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Sammanfattning 

Tvångsvård är ett omdebatterat och komplext ämne, där syftet med insatsen är att förbättra 

individens livssituation och skydda denne från ett destruktivt missbruk. Tidigare forskning 

kring tvångsvård påvisar motsägande och varierande vårdresultat. Viss forskning påvisar att 

tvångsvård är mer effektivt i jämförelse med frivillig vård, medan annan forskning pekar på 

motsatsen. De etiska aspekter och de konsekvenser som individen exponeras för under 

tvångsvård är sällan något som studeras, speciellt utifrån ett socialsekreterarperspektiv, vilket 

är vad denna studie forskar om. Studien grundar sig på genomförda intervjuer med 

socialsekreterare, med erfarenheter av bedömning kring tvångsvård. Studiens resultat visar att 

tvångsvården är beroende av flera aspekter i en individs liv, som exempelvis det sociala 

nätverket, fysisk- och psykisk hälsa samt eftervård. Resultaten visar även, enligt 

socialsekreterare, att tvångsvård inte är en effektiv metod gentemot missbruk, vilket 

konstateras utifrån flera faktorer, såsom ineffektivt vårdinnehåll och brist på den enskildes 

motivation. Det förekommer även flera komplexa och etiska problem vid bedömning av 

tvångsvård, exempelvis att den motsätter sig individens självbestämmanderätt och integritet. 

Det finns också etiska svårigheter gällande bedömning av huruvida samtycket är 

tillförlitlighet eller inte. 
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Abstract 

Coerced addiction treatment is a debated and complex topic, where the intervention serves 

the purpose to improve the individual’s quality of life and protect the individual from 

destructive drug abuse. Previous research shows that coerced addiction treatment has 

contradictory and various outcomes regarding the effects. Some research shows that coerced 

addiction treatment is more effective than voluntary treatment, and some research shows the 

opposite. The ethics and consequences the individual may endure during coerced addiction 

treatment are rarely something that research explores, especially from a social workers 

perspective which is what this study explores. The study relies on interviews with social 

workers with experience of assessing coerced addiction treatment, with consideration to 

swedish legislation. The study’s findings show that coerced addiction treatment is dependent 

on many aspects of the individuals life, for example: the social network, physical- and mental 

health, but also aftercare. The findings also shows, according to social workers, that coerced 

addiction treatment is an ineffective method towards addiction, which is dependent on several 

factors such as: ineffective care content and lack of motivation from the individual. There are 

also several complex and ethical problems when assessing coerced addiction treatment, for 

example: it violates the individuals self-determination and integrity. There are also ethical 

difficulties when assessing the reliability of the individuals consent to treatment. 
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Förord 
Först och främst vill vi tacka våra nära och kära, som varit ett stort stöd under denna tid. Vi är 

också väldigt tacksamma gentemot våra intervjupersoner i denna studie, utan er medverkan 

hade uppsatsen inte varit möjlig. Vi vill framförallt rikta ett stort tack till vår handledare 

Jürgen Degner, som har varit ett stort stöd i skrivprocessen och som hela tiden pushat oss 

framåt.  
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Inledning 

Tvångsvård kan leda till förödande konsekvenser för den enskilde, samtidigt som 

tvångsvården i vissa fall är livsnödvändig. Vuxna människor som missbrukar droger kan i 

vissa fall ha destruktiva beteenden som gör att livssituationen är ohållbar. Å andra sidan 

innebär tvångsvård samtidigt att motsätta sig en individs integritet och fria vilja. Dessa 

individer skadar sig själva, samtidigt som de ska ha valmöjligheten att välja hur de vill leva 

sina liv. År 2017 vårdades 985 personer med missbruksproblematik på institution i Sverige 

enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall [LVM] (Statens 

institutionsstyrelse, 2018a). Enligt 2 § LVM ska vård för missbrukare i första hand ges i 

samförstånd med den enskilde enligt socialtjänstlagen (2001:453) [SoL]. Vård ska dock 

beredas den enskilde oberoende av den enskildes samtycke om personen uppfyller de rekvisit 

som regleras i 4 § LVM. Sammantaget finns det för- och motpoler gentemot tvångsvård och 

idag utövas tvångsvård i Sverige utifrån att “syftet med LVM-vården är att avbryta ett 

livshotande missbruk och motivera till frivillig behandling” (Statens institutionsstyrelse, 

2018b). Dessa två olika riktningar medför flera etiska problem, som socialsekreterare måste 

hantera för att förstärka och/eller minimera de konsekvenser som tvångsvård kan leda till för 

den enskilde. 
  
De mänskliga rättigheterna är grunden i praktiskt socialt arbete. Akademikerförbundet SSR 

(2015) beskriver att en profession bör ha en professionsetik som innefattar etiska värden och 

normer som är väsentliga i samhället. Människovärdesprincipen är en av de viktigaste 

huvudsakliga värdena som innebär att grunden för socialt arbete handlar om att alla 

människor har lika värde, samt att ingen människa ska värderas annorlunda på grund av 

exempelvis sin livssituation. Värdeprinciperna frihet och självbestämmande är också centrala 

inom det sociala arbetet, vilket innebär att socialt arbete som praktik bör respektera, utveckla 

samt även stärka en individs förmåga till att göra egna val och bestämma över sitt eget liv. 

Det är främst dessa principer som frångås när det gäller tvångsvård (Urbanoski, 2010). 

Principerna handlar om att respektera individens självbestämmande samtidigt som socialt 

arbete ska bidra till att stärka individens chanser till ett bättre liv (Akademikerförbundet SSR 

2015). I motsats till dessa värden finns humanitet. Ett grundläggande etiskt värde inom en av 

de institutioner som utövar tvångsvård är humanitet, och det innebär att uppmärksamma “[...] 

andra människor, ser deras behov och svårigheter och tar ett ansvar för dem” (Statens 

institutionsstyrelse, 2014). En utgångspunkt i värdet humanitet är att vara empatisk gentemot 

utsatta människor i svåra situationer. Med utgångspunkt i ovanstående kan en individs frihet, 

autonomi samt mänskliga rättigheter äventyras när en enskild person tvångsvårdas, samtidigt 

som det sociala arbetet tar hänsyn till andra etiska värden som humanitet och att det därmed i 

vissa fall bli problematiskt när dessa ställs emot varandra. Insatser från socialt arbete ska 

därför vara givande för klienten och de ska även vara sakligt grundade i forskning (Statens 

institutionsstyrelse, 2014). 
  
Den forskning som finns kring skillnader i vårdresultat mellan frivillig vård och tvångsvård 

är emellertid motsägande. Enligt Burke och Gregoire (2007) var sannolikheten 2,8 % större 

att individer som tvångsvårdats bibehåller nykterheten, i jämförelse med de som behandlats 

frivilligt för sin missbruksproblematik. I en studie av Pasareanu, Vederhus, Opsal, 

Kristensen, och Clausen (2016) konstaterar författarna att det finns belägg till att fortsätta 

med tvångsvård. Å andra sidan visar forskning av Werb, Meacham, Fischer och Wood (2016) 

istället att det inte går att konstatera med säkerhet att tvångsvård är mer effektiv än frivillig 
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vård, då det finns forskning som påvisar att vård på frivillig väg är mer gynnsam än vård 

genom tvång. Utöver detta finns det andra aspekter kring frivillig respektive tvångsvård, så 

som kring individens liv efter avslutad behandling. Personer som vårdats utan samtycke i 

enlighet med LVM (SFS 1988:870) kan ha haft svårigheter i centrala delar av dennes liv 

innan vården, så som hemlöshet, arbetslöshet, psykisk ohälsa samt är bortser från sina egna 

behov innan tvångsvården. Dessa typer av problem kan även förekomma efter behandling, då 

vården inte syftar till att behandla problem utöver missbruk (Ekendahl, 2007). Det är därför 

viktigt att individer som tvångsvårdats erhåller eftervård med fokus på alla de delar som finns 

i en individs livsområden och inte enbart på missbruket (Ekendahl, 2007). Detta kräver att 

socialsekreterare tar hänsyn till tvångsvårdens konsekvenser samt huruvida tvångsvård är 

effektiv. I och med att det är socialsekreterare som beslutar om tvångsvård enligt LVM 

(Mattsson, 2016), är det viktigt att undersöka hur och på vilket sätt socialsekreterare beaktar 

klientens livssituation i det praktiska arbetet. 
 

Problembeskrivning och problemformulering 
Tvångsvård är ett omdebatterat och komplext ämne som alltjämt kräver forskning. Urbanoski 

(2010) belyser vikten av att vetenskapligt studera hur klienten påverkas av tvångsvård, men 

att de resultat som finns sällan är någonting som beaktas i studier. Forskning visar å ena sidan 

att frivillig vård bidrar med bättre resultat i jämförelse med tvångsvård (Friedman, Horvat, 

and Levinson, 1982; Glass and Marlowe, 1994; Perpich, DuPont, and Brown, 1973; Simpson, 

Joe, and Rowan-Szal, 1997, refererad i Klag, O’Callaghan & Creed, 2009). Å andra sidan 

finns det motstridiga data kring detta, då annan forskning visar att individer som tvångsvårdas 

har större sannolikhet att slutföra vård med lyckade resultat i jämförelse med frivilliga som 

vårdats (Siddall & Conway, 1988, refererad i Klag, O’Callaghan & Creed, 2009). 

Sammantaget är forskningen motsägande och visar på både positiva respektive negativa 

aspekter av tvångsvård. Däremot påvisar forskningen att det saknas studier om tvångsvårdens 

påverkan på de individer som vårdas, samt hur socialsekreterares perspektiv kring de etiska 

problem som kan uppkomma i samband med tvångsvård. Det är framförallt effektiviteten av 

tvångsvård och missbrukarvård som beaktas under forskning och att det därmed brister i 

forskning gällande klientens livssituation och hur denne påverkas (Pasareanu, Vederhus, 

Opsal, Kristensen, & Clausen, 2016). Akademikerförbundet SSR (2015) beskriver att det 

finns vissa etiska principer som är grunden till det sociala arbetet, så som rätt till integritet 

och självbestämmanderätt. Dessa etiska principer inskränks när en individ tvångsvårdas 

(Urbanoski, 2010), men det benämns inte hur socialsekreterare beaktar dessa etiska principer 

vid bedömning av tvångsvård. 
  
Med utgångspunkt i ovan formulerade problem avser denna studie att bidra med nya inslag i 

den tvångsvård som finns. Med utgångspunkt i ett socialsekreterarperspektiv, genom att 

tydliggöra de konsekvenser som tvångsvård medför för den enskilde, som socialsekreterare 

främst beaktar under en handläggning av LVM-vård genomför vi denna studie. Studien avser 

även att bidra med resultat kring de konsekvenser som tvångsvård medför, hur den påverkar 

den enskildes livssituation, samt vilka etiska problem som socialsekreterare kan behöva 

handskas med under en LVM-handläggning. En förhoppning med studien är att också tillföra 

nya inslag genom att tydliggöra resonemang kring tvångsvård, vilka grunder som 

socialsekreterare beslutar om tvångsvård på i relation till de konsekvenser som vården  
 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares erfarenheter av handläggning av LVM-

ärenden samt om, och isåfall på vilket sätt socialsekreterare beaktar de konsekvenser som 

tvångsvård medför för den enskilde. Syftet är vidare att undersöka huruvida tvångsvård, 
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enligt respondenternas uppfattning, bidrar till någon förändring av den enskildes missbruk 

samt vilka etiska problem som kan förekomma i samband med utredning, beslut och 

verkställighet av tvångsvård enligt LVM.  
  
Syftet genererar följande forskningsfrågor; 
  

-    Hur resonerar socialsekreterare kring de konsekvenser som tvångsvård medför för den 

enskildes livssituation under en LVM-handläggning? 
-    Varför anses tvångsvård effektivt eller ineffektivt enligt socialsekreterare?  
-     Hur motiveras en placering ifall tvångsvården är ineffektiv? 

      -    Vilka etiska problem förekommer under en LVM-handläggning och hur beaktar 

socialsekreteraren dessa etiska aspekter? 

 

Missbruksvårdens framväxt och dess regelverk 

Under följande avsnitt kommer aktuellt kunskapsläge redovisas, för att bidra med en bild 

kring hur tvångsvård stadgas i lagstiftning, hur tvångsvård etablerades samt hur tvångsvård 

definieras idag.  

 

Internationell och nationell lagstiftning 
Svensk lagstiftning framhäver svenska medborgares rättigheter och att dessa ska tillvaratas, 

vilket även betonas i internationell lagstiftning. Sverige har medlemskap i de Förenta 

Nationerna [FN] tillsammans med 192 andra länder. Detta innebär att alla dessa länder har 

skyldighet att följa de konventioner och regler som FN beslutar om och som varje land 

ratificerat (Förenta Nationerna, u.å.). En mänsklig rättighet som FN har beslutat om är artikel 

9: 
  

Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet. Ingen får utsättas för godtyckligt 

gripande eller frihetsberövande. Ingen får berövas sin frihet annat än av sådana skäl 

och på sådant sätt som föreskrivs i lag. (Regeringskansliet 2011, s.11). 
  

Även artikel 10 är relevant för området tvångsvård då den berör individens frihet: 
  
Var och en som har berövats sin frihet skall behandlas humant och med aktning för 

människans inneboende värde. (Regeringskansliet 2011, s.11). 
  
Då dessa artiklar har beslutats av FN, är Sverige och andra medlemsländer i FN genom 

ratificering därmed skyldiga att uppfylla dessa krav. Detta innebär att ingen individ i Sverige 

får frihetsberövas om det inte är sakligt grundat och reglerat i lag samt att en individ som har 

frihetsberövats ska behandlas humant med hänsyn till den enskildes mänskliga värde. Hur 

detta beaktas vid bedömning av tvångsvård är någonting som inte alltid är självklart och kan 

även skilja sig beroende på i vilket sammanhang friheten ifrågasätts. Det finns även nationell 

lagstiftning som beaktar dessa krav som ställs och som Sverige därmed är skyldiga att följa. 
  
Sveriges ena grundlag, kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform [RF] reglerar 

flera mänskliga rättigheter som ska tillvaratas. Bland annat stadgas det i 1 § RF att: “Den 

offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans frihet och värdighet”. Tvångsvård för missbrukare inskränker individens frihet då 
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vård enligt LVM innebär att socialsekreteraren har möjlighet att förbise klientens samtycke 

till vård och därmed besluta om tvångsvård. För att beredas vård enligt LVM ska ett eller 

flera rekvisit enligt 4 § LVM uppfyllas: (1) om någon individ till följd av kontinuerligt 

missbruk av alkohol, droger eller andra medel är i behov av vård för att komma ifrån sitt 

missbruk, (2) vårdbehovet inte kan tillgodoses på frivillig basis genom socialtjänstlagen 

(2001:453), (3) om någon till följd av sitt missbruk a) utsätter sin egna fysiska eller psykiska 

hälsa för allvarlig fara, b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, c) kan befaras komma att 

allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Tvångsvård syftar till att individen ska 

avbryta ett destruktivt missbruk i det akuta skedet, och så småningom beredas vård i öppnare 

former enligt 27 § LVM. Att tvångsvårda en individ bestrider delvis 1 kap. 1 § SoL, där lagen 

förespråkar att insatser ska utformas med respekt av individens självbestämmanderätt samt 

integritet. Detta innebär att vård i första hand ska utföras i samförstånd med den enskilde men 

att det i vissa fall inte är möjligt. Trots att LVM går emot SoL och de mänskliga rättigheterna 

som regleras av nationell samt internationell lagstiftning, måste socialsekreterare göra dessa 

bedömningar, trots att klienten kan ha en negativ inställning till vård.  

