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Världen har väl svikit mig, och jag har gett igen  

Tagit droger för att läka helt, men se, jag blöder än.  

Till våren får jag flytta, är faktiskt ganska rädd  

Då börjar kampen på allvar, då slutar jag bli ledd. 

Det är en bitterljuv känsla, att jag kanske måste leva såhär  

En pusselbit i kreationen, ett rus som sakta förtär.  

Men jag ska klara mig undan, finns det ens alternativ?  

När jag längtar och längtar och längtar  

Efter ett helt annat liv? 

Jag fokuserar på nuet, och minns allt personalen har sagt  

När jag tänker på drogens baksida, är allt jag känner förakt.  

Det finns inget att förlora, nu har jag fått en ärlig chans  

Det ska jag ta fram och tänka på, om jag rubbas ur balans. 

Tänk vad mycket jag kan göra, i sol, i regn, i blåst  

Med droger skulle det aldrig gå, för man blir bara själsligt låst  

Tänk vad fri jag kommer vara, en avlägsen vision som slår in 4 år på behandlingshem, och 

segern ska bli min! 

Världen är ett pussel, varje varelse är en bit  

Tillsammans är vi motivet, för alla hör vi hit  

Vi kan bli kvitt vårat mörker, och berika den värld som är vår  

För det finns inget ditt eller mitt  

Det finns bara läkande sår.  

  

- Pusselvärden skriven av Tina. Efternamn okänt. Publicerad på Statens 

institutionsstyrelses webbsida 
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Sammanfattning 
Denna studie ämnar undersöka hur socialsekreterare verksamma inom missbruksfältet i 

Sverige klargör behovet av tvångsvård för vuxna klienter med missbruksproblematik. Vidare 

avser denna studie att kartlägga relationen mellan socialsekreterare och klienter med 

missbruksproblematik utifrån ett maktperspektiv, samt på vilket sätt faktorer som kön och 

ålder inverkar på deras uppfattning om lagstiftningens praktiska tillämpning (Lag (1988:870) 

om vård av missbrukare i visa fall) (LVM). Utgångspunkten för studien är en 

fenomenologisk ansats. Studien är genomförd i Sverige och det empiriska datamaterialet har 

insamlats genom en vinjettstudie. Med vinjettmetoden som bas, utformades två hypotetiska 

situationer. De fem socialsekreterarnas uppfattningar, värderingar och påverkan av sociala 

normer kunde kartläggas genom deras svar på de hypotetiska situationerna i 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer. 

 

Resultatet visar att faktorer som ålder och kön tenderar att påverka bedömningen av klientens 

hjälpbehov. Ålder har visat påverka hur snabbt en utredning om tvångsvårds inleds och kön 

inverkar i socialsekreterares bedömning av klientens hälsotillstånd. Hur socialsekreterare 

förklarar klientens mentala hälsotillstånd kännetecknas av normativa föreställningar kring 

kön. I förhållande till det teoretiska ramverket visar dessutom resultatet ett oundvikligt 

maktförhållande mellan klient och socialsekreterare. 
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Abstract 
This study explores how social workers in Sweden within the addiction field of social work 

investigate the need of compulsory addiction treatment of adult drug och alcohol addicts. 

Furthermore, this study examines the power relations between and clients with substance 

abuse, and in what way factors such as gender, age and power influence their perception of 

the practical application of the legislation specific to this field of work (Lag (1988:870) om 

vård av missbrukare i visa fall) (LVM). The starting point of this study is a 

phenomenological approach. This study is based in Sweden and the empirical data has been 

collected through a vignette study. With the vignette method as basis, two hypothetical 

situations have been formed. The five participants have revealed their perceptions, values and 

influence of social norms when responding to the hypothetical situations in semi-structures 

qualitative interviews. 

 

The findings show that factors such as age and gender tend to have an influence over the 

social worker’s judgment of the clients need for help. Age has shown to affect how quickly 

an investigation concerning compulsory addiction treatment begins, and gender has shown to 

influence how the participated social workers judge the clients state of health. The results 

show that normative conceptions of gender characterises how the social workers explain the 

client’s mental health condition. When put against the theoretical framework the results show 

that there are inevitable power relations between client and social workers.  

 

KEYWORDS 

Social workers, Compulsory addiction treatment, LVM, Substance abuse, Power relations, 

Gender, Age, Attitudes
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1. Inledning 
I gränslandet mellan tvång och frihet bedömer och beslutar socialsekreterare om 

aktualiserandet av tvångsvård till följd av missbruk. Beredandet av tvångsvård vilar på en 

utredande process där socialsekreterares utredning ska leda till ett beslutsfattande kring 

individens behov av tvångsvård till följd av ett extensivt missbruk. Denna undersökning 

strävar efter att ta fasta på hur socialsekreterare utreder allvarlig missbruksproblematik och i 

vilket stadie i den enskildes missbruksproblematik bedöms uppfylla kriterier för vård enligt 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM (1988:870), i fortsättningen kallad LVM.  

  

Det som krävs för att en individ ska tvångsvårdas enligt LVM till följd av sitt missbruk är att 

individen till följd av ett fortgående missbruk utgör en fara för sig själv eller andra 

människor; att individen misslyckas med att möta sina familjära skyldigheter; att individen 

hamnar i återkommande problem till följd av sitt missbruk; samt att individen på ett extensivt 

sätt arresteras till följd av sitt missbruk (Padyab, Grahn & Lundgren, 2015).  

Den tidigare forskningen är tydlig i sina slutsatser: tvångsvård av missbrukare genererar, 

generellt sett inga gynnsamma resultat för individen i fråga. Werb et al. (2016) har i en 

systematisk granskning av effektiviteten av tvångsvård av missbrukare fastställt att 

vårdformen generellt sett inte framkallar gynnsamma resultat på grund av den oundvikliga 

tvångaspekten som vården präglas av. Trots evidens som pekar på att tvångsvård av 

missbrukare inte leder till ett missbruksfritt liv för den enskilde individen fortsätter 

vårdformen hålla ett fast grepp om svenskt socialt arbete. Det är således ett område som 

många framtida socialarbetare kommer att verka i och därmed ett område som är av stor vikt 

att fortsätta forska om. Den tidigare forskningen visar att enskilda socialsekreterare tenderar 

att påverkas av samhällsdiskursen kring alkohol och droger samt sina egna inställningar vid 

utredning och bedömning av insatser enligt LVM (Wallander & Blomqvist, 2005) Det är av 

stor relevans att inom det sociala arbetets praktik ha kunskap och förståelse om de faktorer 

som kan tänkas påverka socialsekreterares bedömningar av vård enligt LVM. Relevansen för 

socialt arbete kan därmed argumenteras utifrån behovet av ett rättsäkert socialt arbete med 

bedömningar som vilar på saklig grund samt enskilda klienters möjlighet till adekvat hjälp för 

sin missbruksprobematik. Det är således nödvändigt att uppmärksamma hur 

socialsekreterares egna attityder kring kön, ålder och missbruk påverkar LVM utredningar 

samt bedömningar, vilket är vad vi ämnar studera vidare om i detta arbete. 

1.1 Problemformulering 

I den tidigare forskningen inom fältet är fokus på huruvida socialsekreterares enskilda 

trosuppfattningar och erfarenheter påverkar beredandet av tvångsvård enligt LVM. Det finns 

viss forskning om ålderns inverkan på utfallet av LVM-vård. Palm (2009) framför att den 

yngre populationen anses ha bättre förutsättningar att rehabiliteras och får därför insatsen i 

större utsträckning än äldre. Att ålder många gånger är en betydande faktor i det utfall en 

LVM utredning leder till har fastställts i den tidigare forskningen, däremot saknas forskning 

och kunskap om hur kön, samt hur kön och ålder som två samverkande faktorer påverkar 

utrednings och bedömningsprocesser vid LVM. Hur socialsekreterare reflekterar och 

beskriver klienters missbruksproblematik i relation till ålder, kön och makt är vad denna 

studie strävar att undersöka närmare. Mot bakgrund av den påtalade kunskapsluckan ämnar 

denna studie till att undersöka vilken inverkan klientens kön och ålder har på 

socialsekreterarnas bedömning kring LVM vård. Ett sätt att förstå relationen mellan 
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socialsekreterare och klient är att belysa rådande maktförhållande och hur makten synliggörs 

i socialsekreterarnas utredande och bedömande arbete med klinter med missbruk. Befintliga 

maktaspekter är viktiga att uppmärksamma i det sociala arbetet med dessa klienter då 

självaste vårdformen, med stöd i LVM lagstiftningen, är uppbyggt tack vare det ofrånkomliga 

maktförhållandet.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med föreliggande studie är att kartlägga relationen mellan socialsekreterare och 

klienter med missbruksproblematik utifrån ett maktperspektiv, samt på vilket sätt faktorer 

som kön och ålder inverkar på deras uppfattning om LVM lagstiftningens praktiska 

tillämpning. Följande frågeställningar kommer att besvaras: 

- På vilket sätt påverkar klientens kön och ålder socialsekreterarnas bedömningar av 

klientens hälsotillstånd, vårdbehov och inledandet av utredning enligt LVM? 

