 

Förväntningarna som socialtjänsten har på sig (och ställer på sig själv) att kunna arbeta med den mer 

mediciniska delen av LVM minskar, och när förväntningarna minskar finns det mindre för 

socialtjänsten att leva upp till. Detta kan exemplifieras genom att respondenterna talar om oförståeliga 

LVM-anmälningar som skickas tillbaka till avsändaren med begäran om en ny och mer lättförståelig. 

Respondenterna ansåg även att en stor del av LVM-arbetet innefattade ställningstagande om liv eller 

död, något som inte ansågs vara en uppgift för socialtjänsten. Enligt domänteorin finns en ständig 

rädsla över att mista makt och kontroll över sitt domänområde och en ständig kamp för en domäns 

fortsatta existensberättigande. Hur går det att förstå varför socialtjänsten vill avsäga sig inflytande 

trots att det enligt domänteorin borde inträffa det motsatta? En tanke är att socialtjänsten kan då 

genom att avsäga sig inflytande i ett område tänka sig få stärkt inflytande över ett annat. Detta kan 

förstås som en strategi för socialtjänsten att bibehålla sin ställning och sin legitimitet. Genom att 

avsäga sig ansvar för och inflytande över den mediciniska aspekten (och även hela tvångsvården) kan 

dess legitimitet inom andra områden inom missbruksvården som stöd i boende och boende tänkas bli 

stärkt.  

Ekonomiska restriktioner lyftes även fram som ett hinder av majoriteten av respondenterna, då 

LVM-ärenden är väldigt kostsamma för stadsdelen/kommunen, något som kan ge konsekvenser för de 

ekonomiska resurserna för övriga ärenden. Respondenternas beskrivning får även stöd i forskning där 

flertalet studier kommit fram till slutsatsen att kommunernas budgetbesparingskrav får konsekvenser 

på LVM-handläggningen. Ekonomiska förutsättningar har i vissa fall visat sig påverkar möjligheten 

till att få vård enligt LVM (SOU 2011: 35., Ekendahl, 2004). Enligt domänteorin (Morén et al., 2014) 

kan det ses som en typisk domänkonflikt, där politikens och förvaltningens domän har varsin agenda 

och varsitt mål med sin existens som inte är förenligt med varandras eller professionens och där den 

ena domänens lösning blir den andra domänens problem. Politiker domänen formulerar riktlinjer för 

hur professionen ska arbeta med LVM. Förvaltningens domän har till uppgift att se till att uppgiften 

efterföljs utan att budgeten överskrids. Professionens domänområde får till uppgift att se till klientens 

bästa och hjälpa den ut ur ett utsatt läge, men kan sakna tillräckligt med medel för att genomföra detta. 
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Resultatet visar på att det fanns en spänning och en konflikt mellan att hålla den budget som finns till 

förfogande och samtidigt följa den lag som finns. Domänteorin har identifierat tre distinkta lokala 

domänområden, som är beroende av varandra, men som också styrs av en mer övergripande 

institutionell struktur. För att förstå den konflikt som finns mellan de olika domänerna krävs att 

enhetschefernas domäntillhörighet diskuteras. Resultatet visar att respondenterna till största delen tar 

hänsyn till förvaltningens intressen, där de beskrivna huvuduppgifterna är att se till att bedömningar 

görs på korrekta grunder och att ha en kontroll över att budgeten inte överskrids. Dock är det även 

möjligt att argumentera för att respondenterna har tillhörigheter i den professionella domänen, 

eftersom de genom sin delegation fattar samtliga avgörande beslut vid LVM-handläggningen. Ett 

annat sätt att se på respondenternas domäntillhörighet är att säga att de befinner sig i gränslandet 

mellan förvaltnings- och professionsdomänen och att teorin inte täcker in denna observerade 

mellanposition. En tanke är att de då slits mellan att å ena sidan leva upp till de förväntningar och krav 

politiker och förvaltningsledning utrycker och å andra sidan leva upp till de förväntningar som 

socialarbetarna ”på golvet” har om vad ett gott arbete innebär. Oavsett uppkommer konflikter och 

oförenliga kravspecifikationer mellan samtliga berörda instanser och strukturer.  