 

Varför tvångsvård – en historisk tillbakablick 
Missbruksvård har sin grund i Alkoholistlagen (1913:102) som beslutades av riksdagen och 

infördes år 1916. Denna lagstiftning var i stort sett oförändrad fram till 1950-talet, då 

Nykterhetsvårdslagen beslutades om, däremot stadgades det inte några radikala förändringar i 

den nya lagen. Missbruksvården mellan 1916 och 1950-talet präglades av en moralisk syn på 

individen och samhället, där normen var att en person skulle försörja både sig själv men även 

sina närstående genom att arbeta. När personen inte försörjde sin familj på grund av 

missbruket sågs personen som en skada eller avvikelse för samhället och det var 

samhällsskydd som stod i fokus för missbruksvården och inte omsorg för individen i sig. 

Missbruksdiskursen präglades alltså av att skydda samhället från missbrukaren i stället för att 

vårda individen och skydda denne från sitt missbruk (SOU 2011:6). 
  
I början av 1900-talet fram till cirka år 1950 rådde en allmän uppfattning om att en 

missbrukare var en äldre man som konsumerade stora mängder av stark alkohol och som inte 

var kapabel till att under en längre tid behålla ett jobb. Denna syn på missbrukaren har 

revolutionerats under andra halvan av 1900-talet då narkotika blev allt mer vanligt och 

brukades av andra åldersgrupper än äldre män, som exempelvis ungdomar. I samband med 

detta blev även flera narkotikaklassade substanser olagliga och synen på missbrukaren 

förändrades till följd av detta. Inte nog med att uppfattningen om missbrukaren förändrades, 

så påverkades även synen på den autonoma människan. Detta innebar att människans 

rättigheter synliggjordes mer och att dessa blev mer delaktiga i samhällsdebatten. I och med 

att synen på missbrukaren ändrats över tid har även vården mot missbruket förändrats. I 

modern tid har insatser gått från att vara mer institutionbaserade till mer öppenvårdsbaserade, 

vilket innebär att vård i form av tvång har minskat över tid och idag används restriktivt (SOU 

2011:6). 
  
När LVM inrättades år 1988 förlängdes vårdtiden för tvångsvård från 2 månader till 6 

månader, samt att målgruppen även numera omfattar de individer som missbrukar narkotika, 

vilket alkohollagstiftningen inte tidigare har gjort (SOU 2004:3). Lagen är också obligatorisk 

tillämplig, vilket för socialt arbete innebär att socialnämnden ska ansöka om tvångsvård för 

missbrukare om de rekvisit som stadgas i lagen uppfylls. Tvångsvården syftar till att 

“motivera missbrukaren så att han kan antas vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt 

behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt missbruk” (SOU 2004:3). Syftet med 
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tvångsvård är därmed att avbryta individens missbruk, som i många fall är livshotande för 

den enskilde. Fyra av fem som befinner sig på SiS-hem har blivit akut omhändertagna på 

grund av att deras missbruk är livshotande. (Statens Institutionsstyrelse, 2018c). Avsikten 

med tvångsvård är att motivera individer till frivillig vård. 
 

Missbruksbegreppet och tvångsvård av idag 
En tendens som har identifierats från tidigare forskning är att begrepp, såsom tvångsvård, har 

olika innebörder. Det kan tänkas att begrepp definieras olika utifrån den lagstiftning som är 

aktuell i det land som studien utförs i, samt att de olika samhällssystem som råder i dessa 

länder kan ha en inverkan över definitionen. Dessa olika begreppsförklaringar kan tänkas 

påverka möjligheten att kombinera funna studier. Detta kommer därför att vara något som 

denna studie kommer ta hänsyn till. Utifrån detta kommer studiens begrepp operationaliseras, 

för att tydliggöra hur begreppen kommer användas i denna studie. I denna studie avser 

tvångsvård: vård som tillämpas för en enskild missbrukare, utan att den enskilde ger 

samtycke att genomgå vård enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. För att 

tvångsvårdas behöver ett eller flera kriterier enligt 4 § LVM uppfyllas. Enligt Gustafsson 

(2005) är LVM en undantagslag som enbart tillämpas i situationer där vårdbehovet inte kan 

tillgodoses på frivillig väg genom SoL eller annan relevant lagstiftning. Socialsekreterarna 

måste dock göra en noggrann utredning huruvida den enskildes samtycke är uppriktigt eller 

inte. Det innebär att även en person som säger att hen samtycker till vård kan tvångsvårdas 

enligt LVM om samtycket inte bedöms vara allvarligt menat (a.a.).  
  
Missbruk har i denna studie definierats som missbruk av alkohol och narkotika. Begreppet 

missbruk i sig innebär allvarliga konsekvenser för individen, såsom sociala problem, på 

grund av konsumtion av substanser. För att det ska kunna benämnas som ett missbruk av 

alkohol, “måste det röra sig om en inte alltför obetydlig konsumtion. Såvitt gäller narkotika 

[...], med missbruk avses allt icke-medicinskt bruk av narkotika och att ett missbruk av 

flyktiga lösningsmedel föreligger om de inandas i berusningssyfte” (Gustafsson, 2005, s. 28-

29). Ett missbruk kan också benämnas som fortgående, vilket innebär att missbruket ska pågå 

under en viss tid, det vill säga att en individ inte ska ha en tillfällig överkonsumtion. 

Definitionen av fortgående missbruk skiljer sig mellan alkohol och narkotika, då ett 

fortgående narkotikamissbruk innebär att individen ska upprätthålla ett dagligt missbruk, 

oavsett tillvägagångssätt vid intagning av narkotika (a.a). I dagens kunskapsläge används 

DSM-5 för att diagnostisera olika missbruk och beroenden, där olika kriterier behöver 

uppfyllas för att det ska klassas som ett missbruk (American Psychatric Association, 2013). 

För att diagnostiseras med alkoholism behöver minst två av följande kriterier uppfyllas inom 

en 12-månadsperiod: 
(1)  Alkohol intas i större volym och över en längre period än vad som var förväntat 
(2)  Det finns en kontinuerlig önskan eller icke-framgångsrika försök att dra ner på 

alkoholintaget eller att kontrollera alkoholintaget. 
(3)  Mycket tid spenderas på aktiviteter som rör alkohol, exempelvis att tillhandahålla 

alkohol, använda alkohol och även återhämta sig efter användande av alkohol. 
(4)  En åtrå eller längtan efter att använda alkohol. 
(5)  Återkommande användande av alkohol resulterar i att individen inte kan fullfölja sina 

uppgifter på arbete, skola eller i hemmet. 
(6)  Kontinuerligt användande av alkohol trots återkommande sociala eller interpersonella 

problem som är till följd av alkoholanvändandet. 
(7)  Viktiga sociala sammanträden eller aktiviteter minskas eller till och med utesluts till 

följd av alkoholanvändandet. 
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(8)  Återkommande alkoholanvändande i situationer där det är fysiskt farligt eller en 

fysisk påfrestning på individens hälsa. 
(9)  Att individen fortsätter att konsumera alkohol trots att individen har kännedom att hen 

har ett fysiologiskt eller psykiskt problem som troligtvis är orsakat eller beror på 

alkoholanvändande. 
(10)              Alkoholtolerans påverkas: antingen genom att a) individen har ett behov av att 

ständigt behöva utöka sin alkoholkonsumtion för att uppnå önskad effekt, eller b) En 

minskad effekt av berusning vid konsumtion av samma mängd alkohol. 
(11)              Vid upphörande av alkoholanvändande under kortare period a) att 

karaktäristiska symtom av alkoholuppehåll uppstår som exempelvis: illamående, 

ångest, sömnlöshet eller hallucinationer. b) att alkohol konsumeras för att undvika 

ovanstående symtom. 
  
Missbruket betraktas som olika allvarligt beroende på hur många av dessa kriterier en individ 

innehar. Vid 2 eller 3 uppfyllda kriterier betraktas alkoholmissbruket som milt, vid 6 eller fler 

uppfyllda kriterier betraktas missbruket som allvarligt (American Psychatric Association, 

2013). DSM-5 har inga övergripande kriterier vad gäller narkotika utan kriterierna är 

substansspecifika, det vill säga att varje substans har egna kriterier som behöver uppfyllas för 

att kunna klassas som ett missbruk, så som gällande opioider eller cannabis (a.a.). Det är med 

utgångspunkt i dessa definitioner som missbruk används i denna studie. 
 

Tidigare forskning 

I det följande avsnittet redovisas för vår studie relevant forskning. Studierna belyser 

livssituation vid och effektivitet av tvångsvård, samt etiska problem i samband med 

tvångsvård. 

 

Livssituation vid tvångsvård 
Människor som tvångsvårdas har ett större behov av hjälp än de som vårdas frivilligt, genom 

insatser såsom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Enligt Lundgren, Blom, Chassler och 

Sullivan (2015) finns det en risk att individer som tvångsvårdas i större utsträckning än de 

som vårdas frivilligt utvecklar riskbeteenden, samt löper större risk för att dö. Risken för 

dödsfall gällande dessa individer kan öka beroende på tillståndet som individen är i när denne 

påbörjar tvångsvården. Det förekommer också skillnader mellan kvinnor och män gällande de 

risker som tvångsvård bidrar till. Män med missbruk uppges dö tidigare än kvinnor, samtidigt 

som män med alkoholmissbruk har större sannolikhet att tvångsvårdas upprepade gånger. Det 

finns även ett samband mellan kvinnor vars barn omhändertagits av sociala myndigheter och 

att kvinnan tvångsvårdats mer än en gång. Det fanns ingen utmärkande data om att detta även 

gäller för män (Lundgren, Blom, Chassler & Sullivan, 2015). Det finns ett samband mellan 

individer som tvångsvårdats innan de blev myndiga, det vill säga under 18 år, och att de 

senare genomgår upprepad tvångsvård i vuxen ålder. Lundgren et al. (2015) menar att de 

individer som genomgått tvångsvård vid upprepade tillfällen har vissa gemensamma faktorer, 

så som avgörande sociala och familjegrundade behov samt kriminalitet. En brist som däremot 

identifieras i tidigare forskning är att forskning sällan beaktar hur och på vilket sätt 

tvångsvården påverkar klienten (Urbanoski 2010), forskning kring tvångsvård fokuserar 

generellt på tvångsvårdens effektivt samt ineffektivitet. 
  
Samsjuklighet är ett vanligt fenomen vad gäller missbrukare som vistas på LVM-

institutioner. Enligt SOU (2011:6) är psykisk ohälsa vanlig bland missbrukare och 
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majoriteten av patienter som vårdas enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård [LPT] har en 

drogutlöst psykisk störning. Det råder en osäkerhet i de diagnostiska rutinerna vad gäller 

bedömning av LVM och LPT i vissa fall där det är svårt att avgöra vilken typ av tvångsvård 

som är mest lämplig för klienten. Detta på grund av att många LPT-klienter har drogutlösta 

psykiska störningar samtidigt som många LVM-klienter har psykiska störningar som utlöser 

missbruk, exempelvis att ångest bidrar till att en person missbrukar narkotika. Detta får 

konsekvenser för den enskilde då hen i vissa fall inte får rätt typ av vård, Öjehagen (2008, 

refererad i SOU 2011:6) påpekar att var fjärde patient som vårdas enligt LPT har ett 

alkoholmissbruk och att psykiatrin ofta inte tar hänsyn till detta. 
  
I en studie av 132 kvinnor som skulle bli inskrivna för en tvångsbehandling på en SiS-

institution i Sverige konstaterades att kvinnornas missbruk främst bestod av droger av olika 

slag, och att enbart cirka var tionde person hade alkohol som huvudsakliga missbruk (Fridell, 

Billsten, Jansson, & Amylon, 2009). Enligt Fridell, et al. (2009) hade 36 % av dessa kvinnor 

injicerat droger och cirka 60 % hade ett blandmissbruk där båda substanser var lika frekvent 

förekommande i missbruket. Kvinnornas livssituation innan inskrivning i tvångsvård 

präglades av somatiska problem, varpå vissa av dessa problem var så pass svåra att det 

påverkade det vardagliga livet. Vid en uppföljningsstudie av dessa kvinnor framkom att 

kvinnor som vårdats enligt LVM har i fem gånger högre utsträckning dött, i jämförelse med 

kvinnor i samma ålder som ingår i normalbefolkningen. Enligt studien var alla dessa dödsfall 

drogrelaterade (a.a.). Forskarna undersökte även hur många som varit drogfria efter LVM-

vård, varpå 30 % av kvinnorna varit drogfria sedan de blivit utskrivna från tvångsvården, 

medan 75 % av kvinnorna har varit drogfria den sista månaden. Studien konstaterar också att 

35 % av kvinnorna som tvångsvårdats lever i en relation med en partner, samt att 22 % av 

kvinnorna har en heltidsanställning eller studerar på heltid (a.a.). 
  
En överdos innebär enligt Rafful, Orozco, Rangel, Davidson, Werb, Beletsky och Strathdee 

(2018) att en person som missbrukar tar en för hög dos av droger som denne inte klarar av, 

och som personen kan dö av. En överdos behöver dock inte nödvändigtvis leda till dödsfall, 

utan kan vara en så kallad icke-dödande överdos. Det är i större utsträckning mer sannolikt att 

en individ som har tvångsvårdats, tar en icke-dödande överdos än de individer som vårdats 

frivilligt. I en studie av Rafful et al. (2018), som genomfördes över en 6-årsperiod, 

konstateras att en tredjedel av undersökningspersonerna hade minst en icke-dödande överdos. 

Genom sin analys menar Rafful et al. (2018) att en möjlig orsak till de icke-dödande 

överdoserna är att individer som tvångsvårdas inte är villiga att sluta använda droger, just för 

att det är tvång. Forskarna framhäver också att detta, tillsammans med det faktum att dessa 

individers tolerans gentemot abstinens har minskat under vårdtiden, bidrar till en ökad risk 

för icke-dödliga överdoser för individer efter tvångsvård (Rafful, et al., 2018). 
 

Tvångsvårdens effektivitet 
Missbrukarvård har påvisat goda effekter för den enskildes livssituation. Statens 

institutionsstyrelse (2004), som ansvarar för LVM-hem i Sverige, har sammanställt 

behandlingsstudier av NIDA (National Institute on Drug Abuse) som påvisat att 

missbrukarbehandling minskar användandet av droger med 40 % till 60 % och dessutom 

minskar den enskildes engagemang i kriminella aktiviteter både under och efter behandling, 

med upp till 50 %. En positiv effekt av komplett missbrukarbehandling är att chans till 

anställning på arbetsmarknaden kan öka med upp till 40 %. Författarna menar dock att varje 

individ är unik och att vården därmed måste vara behovsanpassad för att få bästa resultat. 

Författarna påvisar vidare att missbrukarvård inte behöver genomföras i frivilliga former för 

att behandlingen ska vara effektiv. Det är också vanligt att den enskilde känner externt tvång i 
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från exempelvis vänner och familj, det juridiska tvånget kan även underlätta att den enskilde 

fullföljer behandling (Statens Institutionsstyrelse, 2004). 
  