- På vilket sätt synliggörs maktförhållandet mellan socialsekreterare och klient? 

2. Tidigare forskning  
Följande avsnitt redogör för tidigare forskning som är relevant inom området tvångsvård av 

missbrukare av droger och alkohol. Det är därtill utifrån det tidigare forskningsfältet som 

detta examensarbete utgår från vid formulering av syfte samt problemformulering. I sitt syfte 

att avgränsa och kategorisera forskningsfältet kommer detta avsnitt att formuleras utifrån tre 

underavsnitt: tvångsvård vid missbruk, socialtjänstens handläggning av tvångsvård enligt 

LVM och slutligen klientens upplevelse av tvångsvård. Viktigt att notera är att den tidigare 

forskningen som denna undersökning tar avstamp i kan skilda en ensidig bild av 

problemområdet då den insamlade tidigare forskningen till större del är kritisk i sina 

framställningar av tvångsvård av missbrukare. Detta problem har försökts undgå genom en så 

bred informationssökning som möjligt. I vår informationssökning har vi däremot inte funnit 

tidigare forskning som presenterar positiva konsekvenser av tvångsvård av missbrukare enligt 

LVM.   

 

2.1 Tvångsvård vid missbruk 
Det obligatoriska elementet inom tvångsvården genererar inte några gynnsamma resultat för 

den enskilde enligt Werb et al. (2016). Att tvångsvård av missbrukare generellt sett inte leder 

till ett missbruksfritt liv tydliggörs i de återupprepande tvångsvårdsinsatserna klienter 

tenderar att genomgå då individer som mottagit tvångsvård tidigare löper större risk att 

hamna i upprepande tvångsvårdsinsatser till följd av sitt missbruk (Grahn et al., 2015). 

Missbruksvårdens tvångsmässiga element synliggörs genom de påtvingande kontakter som 

den enskilde ställs inför (Billquist & Skårner, 2009). Visserligen har dessa vårdkontakter ett 

syfte att stödja individen i dennes rehabiliterande process, men som på grund av sin 

påtvingande karaktär har visat sig vara mindre effektiv då tvånget i vården minskar 

möjliggörandet av hjälpsamma relationer mellan kontaktperson och klient (a.a.). Detta utgör 

ett problem då tillitsfulla relationer mellan kontaktperson och klient är en viktig förutsättning 

för en gynnsam behandling av missbruket. Även Palm (2009) redogör för dilemmat i den 

svenska tvångsvården. Palm lyfter den oundvikliga kampen i samhället där individens 

autonomi inskränks i syfte att ge efter för samhällets omsorg och kontrollerande funktioner.  

Trots att forskningen pekar mot fler negativa effekter av beredandet av vård enligt LVM 

fortsätter vårdformen att kvarstå som en fast del inom svenskt socialt arbete (Wallander & 

Blomqvist, 2005). Även Statens offentliga utredningar (SOU 2011:35) redogör för att 

missbruks-och beroendevården är bristande i sin praktik. Vårdformen bedrivs utan evidens, 
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och består av insatser som inte är förankrade i tillräcklig kunskap om missbruk och 

tvångsvård av missbrukare. En ytterligare aspekt som lyfts fram i utredningen är att 

evidensbaserade insatser tenderar att verkställas för annan problematik än vad insatsen avser 

och har evidens för, vilket äventyrar effekten och utfallet. Det vill säga att de metoder som till 

viss del fungerar i vanlig missbruksvård, inte nödvändigtvis fungerar under tvång. Missbruks- 

och beroendevården kritiseras också utifrån att verksam personal saknar kompetens för sitt 

arbete. Förvisso besitter centrala yrkesgrupper som läkare, sjuksköterskor, psykologer och 

socionomer värdefull erfarenhet och engagemang, men fortfarande råder det en brist på 

specialistutbildning då möjligheten till specialiserad utbildning är alltför begränsad efter 

examen för många yrkesverksamma (a.a.).  

2.2 Socialtjänstens handläggning av tvångsvård enligt LVM 

Trots strävan att det sociala arbetet ska bedrivas rättssäkert och präglas av likvärdiga 

bedömningar menar Wallander och Blomqvist (2005) att socialsekreterare bedömer klienters 

behov av tvångsvård enligt LVM utifrån sina enskilda attityder och uppfattningar. Blomqvist 

och Wallander (2005) redogör för att det bedömningsunderlag som ligger till grund för 

tvångsvårdsbeslut enligt LVM är aktuell lagstiftning samt den samhälleliga diskursen som 

präglar socialsekreterarens utrerande arbete. Även socialsekreterares personliga erfarenheter 

av att hantera tvångsvårdsärenden har visat sig påverka utredningens utfall (a.a.). 

Socialsekreterares attityder och förförståelse är avgörande för vem LVM verkställs för. Palm 

(2009) framför i sin studie att socialsekreterare ger skäl för att använda tvångsvård enligt 

LVM som insats för den yngre populationen med motiveringen att den yngre målgruppen har 

bättre förutsättningar att tillfriskna och rehabiliteras. Detta påtalas även i en liknande studie 

av Ekendahl (2011) som redogör för att unga missbrukare till följd av nära relationer, 

nätverk, alternativa aktiviteter och framtidsplaner har ett större återhämtningskapital och 

således bättre rehabiliteringsförmågor. Ekendahl (2011) beskriver vidare att 

socialsekreterares attityder till den substans som individen missbrukar är avgörande vid 

bedömning av insatser. Det framgår att socialsekreterare uttrycker en uppgivenhet vad gäller 

alkoholmissbrukare då dessa betraktas som kroniska missbrukare med en hög återfallsrisk till 

följd av det livshotande missbruket. Målgruppens svårigheter att nå längre i en 

rehabiliteringsprocess ger socialsekreterare argument för att sträva efter kortsiktiga insatser 

och därmed ett omhändertagande enligt LVM. LVM värderas och tillämpas således som en 

skadelindring för alkoholmissbrukare (a.a.). Likaså menar både Palm (2003) och Storbjörk 

(2003) att ett dominerande synsätt bland socialsekreterare är att alkoholister bör tvingas in i 

behandling för sitt eget bästa och att omotiverade missbrukare som är långt gångna i sitt 

missbruk måste prioriteras. 

2.3 Klientens upplevelse av tvångsvård 

Forskning inom missbruksvården presenterar en relativt enhetlig syn av tvångsvård bland 

tvångsintagna. Sallmén (1999) rapporterar i sin studie om alkoholmissbrukare på LVM-hem 

att tvånget i vårdformen upplevs vara orättfärdig, meningslös och/eller kränkande. Studien 

identifierar en negativ syn på tvångsvård enligt LVM bland både frivilliga och tvångsintagna 

på LVM-hemmet, där 91 procent av dem tvångsvårdade respektive 56 procent av de frivilliga 

uppgav att de utsatts för negativa tvångsinslag och integritetskränkningar (a.a.). Även 

Ekendahl (2001) uppmärksammar tvångsvårdens integritetskränkande moment i sin studie 

och framför att tvångsmoment inom vårdformen i form av inlåsningar, visitationer och 

permissionsförbud innebär en känsla av förödmjukelse som anses vara obefogad inslag i 

behandlingen. Det framkommer vidare att det kränkande inslaget i LVM leder till att 

behandlingsmotivationen bland tvångsintagna blir bristande, något som påverkar individens 

rehabiliteringskapacitet. Tvångsintagnas svårigheter att avbryta sitt missbruk bör därmed 
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förstås mot bakgrund av ovanstående. Parallellt med klientens negativa upplevelse av 

tvångsvård som redogörs för i nämnda studier är en dominerande inställning bland 

tvångsintagna att motivationen till förändring/behandling uppstår i en personlig process innan 

själva tvångsomhändertagandet (a.a.). En majoritet av tvångsintagna uppger även att 

motivationen tenderar att avta i samband med längre tvångsvårdsvistelser. Det innebär 

således att lagstiftningens viktigaste syfte, att motivera den enskilde till behandling, inte stöds 

ur ett klientperspektiv. 

3. Bakgrund  
I detta avsnitt redogör vi inledningsvis för innebörden av LVM tillsammans med en kortare 

definition av begreppet missbruk. Vi fokuserar vidare på hur general-och 

specialindikationerna i lagstiftningen bör tolkas och tillämpas i utredningsförfarandet, för att 

ge bakgrund till den kontext som analysen av vår data utgår ifrån. Avslutningsvis presenterar 

vi statistik som redogör för den utsträckning insatser med stöd i LVM förverkligas i 

praktiken. 