7.4 Slutsatser 

Syftet med den föreliggande studien var att förstå och problematiseras vilka faktorer som inverkar på 

hur LVM-lagstiftningen tillämpas i stadsdelsnämnder/socialnämnder samt att diskutera dessa faktorer 

utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Detta har genomförts genom att undersöka enhetschefers på 

socialtjänstens vuxen/missbruksenheter erfarenheter av och åsikter om LVM-lagstiftningen. I studiens 

resultat och analys framträder en komplex bild över olika faktorer som inverkar på hur lagstiftningen 

tillämpas. En bild växer fram som visar att vilka möjligheter som ses med lagstiftningen även påverkar 

hur den tillämpas. En mer negativ bild av lagstiftningens möjligheter och/eller att dess 

integritetsintrång är för stort i förhållande till dess effekt avspeglas även i hur den tillämpas och det 

kan även tänkas spegla hur ofta den används. En mer positiv bild av lagens möjligheter att rehabilitera 

en missbrukare verkar även hänga samman med hur mycket den aktuella enheten utreder och främst 

ansöker om vård, där utredningen kan ses som ett medel i sig självt som en påtryckning för att 

motivera missbrukaren till drogfrihet/nykterhet. Att LVM-vården inte ses som speciellt bra och 

alldeles för lång kan också ha en inverkan på hur lagen tillämpas, där ansökan om vård kanske inte 

kommer till stånd eftersom det inte finns en tilltro till att vården hjälper klienten. Analysen visar att 

vissa hot finns mot att lagstiftningen inte tillämpas som den är tänkt att göra, där den alltmer 

budgetstyrda organisationen identifieras som en riskfaktor. En ytterligare riskfaktor för att lagens 

intentioner inte uppfylls kan ses i det samarbete som finns mellan landsting och kommun, eftersom 

resultatet visar att både anmälningar och/eller läkarintyg ofta inte skrivs på ett sätt som socialtjänsten 

kan ta till sig. En risk finns att de inte följs upp och/eller försent vilket kan göra att en missbrukare i 

behov av vård inte får den hjälp han/hon behöver.  
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I studien ställdes tre frågeställningar som i tur och ordning besvaras nedan.  

Den första frågeställningen behandlade huruvida LVM tolkas olika. Resultatet och analysen visar att 

de uppvisas vissa skillnader i tolkning av lagstiftningen. Skillnaderna gick att ses eller antydas, men 

var inte alarmerande eller stora. Samtliga enheter gjorde en initial bedömning om vården kunde 

tillgodoses enligt SoL eller inte, vanligen behövdes den bedömningen omprövas flertalet gånger. 

Innan LVM ansågs vara tillämpbar uttömdes möjligheterna med SoL. Det fanns vissa skillnader i hur 

mycket frivilligheten prövades innan den ansågs vara otrovärdig eller ogrundad. Vissa enheter gav 

klienten fler chanser att visa vad den kan uppnå frivilligt än vad andra enheter gjorde. Vid definitionen 

av vad fortgående missbruk var uppvisades inga direkta skillnader, ett fortgående missbruk ansågs av 

samtliga vara något som skedde dagligen och i nutid. Dock fanns det skillnad i hur bedömningen 

gjordes, där hänsyn togs till olika aspekter och grader av injektionsmissbruk. Av vikt lyftes fram att en 

helhetsbedömning behövde göras för att se om LVM var tillämpbar eller inte, helhetsbedömningen 

grundade sig på erfarenhet och kunskap om missbruk samt även en intuitiv känsla även kallad 

”magkänsla”. Detta kan antas generera och orsaka skillnader i lagtolkning, då olika individer kan 

tillskriva olika aspekter av sin erfarenhet och kunskap samt se olika delar av helhetsbedömningen som 

centrala och vad som ses som tillräckligt allvarligt hos en tjänsteman behöver inte göra det hos en 

annan. Studien kom inte fram till vilka omständigheter som ansågs betydelsefulla vid samtliga 

rekvisit, då de fanns en viss ovillighet och/eller svårighet att precisera vad som bedömdes som viktigt. 

Dock kan det sammantaget konstateras att det finns skillnader mellan stadsdelar/kommuner i 

tolkningen av LVM. De konstaterade skillnaderna som har uppvisats, föranleder misstanke om att 

skillnad i tolkning även kan uppvisas vid tolkning av övriga rekvisit.  