Individer som tvångsvårdas har enligt Svensson (2010) främst ett socialt nätverk bestående av 

vänner som också missbrukar, samt anhöriga som hellre vill att de blir tvångsomhändertagna 

och tvångsvårdas än att de är ute och missbrukar.  För de individer som tvångsvårdas men 

som har ett fungerande, stödjande socialt nätverk innebär det att det finns personer som denne 

kan vända sig till när den behöver stöd, exempelvis i form av emotionellt stöd (Skårner, 

2001). Det var enligt Skårner och Regnér (2003) dock vanligt att individer som 

tvångsvårdades inte hade tillgång till något socialt nätverk överhuvudtaget och att detta ledde 

till isolering och ensamhet. För dessa individer spelade det professionella nätverket en central 

roll, och relationen mellan dessa var avgörande vid motivation mot fortsatt behandling. Enligt 

Skårner (2001) påvisade förekomsten av ett professionellt nätverk “en utsatt livssituation 

samt ett behov av hjälp och stöd som av någon anledning inte tillgodoseddes av det 

informella nätverket” (a.a, s. 222). Det är däremot inte det professionella nätverkets avsikt att 

vara en del av individens liv för alltid, utan det är tänkt att vara ett temporärt stöd. 
  
Det finns skilda meningar i forskning huruvida tvångsvård är effektivt eller inte (Urbanoski, 

2010). Överlag har studier i stor utsträckning visat att tvångsvård ger bättre kortvariga 

resultat än de som vårdas på frivillig basis, genom att bland annat minska 

substansanvändandet samt den enskildes engagemang i kriminella aktiviteter. Författaren 

påvisar å andra sidan att motivation från individen själv att genomgå behandling på frivillig 

väg har ett samband med en lägre alkoholkonsumtion på längre sikt efter avslutad 

behandling. Missbruksbehandling visar generellt sett goda effekter mot missbruket men även 

att det stärker individen i att exempelvis få bättre möjligheter till arbete genom minskat 

droganvändande. Forskning är dock motsägande då studier visar på att frivillig motivation 

och deltagande i behandling kan få bättre långsiktiga resultat (Urbanoski 2010). Sammantaget 

finns det både positiva och negativa effekter med tvångsvård, men tvångsvården kan i vissa 

fall vara livsnödvändig för den enskilde på grund av att personen har ett så pass allvarligt 

livshotande missbruk. I en undersökning med individer som tvångsvårdats respektive 

genomgått frivillig vård, framkom det att de som tvångsvårdats uppgav ett mindre 

droganvändande i jämförelse med de som vårdats på frivillig väg. Burke och Gregoire (2007) 

konstaterar att individer som tvångsvårdats har ett bättre vårdresultat, även när villighet till 

förändring var med som en faktor. Även Dore, Sinclair och Murray (2016) uppger att 

individer som tvångsvårdats har påvisat ett positivt vårdresultat och att uppemot 17,5 procent 

av de som vårdats utan samtycke för missbruk minskat sitt alkohol- och/eller 

droganvändande. Däremot är dessa resultat inte någon större skillnad mot de som vårdats 

frivilligt. 
 

 

Etiska problem vid tvångsvård 
Det är tydligt att tvångsvård medför olika etiska problem då det är ett komplext fenomen som 

berör enskilda individer och deras frihet samt självbestämmanderätt. Caplan (2006) menade 

att människor som har beroendeproblematik inte har full kapacitet att vara självbestämmande 

och autonoma på grund av att missbruket förändrar missbrukarens normala beteende. På 

grund av detta ansåg författaren att tvångsvård för missbrukare kan motiveras för en kortare 

period. Caplan (2006) menade att tvångsvård kan skapa självbestämmande för individen, 

genom att först ta ifrån individen dennes autonomi för att frånkomma ett skadligt och icke-

normalt beteendet som missbruksproblematiken medför. Tanken är att sedan återskapa det 

normala beteendet utan missbruksproblematik och på så vis skapa autonomi för den enskilde 
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samt få en bättre och mer hållbar livssituation. Detta ansåg dock forskarna skapa ett etiskt 

problem, det vill säga att kunna avgöra när den enskilde har så pass omfattande 

missbruksproblematik att personen har ändrat sitt beteende till följd av missbruket och inte 

längre bör ha rätten att själv bestämma över sin egna hälsa (Caplan, 2006).  
 
Ett annat etiskt dilemma i samband med tvångsvård enligt De Miranda (1989) att även familj, 

vänner och andra bekymrade närstående drabbas av den enskildes problematik. Författaren 

menar att den enskildes närstående ofta känner hjälplöshet samt desperation för den 

drabbades livssituation och kommer till de professionella för att uttrycka missnöje för att den 

enskilde inte får den hjälp som denne behöver. 
  
Ett annat etiskt problem som Seddon (2007) belyste var när den enskilde ses som ett objekt 

istället för ett subjekt. När varje individ har samma värde där alla värderas lika högt så bör 

inte en persons rättigheter offras för att skydda andra. Författaren hävdade därför att det 

skulle bli etiskt problematiskt när missbrukare vårdas på grund av att de utgör en fara för 

andra, där värderas de andra icke-missbrukande individerna högre än den missbrukande 

individen och som resulterar i att den enskilde missbrukarens rätt till frihet inskränks.  
Ett av de främsta argumenten mot tvångsvård är att det är kränkande för individens autonomi 

och självbestämmande, samt att tvångsvård enbart har önskad effekt om de enskilda som 

vårdas är motiverad till vård (Dore, Sinclair och Murray, 2016). Motsatsen till denna 

uppfattning är att individens eget val påverkas av ett långvarigt alkoholmissbruk, det vill säga 

att det blir en konsekvens för individens neurobiologiska funktioner, som i sin tur gör att 

individens insikt, motivation, omdöme och möjlighet att samtycke till vård påverkas (a.a.). 

Även Klag, O’Callaghan och Creed (2005) belyste att den enskildes förmåga till motivation 

och förändring påverkas vid kontinuerligt missbruk. Författarna förklarade att missbrukare 

ofta är ambivalenta i sin inställning till vård, att den enskilde inte vill utsättas för de negativa 

effekterna som missbruket möjliggör samtidigt som de inte vill förlora de positiva effekterna 

av missbruket. På så sätt menade författaren att tvångsvård i vissa fall kan vara behövligt för 

att den enskilde ska sluta missbruka, då den enskildes motivation och inställning till vård är 

ambivalent. 
  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Handlingsutrymme 
Det finns flera sätt att definiera handlingsutrymme, varpå följande definition utgår från 

Svensson, Johansson och Laanemets (2008). Handlingsutrymme är det utrymme som 

socialarbetaren formar utifrån olika faktorer, som är organisationens ramar, regler och mål, 

lagstiftningen som reglerar det sociala arbetet, klientens individuella behov och 

socialarbetarens egna individuella behov och karaktärsdrag. Socialsekreterare har makt i sin 

myndighetsroll att handlägga eventuella tvångsåtgärder. Begreppet kan vara ett verktyg till att 

analysera socialarbetarens myndighetsutövning utifrån individuell-, grupp- och samhällsnivå 

(Svensson, Johansson och Laanemets, 2008). Dessa faktorer påverkar socialarbetarens 

möjligheter och sätt att agera i yrkesrollen. Begreppet kompetens är en central del inom 

handlingsutrymmet, där socialarbetaren behöver ha kompetens för att avgöra vilka val som är 

lämpliga och inte lämpliga utifrån det handlingsutrymme som skapats. Denna kompetens 

bidrar till socialsekreterares professionalitet i yrkesrollen. Handlingsutrymmet skapar 

valmöjligheter till tolkning och tillämpning för socialsekreteraren i olika situationer, och 

bidrar till ett tolkningsföreträde gentemot den enskilde. Genom sitt tolkningsföreträde har 
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socialsekreterare makt att bestämma hur organisationens regler och ramar ska uttryckas (a.a.). 

Tolkningsföreträdet innebär att socialsekreterare har rätten att tolka samt förklara ”[...], vilket 

alltså innebär att ha rätten att bestämma vad saker och händelser »egentligen« är” (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008, s. 69). Genom sin roll som socialsekreterare har denne ett givet 

tolkningsföreträde i relationen till den enskilde, som påverkar handlingsutrymmet. Den makt 

som socialsekreteraren besitter innebär att denne kan använda sitt handlingsutrymme till att 

ge individen möjligheter, men det kan också betyda att socialsekreteraren kan göra val som 

missgynnar den enskilde (a.a.). Handlingsutrymme är inte något som är fast utan är 

föränderligt beroende på vilken kontext socialarbetaren befinner sig i. 
  
Tvångsvård kan frambringa olika känslor hos individer, både att det för individen kan kännas 

integritetskränkande med tvång men Svensson, Johansson och Laanemets (2008) menar att 

det också kan förekomma känslor av lättnad. Ofta har de individer som tvångsvårdas åsikter 

och en vilja, men att personen “inte vill det som socialarbetaren, behandlaren eller någon 

annan med makt att bestämma vill” (a.a.). Det råder skilda uppfattningar från enskilda 

individer kring huruvida tvångsvården har hjälpt dem, men själva omhändertagandet 

framställs som en positiv omständighet då de enskilda fick en möjlighet att komma ifrån sitt 

negativa sammanhang (a.a.). Handlingsutrymmet har möjlighet att synliggöra strukturer i 

socialarbetarens erfarenheter som gör det möjligt att exempelvis identifiera etiska problem i 

utredningsprocessen men även för att förstå hur handlingsutrymmet påverkar den enskilde 

individen och därmed dess konsekvenser. För att undersöka detta kommer socialsekreterares 

resonemang skildras genom semistrukturerade intervjuer, som sedan kommer analyseras med 

begreppet handlingsutrymme i relation till studiens syfte och frågeställningar. Studiens 

empiri behandlar flera professioner, var och en med sina yrkesrollspecifika 

handlingsutrymmen. 
  

Yrkesroll 
Ett begrepp som är relevant för studien är yrkesroll då studien syftar till att undersöka hur 

socialsekreterare i sin yrkesroll resonerar kring tvångsvård. En yrkesroll är en roll som är 

organisatoriskt bestämd och som regleras av arbetsplatsen i form av att organisationen 

tillhandahåller arbetsuppgifter och ansvar till yrkesrollen (Bruhn, 2018). Det är framförallt 

organisationen som är central i utformandet av yrkesrollen. Ett exempel på en sådan yrkesroll 

är bland annat socialsekreterare inom socialtjänsten (a.a.). Yrkesrollen är styrd av 

förväntningar av bland annat klienten, dess anhöriga, politiker, från socialsekreteraren själv 

och även från samhället i helhet. Dessa förväntningar tillsammans med organisationens regler 

skapar yrkesrollen (Røkenes & Hanssen, 2016). Trots att yrkesrollen är regelstyrd av bland 

annat organisationen, klienten och dess förväntningar så gör individerna i yrkesrollen egna 

individuella tolkningar av de regler som organisationen bestämmer. Detta gör att 

socialsekreterare kan ha olika uppfattningar om vad som tillhör organisationens regler, då 

dessa tolkas olika (Bruhn, 2018). 
  
Bruhn (2018) använder begreppet profession för att förklara yrkesroll. En profession består 

av en yrkesgrupp som har en sammanhållning utifrån yrket som utövas och de har även 

kunskap som är typisk för yrket, vilket fås genom en akademisk examen. Medlemmarna i 

professionen utvecklar en yrkesroll, som består av bland annat en professionell identitet som 

utformas utifrån organisationens regler men att dessa tolkas olika av människor. En 

förutsättning för sammanhållning inom professionen är att medlemmarna är självständiga och 

autonoma men att medlemmarna kan kommunicera sinsemellan för att uppnå krav som ställs 

utifrån organisationen. Ett exempel på en profession är socionomer som grupp, där alla 

medlemmar avlagt en akademisk examen på universitet eller liknande för att nå yrkesspecifik 
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kunskap inom ett visst område (a.a.). Lindahl (2019) menar att det är den yrkesspecifika 

kunskapen som är grunden i professionalitet i yrkesrollen, att kunna avgöra vilka insatser som 

ska riktas mot den enskilde och vilket stöd som kan tänkas behövas. Ett annat begrepp som 

används i samband med detta är yrkeskompetens, vilket i sin tur är indelat i 

handlingskompetens samt relationskompetens. Handlingskompetens innebär att individen i 

yrkesrollen har de färdigheter och kunskaper som krävs för att fatta rätt beslut för den 

enskilde. Relationskompetens handlar om att inneha en empatisk förmåga, både för sig själv 

men även för klienten och samspelet med denne. Det handlar om att kunna etablera en 

relation, upprätthålla en god kommunikation och att yrkesutövaren verkar för den enskildes 

bästa (Røkenes & Hanssen 2016). Yrkesroll som begrepp används i studien genom att skapa 

förståelse för socialsekreterarens yrkesroll i relation till tvångsvård och resonemanget kring 

det. Studiens empiri behandlar utöver socialsekreterare även personal inom 

institutionsvården, sjukvården samt jurister i beslutssituationer inom tvångsvården av 

missbrukare. Varje yrkesroll har sin professionella identitet vilket framgår indirekt av 

studiens empiriska material, dvs. våra intervjuer. Vårt fokus ligger på socialsekreterarna.  
 

Metod 

Under denna rubrik kommer studiens metod och tillvägagångssätt för insamling av empirisk 

data redogöras för. Avsnittet kommer även beskriva de etiska problem som kan förekomma 

gällande studiens metod. 

 

Vetenskapsteoretisk ansats 
Hermeneutiken är en vetenskapsteoretisk inriktning som grundar sig i en subjektiv syn på 

verkligheten, den kunskap som finns om verkligen är inte objektiv eller värdefri och kan 

omöjligen bli det (Andersson, 2014). Enligt hermeneutik är det de subjektiva upplevelserna 

som utgör verkligheten och att den epistemologiska utgångspunkten är genom 

konstruktivism, det vill säga att kunskap nås genom tolkning av vår verklighet. I enlighet med 

hermeneutiken finns ingen objektiv sanning utan hermeneutiken syftar till att få förståelse för 

fenomen. I föreliggande undersökning studeras socialsekreterares resonemang kring 

tvångsvård, alltså deras subjektiva upplevelser av tvångsvård. Denna studie syftar därmed till 

att få förståelse för hur socialsekreterare resonerar. Socialsekreterare tolkar hur tvångsvård 

påverkar den enskilde, vars subjektiva berättelser sedan tolkas av oss som forskare. Dessa 

tolkningar sätts sedan i relation till tidigare forskning samt teoretiska begrepp, som utgör 

studiens analys. Då fenomen enligt hermeneutik beskrivs bäst av subjektiva upplevelser 

används kvalitativa metoder, då dessa är mest lämpliga för att fånga subjektiva upplevelser 

hos undersökningsdeltagaren. Kvantitativ metod hade inte varit möjlig att använda för att 

besvara studiens syfte, då kvantitativ metod inte har möjlighet att ge detaljerade subjektiva 

beskrivningar av ett samhällsfenomen. Det som även är specifikt för hermeneutiken är att 

helheten av ett fenomen skapas genom att sammankoppla alla små delar, den så kallade 

hermeneutiska cirkeln (Andersson, 2014). Helheten är en produkt utav alla små beståndsdelar 

av ett fenomen. Samhällsproblem studeras ofta med en hermeneutisk utgångspunkt då 

kunskap är föränderlig likväl som samhällsproblem (a.a.). Intervjuguiden har utformats med 

stöd av en hermeneutisk ansats genom att forma öppna frågor som ger intervjupersonen 

möjlighet att på ett fritt sätt beskriva sina subjektiva upplevelser gällande handläggning av 

LVM-ärenden. Hermeneutiken utgår från kvalitativa insamlings- och analysmetoder, varpå 

metoder med utgångspunkt i denna vetenskapsteoretiska tradition används i föreliggande 

studie och beskrivs nedan. 
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Urval 
Målet med studien var i första hand att intervjua socialsekreterare som handlägger LVM-

ärenden för att insamla information om deras uppfattning kring tvångsvård och dess 

konsekvenser. Studien använde sig av ett målinriktat urval, vilket innebär att urvalet utgår 

från en specifik målgrupp (Bryman, 2011). Forskarna kontaktade olika socialtjänsters 

enhetschefer för Vuxenenheterna via mail. Enhetscheferna förde vidare vårt mail till 

handläggarna på enheten, som själva fick välja att ta kontakt med oss för att delta i studien. 