 

3.1 LVM- lagens innebörd  
En förutsättning för att LVM ska aktualiseras är att vård i frivilliga former anses uttömda 

enligt 2 § LVM (Alfvengren, 2014). Tvångsinsatser blir således enbart tillämpbart vid fall där 

den enskildes behov av vård och behandling för missbruket inte kan tillgodoses på frivillig 

väg. De sakförhållanden som väger in i bedömning är om individens samtycke betvivlas till 

följd av tidigare misslyckade vårdförsök, avvikelser från frivillig vård eller direkt vägrande 

av vård. 3 § LVM redogör syftet med lagstiftningen där det framgår att individen 

genomgående under vårdtiden ska motiveras till ett frivilligt medverkande vid fortsatt 

behandling och därtill emotta stöd för att rehabiliteras från sitt missbruk. En rimlig förståelse 

av lagrummet är att att tvångsvården ska upphöra om det under vårtiden framkommer att 

individen är mottaglig för vård under frivilliga former. Den enskilde kan i högst sex månader 

beredas vård mot sin vilja enligt denna lag (a.a.). 

3.2 Definition av missbruk 

Den nuvarande lagstiftningen innehåller inga närmare definitioner av begreppet missbruk, 

däremot uppmärksammas missbruk som ett socialt problem i specialindikationerna där 

lagrummet tar hänsyn till individens sociala problematik som orsakats av, eller som går hand 

i hand med missbruket. Lagrummet presenterar däremot inte missbruk som ett 

sjukdomstillstånd. I detta avseende har ny tillkommen forskning inom fältet genererat en 

differentierad syn och missbruk betraktas numera som ett sjukdomstillstånd och ingår i det 

internationella diagnossystemet ICD och DSM (SOU 2011:35). Enligt DSM-5 omfattar 

begreppet missbruk regelbunden förtäring av substanserna alkohol eller narkotika (American 

Psychiatric Association, 2013). Ett missbruk definieras vidare utifrån att individen ökar sitt 

intag av substansen för att nå önskad effekt, med svårigheter att minska substans intaget. 

Individen spenderar stor del av sin tid för att komma åt, konsumera och återhämta sig från 

missbruket. Vidare innebär diagnosen att individens bruk av substansen fortgår trots 

kännedom om substansens skadeeffekter. Speglande till LVM kriterierna förtydligar DSM-5 

att missbruk även innebär en försummelse av individens sociala liv (a.a.). 

3.3 Rekvisiten i general- och specialindikationerna 

LVM som lagstiftning är med grund i ovanstående ett komplement till Socialtjänstlagen 

(2001:453) och alltså ett avsteg från principen om frivillighet. Det är därmed en sista utväg 

som syftar till att avbryta ett livshotande missbruk samt motivera den enskilde till vård under 
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frivilliga former. Vården ska bygga på samförstånd och beakta den enskildes 

självbestämmanderätt, men beredas oberoende av samtycke under de förutsättningar som 

benämns i 4 § LVM: 

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

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

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

annat sätt, och 

3. han eller hon till följd av missbruket 

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

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

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

Lagrummet består, som ovan visas, av en generalindikation och tre specialindikationer. För 

vård enligt LVM krävs det att samtliga generalindikationer uppfylls tillsammans med minst 

en specialindikation. Generalindikationen redogör att socialtjänstens ansvar för vuxna 

personer omfattar de individer som har ett missbruk av alkohol, narkotika, flyktiga 

lösningsmedel och andra beroendeframkallande medel. För att klassificera konsumtionen av 

alkohol i termer av missbruk krävs en långvarig förtäring av substansen (Alfvengren, 2014). 

Missbruk av narkotika avser däremot all form av injektionsmissbruk som sker på daglig eller 

så gott som daglig basis, beroende på intagningssätt och substans. Gemensamt för dessa typer 

av missbruk är substansens beroendeframkallande effekter och att den enskilde till följd av 

sitt missbruk försätter sin hälsa och sociala situation i fara. Vidare innebär den andra 

generalindikationen att LVM endast är tillämpbart om vårdbehovet inte kan tillgodoses 

genom frivilliga insatser. Specialindikationerna innebär att vård kan beredas för den enskilde 

som till följd av sitt missbruk utgör en fara för sin hälsa, sin sociala situation eller utgör en 

risk för att allvarligt skada sig själv eller någon annan (a.a.). Statens offentliga utredningar 

förtydligar även att den sociala indikationen främst bör yrkas för unga missbrukare som 

riskerar att bli utslagna från utbildning, arbetsmarknad, bostad eller normala relationer (SOU 

2004:3). 

3.4 Handläggningsprocessen  
Ett ärende enligt LVM initieras genom socialnämndens kännedom om, och kontakt med, 

individer med missbruksproblematik. Det kan även vara till följd av en orosanmälan från 

närstående, eller anmälan från myndighetsutövare som bär på en anmälningsplikt enligt 6 § 

LVM. Nämnden har vidare en utredningsplikt enligt 7 § LVM och därmed en skyldighet att 

inleda utredning om det finns skäl att eventuellt bereda någon tvångsvård. Viktigt att 

poängtera är att förutsättningarna för tvångsvård inte behöver stå klart, däremot ska nämnden 

tillhandahållas tillräckligt med information som kan ge skäl för tvångsvård (Alfvengren, 

2014). När en utredning väl inletts ska nämnden besluta om läkarundersökning enligt 9 § 

LVM samt begära ett läkarutlåtande som redovisar för individens aktuella hälsotillstånd. 

Utredningen ska utöver ovanstående innefatta den enskildes levnadsförhållanden, 

tillsammans med tidigare och planerade insatser i enlighet med 10 § LVM. Även uppgifter 

som styrker ett fortgående missbruk och föreliggande vårdbehov ska framgå av utredningen 

för att klargöra att rekvisiten i 4 § LVM uppfylls. Om skäl för beredande av tvångsvård står 

klart ska nämnden ansöka om sådan typ av vård hos förvaltningsrätten (a.a.). Vid fall där 
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socialnämndens ansökan bifalles av förvaltningsrätten ska beslutet enligt 12 § LVM 

verkställas på LVM-hem som bedrivs under ansvar av Statens institutionsstyrelse (SiS). Om 

den enskildes psykiska eller fysiska hälsa är kritisk ska beslutet initialt verkställas på sjukhus 

och sedan övergå till LVM-hem. 

Trots krav på skyndsam handläggning i 37 § LVM kan handläggningsprocessen från att 

ärendet aktualiseras till att vården verkställs dröja (Alfvengren, 2014). Om rättens beslut inte 

kan avvaktas har socialnämnden befogenhet att besluta om ett omedelbart omhändertagande 

enligt 13 § LVM vid fall där den enskilde kan antas få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat, 

alternativt utgöra en skadlig risk för sig själv eller någon annan. Förutsättningen för en sådan 

akut tvångsåtgärd är att den enskilde uppfyller rekvisiten som anges i 4 § LVM samt att 

beslut om vård inte kan avvaktas på grund av omständigheter likt specialindikationerna 3a 

eller 3c. Vid ett omedelbart omhändertagande ser handläggningsprocessen annorlunda ut. 

Utredningen kan i detta akuta skede inte vara lika omfattande som en utredning enligt 4 § 

LVM. Beslutet ska sedan genast underställas förvaltningsrätten i enlighet med 15 § LVM och 

rätten ska inom fyra dagar pröva om omhändertagandet ska bestå och verkställas (a.a.). 

Socialsekreterare ska under hela utredningsförfarandet vara saklig och känslomässigt neutral i 

sitt arbete i enlighet med Talcot Parsons professionskriterier (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008). Samtidigt ska det professionella arbetet präglas av likabehandling utifrån 

universella principer. Detta ställer således krav på att socialsekreterare ska genomföra 

utredningar samt bedömningar som vilar på saklig grund där deras ärende hanteras på ett 

rättssäkert och likvärdigt sätt (a.a.). Vidare bär socialsekreterare på ett straffrättsligt ansvar 

som myndighetsutövare inom en offentlig verksamhet (SFS 1926:700). Även detta syftar till 

att garantera samhällsmedborgare skydd och trygghet vid myndighetsutövning genom att 

upprätthålla det sociala arbetets rättssäkerhet. 

3.5 Omfattning av tvångsvård enligt LVM 

Socialstyrelsen (2018) redogör i sin senaste mätning från 1 november 2018 att totalt 304 

personer med missbruksproblematik tvångsvårdades på SiS-institutioner enligt LVM. 

Medianåldern under denna mätning var 33 år, där 30 procent av dem vårdade personerna var 

kvinnor, vilket innebär att män utgjorde en majoritet. Av Socialstyrelsens (2018) rapporter 

framgår det att vård enligt LVM allt oftare inleds med ett omedelbart omhändertagande, 

vilket innebär en ökning med cirka 90 procent under de fem senaste åren. Av 

specialindikationerna anges hälsoindikationen vara en återkommande orsak för ett 

omedelbart omhändertagande och används i 98 procent av socialsekreterares ansökningar till 

förvaltningsrätten. Samtidigt ses en ökning vad gäller skadeindikationen som grund vid 

ansökningar. Detta indikerar på att personer som akut omhändertas generellt sett har en 

mångfacetterad missbruksproblematik (a.a.).  