Studiens andra frågeställning behandlar vilka svårigheter som identifieras i arbetet med LVM. I 

studien uppmärksammas svårigheter med att LVM befinner sig mellan två olika discipliner, socialt 

arbete och medicin. Studiens analys visar att det rent praktiskt blir en svårighet eftersom socialtjänsten 

inte anser sig ha den kompetens som krävs för att bedöma de kriterier som är av mer medicinsk 

karaktär. Det framkommer i studiens resultat att institutionsvården inte ses som tillräckligt 

verkningsfull och där ansökan om vård kan tänkas utebli eftersom vården inte anses ha en tillräckligt 

god effekt. Vidare identifieras, utifrån analysen, svårigheten med att arbeta med och efter en 

lagstiftning som utförarna själva inte stödjer. Ett omhändertagande på sex månader anses vara 

oproportionerligt och alldeles för långt, vilket kan tänkas ge en effekt på hur ofta och för vilka som 

ansökan om vård kommer till stånd. Studiens analys pekar på svårigheten med att arbeta med och efter 

en lagstiftning som saknar ett brett stöd i dess nuvarande form. Analysen visar att den ekonomiska 

situationen för enheterna anses av flera som problematisk. Flera stadsdelar/kommuner har svårigheter 

med att hålla den budget som är avsatt. Kravet på att aldrig överskrida en budget tar både tid och 

energi samt kan efter vad resultatet visar ha en stor inverkan på hur enheterna beviljar insatser för 

vuxna med missbruksproblematik, dock visas inga signaler på att LVM-handläggningen påverkas. 

Däremot kan det finnas skäl att spekulera över, att om en kommun har överskridit budgeten kan viljan 
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att ansöka om vård minska eftersom alternativet att inte hålla budget inte anses existera. Sammantaget 

kan det konstateras att i den föreliggande studien har ovan nämnda svårigheter identifierats vid LVM-

handläggningen.  

 Studiens tredje och sista frågeställning behandlar vilka samlade slutsatser som kan dras gällande 

rättsäkerheten vid LVM-handläggningen. Som tidigare konstaterats finns det ett utrymme för skilda 

tolkningar av kriterierna, något som gör att hänsyn kan tas till en flerbottnad problembild hos klienter 

men även att enskilda tjänstemän får ett avgörande tolkningsföreträde. Analysen visar att det fanns 

variationer i tolkning, dock fanns en gemensam uppfattning om när LVM var tillämpbar eller inte och 

där hänsyn togs till missbrukets destruktiva konsekvenser för klienten. Resultatet visade att det fanns 

skillnader i uppfattningar när utredningen kunde startas och i vilket syfte. Vilket antas få effekt på hur 

lagen tillämpas. Stadsdelarna/kommunerna ansökte och utredde enligt LVM olika mycket, något som 

visserligen kan handla om vilket upptagningsområde den aktuella enheten har (och som inte 

framkommer i den föreliggande studien) men också om vilken praxis som utvecklats inom enheten. 

Frånvaron av en behövlig medicinsk kunskap har i analysen lyfts fram som en faktor som kan inverka 

på handläggningen av LVM-ärenden. Svårigheterna med att bedöma en klients fysiska hälsa kan 

orsaka att bedömningar och beslut fattas på felaktiga grunder eller att riskerna med missbruket inte 

bedöms lika hårt som den faktiska hälsan visar eller omvänt. Vidare kan problemen med 

svårförståeliga LVM-anmälningar leda till att klienter som behöver utredas och/eller omedelbart 

omhändertas inte får vård tillräckligt snabbt, och är klienten i ett akut livshotande tillstånd kan det ge 

svåra konsekvenser. Sammantaget kan det konstateras att analysen visar att lagstiftningen inte riktigt 

har den rättsliga legitimitet som fodras, utan variationer uppvisas som inte kan härledas till annat än 

olika sätt att arbeta med och se på lagstiftningen.  

 



	   46 

8 Diskussion  
I den föreliggande studien har flertalet centrala slutsatser dragits. Det finns både skillnader och 

likheter i tolkning av LVM-lagstiftningen. Socialnämnderna/stadsdelsnämnderna uttömde frivilliga 

alternativ innan det uppstod en eventuell LVM-situation. Vilket även är något som enligt lag krävs 

innan ett omhändertagande enligt LVM kan bli aktuellt (Elmér et al., 2000., Gustafsson, 2001., SFS 

1988: 870). Således tillämpas LVM på den punkten i enlighet med de principer som är tänkta. 