Två socialsekreterare återkom med intresse för studien och intervju bokades utefter deras 

förutsättningar. Det var inga fler socialsekreterare som besvarade vårt mejl angående intervju, 

utan vi fick istället utöka urvalet till ett bekvämlighetsurval, för att på ett enkelt sätt få tag i 

deltagare till studien (a.a.). Detta genom att vi tog kontakt med två handläggare på en 

lättåtkomlig socialtjänst, som erbjöd sig att ställa upp på intervju. Urvalet vidgades genom att 

vi kontaktade ytterligare en respondent, en person som tidigare arbetat som socialsekreterare 

under flertalet år men som numera är yrkesverksam inom ett annat område, men som har lång 

yrkeserfarenhet av tvångsvård inom socialtjänsten. Då det som avsetts att studera är 

socialsekreterares resonemang har faktorer så som kön eller ålder inte varit nödvändiga att 

beakta vid urvalet av intervjupersoner, eftersom det är socialsekreterare som grupp som 

studeras och inte skillnader i resonemang mellan socialsekreterare. Det slutgiltiga urvalet av 

intervjupersoner var fyra yrkesverksamma socialsekreterare från olika kommuner i Sverige 

samt en tidigare yrkesverksam socialsekreterare. Samtliga respondenter var kvinnor, med 

flera års erfarenhet inom socialtjänst och bedömning av tvångsvård enligt LVM. 

 

Datainsamlingsmetod 
I studien har kvalitativ metod använts, vilket innebär att den har baserats på muntliga 

intervjuer med socialsekreterare. Fokus för en kvalitativ forskningsmetod är 

intervjupersonernas egna subjektiva uppfattningar samt dennes ståndpunkter, medan 

kvantitativ metod i jämförelse handlar mer om forskarens intressen och dennes specifika syfte 

med studien (Bryman, 2011). Utifrån studiens syfte var kvalitativ metod mest lämplig att 

använda då det var socialsekreterares ståndpunkter samt erfarenheter som varit i fokus. Det 

har i tidigare forskning framkommit brist på kvalitativa studier, och däribland intervjuer, då 

forskning gällande tvångsvård ofta tillämpar en kvantitativ metod för att undersöka effekten 

av tvångsvård som intervention (Urbanoski, 2010). Å ena sidan kan det tänkas att kvalitativa 

intervjuer bidrar till ett mindre urval i jämförelse med kvantitativ metod, då kvalitativa 

forskningsansatser inte syftar till att generalisera resultatet till en större population. Å andra 

sidan kan kvalitativ metod bidra till en förståelse för ett kontextuellt fenomen. Kvalitativa 

intervjuer bidrar även till att intervjupersonen får möjlighet att själv välja ut vad som är 

relevant för denne (Bryman, 2011), varpå det i denna studie kan tänkas vara viktigt att göra 

detta då studiens syfte är att undersöka socialsekreterares resonemang, och därmed vad de 

anser är viktigt i relation till tvångsvård. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

Studien har utgått från semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare, som är eller har 

varit handläggare i LVM-ärenden. Fem intervjuer genomfördes totalt och spelades in med 

hjälp av inspelningsutrustning tillhandahållen av Örebro Universitet. De två 

socialsekreterarna som svarade på vårt mejl och som arbetade i samma kommun intervjuades 

tillsammans, på deras egen förfrågan, och ägde rum på deras arbetsplats i ett avskilt rum. 

Resterande intervjuer hölls separat med varje intervjuperson, i avskilda rum på respektive 

arbetsplatser. Innan intervjuerna fick de deltagande personerna en informationsblankett, som 

innefattade information om studien, forskningsetiska krav samt om deras rättigheter som 
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deltagare. Vid intervjutillfällena fick intervjupersonerna även skriva under en 

samtyckesblankett, gällande deras deltagande i studien. 
  
Vid samtliga intervjutillfällen användes en intervjuguide. Detta innebär att intervjuer utgår 

från förberedda teman med tillhörande intervjufrågor men att forskarna kan vara flexibla i 

ordningsföljd samt att det ger intervjupersonerna möjlighet att tala fritt utifrån dessa teman 

(Back och Berterö, 2015). En intervjuguide formulerades utefter studiens syfte genom att 

teman skapades utifrån studiens frågeställningar, med frågor som kunde tänkas besvara dem. 

De teman som skapades hade frågor rörande hur socialsekreterare resonerar kring 

tvångsvårdens konsekvenser, huruvida socialsekreterare anser att tvångsvård är effektivt samt 

hur socialsekreterare tar hänsyn till de etiska aspekter som kan framkomma under en LVM-

handläggning. För att skapa frågor tillhörande de olika temana, har forskarna granskat 

avhandlingar som använt sig av semistrukturerade intervjuer (se exempelvis Lindahl, 2019). 

Den specifika avhandlingen har inte undersökt det exakta fenomenet tvångsvård men har 

varit inriktad på socialsekreterare. Inspiration från avhandlingen har exempelvis hämtats till 

temat effektivitet, ifall någonting bör förändras kring tvångsvård, samt frågor som ger 

intervjupersonen möjlighet att utveckla sina svar, såsom varför/varför inte. Intervjuguiden 

användes under samtliga fem intervjuer, men det förekom även följdfrågor från forskarna 

som inte var förutbestämda. Detta bidrog till vissa skillnader mellan intervjupersonernas svar 

men att det också gav djupare svar kring specifika händelser eller delar av en berättelse. 
 

Transkribering 
Att transkribera en intervju innebär att ordagrant skriva ner det som sagts under intervjun 

(Back & Berterö, 2015). De intervjuer som gjorts i denna studie har spelats in med 

inspelningsutrustning lånat av Örebro universitet och har därefter transkriberats. Den 

transkribering som är gjord av intervjuerna har detaljerat följt intervjupersonernas utsagor 

och beskriver deras subjektiva upplevelser, genom att vi har skrivit ner deras egna, 

individuella berättelser om deras resonemang kring tvångsvård. För att underlätta och göra 

båda forskarna delaktiga i transkriberingsprocessen delades intervjuerna upp i två delar, där 

den ena forskaren transkriberade första delen av intervjun medan den andra forskaren 

transkriberade andra delen. Intervjumaterialet spelades sedan upp i program på datorn, som 

gör det möjligt att sakta ner ljudfilen, för att på ett lättare sätt kunna höra och transkribera det 

som sägs. För att upprätthålla intervjudeltagarnas anonymitet användes fiktiva namn i de 

transkriberade intervjuerna, detta gäller både namn på personer och namn på geografiska 

platser, men också andra begrepp som på något sätt är personspecifika. De personuppgifter 

som är insamlade förvaras säkert i en mapp hemma hos en av forskarna, fram tills dess att 

studien är genomförd och materialet ska förstöras. Ljudfiler förvaras på dator, som ingen 

annan har tillgång till förutom forskarna, tills dess att de ska förstöras efter genomförandet av 

studien. 

 

Studiens tillförlitlighet 
Tillförlitligheten i studien baseras på tre begrepp: trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet. 

Trovärdighet innebär att forskning utgår från de regler som finns och att studiens resultat 

skickas till de respondenter som legat till grund för hur forskarna i studien uppfattat den 

sociala verkligheten (Bryman 2011). För att öka trovärdigheten i studien följs bland annat de 

fyra forskningsetiska kraven som ställs: konfidentialitetskravet, informationskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet. Dessutom skickas arbetet till berörda respondenter när 

uppsatsen är klar, vilket även styrker trovärdigheten då respondenterna ges möjlighet att ta 

del av studiens resultat. Genom transkribering och redovisning av empiri, kan trovärdigheten 

i studien stärkas för läsaren då det styrker studiens analys samt att läsaren har möjlighet att ta 
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del av det insamlade materialet. Överförbarhet handlar om hur studiens resultat kan 

appliceras i andra sammanhang vid andra tidpunkter. Överförbarhet kan styrkas genom att 

studien ger detaljerade beskrivningar av det som undersöks, för att andra forskare ska kunna 

bedöma om resultaten går att överföra i andra sammanhang (a.a.). Genomgående är studien 

tydlig med att beskriva vad som undersöks genom att centrala begrepp förklaras. Med grund i 

detta anses överförbarheten vara hög då studiens resultat anses kunna överföras i andra 

sammanhang som rör tvångsvård. Överförbarhet berör även att studien ska kunna replikeras, 

det vill säga att studien ska kunna upprepas av en annan forskare. Genom att noggrant 

beskriva metod och tillvägagångssätt kan studien göras igen och överförbarheten styrks. Sista 

begreppet inom tillförlitlighet är begreppet pålitlighet. Pålitlighet i en kvalitativ studie 

innebär att studien tydligt beskriver forskningsprocessen som rör urval, insamlingsmetod, 

analysmetod, transkribering och så vidare (a.a.). Föreliggande studie är i vår mening tydlig 

med att beskriva alla delar i forskningsprocessen från urval till analysmetod, med grund i 

detta anses pålitligheten vara hög.  
 

Analysförfarande 
Studien utgår från en tematisk analys då tillvägagångssättet kan användas som ett verktyg för 

att tematisera och kategorisera subjektens upplevelser gällande handläggning av LVM-

ärenden. I vår studie innebär det att kategorisera socialsekreterares upplevelser och 

resonemang kring tvångsvård. En tematisk analys innebär enligt Jepson Wigg (2015) att 

analysen fokuserar på innehållet i de olika intervjuerna och att utifrån detta hitta 

gemensamma teman i berättelserna för att uppnå förståelse, varpå det i denna studie kan 

omfatta hur socialsekreterare resonerar kring tvångsvård. Studien utgår från en hermeneutisk, 

tolkande ansats där fokus ligger på att undersöka studiesubjektens upplevelser, det vill säga 

socialsekreterares erfarenheter. Med hjälp av tematisering kan skillnader och likheter uttydas 

ur den empiri som insamlats genom intervjuerna och på så sätt få en uppfattning om och på 

vilket sätt LVM-handläggare beaktar de konsekvenser och den etik som tvångsvården medför 

för den enskilde. Efter transkribering blev intervjuerna genomlästa flertalet gånger och sattes 

sedan i relation till studiens frågeställningar, vilka vi avsåg att besvara så noggrant som 

möjligt. Därefter jämfördes de olika intervjumaterialen med varandra för att hitta likheter och 

skillnader i socialsekreterarnas resonemang kring tvångsvård, som sedan kodades och 

tematiserades med utgångspunkt i studiens frågeställningar. Utifrån frågeställningarna och 

studiens resultat kunde flera teman identifieras i analysen: socialt nätverk, eftervård, psykisk 

ohälsa, ineffektivt vårdinnehåll, motivation och relation, eventuella kränkningar, samt 

tillförlitlighet och samtycke. Detta har gjorts genom att forskarna har urskilt liknande faktorer 

som framkommit under de fem olika intervjuerna vid transkribering och har genomfört den 

analys som föreliggande studie redovisat. Denna studie har även använt sig av två teoretiska 

begrepp: handlingsutrymme och yrkesroll. Utifrån den tematiska analysen och de teman som 

framställs, har dessa teoretiska begrepp använts för att förstå det intervjupersonerna sagt 

genom att koppla det till studiens frågeställningar och relatera begrepp till de teman som 

identifierats. 
 

Forskningsetiska överväganden 
Det finns fyra olika forskningsetiska riktlinjer i en studie med kvalitativa eller kvantitativa 

forskningsintervjuer, varav en av dessa är informerat samtycke. Genom informerat samtycke 

har intervjupersonerna rätt att få information om studiens syfte samt att de deltar frivilligt i 

studien och att de därmed har rätt att ta tillbaka sitt deltagande i studien (Kvale & Brinkmann, 

2014). En annan riktlinje är konfidentialitet, som innebär att intervjupersonen ska vara 

medveten om vad som sker med intervjumaterialet samt att identifierande indikationer som 

kan påvisa vem intervjupersonen är ska hållas dolt och att personen förblir anonym (a.a.). Vid 
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en kvalitativ studie ska forskaren även bedöma vilka konsekvenser studien kan ha, både för 

intervjupersonen och för hur studien kan bidra med vetenskap. Den fjärde etiska riktlinjer är 

att forskarens egna roll, att det ska finnas en medvetenhet om att den rollen påverkar studiens 

kvalitet samt hållbarhet. Forskarens integritet är också viktig, både mot intervjupersonen men 

även vid inhämtandet av data vid intervjun (a.a.). I föreliggande studie har informerat 

samtycke tillgodosetts genom att en informationsblankett med uppgifter om studiens syfte 

och hur intervjuerna kommer hanteras under studiens gång, samt att intervjupersonerna har 

rätt att dra sig ur under studiens gång. Intervjupersonerna har även presenterats en 

samtyckesblankett, som de får skriva under och ge sitt samtycke till att delta i studien samt 

till att det är deras intervjusvar ligger till grund för undersökningen. Intervjupersonerna har 

också på detta sätt fått ta del i hur konfidentialiteten i studien hanteras, det vill säga att det 

enbart är forskarna som har tillgång till deras intervjusvar, att det enbart kommer användas i 

studiesyfte samt att materialet kommer raderas efter uppsatsens inlämning och godkännande. 

Möjliga konsekvenser för intervjupersonen har övervägts, för att minimera risken för att 

orsaka någon skada för individen och för att upprätthålla konfidentialiteten. I studien 

redovisas varken intervjupersonens namn eller vilken stad som denne arbetar i, både för att 

upprätthålla en anonymitet för individen men även för att beakta de konsekvenser som kan bli 

för individen om detta skulle framgå. Vilket namn individen har eller vilken stad som denne 

arbetar i framgår heller inte vid transkribering, utan fiktiva namn har använts vid de tillfällen 

som detta framkommit. I avsnittet resultat och analys kommer samtliga intervjupersoner 

benämnas som socialsekreterare, för att undvika utpekande och för att bibehålla 

anonymiteten. 
  
Forskarna har under studiens intervjuer strävat efter att upprätthålla integritet gentemot 

intervjupersonen, samt att visa engagemang till de subjektiva berättelserna som 

intervjupersonerna framställt. Två av de deltagande socialsekreterarna ville genomföra en 

intervju gemensamt istället för två enskilda intervjuer. Å ena sidan kan detta tänkas bidra till 

att det inte blir ett lika öppet samtal då intervjupersonerna kan känna att de inte har möjlighet 

att prata om vad som helst, hur som helst framför dennes kollega. Å andra sidan är det 

intervjupersonernas eget val hur själva intervjun ska gå till och det kan tänkas väsentligt att 

de ska ske på deras villkor, med så bra förutsättningar som möjligt. Enligt Back och Berterö 

(2015) är det viktigt att intervjun är på en plats som får intervjupersonen att bli bekväm samt 

att ta hänsyn till att intervjun kan bli känslosam för intervjupersonen. Intervjuerna i den 

föreliggande studien har anpassats på främsta, möjliga sätt utefter intervjupersonerna och 

deras önskan för att skapa bra förutsättningar för intervjun. 
  