4. Teoretiska begrepp  
Detta kapitel presenterar de två perspektiv som utgör det teoretiska ramverk som denna 

uppsats tagit del av och som sedan kommer att användas i analysen av resultatet. Ett sätt att 

förstå relationen mellan socialsekreterare och klient är att belysa rådande maktförhållande 

och hur makten synliggörs i socialsekreterarnas utredande och bedömande arbete med 

klienter med missbruk. Befintliga maktaspekter är viktiga att uppmärksamma i det sociala 

arbetet med dessa klienter då självaste vårdformen som intervjuade socialsekreterare utreder 

behovet kring, med stöd av LVM lagstiftningen, är uppbyggt tack vare det ofrånkomliga 

maktförhållandet. Genom teoretiska maktbegrepp skapas en mer heltäckande analys av 

maktens påverkan och konsekvenser i det sociala arbetet med missbrukare. Kompletterande 
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har perspektiv om kön och genus visat sig nödvändiga att beakta då studiens syfte ämnar 

kartlägga hur skilda föreställningar om hur kön och genus uttrycks i socialsekreterarnas 

bedömningar.  

 

4.1 Makt  

Makt kan beskrivas som hierarkiska krafter i samhället som uppenbaras i och med den 

mellanmänskliga interaktionen där vissa grupper värderas högre än andra (Börjesson & Rehn, 

2009). Ur dessa mellanmänskliga interaktioner föds även maktstrukturer som verkar på en 

strukturell nivå men som upprätthålls av enskilda individernas ageranden och 

förhållningssätt. Den situation eller det förhållande som makten utförs i kallas för 

maktförhållande (a.a.). Generellt sett handlar maktförhållanden om att ena partner besitter ett 

maktövertag och befinner sig i en överlägsen position som möjliggör för makthavaren att 

bestämma över eller tvinga den andra parten, som befinner sig i underläge, för något. Det 

finns däremot sätt för den underlägsna parten att göra motstånd mot makten genom 

mikromakt (a.a.). Mikromakt bör förstås som en reaktion eller aktion mot den överlägsna 

makten. Mikromakt kommer oftast i uttryck via små gester som för omgivningen inte är 

synlig. För att förstå uppbyggnaden av maktförhållanden behöver vi ta hänsyn till den mängd 

bidragande faktorer som skapar dels förutsättningarna för ett maktutövande och dels den 

andres beroendeställning till makthavaren. Kompletterande till maktförhållande och 

upprätthållande av maktstrukturer är begreppsparet inklusion och exklusion (a.a.). Det handlar 

om processer där somliga grupper i samhället inkluderas i makten med möjlighet till kontroll 

och inflytande över andra, medan andra blir exkluderade från makten. Ett förekommande 

tillvägagångssätt är att människor avgränsas i olika sammanhang eller situationer, vilket utgör 

en ojämn maktfördelning mellan de inblandade parterna. Dessa makttekniker skapar således 

gränser mellan människor genom ett ”vi” och “de andre”, där det förstnämnda förutsätter 

delaktighet och den sistnämnda utanförskap. Processerna av inklusion och exklusion klargör 

därmed vem som besitter makt genom att alstra de olika förutsättningar som råder grupper 

emellan (a.a.). Socialsekreterares position som myndighetsutövare berättigar utövning av 

kontroll och inflytande i förhållande till klienter med grav missbruksproblematik. Relationen 

mellan socialsekreterare och klient präglas därmed av givna omständigheter som möjliggör 

maktteknikerna inklusion och exklusion.  

 

Centralt i maktbegreppet, i synnerhet i ljuset av begreppet maktförhållande, är tekniken 

tvång. Tvång handlar om att ena parten i interaktionen utsätts för en situation som minskar 

alternativa handlingsvägar och valmöjligheter (Börjesson & Rehn, 2009). Det går att 

konstatera att i ett scenario där en socialsekreterare beslutar om tvångsvård utsätts den 

enskilde för tvång. Inte för att vårdformen innehåller självaste ordet, utan för att den enskilde 

individens alternativa valmöjligheter minskas och individen tvingas kapitulera för 

socialsekreterarens bedömning och Förvaltningsrättens beslut. I ett sådant scenario går det 

även att konstatera att socialsekreteraren utövar sin expertmakt. Expertmakt är benämningen 

för den makt som människor med ett kunskapsövertag besitter (Börjesson och Rehn, 2009). 

Många gånger är det enskilda yrkesutövare som besitter expertmakt då dessa grupper, genom 

sin profession, arbetar med ett informationsövertag i sina interaktioner. Informationsövertaget 

kan vinnas genom antingen faktisk kunskap som inte bör ifrågasättas eller genom social 

status av högre rang (a.a.). När en socialsekreterare möter en person i ett aktivt missbruk som 

riskerar att vårdas enligt LVM så möter socialsekreteraren klienten med ett 

informationsövertag som följaktligen möjliggör för den enskilde socialsekreteraren att utöva 

sin expertmakt gentemot klienten.  
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Historiken och filosofen Michael Foucault skrev om makt i olika former och förklarade att på 

ett övergripande plan handlar makt om en fundamental resurs som innehar en oberoende kraft 

att påverka och förändra (Lindgren, 2015).  Foucault menade därtill att studier av makt inte 

ska fokusera på bakomliggande motiv till maktutövning, utan istället rikta sig in på vilka 

effekter makt har på de som blir underkastade makten. Bland Foucaults skildringar av makt 

framförs begreppet disciplinär makt, vilket förklaras som den makt som är riktad mot den 

fysiskt mänskliga kroppen (a.a.). Den disciplinära makten verkar genom övervakning, 

granskningar, bedömningar och särskiljningar som allesammans kommer i uttryck genom 

inlåsning, regler och rutiner som människan är tvungen att förhålla sig till och följa (Billquist 

& Skårner, 2009). 

  

I ljuset detta examensarbete och problemområdet som framförts står begreppet disciplinär 

makt som ett viktigt verktyg för att både förstå vårdformen men även förklara 

socialsekreterares inställning till tvångsvård av missbrukare. Den disciplinära makten handlar 

som tidigare konstaterat om den makt som utövas mot människans fysiska kropp och kommer 

i uttryck genom inlåsningar, bedömningar och särskiljningar av människan. Litteraturen 

framför Foucaults redogörelser kring makt: att studier av makt måste rikta sig in på vilka 

effekter makt har på de som underkastas makten (Lindgren, 2015). Effekterna kan antas vara 

stigmatisering, bostadslöshet, arbetslöshet och i sin tur en bristande ekonomisk förmåga att 

försörja sig själv. 

 

4.2 Kön och genus  
Genusteori tar sikte på kön som en social konstruktion där de två typifierade könen “man” 

och “kvinna” är bundna till en rad inpräntade beteendemönster (Hirdman, 1988). Genusteori 

förklarar hur könsroller formas på en strukturell nivå och belyser att det är i de sociala 

processer som individer ingår i som föreställningar om manligt och kvinnligt formas. 

Normativa föreställningar om manligt och kvinnligt skapar över tid mönster som följaktligen 

formar aktuella könsroller. Dessa könsroller skapar i sin tur regelbundenheter som håller sig 

konsekventa över tid och resulterar i hierarkiska könskategorier. Detta förklarar hur 

exempelvis det kvinnliga könet ”generellt, geografiskt och historiskt, har ett lägre socialt 

värde än män” (Hirdman, 1988). Piuva och Karlsson (2012) beskriver utifrån genusteorin att 

män och kvinnor tillskrivs genus betydande egenskaper till könsneutrala egenskaper. 

Exempelvis har ord som “omvårdnad” och “omhändertagande” kopplats till kvinnliga 

egenskaper trots att orden inte har något med kön eller genus att göra i grunden.  

 

Helmersson Bergmark (2002) beskriver alkoholkonsumtionen som en naturlig del av den 

svenska kulturen, men att människors konsumtion av alkohol skiljer sig bland samhällets 

olika grupper. Som tidigare nämnt har kön som påverkande faktor en bestämmande roll i 

befolkningens dryckesmönster. Helmersson Bergmark (a.a.) resonerar kring fenomenet 

“högkonsumerande kvinnor” och att dessa utgör endast en liten del av totala gruppen med 

extensiva alkoholvanor. Helmersson Bergmark (a.a.) belyser rådande könsnormer och 

tillhörande beteendeförväntningar som bidragande faktorer till den samhälleliga 

dryckeskulturen bland kvinnor. Att kvinnor är underrepresenterade i statistiken kan förklaras 

utifrån hypotesen att kvinnor riskerar ett större och mer negativt bemötande av omgivningen 

vid bekännelser om problematiska alkoholvanor, till skillnad från män som rent socialt tillåts 

konsumera en större mängd alkohol utan att möta bakslag. Oavsett dryckesmängd anses 

kvinnors alkoholkonsumtion som mer stigmatiserande än mäns.  