Frivilliga lösningar och alternativ ansågs alltid generera bättre resultat än ett eventuellt 

tvångsomhändertagande, något som även har ett stort vetenskapligt stöd (Wallander & Blomqvist, 

2009., Wild, 2006., Larsson Lindahl, 2010., Billinger 2005). Vidare uppvisades skilda 

bedömningsgrunder för när och hur LVM användes, något som antas generera en skillnad i tolkning 

och tillämpning av lagen. Vilket även är en slutsats som flertalet vetenskapliga studier kommit fram 

till (Gustafsson, 2001., Jacobsson, 2004., Staaf, 2004). Utifrån studiens resultat kan det konstateras att 

vårdbehovet för missbrukare tillgodoses och bedöms olika, vilket även antas gälla för fler kommuner i 

Sverige än de undersökta. Resultatet visar att LVM-utredningar ibland användes som ett medel för att 

få kontakt med en missbrukare, och för att motivera till frivillig behandling. Något Gustafsson (2001) 

menar inte är rättsligt korrekt. På flera aspekter kan det således sägas att LVM inte riktigt har det 

rättsliga legitimitet som fodras. 

I den föreliggande studien har det framkommit att stödet för LVM inte är speciellt stort. 

Socialtjänstens beprövade erfarenhet talar emot ett tvångsomhändertagande om syftet är att ge 

långsiktiga förändringar som förbättrar situationen och välfärden för klienten. LVM sågs snarare 

enbart som en nödvändig akutåtgärd för att rädda en persons liv. Vidare förespråkades ett kortare 

omhändertagande i syfte att generera kortsiktiga hälsoeffekter, där den omedelbara funktionen lyfts 

fram som ett bra verktyg och en nödvändig insats. Något som även kan ses i den offentliga statistiken, 

där antalet omedelbara omhändertagandet ökar (Socialstyrelsen, 20014). Vilket även har förklarats 

vara en allmän tendens i landets kommuner, där alltfler omhändertagandet sker omedelbart i syfte att 

rädda liv (Gustafsson, 2001., Staaf, 2004). Omedelbara omhändertagandet ska enligt lag endast 

användas i undantagsfall och inte på en alltmer regelbunden basis (Gustafsson, 2001., SFS 1988: 870). 

Enhetscheferna beskrev LVM snarare som en nödåtgärd och ansåg inte att det var ett adekvat 

behandlings- eller vårdalternativ. Således kritiserades syftet med lagen starkt och tillämpningen sker ej 

i enlighet med hur den är tänkt att tillämpas. Studiens resultat visar att socialtjänsten själva starkt 

ifrågasätter tvångvårdtiden på sex månader. Som tidigare konstaterats finns det inga vetenskapliga 

belägg för att tvångsvården har en långsiktig förbättrande effekt för klienter (Wild et al., 2002., Wild, 

2006., Klang et al., 2005). Enhetscheferna uttryckte att tvångsvården egentligen inte hade någon mer 

effekt än ur livräddande och livsuppehållande synpunkt, varpå ett omhändertagande på sex månader 

ansågs vara oproportionerligt. En önskan om ett kortare omedelbart omhändertagande uttrycktes, men 

där behovet av den regelrätta institutionsvården inte riktigt ansågs finnas.  
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Vidare ansågs det vara av vikt att belysa den svenska tvångsvården ur ett jämförande perspektiv, där 

Sverige vanligen kritiseras för den stränga tvångsvården av missbrukare, både gällande vårdtid och hur 

många som årligen omhändertas (Nilssen, 2005, 2007., Billinger 2005). Historiskt sett har 

tvångsvårdslagstiftningarna används för att kontrollera men även isolera fattiga människor. LVM kan 

inte sägas vara ett undantag utan det finns fortfarande en skevhet i vilka som blir omhändertagna 

enligt LVM, där främst eller nästintill enbart människor från lägre samhällsklasser kan komma att bli 

aktuella för tvångsvård (Gustafsson, 2001). Mer bemedlade människor kan exempelvis själva bekosta 

en lämplig behandling men även att samhällsinstitutionerna inte har en tradition av att rikta insatser 

mot mer socioekonomiskt högre grupperingar. Studiens resultat visar att stödet för lagstiftningen inte 