Förförståelse innebär att “vi alla har förutfattade meningar, för-domar. Om vi inte hade det 

skulle vi inte förstå någonting av den värld som vi lever i. [...] Att rensa ut alla fördomar och 

skaffa sig ett obesudlat, fördomsfritt och neutralt seende är omöjligt” (Andersson, 2014). Vår 

förståelse för varandra på en mellanmänsklig nivå grundar sig tidigare erfarenheter, och 

bidrar både medvetet och omedvetet till beslut som individen tar (Lassenius & Severinsson, 

2014). Förförståelsen omfattar många delar i studien och forskarens roll, både genom 

förutfattade meningar, egna erfarenheter men innefattar även litteratur som forskaren har läst 

om studieområdet (Westlund, 2015). Förförståelsen är en viktig aspekt i en studie, då studiens 

resultat kan påverkas av forskarens erfarenheter av studieområdet (a.a.). För att beakta detta 

är forskarna i föreliggande studie medvetna och tar hänsyn till att de berättelser som 

framkommer i studien är individens subjektiva upplevelser, som påverkas dels av deras egna 

erfarenheter och dels av deras formella kunskaper. Forskarna i denna studie har färgade och 

motstridiga åsikter gällande tvångsvård, vilket minskar objektiviteten i studien. Genom att ha 
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en medvetenhet kring detta vid resultatredovisning och analys, bidrar det till att reducera att 

forskarnas förförståelse påverkar utformningen av resultatet och analysen. 
 

Resultatredovisning och analys 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat, som har insamlats i form av intervjuer med 

socialsekreterare. Detta innebär att studiens resultat och analys enbart utgår från 

socialsekreterares resonemang, och inte utifrån andra professioner eller verksamheter. 

Resultatet delas in i tre olika rubriker som är utformade med utgångspunkt studiens 

frågeställningar: (1) Livssituation/konsekvenser vid tvångsvård, (2) tvångsvårdens 

effektivitet, (3) etiska problem vid tvångsvård. Under dessa rubriker kodas och tematiseras 

materialet utifrån den insamlade datan, för att belysa centrala delar i vår data samt besvara 

frågeställningarna. För att göra texten mer lättläst har intervjuerna bearbetats, för att få ett 

mer flyt i de citat som används och har skett genom att ord så som “eh” och “hmm” tagits 

bort. I och med att intervjuerna i transkriberingen är talspråk har texten även bearbetats 

genom att ta bort överflödiga ord och att citaten är mer sammanhängande. Däremot har 

textens innebörd inte ändrats, varpå intervjupersonernas utsagor och upplevelser är 

densamma som innan ändring av intervjuredovisningarna. Intervjuerna kommer redovisas 

fortlöpande i texten och kursiveras. Längre citat redovisas i form av blockcitat, och är ett 

sammanhängande resonemang från socialsekreterare, men forskarna har valt att ta bort 

bekräftande ord som varit gensvar till intervjupersonerna, såsom “Mmh”.  
 

Livssituation 

Teman som har identifierats tillhörande livssituation är individens sociala nätverk, eftervård 

samt psykisk ohälsa.  

 

Socialt nätverk 

En central utgångspunkt som är viktig att beakta för individer med missbruksproblematik i 

synnerhet är det sociala nätverket och stödet från andra betydelsefulla människor. De sociala 

relationerna och banden som skapas i det sociala sammanhanget är hela tiden föränderliga 

och är grunden för den självkänsla som individen utvecklar (Skårner, 2001). Missbrukare kan 

ha stora nätverk av vänner men att dessa relationer i nätverket inte nödvändigtvis behöver 

utge ett socialt stöd för den enskilde, då det är vanligt att individerna i nätverket också 

missbrukar (a.a.). Om en individ med missbruksproblematik har ett socialt nätverk består det 

ofta av vänner som också missbrukar och på grund av detta finns det starka skäl till att tro att 

individen har svårare att upphöra med sitt missbruk. Problemet med klienter som vårdas 

enligt LVM är att de ofta har ett mindre socialt nätverk än de missbrukare som vårdas på 

frivillig basis och när dessa individer sedan omhändertas riskerar de att förlora det nätverk de 

har. En intervjuperson berättar: 
  

De blir ju ännu mer ensamma när de bryter. För de lämnar sin knarkfamilj, för det är där 

de har sina vänner och de har sitt umgänge och de tas bort från det också. Vi kan tycka 

att det är dåliga vänner men det är ändå det de har. 

  
Det finns utifrån det som socialsekreterarna berättade under intervjuerna skäl till att 

konstatera att en konsekvens av tvångsvård är att den enskildes sociala nätverk påverkas av 

denna typ av vård då de tas ifrån det faktiska sociala nätverk som finns omkring dem. Å ena 

sidan bryter tvångsvård det destruktiva sociala nätverket i form av vänner som är missbrukare 

och att det därmed är hjälpsamt för individen att tvångsvårdas då individen har möjlighet att 
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komma ifrån ett missbrukande socialt nätverk. Det finns även belägg för att fastställa att de 

individer som har en familjemedlem eller närstående som vill att denne hellre tvångsvårdas 

än missbrukar, kan vara ett socialt stöd för denne. I och med att tvångsvården tar individen ur 

sitt sammanhang bryter den å andra sidan eventuellt det enda sociala nätverk som personen 

har vilket i bästa fall resulterar i att personen efter avslutad tvångsvård blir drogfri, men att 

personen inte har något socialt nätverk. Då sociala relationer utgör grunden för individens 

självkänsla (Skårner 2001), är det utifrån detta möjligt att den enskildes livssituation 

påverkas, genom att det sociala nätverket har en inverkan på individens självkänsla, och att 

individen återgår till ett destruktivt missbruk samt nätverk. 
  
En stor del av de klienter som vårdas enligt LVM har inte tillgång till ett socialt nätverk, i 

form av vänner och familj. Skårner och Regnér (2003) förklarar att ensamhet är vanligt 

förekommande hos individer som har tvångsvårdats enligt LVM och att ensamheten bidrar 

till att många individer isolerar sig från omvärlden. Socialsekreterarna uttrycker att det 

sociala stödet och det sociala nätverket är viktigt för huruvida individen klarar av att hålla sig 

drogfri efter avslutad behandling. Internt tvång från det sociala nätverket är en påverkande 

faktor till att individen fullföljer missbruksbehandling med positiva resultat (Statens 

institutionsstyrelse, 2004). Enligt SiS (2004) kan internt tvång, det vill säga tvång från 

individer i ett socialt nätverk, påverka individen genom att denne inte fullföljer sin 

missbruksbehandling. Det kan bero på att individen känner sig tvingad till vård, som den inte 

vill genomgå, och att det kan resultera i att individen drar sig undan sitt sociala nätverk och 

isolerar sig ännu mer. Samtidigt kan internt tvång bidra till att klienter fullföljer behandling 

då det socialt nätverket blir en motivationsfaktor. Det finns dock skildrade erfarenheter kring 

hur LVM-klienters sociala nätverk ser ut. De socialsekreterare som varit yrkesverksamma i 

en större kommun uppger att LVM-klienter i en del fall har stora sociala nätverk av 

missbrukande vänner. Socialsekreterare i mindre kommuner uppger att LVM-klienter istället 

ofta är ensamma och isolerade från omvärlden och därmed från ett socialt nätverk. 

Skildringarna bland socialsekreterarna kring hur klientens sociala nätverk ser ut kan förstås 

genom att de större kommunerna har fler missbrukare än de små. Missbrukares sociala 

nätverk upplevs därmed bestå av fler komponenter då det är fler individer som tillhör gruppen 

missbrukare i en större kommun till följd av större folkmängd. En annan förklaring till detta 

kan vara att många LVM-klienter isolerar sig och därmed inte får kontakt med socialtjänst. 

Att det skiljer sig mellan stora och små kommuner kan bero på att de större kommunerna har 

fler invånare och att det därmed blir lättare att missa de individer som isolerar sig och inte 

syns. 
  
I majoriteten av intervjuerna framkommer att många LVM-klienter är ensamma och att de i 

många fall inte har ett socialt nätverk. Detta resulterar i att individen enbart har tillgång till ett 

professionellt nätverk: Ja, det är oftast så att de som kommer så långt ner så man har LVM, 

så har större del av ditt nätverk försvunnit [...] Ja, ofta så är det bara professionellt nätverk 

som finns runt de här personerna. Då majoriteten av intervjupersoner konstaterar att LVM-

klienter i många fall inte har något socialt nätverk är det både tragiskt men också positivt att 

LVM-klienters nätverk ofta består av enbart professionella. Fördelen med att LVM-klienter 

inte har nätverk utöver det professionella är att de inte har vänner som själva är missbrukare 

och på så sätt skulle risken för att individen utsättas för droger minska i sociala sammanhang. 

För de individer som saknar ett socialt nätverk är det en nackdel att individen inte har tillgång 

till socialt stöd i form av ett socialt nätverk och att det därmed blir svårare att bibehålla 

nykterhet efter avslutad tvångsvård, det vill säga att individen har brist på motivationsfaktorer 

som kan hjälpa denne mot en nykter livssituation.  
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Eftervård 

Individer med allvarlig missbruksproblematik har en komplex livssituation som ofta 

resulterar i att individen har kontakt med andra instanser utöver socialtjänst. Exempel på 

sådana instanser är hälso- och sjukvård och försörjningsstöd. Lundgren, Blom, Chassler och 

Sullivan (2015) påvisar att personer som tvångsvårdas har större vårdbehov än populationen i 

övrigt. Det är ett långvarigt och allvarligt alkoholmissbruk som gör mest fysisk skada av alla 

droger. Ett längre pågående alkoholmissbruk är påfrestande för individens fysiska hälsa och 

kan resultera i olika fysiska hälsoproblem, såsom återkommande bukspottkörtelinflammation. 

Kontakter med relevanta instanser är viktiga för individen att upprätthålla före, under och 

efter avslutad tvångsvård. Dessa huvudmän arbetar för att få en beteendeförändring hos den 

enskilde och för att detta ska ske är det viktigt att det skapas nya rutiner för den enskilde och 

att dessa upprätthålls. Detta görs genom att upprätta en planering med den enskilde med 

bland annat sysselsättning: Vi ska ju jobba mot att de blir självförsörjande eller klara sig 

själv. [...] Och sen försöka få en beteendeförändring, få det här med sysselsättning att 

fungera. Målet med socialsekreterarens arbete är att individerna ska bli självständiga och 

klara sig utan hjälp från samhället. Fördelen med att upprätta en planering och nya rutiner är 

att det ger individen verktyg som behövs för att uppnå drogfrihet, vilket även sker utifrån att 

individen har stöd från socialtjänst, försörjningsstöd och/eller hälso- och sjukvård. I många 

fall är det inte möjligt att upprätthålla en drogfri vardag, då individens situation är så pass 

allvarlig att det inte räcker med en insats för att individen ska bli drogfri. Det som kan 

försvåra arbetet är individens inställning till förändring då socialsekreterarna menar att 

förändring enbart kan komma från individen själv. Det blir därför problematiskt när 

samverkan mellan de olika huvudmännen arbetar för att upprätta en drogfri vardag i form av 

sysselsättning och nya rutiner, då individens beteende inte kommer att förändras om hen själv 

inte är benägen till förändring. 
  
Det ska enligt LVM finnas möjligheter att planera för individens boendesituation efter en 

period av tvångsvård, det vill säga vård i annan form utanför LVM-hemmet i enlighet med 27 

§ LVM. Utifrån detta har socialsekreterare ett relativt stort handlingsutrymme i förhållande 

till de möjligheter som finns till att planera eftervård, samt i relation till 

tvångsvårdslagstiftningen. Socialsekreterare har även möjlighet i sin yrkesroll att ha 

kontakter med olika verksamheter och myndigheter, såsom försörjningsstöd och hälso- och 

sjukvård, för att upprätthålla en fungerande vardag för individen. Den yrkesverksamma har 

genom detta ett åliggande enligt 27 § LVM, och därmed ett handlingsutrymme, till att skapa 

en hållbar livssituation för individen och samverka för att förbättra situationen. Enligt en 

respondent är detta däremot något som sällan uppfylls och att det påverkar möjligheten till 

uppföljning: 
  

Det ligger i lagtexten, utrymme för att man ska planera för boende och eftervård, att ge 

förutsättningar till en hållbar nykterhet. Och där är vi ju ganska dåliga. Det finns inte 

boenden… Det är klart att man ibland skrivs ut till boenden men det finns inte särskilt 

bra förutsättningar till att följa upp vården. 

  

Eftervård är en väsentlig del för att en individs situation ska bli hållbar efter tvångsvård, och 

för att undvika återfall. Det bör finnas ett fokus på missbruket men också på andra delar inom 

individens livsområden (Ekendahl, 2007). I och med att det inte finns tillgång till resurser 

som exempelvis boenden efter avslutad tvångsvård begränsas socialsekreterarens 

handlingsutrymme, trots att de enligt lag ska ha möjligheter till att planera för individens 

eftervård. Detta resulterar i att individen i vissa fall inte får tillgång till det stöd som 
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eventuellt krävs för att individen ska uppnå en mer fungerande vardag. På så sätt begränsas 

socialsekreterarens möjlighet att bidra till förändring för den enskilde. 
  
En annan konsekvens av tvångsvården enligt socialsekreterare är att risken för överdos ökar 

efter avslutad tvångsvård. Drogtoleransen hos den enskilde minskar under perioden som 

individen blir tvångsvårdad. När individen genomgått tvångsvård och, eller om, denne 

återfaller till missbruk, använder denne samma dos av droger som innan påbörjad tvångsvård, 

som i sin tur leder till en överdos. 
  

Alltså, efter avgiftning från heroin när du suttit inne och sen provar, så tror du oftast att 

du klarar samma mängd som du gjorde innan. Och det är ju där den dödliga delen är. [...] 

Ett återfall efter en tids drogfrihet är väldigt riskabelt. Dels är det ju dåligt att ta ett 

återfall för att du är tillbaka på banan ganska snabbt, men också det att, i och med att du 

tål mer och mer, så kräver du ju större och större doser för att nå den här kicken liksom, 

så då tror du att du kan gå på samma dos som du avslutade med. 

  
Även Rafful et. al (2018) konstaterar att det finns ett samband mellan individer som 

tvångsvårdats och tagna överdoser. Samtidigt som risken för överdos ökar efter avslutad 

tvångsvård, så skulle individen ha kunnat råka ännu mer illa ut om tvångsvården inte 

genomfördes. En intervjuperson berättar att: den räddar liv för stunden. På så sätt kan 

tvångsvården motiveras, trots den ökade risken för överdoser efter avslutad tvångsvård. Det 

finns även utifrån detta belägg för att konstatera att eftervård är en väsentlig del vid 

tvångsvård, för att motverka återfall och överdoser. Individer som tvångsvårdas har också 

ofta svårigheter med flera delar i sina liv, såsom hemlöshet eller oförmåga att se efter sina 

egna behov, och denna problematik kan fortsätta efter tvångsvården (Ekendahl, 2007). 

Eftervård är alltså en nödvändig del i missbruksvård och för individers möjlighet till alkohol- 

och drogfrihet efter tvångsvård. Eftervård som täcker flera delar av den enskildes liv kan 

bidra till mer stöd för den enskilde att bibehålla nykterhet och därmed minska risken för 

återfall och överdos. 
 

Psykisk ohälsa 

Psykisk och fysisk ohälsa är något som är vanligt bland missbrukare och särskilt missbrukare 

som vårdas enligt LVM. De individer som vårdas enligt LVM har många dokumenterade 

fysiska och psykiska åkommor. Det är även viktigt att som socialsekreterare beakta andra 

delar än missbruket för att nå en positiv förändring, vilket är bland annat den psykiska 

ohälsan hos många missbrukare: Om man ska lyckas beakta någon slags positiv förändring, 

behöver man fokusera på de andra delarna runt omkring missbruket. Den psykiska ohälsan 

och samsjuklighet påverkar individens nykterhet efter tvångsvård, då individens psykisk 

ohälsa ofta kan resultera i ökat droganvändande. Sjukdomen i sig försvårar drogfriheten [...]. 