 

Medan kvinnans missbruk av alkohol och narkotika förklaras i termer av en historik präglad 

av psykisk ohälsa, trauma och våldsutsatthet förklaras mannens alkohol-och 
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narkotikamissbruk inte med samma typ av orsaker (Karlsson, 2012). Mannens missbruk 

förblir i diskursen könsneutral, och kvinnans missbruk talas om i relation till kvinnans sociala 

kön och att hon avviker inte endast från mannen som är normen, utan även från den 

normativa kvinnan.  

 

5. Metod 

I detta avsnitt redogör vi för det tillvägagångssätt som ligger till grund för studien. Studiens 

datainsamlingsmetod, tillsammans med urval och nödvändiga överväganden presenteras, 

motiveras och diskuteras. Slutligen ges en beskrivning av den analysmetod som använts samt 

hur data har bearbetats. 

5.1 Kvalitativ datainsamlingsmetod 
Med grund i studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ ansats tillämpats för att 

insamla det empiriska materialet. Denna undersökning har mer specifikt utgått från den 

kvalitativa datainsamlingsmetoden semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa 

datainsamlingsmetoder förutsätter flexibilitet och låter informanternas upplevelser samt 

erfarenheter stå i centrum (Bryman, 2016). Metoden lämnar således utrymme för 

kartläggning av hur socialsekreterare förhåller sig till klientens ålder och kön i bedömningar 

enligt LVM, samt hur maktaspekter mellan socialsekreterare och klient synliggörs. 

Kvantitativa datainsamlingsmetoder, vars huvudfokus infinner sig bland numeriska data med 

utgångspunkt i matematiska metoder, används inte i denna studie. Valet att exkludera den 

kvantitativa datainsamlingsmetoden motiveras utifrån studiens syfte och frågeställningar som 

ämnar att ta fasta på forskningsdeltagarnas subjektiva reflektioner kring LVM ärenden utan 

en vidare önskan till att kvantifiera resultatet i siffror eller generalisera resultatet till en större 

population (a.a.). 

Palm (2009) har i sin studie använt sig av semistrukturerade intervjuer vid insamling av data. 

Studiens intervjuer utfördes kring specifika teman och resultaten av de semistrukturerade 

intervjuerna visade att intervjudeltagarna fick möjligheten att lämna nyanserade och 

reflekterande svar till följd av öppna frågor. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer ger 

deltagarna förutsättningar för att förklara uppfattningar och erfarenheter som forskaren sedan 

använder sig av för att finna djupa meningar. Forskarens tolkningar leder sedan till förståelse 

för fenomen och händelser (Nilsson, 2014). Flexibiliteten som den semistrukturerade 

intervjumetoden innebär tillåter fria svar och reflektioner inom ramen för det specifika temat 

och ämnet som forskaren vill samla mer kunskap om (a.a.). Vid studier som Palms (2009) 

och denna undersökning hade enkätfrågor visserligen verkat inom tydliga ramar men risken 

hade då blivit att intervjusvaren inte levererar den nivå av reflektion som studiens syfte 

eftersöker. 

5.2 Transkribering  

De semistrukturerade intervjuerna spelades in via bandspelare och har sedan förts över till 

skrivet dokument genom en transkriberingsprocess. Transkriberingarbetet har delats upp på 

uppsatsförfattarna där uppsatsförfattare 1 har ftranskriberat intervju 1, 3 och 5 medan 

uppsatsförfattare 2 har transkriberat intervju 2 och 4. Processen har gått till som så att vi först 

lyssnat igenom hela inspelningen och antecknat viktiga meningar eller ord som vi noterat och 

som i studen upplevts som relevanta för studiens resultat och analys. Nedskrivning av tal har 

sedan skett genom att lyssna på intervjun i hörlurar och skriva ner allt som sägs samtidigt via 

dator. I denna del av transkriberingsprocessen har författarna skrivit ner precis allt som sägs 

under intervjuerna, inklusive långa tysnader. Transkriberingen har skrivit ned de uttalade 

meningarna så att det motsvarar källan på ett så precist sätt som möjligt. Vi har således 
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avstått från att manipluera materialet för bekvämlighetens skull då vår avsikt varit att återge 

en så sann bild av intervjusvaren som möjligt i arbetets resultatdel. Vi är medvetna om att en 

transkriberingsprocess inte fångar upp kroppsråk, ansiktsuttryck och tonlägen och av den 

anledningen har vi valt att transkribera det som sägs under intervjuerna ordagrannt.   

 

5.3 Vetenskaplig utgångspunkt  
Fenomenologi som filosofisk teori utgår från tanken om att människans medvetande är 

avsiktligt genom dess riktade och meningsskapande funktioner (Szklarski, 2019). Att 

medvetandet är riktat innebär att människan alltid har ett objekt vars medvetande betraktar. 

Människan besitter ett meningsskapande medvetande i den mening att människan genom sitt 

medvetna samspel med objekt och omvärlden skapar sig en bild av verkligheten - en 

fenomenologisk verklighetsbild. Den fenomenologiska ansatsens ontologiska utgångspunkt, 

det vill säga hur verkligheten är beskaffad, tar fasta på människans upplevda verklighet (a.a.). 

Teorin har sin epistemologiska grund, hur människan når kunskap om världen, i människans 

egna medvetande som teorin klassar som kunskapens källa. Med fenomenologin som 

vetenskapsteoretisk utgångspunkt avser denna studie undersöka hur intervjuade 

socialsekreterare uppfattar de fiktiva LVM- fallen beskrivna i vinjetterna samt hur tolkningar 

av faktorerna kön och ålder präglar socialsekreterares LVM bedömningar.  

 

5.4 Informationssökning  
Den forskning som ligger till grund för detta arbete har sökts systematiskt i vetenskapliga 

databaser specifika för socialt arbete. Litteratursökningen grundar sig därmed till stor del i 

Social Services Abstracts och PsychINFO (American Psychological Association, 2019). 

Även Örebro Universitets databas Primo och Google Scholar användes för en bredare 

överblick av det område som vår studie avser undersöka.  

 

Vårt studieområde var tillsammans med bestämda avgränsningar kring studiepopulationen 

bestämda på förhand. Fokus låg således på tvångsvård enligt LVM samt missbruk i 

förhållande till inklusionskriterierna: socialsekreterare, vårdtagare samt effekter av insatsen. 

En avgränsning som gjordes i sökningen var att endast engelska och svenska artiklar 

beaktades tillsammans med studier som genomförts i Sverige och internationellt. Vidare har 

litteratursökningen avgränsats utifrån år 2005 till år 2019 då. För att finna relevanta artiklar 

till denna undersökning, utifrån ett så stort omfång som möjligt, användes såväl svenska som 

engelska sökord. Följande centrala sökord har använts: “Socialarbetare: Social Workers”, 

“Tvångsvård (LVM) & Missbruksvård: Compulsory treatment, involuntary treatment”, 

“Missbrukare: substance abusers”, “Attityder/inställningar: Attitudes”, “Effektivitet: 

Effectiveness”. 

 

Använda sökords kombinationer: 

- (Compulsory treatment) AND (Effectivness) 

[148 träffar] Endast två som var relevanta för ämnet då resterande studier handlade 

om tvångsvård bortom missbruksfältet. Av den anledningen har sökningen avgänsats 

något mer. Vidare var många studier genomförda i andra delar av världen, som Kina, 

Vietnam och Israel där innehållet i artiklarna redogjorde för en annorlunda tvångsvård 

för missbrukare än i Sverige. Med hänsyn till detta ansågs inte studiernas resultat vara 

tillämpliga på forksningsområdet. 

 

- (Compulsury treatment) AND (Substance abusers*) AND (Effectivness) 

 [7 träffar] Varav endast en artikel var relevant för ämnet. 
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- (Socialsekreterare) AND (tvångsvård) 

[1 träff] Hittade en svensk artikel vars innehåll var av relevans för vårt studieområde. 

Genom funktionen ”cited references” samt ”times cited in this database” hittades 

ytterligare fem artiklar. 

5.5 Urval 
Studien består av ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär ett strategiskt och icke-

slumpmässigt tillvägagångssätt vid val av forskningsdeltagare (Bryman, 2016). Mer specifikt 

har ett målstyrt urval genomförts i syfte att finna personer som är av relevans för studiens 

syfte och frågeställningar. Därmed formulerades på förhand bestämda kriterier utifrån det 

studien ämnar undersöka (a.a.). Urvalskriterierna för denna studie innefattar socialsekreterare 

som aktivt arbetar med utredningar och bedömningar av tvångsvård enligt LVM. Vidare var 

ett krav socialsekreterare med två års arbetserfarenhet för att säkerställa att de har den 

kunskap och kompetens som krävs för att besvara studiens syfte. Inga avgränsningar gjordes 

utifrån kön. Vi är dock medvetna om att manliga och kvinnliga socialsekreterare kan tänkas 

resonera olika kring faktorerna kön och ålder vid LVM bedömningar, vilket kan påverka 

studiens resultat. Det är vidare nödvändigt att avgränsa arbetet (Bryman, 2016). Kriterium för 

exklusion är socialsekreterare som inte arbetar med missbruk, då LVM endast tar fasta på 

missbruk av alkohol, narkotika eller andra flyktiga medel. Annan form av missbruk ger 

således inte grund för tvångsvård enligt LVM.  