var speciellt stort och att det ansågs vara problematiskt i relation till det integritetsintrång som 

tvångsvården innebar för den enskilda. Lagstiftningen har inte genomgått några egentliga förändringar 

sen den trädde i kraft, och det kan tänkas finnas en försiktighet och ovilja hos lagstiftarna att ta in 

information och synpunkter från berörda parter som visar på behovet av modifiering. Värt att 

uppmärksamma och ifrågasätta är varför det svenska samhället anser att det är legitimt att med tvång 

hålla en människa som inte har begått ett brott på institution, under så lång tid som det idag är möjligt i 

syfte att motivera den enskilda till ett annat bättre liv. Tvånget kan på ett sätt också förstås som ett 

medel för samhället att påverka den enskilda medborgaren i en önskvärd riktning. Vilket kan ses som 

ett uttryck för en säregen och stark paternalism som saknar motsvarighet i övrig lagstiftning och 

internationell jämförelse. Utifrån studiens resultat väcks frågor om den långa tvångsvården kan 

motiveras? Eller om det likt enhetschefernas förslag enbart finns behov och argument för ett 

kortsiktigt livsuppehållande alternativ livräddande omhändertagande?  

Studiens resultat visar även att socialtjänsten själva inte anser att uppgiften, helt eller delvis, bör 

finnas hos dem. Vilket även var slutsatser som den statliga missbruksutredningen kom fram till (SOU 

2011: 35). Resultatet visar således att socialtjänsten önskar stora förändringar i lagstiftningen, som att 

landstinget borde ta över ansvaret för tvångsvården helt eller i alla fall till stor del. Socialtjänsten har 

blivit ifrågasatt och kritiserad för sin hantering av LVM-lagstiftningen. En tanke är att resultatet kan 

förstås som ett svar på den kritiken. Kritiken som finns mot socialtjänstens handläggning av LVM 

verkar även socialtjänsten till stor del hålla med om själva, men där de själva lyfter fram den 

medicinska kunskapsfrånvaron som en möjlig anledning. Missbruksvården har generellt sett gått mot 

mera medicinska behandlingar och missbruk är numera en definierad sjukdom i båda diagnossystem, 

ICD 10 och DSM V (Bergmark, 2014). Detta kan ses som ett symptom på en mer övergripande 

utveckling i samhället, där alltfler tillstånd diagnostiseras och behandlas farmakologiskt. Risker och 

skador på den fysiska hälsan har också visat sig ges mest betydelse vid LVM-förhandlingar i 

Förvaltningsrätten (Socialstyrelsen, 2014), något som kan förstås som den medicinska disciplinens 

dominans i samhället. Socialtjänsten verkar inte anse att de har den kompetens som krävs för att ta 

ställning till LVM eftersom bedömningen har blivit alltmer medicinskt inriktat och föreslår att 

landstinget ska ta över eftersom LVM anses handla om att rädda liv. Den stora frågan är vad som 
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händer med klientgruppen i en alltmer medikaliserad omvärld? Kommer de psykosociala behoven att 

kunna tillgodoses inom landstingets regi? Detta är något som skulle behöva studeras mer ingående och 

djupgående om en eventuell förflyttning till sjukvården skulle bli aktuellt, där jämförelser med 

läkarnas hantering av LPT kan bidra med kunskap.  

Studien lyfter fram flertalet identifierade svårigheter i arbetet med LVM vilka kan inverka på 

tillämpningen av lagen negativt. Studien har även bidragit med kunskap om vad socialtjänsten själva 

anser är problematiskt med lagstiftningen och arbetet med densamma. Detta resultat kan vara 

behjälpligt för att förstå hur rättsäkerheten vid LVM-ärenden ska kunna stärkas. Att enbart kritisera 

socialtjänstens verksamhet ses inte som fruktbart, utan uppmärksamhet bör riktas mot de 

förbättringsförslag socialtjänsten själva lägger fram och de problem som socialtjänsten upplever i 

arbetet med lagstiftningen bör beaktas. Socialtjänsten har ett svårt uppdrag som stundtals kan vara 

svår-utvärderat, men de har en stor kunskapsbas om missbruk som inte enligt uppsatsförfattaren bör 

nedvärderas eller gå förlorad. Något en av studiens informanter gav uttryck för efter att intervjun var 

genomförd.  