Det kan också vara att du kanske mår som bäst när du har droger i kroppen. Tvångsvården 

är inte tillräckligt omfattande, då det finns många problem i en individs liv som påverkar 

möjligheten till ett nyktert liv efter tvångsvård. Det bör finnas tillgång till mer psykiatrisk 

behandling vid tvångsvård då psykisk ohälsa kan försvåra tvångsvården i sig. Syftet med 

tvångsvård är att individen ska bli drogfri, men det finns ett samband mellan psykisk ohälsa 

och huruvida individen kan hålla sig drogfri efter tvångsvård, varpå det är väsentligt att detta 

beaktas betydligt mer inom missbruksvården. Detta kan socialsekreterare ta hänsyn till 

genom att samverkan mellan exempelvis socialtjänst och psykiatri förbättras för att de 

enskilda ska kunna få stöd för dessa delar i dennes livssituation efter vården. En 

intervjuperson berättar att: Det krävs mer samverkan, [sjukvård och socialtjänst] och SiS. Det 

bör dock även finnas en medvetenhet om att den enskilde själv kanske inte vill ha kontakt 
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med psykiatri och/eller socialtjänst efter tvångsvård, då individer som tvångsvårdas inte 

samtycker till vård, eller att samtycket inte är tillförlitligt, och att detta kan försvåra 

möjligheten till att hjälpa individen att förbli drogfri efter vården. 
  
Psykisk ohälsa är en påverkande faktor till missbruket. Den psykiska hälsan påverkas av 

missbruket och det är en bidragande faktor till att psykiatriska diagnoser ställs och 

samsjuklighet hos individer som tvångsvårdas är väldigt vanlig. 
  

Oftast vet man inte vad som är hönan och ägget utav det. För har man drogat sen man var 

12 år till exempel, så får man diagnoser under där. Och det kan ju vara ett socialt 

beteende som gör att man faktiskt utvecklar vissa utav de här psykiatriska delar, 

borderline till exempel. 

  
Det går däremot utifrån de insamlade uppgifterna inte att avgöra huruvida det är missbruket i 

sig som bidrar till att individer också får psykiatriska diagnoser, men enligt SOU (2011:6) 

kan missbruk utlösa psykiska störningar på samma sätt som att psykiska störningar kan starta 

ett missbruk. Det finns därmed belägg för att psykiska störningar och missbruk har ett 

samband men att det är svårt att avgöra vad som är den utlösande faktorn mellan de två 

områdena. Ett bättre samarbete mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst skulle därmed 

bidra till att avgöra vilken typ av vård som är mest lämplig för den enskilde. En tydligare 

lagstiftning skulle kanske underlätta arbetet med dessa individer.  
 

Tvångsvårdens effektivitet 
De teman som har identifierats gällande tvångsvårdens effektivitet är brister i vårdinnehåll, 

motivation och relation. 

 

Bristande vårdinnehåll 

Vården anses inte vara verksam, utan behandlingen i tvångsvård är ineffektiv samtidigt som 

socialsekreterare anser att den enskilde individen förvaras istället för behandlas. Tvångsvård 

ses inte som en fungerande lösning på individers missbruksproblematik men det finns heller i 

nuläget inga alternativa insatser till tvångsvård utan att värden som att rädda liv får gå före 

individens integritet. Just värdet att rädda liv är ett av de främsta argumenten som används 

vid bedömning av tvångsvård och att en konsekvens av tvångsvård anses vara att rädda liv. 

Det är att rädda liv helt enkelt, den räddar liv för stunden. Tvångsvården anses däremot inte 

effektiv i längden, då SiS-institutioner beskrivs mer som ett fängelse än som en 

behandlingsåtgärd. Socialsekreterare ser tvångsvård som en plats där individer med 

missbruksproblematik sitter av tid, istället för att motiveras till nykterhet. I en av intervjuerna 

förklarar intervjupersonen att: Det är SiS-institutionen som är ansvarig för vården. Men jag 

hävdar att SiS inte har någon vård, utan de har förvaring. LVM-utredningen i sig är 

fungerande men själva vården är inte effektiv: 
  

Det är inte effektiv. Alltså sett till, om man säger 6 månaders vårdtid så är den inte 

effektiv. Jag tycker den är väldigt hjälpsam och effektiv i det spannet som är från beslut 

till omhändertagande och inledande vårdtid. Men sen är den ganska harmlös. 

  
Frivilligheten anses vara en stark motivation till att missbruksvård fungerar, enligt 

socialsekreterare, och att det är avgörande för individens behandling mot missbruk. Placering 

på ett SiS-hem som har hand om LVM-ärenden beskrivs som ett fängelse, att det inte är en 

motiverande miljö för individen utan att det istället blir som en plats där individer sitter av 

tid. Socialsekreterare anser att det går att tvinga någon till drogfrihet genom tvångsvård, men 
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att det inte går att tvinga någon till förändring utan att viljan att förändras måste komma 

inifrån individen själv. Statens institutionsstyrelse (2004) menar däremot att missbruksvård 

däremot inte behöver vara frivillig för att vården ska vara effektiv. Det råder alltså en skillnad 

mellan hur socialsekreterare uppfattar vården gentemot hur behandlingshem själva anser att 

det är, genom att socialsekreterare menar att tvångsvården är effektiv när individen själv är 

motiverad och vården är frivillig, medan SiS anser att frivilligheten inte är avgörande för 

positiva vårdresultat. Det finns skäl i det som socialsekreterarna skildrade under intervjuerna 

till att konstatera att synen på tvångsvården och dess innehåll påverkas beroende på vilken 

professionen som är utgångspunkt och att de olika professionerna har utvecklat olika synsätt. 

Socialsekreterare lägger vikt vid att rädda den enskildes liv men vårdens ineffektivitet bidrar 

inte till någon hållbar nykterhet för individen utan att det därmed mer kan ses som ett 

uppehåll i missbruket. Det blir därför tydligt att socialsekreterare beslutar om tvångsvård trots 

att det inte är effektivt på grund av att det är det enda alternativet som finns, just för att 

undvika att den enskilde dör till följd av ett destruktivt missbruk. 
  
Det framkommer motsägande uppgifter vid intervjuerna gällande drogfrihet på hem där LVM 

utövas. Enligt en intervjuperson förekommer det droger på SiS-hemmen och att de anställda 

saknar mandat för kontroller av klienterna. 
  

Det saknas mandat till kroppsvisitationer och visitationer av post och rum. Telefoner kan 

man ha, och rätten att avvika. [...] Så den långa LVM-vårdtiden är inte särskilt positiv, 

för man har inte tillräckligt med lagrum för att göra den till drogfri. [...] Vid en 

arbetsplats som är i princip drogfri, gick det att jobba med motivation och behandling 

utan återfall, eller inflöde av droger. 

  
Tvångsvård fungerar inte i den form som den är just nu, utan behandling i annan form i 

enlighet med 27 § LVM är avgörande. Tvångsvård är ineffektiv och ger enbart individen en 

period av nykterhet. De intervjuade socialsekreterarna förespråkar även att behandlingshem 

vore en mer lämplig insats i jämförelse med LVM, eller att det åtminstone inte ska vara lika 

lång behandlingstid utan att individen skrivs ut till ett behandlingshem snabbare. 

Tvångsvården är ineffektiv delvis på grund av att SiS-hemmen inte är drogfria då det inte 

finns lagstöd för att upprätthålla en drogfrihet, enligt socialsekreterare. Med grund i detta är 

handlingsutrymmet hos de yrkesverksamma på SiS-institutionerna begränsat, då de inte har 

lagstödet som krävs för att göra tvångsvården effektiv. Detta resulterar i att 

socialsekreterarnas motivationsarbetet mot drogfrihet försvåras och att behandlingens resultat 

påverkas då individen fortfarande har tillgång till droger och att denne därmed riskerar 

återfall. Detta påverkas även av de olika professionernas synsätt på tvångsvård, att det finns 

olika uppfattningar om vården, dess utformning och effektivitet. 
  

 

Motivation och relation 

Motivation är en av de mest avgörande faktorerna till effektiv missbruksvård, och det är detta 

som tvångsvård borde fokusera på hos klienterna. Det finns flera delar inom tvångsvården 

som är viktig för vården, så som olika program men motivationsdelen är ju den som är 

absolut den viktigaste. Tvångsvård innebär att den enskilde inte är motiverad till att ta emot 

frivilliga insatser. Det finns skäl att utifrån socialsekreterarnas berättelser konstatera att 

tvångsvården försvårar socialsekreterares möjlighet att motivera individer till frivillig vård, 

då individen i många fall är fientlig gentemot samhället samt har en negativ inställning till 

vård. Det finns en helt annan möjlighet att motivera individer till frivillig vård om denne inte 

tvångsvårdas, då socialsekreterare har möjlighet att ta frivilliga drogtest på den enskilde och 
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därmed ha uppsyn över hur aktiv individen är i sitt missbruk. Socialsekreterarens 

handlingsutrymme påverkas av organisationens ramar men även av individens behov 

(Svensson, Johansson och Laanemets, 2008). Socialsekreterares handlingsutrymme begränsas 

av tvångsvård, då möjligheten till att motivera den enskilde till alternativa insatser minskar 

och att yrkesutövaren därmed inte kan tänka runt organisationens ramar utan att insatserna 

begränsas till tvångsvård. Frivillig vård bidrar med fler möjligheter, både gällande motivation 

men också drogtest, som breddar socialsekreterarens handlingsutrymme medan tvångsvård 

begränsar detta genom minskad motivation och därmed även minskning av vårdens 

effektivitet. 
  
Socialsekreterarens relation med klienten påverkas av beslut om tvångsvård. Det finns dock 

motsägande data kring detta, då några socialsekreterare beskriver att individer i vissa fall vill 

träffa sin handläggare direkt och där relationen mellan dessa fungerar bra. Det som däremot 

betonas är att relationen mellan yrkesutövare och den enskilde påverkas av socialnämndens 

beslut om LVM, att ett beslut om att inte påbörja LVM påverkar relationen negativt samt att 

det skapar en bild för klienten att denne inte har ett allvarligt missbruk. Vid de fall som beslut 

om LVM hävs i nämnden är det väsentligt att samtala med klienten för att bibehålla en 

relation samt försöka motivera denne till frivillig vård, då ett beslut om att häva LVM i 

socialnämnden inte innebär att individen inte har ett destruktivt missbruk. Vid en dom i 

förvaltningsrätten om att en individ ska tvångsvårdas, ska denne transporteras till ett LVM-

hem och socialsekreteraren ska sedan besöka denne för att upprätta ett samarbete och en 

planering för individen i tvångsvården, vilket upplevs svårt. Den enskilde kan enligt de 

socialsekreterare vi intervjuade, känna sig väldigt kränkt och tillrättavisad, och att detta 

försvårar socialsekreterarens möjlighet till en bra relation till den enskilde. Det är en väldigt 

utsatt situation för individen, framförallt integritetskränkande, och denne kan uppleva en 

hopplöshet gällande självbestämmandet. Med stöd i det som socialsekreterarna berättade 

under intervjuerna skulle det därför kunna anses viktigt att socialsekreteraren beaktar sin 

yrkesroll, att denne använder sin yrkeskunskap till att avgöra vad som är lämpligt för 

individen. Det gäller att använda den yrkeskompetens som är knuten till yrkesrollen och ha 

förståelse för att klienter reagerar olika, och att socialsekreteraren i sin yrkesroll kan anpassa 

sig efter individens reaktioner samt behov. Det är också viktigt enligt socialsekreterare att 

fortsätta med att upprätthålla relationen trots att klienten motsätter sig den i vissa fall, då detta 

är en av arbetsuppgifterna som är knuten till socialsekreterarens yrkesroll och viktigt för att 

klientens missbruk inte ska förvärras.  
  
Det går utifrån de insamlade uppgifterna att konstatera att en dålig relation mellan 

socialsekreterare och den enskilde påverkar den yrkesverksammas möjlighet att motivera den 

enskilde till frivillig vård. Oavsett om domen gällande tvångsvård bifalls eller avslås 

påverkas relationen mellan de två parterna till följd av den integritetskränkande handlingen, 

det vill säga att socialsekreteraren har gjort valet att gå upp i nämnd och att det ofta präglar 

relationen negativt. Å ena sidan bidrar ett avslag gällande LVM till att individen kan få en 

uppfattning om att dennes missbruk inte är så pass destruktivt och allvarligt att LVM krävs, 

utan att det istället leder till ett fortsatt missbruk och att det kan bli svårt att motivera 

individen till frivillig vård. Å andra sidan behöver inte en LVM-utredning påverka relationen 

mellan socialsekreterare och den enskilde negativt, utan att det istället kan påvisa för den 

enskilde själv hur allvarligt individens missbruk är. 
  

Jag öppnade nyligen en LVM-utredning, och personen blev jättesur, givetvis. Men vi 

hade samtal under hela tiden. Det gick aldrig upp i nämnd, utan vi öppnade under tiden 

upp SoL-insatser och förklarade för denne att du har ett destruktivt missbruk, det blir 
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bara värre, du börjar ju injicera i halsen. Och intoxer, på heroin. Två tillfällen, ganska 

snabbt inpå. Det förstod hen ju. Och så får man jobba utifrån det liksom lite grann. Nu 

var det ju så att hen blev drogfri. Eller drogfri, hen höll iallafall sig drogfri i tre veckor. 

  
Relationen kan i vissa fall bidra till en insikt för den enskilde gällande sitt missbruk och hur 

pass destruktivt det är, som i sin tur kan påverka dennes inställning till vård positivt och att 

socialsekreteraren kan motivera individen till att ta emot vård på frivillig väg. Vård i frivilliga 

former anses vara mer effektiva än tvångsvård enligt socialsekreterare, och det finns belägg i 

vårt material för att anse att om individen kan motiveras till vård i frivilliga former så ökar 

chansen för positiva vårdresultat mot individens missbruk. 
 

Etiska problem vid tvångsvård 
Gällande etiska problem har kränkning samt tillförlitlighet och samtycke identifierats som 

teman utifrån de insamlade uppgifterna. 

 

Eventuella kränkningar 

LVM är problematiskt gällande olika etiska aspekter. Det går att beakta tvångsvård med 

utgångspunkt i olika värden, såsom hälsa och liv eller integritetskränkande och bortseende 

från rätten till självbestämmande. Tvångsvårdslagstiftningen förbiser individens 

självbestämmande (Urbanoski 2010), och det innebär att socialsekreterare har makt att 

besluta om LVM för den enskilda individen. Det är därför viktigt att beakta etiken vad gäller 

bedömning av tvångsvård. Att besluta om tvångsvård innebär att bestämma över en annan 

individ, utan dennes samtycke och detta är kränkande gentemot individen (Dore, Sinclair & 

Murray, 2016). En övervägande, gemensam åsikt som framhävs från respondenterna är att: 

det alltid handlat om att rädda liv i första hand. Det framkommer att socialsekreterare 

beaktar de etiska principerna i bedömning av tvångsvård. En respondent berättar att: 
  

[...] hela LVM är oetisk. Jag tycker att det är jättejobbigt, för du tar verkligen ifrån en 

person all dennes vilja. [...] Du går över en persons eget bestämmande. Du sitter med en 

jättestor makt. 