Vi kom i kontakt med deltagande socialsekreterare genom en publicerad annons på sociala 

medieplattformen Facebook i en grupp för yrkesverksamma socionomer kallad ”Socionom”. 

Av annonsen framgick syftet med vår undersökning samt utifrån definierade inklusion och 

exklusions kriterier vilka deltagare som söktes. Kort efter publicering av annonsen sökte fem 

socialsekreterare att medverka i vår studie. Vi ansåg att det var ett tillräckligt stort antal 

intervjuer för att ernå en nyanserad förståelse vad gäller studiens syfte och frågeställningar 

med hänsyn till studiens tidsmässiga begränsning. Samtidigt möjliggör antalet personer 

kartläggning av eventuellt återkommande mönster vid utredningar och bedömningar av 

tvångsvårdsärenden enligt LVM. Tre av dem intervjuade socialsekreterarna var verksamma i 

mellan kommuner respektive två i stora kommuner.  

5.6 Beskrivning av empirin 

Det empiriska materialet består av fem kvalitativa intervjuer med socialsekreterare 

verksamma på Socialtjänstens vuxenenhet. Varav tre intervjuer genomfördes per telefon och 

två genom personliga intervjuer. Båda författarna till denna undersökning har medverkat vid 

samtliga intervjutillfällen där ena uppsatsförfattaren höll ena halvan av intervjun och den 

andra uppsatsförfattaren den andra halvan. De två personliga intervjuerna var omkring 45 

minuter och ägde rum på socialsekreterarnas kontor. Telefonintervjuerna var i snitt om 30 

minuter och genomfördes på en avskild plats för att hämma risken för eventuella 

störningsmoment. I jämförelse med personliga intervjuer innebär telefonintervjuer inom 

kvalitativ forskning vissa begräsningar. En sådan begränsning är att den intervjuade, vid 

längre intervjuer, tenderar att avsluta intervjun per telefon mer skyndsamt (Bryman, 2016). 

Denna begränsning synliggör sig även vid insamling av denna studies data, där längden på 

telefonintervjuerna var 15 minuter kortare än de personliga intervjuerna. Det kan således 

tänkas att genomförandet av fem personliga intervjuer skulle kunnat innebära en större 

mängd data för vår studie. Däremot anser vi att kärnan i samtliga intervjuer och kvaliteten av 

innehållet var detsamma vid båda intervjumetoderna, då samtliga intervjupersonerna gav 

fylliga och djupgående svar med detaljerade beskrivningar kring deras bedömningsarbete. 
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För att uppnå studiens syfte utformades två vinjetter med tillhörande frågor (se bilaga 1 & 2). 

Vinjetterna bestod av två fiktiva ärenden konstruerade enligt ett trovärdigt LVM scenario, 

med utgångspunkt i dem kriterier som anges i lagstiftningen för ett omhändertagande av den 

enskilde som befinner sig i ett livshotande missbruk. Vinjetterna var fördelade i kön och 

ålder, med ett identiskt innehåll. Av fem socialsekreterare fick två ett ärende som berörde 

”Sara Svensson 58 år” och tre personer ”Joakim Svensson 58 år”. Vinjetterna beskrev ett 

gravt alkoholmissbruk och var uppdelade i tre delar. De första två delarna betonade 

allvarlighetsgraden i ärendet, medan den sista delen lyfte individens ålder. Intervjupersonerna 

fick efter varje del besvara frågor kring hur de hade gått vidare med den information de tagit 

del av samt hur tilläggsinformationen påverkade deras första bedömning. Användningen av 

vinjetter och vinjettfrågor var särskilt lämpad för vår studie då det hjälper respondenterna att 

med samma förutsättningar uttrycka sina åsikter om och beskriva sitt eget beteende i konkreta 

situationer (Bryman, 2016). Denna metod gav således upphov till kartläggning av likheter 

och skillnader i LVM handläggares värderingar vid bedömningar och ställningstaganden som 

berör missbruksproblematik. Nackdelen med en vinjett är att respondenterna kan få en känsla 

av att de som personer bedöms eller att deras svar säger något om dem själva (a.a.). För att 

hämma detta påtalade vi vid upprepade tillfällen att frågorna handlar om “Sara” och “Jocke”, 

i syfte att klargöra distansen mellan frågan och respondenten.  

5.7 Analysmetod 

I genomgången av det insamlade empiriska materialet har en tematisk analys tillämpats. 

Tydliga tillvägagångssätt för denna dataanalysmetod saknas, däremot redogör Bryman (2016) 

för Framework samt Ryan & Bernards (2003 i Bryman 2016) rekommendationer och menar 

att rekommendationerna bör användas som hjälpmedel vid en tematisk analys. Den 

matrisbaserade metoden handlar om att skapa teman och underteman som speglar 

återkommande motiv i datamaterialet, i detta fall de transkriberade intervjuerna. Vidare 

menar Ryan & Bernards att forskare ska vara uppmärksamma på följande i datamaterialet: 

repetitioner av återkommande teman, lokala typologier i form av lokala uttryck, metaforer, 

övergångar från ett tema till annat, likheter och skillnader i intervjupersonernas utsagor, 

språkliga kopplingar som kartlägger kausalitet, saknaddata som inte finns med i datamängden 

(a.a.).  

I sökandet efter teman har vi noggrant läst och studerat det empiriska materialet. Översikt av 

analysprocessen i tabellform hittas i bilaga 3. I ett första steg uppmärksammade vi det i 

intervjupersonernas utsagor som återspeglar studiens syfte och frågeställningar. I ett nästa 

steg strävade vi efter att kartlägga teman genom att upptäcka det i materialet som repeteras, 

skiljer sig eller är likt det andra. I enlighet med Ryan & Berndars (2003 i Bryman 2016) 

rekommendationer observerade vi det som saknades i socialsekreterarnas utsagor och 

jämförde detta mellan intervjupersonerna för att finna återkommande mönster. Genom att 

beakta centrala yttranden kring arbetsförfarandet med klienter med missbruksproblematik 

kunde följande teman uttydas: (1) Tolkning av LVM (2) Bedömning (3) Bemötande.  

5.7 Äkthet och tillförlitlighet 
I kvalitativa studier som baseras på enskilda individers subjektiva attityder och erfarenheter, 

likt denna undersökning, är det viktigt att säkerställa att studien undersöker det som avses att 

undersökas och att det sker på ett gediget och tillförlitligt sätt. Just eftersom intervjustudier 

baseras på enskilda individers egna erfarenheter går det inte att kvantifiera och standardisera 

insamlade data på samma sätt som förekommer i kvantitativa undersökningar.  
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Tillförlitlighet är uppdelad i fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera (Lindgren, 2014). Äkthet behandlar å andra sidan 

kriterierna rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet 

och taktisk autenticitet (Bryman, 2016). 

 

5.7.1 Tillförlitlighet 

Lincoln och Guba (1985) framför att trovärdighet uppnås genom att undersökningen 

genomförs enligt de regler som finns och att studiens resultat återkopplas till 

studiedeltagarna. Denna undersökning har skett i enlighet med rådande metodlitteratur och de 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet tagit fram. Vad gäller vår undersökning har 

ingen av de intervjuade socialsekreterarna önskat återkoppling av resultat före uppsatsens 

publicering, däremot önskade de en kopia av den färdigställda uppsatsen.  

 

Överförbarhet handlar om hur pass överförbara studiens resultat är till en annan kontext/miljö 

(Lincoln & Guba, 1985. Kvalitativa studier är sällan generaliserbara och fokus ligger istället 

på att öka förståelsen för studieobjektet genom nyanserade beskrivningar (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Den undersökning som vi framför i detta uppsatsarbete är baserad på fem 

genomförda intervjuer av socialsekreterare som arbetar inom socialtjänstens beroendeenheter 

runtom i landet. Resultaten är således begränsade när det kommer till hur pass överförbara de 

är till andra miljöer då resultaten skildra enskilda socialsekreterares arbete med personer med 

en missbruksproblematik. Visserligen kan studiens resultat anses vara överförbara till andra 

socialtjänstkontor i Sverige som arbetar med missbrukare och behandling av missbrukare. 

Detta argument för överförbarhet stärks då genomförda intervjuer skett med socialsekreterare 

från olika kommuner och städer i Sverige. Delkriteriet pålitlighet handlar om att resultat ska 

utsättas för kollegial granskning (Lincoln & Guba, 1985). Under tiden vi arbetat med denna 

undersökning har vi erhållit handledning av såväl handledare och andra yrkesverksamma 

socialsekreterare som inte medverkat i studien som intervjudeltagare. Varje del av 

undersökningens process har granskats av handledare och socialsekreterare för återkoppling 

på studiens kvalité, relevans och kredibilitet.  