 
Det finns en känsla som har funnits i hundra år och som aldrig tar slut.  Den här känslan av att, vad är 
det för fel på vårt yrke? Varför ska man kunna hånle åt oss och hänga ut oss? Och varför anser man att 
vi inte fattar någonting och att allting vi gör är fel? (Respondent 2).  

 
Studiens resultat pekar på behovet att förändra lagstiftningen, dels för att öka den rättsliga 

legitimiteten dels för att ansvarig myndighet inte anser att den är tillräckligt fungerande i sin 

nuvarande form. Det bedöms vara av vikt att socialtjänsten tillfrågas vid en eventuell översyn och där 

tjänstemän tillfrågas om sina uppfattningar och erfarenheter av LVM, för att på bästa sätt organisera 

vården för en mycket utsatt grupp. Den nuvarande tvångsvårdslagstiftningen bedöms vara i behov av 

förändring där förutsättningar för jämlikhet och medborgerliga rättigheter bättre tas till vara. Vidare 

föreslås att en sammantagen kunskapsbild inhämtas där hänsyn tas till praktiker, brukare och 

forskning. Vilka gemensamt utgör en vägledande evidensbaserad praktik för socialt arbete.  
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Bilaga 1.  

Intervjuguide 
 
Syftet med studien är att undersöka hur LVM-lagstiftningen praktiseras av beslutsfattande tjänstemän 
och vidare få en förståelse för hur lagstiftningen tillämpas i socialnämnder.  
 

• Kan Du berätta för mig vad Du gör vid LVM ärenden, vilken är Din roll?  

 

• Hur tycker Du att det är att arbeta med LVM-lagstiftningen, berätta.  

- Hur tycker du att lagtexten är?  

- Hur tycker du att ert arbete fungerar? 

 

• Vilka omständigheter ser Du som betydelsefulla vid bedömningen att frivillig vård inte 

fungerar, berätta.  

 

• Vilka omständigheter ser Du som betydelsefulla vid bedömningen om fortgående missbruk, 

berätta.  

 

• Vad för signaler ser Du som viktiga vid bedömningen vid LVM, berätta.  

 

• Hur ser Du på förslaget att landstinget ska ta över tvångsvården, berätta.  

- Vad ser du för konsekvenser?  -vad är positivt/negativt?  

 
• Är det något Du tänkt på eller vill tillägga, Har jag missat något som Du tycker är viktigt?  

 

	  Sonderande frågor: 

- Ser du några hinder, När blir det mindre bra? 

- Ser du några möjligheter, När blir det bra? 

- Vad underlättar? Vad fungerar?  

- Finns det något du skulle vilja ha förändrat? 

- Om du fick önska hur skulle det vara om det var perfekt? 
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Bilaga 2.  

Informationsbrev 
 

Välkommen att delta i en kandidatstudie som syftar till att ge mer kunskap om hur 

Enhetschefer inom Socialtjänstens missbruksenhet/ vuxenenhet upplever att det är att arbeta 

med LVM-lagstiftningen. Studien bygger på intervjuer med berörda Enhetschefer i 

Stockholm. Jag är intresserad av Din kunskap, uppfattning och erfarenhet av LVM-

lagstiftningen.  

 

Allt material i studien kommer att behandlas strikt konfidentiellt och allt material kommer att 

anonymiseras. Namn och platser kommer att helt avidentifieras och varje stadsdel/kommun 

kommer att benämnas med ett slumpmässigt valt nummer. Text och citat kommer att 

behandlas så att det Du berättar inte kommer att kunna härledas till Dig eller den 

stadsdel/kommun Du arbetar på.  

 

Jag kommer att spela in intervjun, men inspelningen kommer endast att användas som 

material i uppsatsarbetet. Det inspelade materialet kommer enbart att höras av mig. Jag 

kommer att makulera de inspelade ljudfilerna direkt efter transkribering. Intervjumaterialet 

kommer att sammanställas till en kandidatuppsats som beräknas vara klar i juni 2015. 

Uppsatsen kommer att publiceras i databasen Diva och blir därmed offentlig.  

 

 

Intervjun är frivillig och Du kan när som helst avbryta Din medverkan utan att ange en 

motivering till varför.  

Mot bakgrund av ovanstående information samtycker Jag till att medverka i studien. 

 

 

………………………………………                    …………………………………………….. 

Underskrift                                  Ort & datum 

 