  
Det är enligt socialsekreterarna viktigt att vara medveten om dessa etiska problem för att inte 

missbruka makten och för att kunna bibehålla relationen till den enskilde. Tvångsvård anses 

av socialsekreterare som oetiskt, då det går emot individens egen vilja och att de beslutar över 

denne. Det blir därmed ett etiskt dilemma för socialsekreteraren att besluta om tvångsvård, då 

etiska perspektiv sätts mot varandra: rädda liv gentemot självbestämmande. I både SoL och 

LVM stadgas det att socialt arbete ska utgå från självbestämmande och integritet, men att i de 

ärenden som detta inte är möjligt ska tvångsvård beslutas om för att främja individens 

förutsättningar för en hållbar livssituation. Det finns skäl utifrån intervjupersonernas utsagor 

att konstatera att socialsekreteraren ska beakta individens självbestämmande och integritet i 

bedömning av insatser mot den enskildes missbruk. Det leder till att individen själv är 

delaktig i utformandet av sin vård och att detta kan öka motivation till frivilliga insatser, som 

i sin tur bidrar till ökad möjlighet till drogfrihet. Att beakta självbestämmande i första hand, 

framför att rädda liv, kan däremot resultera i att individen inte får den hjälp som denne 

behöver, och att det därmed finns en risk för att individen dör till följd av missbruket och 

motviljan till hjälp. Att istället värdera individens liv högre än självbestämmandet medför att 

individen själv inte är delaktig vid beslut om vårdform, vilket kan minska motivationen, men 

det kan också innebära att faktiskt rädda någons liv. 
  



 

24 

 

Caplan (2006) menar att tvångsvård tar ifrån individen dennes självbestämmande för att 

sedan skapa det igen, att individen tas ur ett sammanhang för att komma ifrån ett skadligt 

beteende för att i sin tur bygga upp självbestämmandet igen utan det destruktiva beteendet. 

Tvångsvård med positiva vårdresultat resulterar i att individen skapar ett nytt 

självbestämmande utan missbruket, det vill säga bygger upp ett självbestämmande utan ett 

destruktivt beteende i form av missbruk som bidrar till att upprätthålla ett drogfritt liv. Det 

finns skäl utifrån det som socialsekreterarna berättade under intervjuerna att påstå att det är 

etiskt försvarbart att frånta individen självbestämmande, då detta görs i syfte att individen ska 

uppnå en bättre och mer hållbar livssituation utan missbruksproblematik som sedan skapar 

självbestämmande för individen. Enligt socialsekreterare bidrar däremot tvångsvård sällan till 

drogfrihet, då vårdinnehållet är ineffektivt. Detta resulterar i en svårighet att försvara det 

etiska i tvångsvård, då tvångsvård inte bidrar till drogfrihet och därmed inte alltid tillför en 

mer hållbar livssituation efter vården. 
 

Tillförlitlighet och samtycke 

Ett etiskt problem som socialsekreterare kan hamna i under en utredning gällande LVM, är 

vem som är tillförlitlig. Andra professioner är enklare att förhålla sig till, så som sjukvården, i 

och med att det är en profession med kompetens att bedöma omfattningen av individens 

påverkan av missbruk. Sen ska den yrkesverksamma kunna förhålla sig till både den enskilde 

själv samt dennes anhöriga: Ska man tro på anhöriga, eller ska man tro på klient? Eller ska 

man tro på både och, och göra en bedömning i mitten? Det är svårt att avgöra vem som talar 

mest sanningsenligt om individens missbruk, samtidigt som värden så som 

självbestämmande, integritet och frihet ska tas hänsyn till. Anhöriga till missbrukare kan vara 

en problematisk del i utredningsprocessen, då de i vissa fall kan överdriva situationer för att 

socialtjänsten ska agera och för att den enskilde ska få hjälp. Jag kan förstå frustrationen hos 

de anhöriga i att “varför gör ni ingenting”. Det är svårt för socialsekreterare att avgöra när 

en anhörig är saklig och konkret, i jämförelse när den anhöriga överdriver. Det finns utifrån 

socialsekreterarnas berättelser skäl att konstatera att detta är etiskt problematiskt för 

socialsekreterare, att avgöra sanningshalten i det som den enskilde berättar i motsats till det 

som anhöriga berättar. 
  
De enskilda och deras anhöriga kan ha skilda uppfattningar om vad som är sanningen, det vill 

säga om hur situationen är för den som missbrukar. Socialsekreteraren ska förhålla sig till 

huruvida de anhöriga överdriver, vilket kan vara svårt att bedöma då de anhöriga själva inte 

inser att de överdriver utan för dem är detta den verkliga bilden av den enskildes missbruk. 

Därmed blir det ett etiskt problem för socialsekreteraren att avgöra vem som skildrar den 

mest sanningsenliga beskrivningen av missbruket. Det är däremot väsentligt att i samband 

med detta ha i åtanke att det är den enskildes vilja och åsikter som beslut ska tas utifrån, då 

den enskilde är myndig och att det är denne som beslut om tvångsvård rör, även om 

anhörigas åsikter bör beaktas för att försöka få en helhetsbild. Det finns olika förväntningar 

på socialsekreterare i sin yrkesroll, gällande deras arbetsuppgifter och vad de kan 

åstadkomma (Røkenes & Hanssen, 2016; Bruhn 2018). Utifrån ovan, som socialsekreterare 

skildrat i intervjuerna, finns det skäl att konstatera att det finns skilda förväntningar på 

socialsekreterare, såsom klienter som har vissa åsikter om sitt missbruk och om den hjälp 

som denne behöver från socialsekreterare respektive de anhöriga, som vill att 

socialsekreterare ska hjälpa klienterna, i vissa fall oavsett insats, och har förväntningar utifrån 

det. Det kan vara svårt att, som socialsekreterare, uppfylla de olika förväntningar som denne 

har på sin yrkesroll då de ofta motsätter sig varandra och inte stämmer överens, utan är två 

motpoler. Som socialsekreterare är det därför viktigt att utgå från sin yrkesroll och använda 

sin yrkeskompetens för att kunna förhålla sig till de olika åsikterna, uppfattningarna och 
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förväntningarna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, att ta ett lämpligt beslut för den 

enskilde när denne får in uppgifter som talar för olika riktningar i individens missbruk och 

liv. 
  
Det är en stor lucka mellan vad som kan erbjudas genom frivilliga insatser och beslut om 

tvångsvård, enligt socialsekreterare. För att besluta om tvångsvård ska rekvisit för 4 § LVM 

uppfyllas och ska vara utom rimligt tvivel. Det ska alltså finnas starka grunder till att en 

individ tvångsvårdas: Det krävs väldigt, väldigt mycket för att få igenom ett LVM. [...] Man 

vill ha ordentligt på fötterna när man går upp i förvaltningsrätten. För att vård ska ske utan 

tvång behöver individen själv samtycka till de insatser som erbjuds. Detta medför ett etiskt 

dilemma för socialsekreterare i bedömning av lämplig insats, när en individ inte samtycker 

till frivillig vård men samtidigt inte uppfyller de rekvisit som krävs för att besluta om LVM. 

Å ena sidan resulterar detta i att en grupp missbrukare inte får vård för sitt missbruk då det 

inte finns några insatser som går att erbjuda från socialtjänstens sida så länge en individ, med 

ett mindre allvarligt missbruk enligt rekvisiten, inte samtycker till vård. Det är därför viktigt 

att socialsekreterare inte tappar kontakt med de enskilda som inte samtycker till vård, utan att 

det är viktigt att fortsätta med motivationsarbete för att motivera till ett samtycke gentemot de 

frivilliga insatser som finns för att den enskildes missbruk inte ska fortsätta eller förvärras. Å 

andra sidan krävs det mycket för att få igenom ett beslut om att påbörja vård enligt LVM 

vilket är fördelaktigt och en säkerhet för den enskilde då tvångsvård är så pass 

integritetskränkande. Socialtjänsten ansöker om tvångsvård till socialnämnden, som granskar 

ansökan innan det sedan verkställs och beslutas av förvaltningsrätten. Skulle det då finnas 

belägg för att rekvisiten inte är uppfyllda för den enskilde avslås ansökan om tvångsvård. 

Beslutet går alltså inte igenom utan starka skäl, varpå de etiska värdena såsom integritet och 

självbestämmande tas hänsyn till. För socialsekreterare är rekvisiten i LVM gynnsamma för 

dem i deras yrkesroll då dennes beslut är etiskt försvarbart i och med att beslutet enbart tas 

när det är absolut nödvändigt. Det finns också tydliga riktlinjer i lagen vid beslut om 

tvångsvård som socialsekreteraren ska förlita sig på. 
  
För att besluta om frivillig vård krävs samtycke från individen. Det finns däremot de 

situationer där samtycket inte kan bedömas som tillförlitligt, där det kan handla om personer 

som samtycker till frivilliga insatser men som sedan inte fullföljer dem. I dessa lägen kan det 

resultera i att samtycket inte bedöms som tillförlitligt och att personen fortsätter i ett 

destruktivt missbruk, som bedöms som en fara för dennes liv. Det blir därför svårt att bedöma 

samtyckets tillförlitlighet, vilken kan leda till att individ tvångsvårdas trots att samtycke till 

vård finns. En socialsekreterare förklarar att: 
  

Beroendet är så starkt så att det sätter sig över sin egen vilja, vett och sans. Men jag tror 

att de flesta gånger är samtycket menat när dem säger det, men sen är det att man inte 

hanterar det. 
  

Missbruksproblematik bidrar till att det kan bli svårt att veta när individens beteende 

förändrats till följd av missbruket. Denna förändring skulle kunna innebära att individen inte 

bör ha rätten att vara självbestämmande på grund av destruktivt missbruk, och därmed att 

dennes samtycke förbises (Caplan, 2006). Det finns skäl utifrån det som socialsekreterarna 

berättade under intervjuerna att anta att tvångsvård, trots att samtycke till vård finns, är 

nödvändigt då individens missbruk är så pass destruktivt att denne inte klarar att ta sig ur det 

på egen hand genom frivilliga former. Det är i sig ett etiskt problem för socialsekreterare att 

besluta om att ta ifrån en individ dennes rätt till självbestämmande, att göra en bedömning om 

att en individs vilja inte är trovärdig utan att besluta om vård mot dennes samtycke. Detta 
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försvåras ytterligare av att denne ska bedöma huruvida individens beteende beror på 

missbruket, det vill säga om individens beteende har förändrats till att bli destruktivt. Detta 

blir ett etiskt dilemma i och med att socialsekreteraren då ska kunna bedöma en individs 

beteende kring ett missbruk som kan ha pågått under en lång period, varpå det är svårt att 

veta hur individens beteende var innan missbruket blev allvarligt. Det är därmed svårt att 

bedöma vilken period i individens missbruk som socialsekreteraren ska utgå ifrån, för att 

kunna jämföra det beteende som individen nu framför, för att kunna se förändringen i 

beteende. 
  
En av intervjupersonerna berättar att individer har bett denne om att besluta om LVM, då 

individen inte klarat av att ta emot insatser på frivillig väg utan att denne kommer återfalla till 

missbruket. Individen orkade inte mer och enligt intervjupersonen klarade denne inte av att 

upprätthålla drogfriheten under frivilliga former. Intervjupersonen fortsätter berätta att 

individen: 
  

[...] dyker upp på socialkontoret och ber att få prata med mig och min kollega. Vi tar in 

personen i ett besöksrum och då knäcker hen ölburkar i rummet och säger att det här inte 

går. - Vad ska jag göra för att ni ska ta ett LVM? Räcker det om jag dricker, hur många 

behöver jag dricka? 

  
Detta innebär att ett samtycke till vård finns, men att det inte är tillförlitligt då de frivilliga 

insatserna som redan är aktuella inte följs. För att tvångsvård ska kunna bifallas i 

förvaltningsrätten behöver frivilliga insatser vara prövade och uttömda. Förvaltningsrätten 

kan alltså besluta om bifall gällande tvångsvård när samtycke till frivillig vård finns, men att 

individen avvikit från behandling i frivilliga former tidigare, vilket gör att samtycket inte blir 

tillförlitligt. Detta kan bli ett etiskt dilemma för socialsekreteraren, att den enskilde samtycker 

till vård förutsatt att det är tvångsvård, vilket i sig är motsägande. Tvångsvård tillämpas när 

individen inte samtycker till vård eller när samtycket inte är tillförlitligt men att missbruket 

utgör en risk för dennes liv. Det blir därav problematiskt när en individ vill ha stöd och 

samtycker till en typ av hjälp som inte beslutas om eller utövas om samtycke finns. Detta 

bidrar till att socialsekreterare kan använda sitt handlingsutrymme, att socialsekreteraren 

tolkar lagstiftningen i relation till den enskildes individuella behov genom att denne kan göra 

en bedömning om att det föreliggande samtycket inte är tillförlitligt och för att komma ur 

missbruket behöver individen tvångsvård. 
  

Slutsatser och diskussion 

Sammanfattningsvis visar resultatet att tvångsvård är komplext och ett etiskt problematiskt 

tillvägagångssätt för att motverka missbruk, framförallt på grund av att värden som hälsa och 

liv ställs mot individens självbestämmande och integritet. Resonemangen kring dessa värden 

är att rätten till liv alltid går före individens självbestämmanderätt men att de juridiska 

kriterierna är stränga. Inte nog med att det är etiskt problematiskt med bedömning av 

tvångsvård, utan själva vårdinnehållet i tvångsvården anses ineffektivt och att det därmed blir 

etiskt problematiskt att tvångsvårda någon. Tvångsvården ses mer som ett fängelse där 

missbrukare ska sitta av tid än som en behandling mot missbruk, vilket enligt 

socialsekreterare beror på att de anställda på SiS-hemmen saknar befogenheterna som krävs 

för att uppnå ett motiverande och drogfritt klimat. Dessutom har SiS-hemmen inte tillräckligt 

med motiverande behandling enligt de socialsekreterare vi intervjuade, för att kunna motivera 

klienten till ett missbruksfritt liv. Detta medför att socialsekreterare i huvudsak vill motivera 

klienten till frivillig vård för att frivilliga behandlingshem är mer effektiva 
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behandlingsmetoder mot missbruk. Detta är ibland inte möjligt då samtycket till frivillig vård 

inte är tillförlitligt, eller att klienten själv vägrar vård. Klienter som vårdas enligt LVM har 

ofta en problematisk livssituation utöver missbruket, många har destruktiva sociala nätverk 

och många har inte ett socialt nätverk överhuvudtaget, vilket gör att många brister i tillgång 

till socialt stöd. Samsjuklighet är även vanligt förekommande hos klienter som vårdas enligt 

LVM, i form av fysiska eller psykiska besvär som exempelvis psykiatriska diagnoser. Enligt 

socialsekreterare är det därför svårt att avgöra om klienten är mest i behov av psykiatrisk 

vård, eller om klienten är i mest behov av vård för sitt missbruk. 
  