 

Slutligen utgörs tillförlitlighet av delkriteriet möjligheten att styrka och konfirmera som tar 

fasta på forskaren insikt om hur personliga upplevelser, erfarenheter och åsikter präglar 

studiens slutgiltiga resultat (Lincoln & Guba, 1985). Detta kriterium är något som vi ser är 

svår att kringgå till fullo då vi aldrig kan göra oss fria från våra förförståelser. Vi har genom 

kontinuerlig reflektion och diskussion försökt minska risken för att våra individuella 

referensramar ska påverka studiens resultat på ett sätt som minskar studiens saklighet och 

opartiskhet.   

 

5.7.2 Äkthet 

Som en del av kriteriet äkthet ska studien förmedla en rättvis bild av studiens deltagarnas 

uppfattningar och åsikter (Bryman, 2016). I resultatavsnittet i denna studie har 

intervjudeltagarnas svar framförts i citat för att minska risken för missförstånd av meningar 

och åsikter, samt för att återberätta intervjudeltagarnas svar på ett så sanningsenligt sätt som 

möjligt. Resterande delkriterier ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 

autenticitet och taktisk autencitet syftar till att kartlägga om studiens deltagare fått en bredare 

förståelse för sin sociala situation, huruvida studiens deltagare erhållits en tydligare bild av 

hur andra personer upplever saker och ting, om deltagarna tack vare studien kan förändra sin 

situation och slutligen om deltagarna genom medverkan i studien tillhandahållits bättre 

förutsättningar för att vidta behövande åtgärder (a.a.). De fyra sistnämnda kriterier faller 

utanför denna studies ramar då studiens deltagande bistått med sina yrkesmässiga kunskaper 
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och erfarenheter. Studiens fokus har endast varit att fastställa deltagarnas kunskap och 

erfarenheter i egenskap av socialsekreterare för personer med missbruksproblematik, inte att 

fastställa deltagarnas personliga erfarenheter och livsberättelser. Resterande delkriterier blivit 

aktuella om studien istället hade undersökt socialsekreterarnas klientgrupp och vad som 

orsakat rådande missbruk.  

 

5.8 Etiska överväganden 
Studier av och om människor ska ske i enlighet med vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 

principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga krav som vetenskapsrådet formulerat har setts över vid 

både insamling samt hantering av den data som insamlats.  

 

Informationskravet handlar om att forskningens syfte ska informeras och klargöras för de 

berörda av forskaren (Vetenskapsrådet, 2002). I denna undersökning har vi strävat efter att 

uppfylla informationskravet genom att informera deltagande intervjupersoner om att deras 

uppgift i denna undersökning är att svara på frågor utifrån deras egna erfarenheter och 

kunskaper, samt att deras deltagande är villkorslöst och frivilligt. Innan intervjuerna påbörjats 

vid varje tillfälle har intervjudeltagarna informerats om deras rätt till att avbryta sin 

medverkan när som helst under intervjuns gång. Undersökningens syfte har klargjorts i såväl 

utgående informationsbrev samt muntligen innan varje intervjutillfälle. Samtyckeskravet är 

uppfyllt genom att deltagarna sökt att medverka i studien genom en publicerad annons på 

sociala medieplattformen Facebook i en grupp för yrkesverksamma socionomer “Socionom”. 

Intervjudeltagarna har därtill vid varje påbörjat tillfälle informerats om att de har rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst under intervjuns gång utan några ifrågasättanden från 

intervjuarnas sida.  

 

Konfidentialitetskravet belyser att samtliga personuppgifter ska hanteras och förvaras på ett 

skyddat och säkert sätt så att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna (Vetenskapsrådet, 

2002). I denna undersökning har vi avstått från att skriva ut respondenternas namn i 

transkriberingarna och istället numrerat respondenterna efter intervjutillfälle, t.ex. R1, R2, 

R3, osv. Utöver avidentifiering har varje intervjuinspelning förvarats på en USB sticka och 

sedan raderats efter transkribering av intervjun. Den del i konfidentialitetskravet som har 

varit oundvikligt att möta är sättet respondenterna meddelat sin medverkan på en publicerade 

Facebook annonsen där obehöriga har tillgång till information om deltagarnas medverkan. 

Nyttjandekravet handlar om att insamlad data om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål (a.a.). Detta krav har uppnåtts i och med att allt material som insamlats 

från de fem intervjutillfällena endast använts i denna undersökning. Det insamlade materialet 

har inte lånats ut för icke-vetenskapliga syften eller spridits till utomstående parter.  

6. Resultat & Analys 
Det empiriska materialet består som tidigare nämnt av fem kvalitativa intervjuer med 

socialsekreterare som aktivt handlägger LVM ärenden. I avsnittet nedan redogör vi för 

resultat och analys genom att presentera en sammanfattning av intervjupersonernas utsagor 

samt en analys av dessa utifrån studiens teoretiska ram: kön och genus samt makt. Detta 

kapitel är uppdelad i tre teman baserade på studiens resultat och frågeställningar, (1) 

Tolkning av LVM (2) Bedömning (3) Bemötande. Under varje tema redovisas således delar 

av empirin, följt av citat som syftar till att öka trovärdigheten genom att återge och 

understryka intervjupersonernas yttranden samt en analys av detta. Resultaten har sedan 

analyserats utifrån teorierna makt samt kön och genus. Resultatet har även analyserats utifrån 

de slutsatser och resonemang som förs i den tidigare forskningen (se avsnitt “tidigare 
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forskning”). I detta avsnitt kommer de intervjuade socialsekreterarna benämnas som 

intervjuperson eller respondent med tillhörande numrering utefter den ordning som 

intervjuerna utfördes. Innan varje citat förkortas intervjuare till I och respondent till R.  

 

6.1 Tolkning av LVM 
Tvångsvård av missbrukare är en tvångsåtgärd som ska ske i enlighet med den rådande LVM 

lagstiftningen. LVM är därmed en oundviklig och bestående del av socialsekreterarnas 

vardagliga arbete inom fältet. För att kunna besvara den del av studiens syfte som strävar 

efter att ta fasta på hur socialsekreterare arbetar med LVM lagstiftningen har temat tolkning 

av LVM skapats. Under detta tema kommer det utkristalliserade resultatet utifrån temat att 

redovisas och sedan analyseras utifrån studiens teoretiska ramverk samt tidigare forskning.  

  

En konsekvens som kan märkas vid tolkandet och användandet av LVM lagstiftningen är en 

obalans i förhållandet mellan socialsekreterare och klient, som antingen förstärks eller 

förminskas mellan parterna i interaktion. Av det som framgår i intervjuerna används LVM 

lagstiftningen som ett sätt att motivera klienten till frivillig vård genom att beskriva det tvång 

som LVM vården innebär. Det kan göras genom en konkret beskrivning av vad som troligen 

kommer att ske om klienten inte samarbetar frivilligt: 
  

Intervjuare: Hur skapar du förutsättningar för att Sara ska samtycka till vård på frivillig 

väg? 

Respondent 1: [...] vara väldigt tydlig med henne och säga att går du nu härifrån så finns det 

risk att vi måste ta dig på ett omedelbart omhändertagande enligt LVM.  

 

Frivillig vård motiveras också genom hänvisning till auktoritet. Läkares bedömning av 

klienten påverkar utfallet när socialsekreterare presenterar tvångsvård som ett alternativ om 

klientens i fråga inte samtycker till frivillig vård:  
 

R 2: [...] skakar fram ett förslag, så man säger vi kan erbjuda dig det här, det här är vad du 

behöver och det här är också vad läkaren tänker att du behöver, vad tänker du? Och om hon då 

tackar nej så är det LVM som gäller, då har vi ju inget mer frivilligt.  

  

Interaktionen mellan socialsekreterare och klient kan förstås utifrån ett maktförhållande. 

Begreppet maktförhållande handlar om att ena parten har ett maktövertag över den andra 

parten (Börjesson, 2009). Relationen socialsekreterare - klient kan förstås som en över och 

underställning, där socialsekreteraren i förhållande till klienten befinner sig i en överordning 

som möjliggör maktutövning med stöd i lagstiftning. När respondenten i egenskap av 

socialsekreterare presenterar klientens vårdalternativ och förklarar vad det innebär att tacka 

nej till frivillig vård bär respondenten på ett oundvikligt maktövertag. Utifrån ett 

maktperspektiv kan det således tolkas att beslutandet om tvångsvård enligt LVM kräver att en 

part, i detta fall en socialsekreterare, besitter mer makt än klienten i fråga. Maktförhållandet 

kan tolkas bli mer framträdande när klienten meddelas att tvång tillämpas om klienten inte 

accepterar det frivilliga förslaget till vård. Vidare upprätthålls rådande maktförhållanden 

mellan socialsekreterare och klient genom tekniken tvång. Tvång minskar alternativa 

handlingssätt för den enskilde som befinner sig i en underlägsen position i relation till 

makthavaren (Börjesson, 2009). När Sara ställs inför ett beslut om att antingen stanna kvar på 

sjukhuset eller inte ställs hon även inför en konsekvens - att vårdas med tvång enligt LVM. 