Studiens resultat visar också att socialsekreterare resonerar kring tvångsvård som en 

ineffektiv metod i att få individen drogfri. Detta dels på grund av att behandlingspersonalen 

saknar mandat och befogenheter för att upprätthålla drogfrihet på SiS-hemmen där 

individerna placeras. Men också för att vårdinnehållet i sig är ineffektivt då SiS-hemmen 

enligt socialsekreterarna mer fungerar som ett fängelse än behandling under tvång. SiS-

hemmen arbetar ytterst lite med motivationsarbete, som enligt de socialsekreterare vi 

intervjuade är en stor del av förändringsarbetet. Syftet med tvångsvård är att avbryta 

individens destruktiva och livshotande missbruk och få individen drogfri (Statens 

institutionsstyrelse, 2018c). Men syftet med tvångsvården kan inte uppfyllas innan SiS-

hemmen är drogfria och där behandlingspersonalen kan arbeta med behandling och 

motivation mot drogfrihet. Detta innebär att inte bara själva omhändertagandet av individen, 

det vill säga att det inte är bara brott mot individens självbestämmande och integritet som är 

oetiskt, utan även vården i sig är oetisk. En individ tvångsvårdas i hopp om att avbryta det 

destruktiva missbruket och få individen drogfri, men det är inte möjligt med den nuvarande 

tvångsvård som finns i Sverige. Inte nog med att vårdinnehållet är ineffektivt och oetiskt, 

risken för överdos och dödsfall ökar efter avslutad tvångsvård och på grund av att SiS-

hemmen har inflöde av droger och arbetar ytterst lite med behandling är återfallsrisken hög. 

Utifrån de resultat som inhämtats i studien kan det konstateras att tvångsvården behöver bli 

drogfri för att den ska bidra till positiva vårdresultat och att tvångsvården bör ses över då det i 

nuläget inte finns nog med lagstöd för att göra tvångsvården drogfri.  
  
Av de klienter som vårdas enligt LVM har majoriteten problem med psykisk ohälsa, genom 

exempelvis en drogutlöst störning. Det är problematiskt då det finns svårigheter kring att 

identifiera orsaken till psykisk ohälsa i relation till missbruk, det vill säga huruvida det är 

missbruket som ligger bakom den psykiska ohälsan eller om det är den psykiska ohälsan som 

får individen att missbruka. Det blir enligt socialsekreterare därför svårt att avgöra om det är 

vård för den psykiska ohälsan eller för missbruket som är mest nödvändigt. Den psykiska 

ohälsan bidrar även till huruvida individen kan bibehålla nykterheten efter tvångsvård, enligt 

de intervjuade socialsekreterarna. När individen befinner i sig i en så pass allvarlig och 

livshotande livssituationen är det därför svårt att avgöra om individen ska tvångsvårdas enligt 

LPT eller LVM. Är den psykiska ohälsan upphovet till missbruket och att individen sedan 

tvångsvårdas genom LVM, riskerar individen att få fel typ av vård då LVM i störst 

utsträckning vårdar missbruk och inte den psykiska ohälsan. Detta leder till att en grupp 

missbrukare i vissa fall vårdas för den mindre omfattande problematiken och att individen 

därför får svårare att bli drogfri under och efter tvångsvård. Då psykiska ohälsan är så pass 

vanligt förekommande bland individer som missbrukar, kan det därför tänkas vara en 

väsentlig del i behandling mot missbruk och att LVM därmed skulle behöva inkludera mer 

behandling mot den psykiska ohälsan, så att individen får den vård som den behöver och 

därmed får hjälp med båda problematikerna. En förhoppning med detta är att individen får ett 

mer omfattande stöd och att detta leder till att individens möjligheter till ett drogfritt liv ökar. 
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Yrkesroll och handlingsutrymme 

Socialsekreterarens yrkesroll är grunden i utövandet av det sociala arbetet. Yrkesrollen 

formas av förväntningar från organisation, klient, anhöriga, den enskilde och lagstiftningen 

(Røkenes & Hanssen, 2016). I yrkesrollen skapas socialsekreterarens handlingsutrymme, utan 

en given roll som socialsekreterare finns inget handlingsutrymme gentemot klienten, då det är 

yrkesrollen som ger socialsekreteraren möjlighet att utföra sitt arbete och handla för klientens 

bästa. Genom yrkesrollen har varje socialsekreterare egna förutsättningar som gör att det blir 

en individuell tolkning av hur yrkesrollen ska uppfattas och därmed hur handlingsutrymmet 

ska användas och hur pass stora handlingsmöjligheter socialsekreteraren har. Yrkesrollen och 

handlingsutrymmet kan förstås i förhållande till tvång och frivillighet. Utifrån de intervjuade 

socialsekreterarna förstås det att deras resonemang kring tvångsvård handlar om att det är den 

enda lösningen som är möjlig när missbruket blir så pass destruktivt. Detta innebär att det inte 

finns några andra valmöjligheter utöver tvångsvård i och med att det saknas samtycke till 

frivillig vård, vilket gör att handlingsutrymmet begränsas för socialsekreterare då det inte 

finns andra möjliga insatser som dessa kan använda sitt handlingsutrymme till att välja 

mellan. Det skiljer sig dock mellan vissa intervjupersoner om huruvida delaktiga de är när en 

individ faktiskt tvångsvårdas. Detta innebär att varje socialsekreterare gör en individuell 

tolkning av hur de uppfattar sin yrkesroll och att delaktigheten under tvångsvården varierar 

mellan yrkesverksamma. Det skiljer sig mellan olika socialsekreterare och deras arbetsplatser 

om hur handlingsutrymmet används i relation till klienten efter beslut om tvångsvård. Vissa 

socialsekreterare ger delvis ifrån sig ansvaret för klienten när denne placeras för tvångsvård 

och att det är SiS-hemmen som får ta det huvudsakliga ansvaret för individens välbefinnande. 

Genom att lämna över ansvaret till SiS kan socialsekreterares handlingsutrymme minska då 

yrkesrollens omfattning begränsas utifrån socialsekreterarens individuella tolkning. Å ena 

sidan är det upp till socialsekreteraren att avgöra hur mycket handlingsutrymmet ska 

påverkas, det vill säga att socialsekreteraren själv kan avgöra hur pass delaktig denne ska 

vara när individen tvångsvårdas. Å andra sidan kan socialsekreterare vara delaktiga under 

tvångsvården genom exempelvis kontinuerlig kontakt och därmed upprätthålla sitt 

handlingsutrymme gentemot klienten. 
  
Socialsekreterare generellt resonerar kring att frivillighet öppnar flera dörrar i yrkesrollen där 

denne har större handlingsutrymme att hjälpa individen mot drogfrihet. Socialsekreterare 

berättar att det finns fler insatser att tillhandahålla och att socialsekreteraren har möjlighet att 

kontrollera samt motivera individen. Detta präglas av den historiska synen av vården av 

missbrukare då det tidigare framförallt var institutionsbaserade insatser men har under senare 

år övergått till fler öppenvårdsinsatser. Denna förändring beror på att tidigare insatser främst 

syftat till att skydda samhället från missbrukaren men att det numera präglas av en moralisk 

syn där individens välmående står i fokus. Detta har påverkat hur socialsekreterarens 

yrkesroll är utformad, och därför också handlingsutrymmet, genom att socialsekreterare 

motiverar individer till frivilliga öppenvårdsinsatser och enbart beslutar om tvångsvård när 

det inte finns några andra alternativ och att handlingsutrymmet därmed är obefintligt. 

Förändringen påverkar alltså socialsekreterares resonemang kring tvångsvård och vilken typ 

av vård som beslutas om för den enskilde. 
 

Forskningsetiska överväganden 
Studien har präglats av etiska överväganden, där de fyra forskningsetiska kraven har beaktats 

genom att bland annat säkerställa anonymitet hos intervjupersonerna enligt 

konfidentialitetskravet och att de i övrigt informeras om nyttjandekravet, samtyckeskravet 

samt informationskravet. Det är viktigt att förstå att dessa resultat baseras på intervjuer med 
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fyra stycken socialsekreterare samt en tidigare yrkesverksam i mellersta Sverige och att detta 

inte är möjligt att generalisera till hur alla socialsekreterare i Sverige beaktar LVM och dess 

konsekvenser. Förhoppningen är därmed att det inte uppfattas som att vi tar för givet hur 

andra socialsekreterare resonerar vid LVM, utan att det är kontextuella bedömniningar och 

inte den objektiva sanningen. Det är även viktigt att ha i åtanke att detta speglar sekundärdata 

av missbrukares erfarenheter av sitt missbruk, det vill säga att inga missbrukare har 

intervjuats och att datan utgår från socialsekreterares verklighet samt förståelse om hur de 

enskilda påverkas av LVM. 

 

Styrkor och svagheter 
Studien har en kvalitativ ansats i form av användning av semistrukturerade intervjuer för att 

uppfylla studiens syfte. Bryman (2011) belyser att kvalitativa resultat sällan är föremål för 

generalisering då urvalet ofta inte är tillräckligt stort och att kvalitativ metod fokuserar på att 

få förståelse för ett fenomen utifrån subjektiva upplevelser, snarare än förekomsten av 

fenomenet. Svagheten med studien är därmed att generaliserbarheten begränsas. Det har dock 

aldrig varit avsikten till att generalisera resultatet då det har varit de subjektiva upplevelserna 

hos socialsekreterare som har varit av intresse, för att på ett övergripande plan få förståelse 

för fenomenet tvångsvård enligt LVM och att denna kunskap kan appliceras i andra 

sammanhang. I föreliggande studie har fem socialsekreterare med erfarenhet av LVM-

handläggning intervjuats. För mer övergripande och detaljerade resultat skulle fler 

yrkesverksamma socialsekreterare intervjuats, men med hänsyn till studiens omfång och 

studiens tidsomfattning har detta inte varit möjligt även om det hade varit användbart. 

Studien har genomgående en hållbar och enhetlig forskningsdesign som återkommer i alla 

delar av studien, då de val som gjorts i studien har präglats av kvalitativ karaktär. För att öka 

tillförlitligheten i studien har semistrukturerade intervjuer genomförts, för att på ett tydligt 

sätt kunna jämföra och sammanställa den insamlade datan vilket medför att de slutsatser som 

dras är välgrundade. Detta sker i form av att slutsatserna dras utifrån den generella bilden 

som majoriteten av intervjupersonerna har skildrat av fenomenet. 

 

Förslag till framtida forskning 
Denna studie har utgått från socialsekreterares erfarenheter gällande handläggning av LVM-

ärenden, för att besvara studiens frågeställningar och därigenom söka uppfylla studiens syfte. 

Trots att frågeställningarna för denna studie besvaras med hjälp av den insamlade datan, 

väcks nya frågor som kräver forskning och svar. Ett viktigt och problematiskt perspektiv är 

huruvida klienter får rätt typ av vård, det vill säga om tvångsvård enligt LPT eller LVM är 

mest central för den enskilde. Det kan därmed vara viktigt att utforska detta, hur 

professionella beaktar bedömning av LVM gentemot LPT samt om och i sådana fall hur den 

enskilde påverkas av fel typ av vård. Dessutom framkommer det i studien att tvångsvården är 

ineffektiv, det skulle därmed vara centralt att utforska på vilket sätt tvångsvården skulle 

kunna bli mer effektiv. I studien framkommer det att tvångsvården är ineffektiv och 

verkanslös på grund av att vården inte är drogfri. Ett framtida forskningsförslag är därmed att 

studera vilka åtgärder som skulle kunna påverka drogfrihet vid tvångsvård, alltså vad som 

skulle behöva göras för att vården ska vara fri från droger, och därefter studera hur 

drogfriheten påverkar de enskildas vård.   
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Bilaga 1: Informationsblankett 

 
 
 
 
 
 
 
 

Information om deltagande i examensarbete  
Som en del i vår socionomexamen ingår att genomföra ett självständigt examensarbete. Syftet 

med vårt arbete är att undersöka socialsekreterares erfarenheter av handläggning gällande 

LVM samt om, och isåfall på vilket sätt socialsekreterare beaktar de konsekvenser som 

tvångsvård medför under utredningsprocessen. Syftet är vidare att undersöka huruvida 

tvångsvård bidrar till någon förändring av den enskildes missbruk och vilka etiska problem 

som kan förekomma. 

 

I examensarbetet genomförs intervjuer. Intervjuerna spelas in (audio) med utrustning som 

tillhandahålls av Örebro universitet och transkriberas. Inspelningarna och transkriptionerna 

bevaras till dess att det självständiga studentarbetet har bedömts som godkänt av examinator, 

varefter de raderas. 

 

Det är frivilligt att delta i studien och deltagandet påverkar inte ditt arbete. Dina 

personuppgifter kommer behandlas med ditt samtycke i enlighet med europeiska 

dataskyddsförordningen (GDPR). Det rör uppgifter om namn, e-post, telefonnummer samt de 

ljudinspelningar som görs av intervjuerna. 

 

Examensarbetet redovisas i form av en uppsats som presenteras skriftligt och muntligt vid ett 

examenstillfälle på Örebro universitet. Efter uppsatsens godkännande kan den komma att 

göras tillgänglig för allmänheten genom att publiceras i databasen DIVA. Fram till dess att 

arbetet har examinerats och godkänts har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke och uppgifterna 

får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. Alla personuppgifter som 

samlas in kommer att hanteras med konfidentialitet. Namn på person, platser och 

verksamheter kommer att ersättas med pseudonymer. 

 

Du har rätt att ta del av det som registrerats om dig och ha synpunkter på behandlingen av de 

uppgifter som samlats in. För information om studentarbetets utformning ber vi dig kontakta 

vår handledare. Frågor om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan ställas till 

lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas av 

Örebro universitet lämnas till Datainspektionen. 

 

Kontaktuppgifter 

Martin Widholm                   Juliette Pedersen                      Jürgen Degner 

martin.widholm@hotmail.com    pedersen.juliette@gmail.com     jurgen.degner@oru.se 

0760- 95 89 89                   0762- 22 18 37                       019-30 34 40 

 

 

 

 

  

mailto:dataskyddsombud@oru.se
mailto:pedersen.juliette@gmail.com
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Bilaga 2: Samtyckesblankett 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Samtycke till deltagande i examensarbete  
 

Jag har fått information om vad det innebär och samtycker till, att delta i examensarbetet i 

socialt arbete vid Örebro universitet som genomförs av Juliette Pedersen & Martin 

Widholm 

 

 

 

_______________________________  ________________________________ 

Namn Namnsson   Ort, datum 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

 

 

Inleda 
- Samtycke 

- Information 

 
- Vilka är de klienter som ni möter? 

- Vad skiljer LVM-klienter mot SoL-klienter? 

 

 

Konsekvenser av tvångsvård 
- Vilka konsekvenser kan du se att tvångsvård kan medföra för klienten?  

- Hur ser du som socialsekreterare att [dessa konsekvenser] påverkar klienten? Hur 

resonerar du kring dessa i din bedömning vid tvångsvård? 

- Vad lägger du mest vikt på under en utredningsprocess? Vad väger tyngst i en 

bedömning, för eller emot, tvångsvård?  

 

 

Effektivitet 
- Hur delaktig är du som socialsekreterare - från början av en utredningsprocess till 

slutet av eventuell behandling? På vilket sätt? [Kontinuerlig kontakt, uppföljning…] 

- Anser du att tvångsvården är effektiv, i så fall varför/varför inte? Tycker du att 

någonting saknas/behöver förändras kring utredningsprocessen för tvångsvård? 

- Vad saknas på de LVM-hem du placerar på? 

- Hur skulle tvångsvård utformas, om du fick bestämma? 

- Ser du andra alternativ till tvångsvård? 

- Hur tänker du kring huruvida tvångsvård är effektivt eller ineffektivt? Om det är 

negativt, hur motiveras en placering ändå? 

 

 

Etik 
- Vilka etiska problem kan uppstå under utredningsprocessen? Hur resonerar du kring 

dessa etiska problem i bedömning av tvångsvård? 

- Hur tungt väger de etiska problemen i en utredningsprocess? [Autonomi, frihet, 

självbestämmande, rättigheter generellt...] 

- Exempel på förekommande etiska dilemman? 

 

 

Begrepp 

- Vad innebär professionalitet i yrkesrollen för dig?  

 