Sara sätts även i en sits där hennes handlingsalternativ minskas och det kan därmed tolkas 

som att Sara redan innan beredandet av tvångsvård utsätts för tvång.  
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I respondenternas svar framgår det även på vilka sätt LVM lagstiftningen används för att 

involvera klienten och motivera vård på frivilliga grunder. Det framgår hur socialsekreterare 

kan samarbeta med klienter för att pröva frivillighet. Men det framgår också att tvånget 

ständigt finns i bakgrunden, uttalat eller outtalat, i motivationsarbetet. Om klienten vill delta i 

samtalet och förhandla om frivillig vård, så kan handläggaren vara tvungen att utreda olika 

alternativ ytterligare, för att möjligheterna till frivillig vård ska anses vara utrett till fullo inför 

ett LVM-beslut: 

 
I: Hur arbetar du motiverande med Sara? 

R 2: Ibland så kan vi också gå in i någon slags förhandlingsposition, vi frågar vad kan du tänka 

dig och personen svarar ”jag kan tänka mig att göra det om jag får ta med mig hund”. Då börjar 

vi leta efter ställen där man får ta med sig hund, eller sådana saker. Vi behöver utreda allting 

egentligen så vi inte hamnar i förvaltningsrätten och personen säger att ”jaa men jag vill ta emot 

vård men jag får ingen vård”, då faller hela LVM.  

  

En socialsekreterare påtalar tvångsvårdens ineffektivitet för enskilda klienter med bristande 

motivation. Hen menar att trots att LVM lagstiftningen syftar till att värna om den enskildes 

hälsa genom att avbryta ett livshotande missbruk, kan självaste tvånget i vårdformen hämma 

de förutsättningar som finns för klientens rehabilitering. Respondenten svarar enligt följande: 

 
I: Hur arbetar du motiverande med Joakim för att skapa förutsättningar för samtycke till 

frivillig vård? 

R 5: [...] och ibland att tvinga någon till vård, är det en ide? Det står ju faktiskt i lagen att man 

ska göra det. Sedan hade jag en klient för inte så länge sedan, han satt av hela sin LVM tid, han 

lyfte inte ett finger, han gjorde ingenting.  

 

Tvångets ineffektivitet återspeglas även i en annan respondents svar som uppger att hot om 

tvångsvård enligt LVM generellt sett inte skapar förutsättningar för en bra behandling. Hen 

menar att hot till vård kan innebära ett misslyckande vid försök att motivera klienten till vård 

samt att utfallet av behandlingen på grund av tvånget inte blir gynnsamt (Intervju 1).  
 

En bristfällig motivation till vård speglar den tidigare forskningen som Ekendahl (2001) och 

Sallmén (1999) framför. I sina studier redogör de för tvångsvårdade klienters känsla av en 

orättfärdig och kränkande vårdform som är integritetskränkande för den enskilde individen 

som mottar vården. I en tvångsvårdskontext utsätts individen för inlåsningar, visitationer och 

permissionsförbud (Ekendahl, 2001). Dessa inslag förklaras bidra till många klienters 

bristande behandlingsmotivation som i sin tur påverkar individens rehabiliteringsmöjligheter. 

Svaret intervjuperson 5 ger på fråga om hur hen arbetar motiverande för att skapa 

förutsättningar för samtycke till frivillig vård speglar ineffektiviteten som vårdformen kan 

innebära för vissa klienter. Intervjuperson 5 beskriver hur en tidigare klient “satt av hela sin 

LVM tid, han lyfte inte ett finger, han gjorde ingenting”. Klientens bristande 

behandlingsmotivation kan tolkas utifrån maktbegreppet mikromakt. Mikromakt redogör för 

den form av motstånd individer som befinner sig i ett underläge i relation till makthavaren 

utövar (Börjesson & Rehn, 2009). Mikromakt uttrycks genom mindre synliga reaktioner eller 

aktioner. Det kan tolkas som att klienten som intervjuperson 5 beskriver använder sig av sin 

mikromakt när klienten inte svarar till behandlingen han tvingats till genom att “sitta av” sin 

behandlingstid. Klientens möjlighet till att “inte göra någonting” blir klientens redskap att 

utöva motmakt mot makthavarna som i klientens fall kan förstås vara utredande 

socialsekreterare, lagstiftningen och självaste vården.  
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Utöver socialsekreterarens egna bedömning påverkar andra professionellas bedömning av 

klienten utredningens utfall. Samtliga socialsekreterare som intervjuats svarar att de hade 

begärt in ett läkarintyg med stöd i 9 § LVM. Intervjuperson 4 uppger att hen hade begärt in 

ett läkarintyg för att kunna ta ställning till om klienten omedelbart ska omhändertas enligt 13 

§ LVM. Även andra professionellas bedömningar visar sig ligga till grund för 

socialsekreterares utredning av den enskildes behov av LVM vård. Det illustreras i följande 

citat: 
 

I: Vilka andra tänker du att du behöver kontakta? 

R 4: [...] jag hade samlat in journaler från sjukvård, psykiatri. Också kollat med polisen [...]  

 

I samtliga intervjuer uttrycker socialsekreterarna vaksamhet vad gäller att blanda in klientens 

anhöriga under utredningen. Intervjuperson 2 motiverar detta dels genom att belysa hur LVM 

som insats redan är tvingande och ingripande i den enskildes personliga sfär, vilket ger skäl 

för att beakta den enskildes integritet i möjliga moment under utredningsförfarandet. Hen 

argumenterar vidare för läkarutlåtandets avgörande betydelse vid ett ställningstagande till 

vård enligt LVM. Intervjuperson 2 menar att det läkarutlåtande som framgår av vinjettens 

andra del (se bilaga 1) väger tillräckligt tungt för en slutgiltig bedömning kring Saras 

vårdbehov. Att blanda in anhöriga anses således inte nödvändigt i detta fall: 
 

I: Vilka andra i Saras nätverk anser du att du behöver kontakta? 

R 2: Jag är lite försiktig med att blanda in anhöriga och så, för jag tänker ju att LVM är en 

tvångsåtgärd och det är också någonting. Alltså vi går ju in på personen egna val och vilja att 

leva sitt liv. Så jag brukar inte blanda. In mer än vad jag tycker att jag behöver.  

 

Socialsekreterarnas yrkan på läkarintyg och andra professionellas bedömningar som grund 

för nödvändiga ställningstaganden i Sara och Joakims fall kan förstås i ljuset av begreppet 

expertmakt. Expertmakt innebär att människor med ett informationsövertag i form av faktisk 

kunskap eller genom socialt skapad legitimitet får övertag över en annan då dessa anses ha 

tillgång till vetande och expertis som inte bör ifrågasättas (Börjesson, 2009). Expertmakt 

kommer i uttryck när andra professionellas utlåtanden har en avgörande inverkan i utredning 

av den enskildes vårdbehov. Både socialsekreterare, läkare, psykiatriker och polis som 

omnämns i detta fall besitter i egenskap av sin profession ett informationsövertag över 

klienten. Expertmakt kan framförallt uttydas i Saras fall, där intervjuperson 4 och 2 värderar 

läkarintyget högt i utredningen. Intervjuperson 4 menar att den information som framgår av 

läkarintyget kring klientens hälsa tillsammans med utlåtanden från psykiatriker och polis 

utgör en samlad bedömning för att kunna göra ett ställningstagande till ett omedelbart 

omhändertagande enligt 13 § LVM. Intervjuperson 2 uttrycker med hänsyn till 

läkarutlåtandet att kompletterande information kring Saras hälsa eller hennes 

missbruksproblematik från närstående inte anses nödvändigt. Det blir således tydligt att 

yrkesprofessionellas bedömningar av klienten värderas högre än klientens anhöriga och 

familjemedlemmar, som kan tänkas känna klienten väl. Med grund i ovanstående kan det 

tänkas att socialsekreterares bedömningar av klientens vårdbehov till stor del vilar på 

föreställningen av att andra yrkesprofessionella bär på en vetande expertis kring klienten som 

inte bör ifrågasättas.  

 

Vidare kan socialsekreterares strävan efter att inte blanda in klientens anhöriga förstås jämna 

ut maktförhållandet mellan socialsekreterare och klient. I ett maktförhållande besitter ena 

parten ett maktövertag över den andra parten, vilket lätt kan resultera i en maktobalans 

mellan den makthavande parten och den underlägsna (Börjesson & Rehn, 2009). 

Intervjuperson 2 uppmärksammar att ett tvångsomhändertagande innebär ett övertramp i den 
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enskildes egna val och viljor. Respondenten vill därför inte blanda in fler parter, såsom familj 

och anhöriga, än nödvändigt i sin utredning. Det kan tänkas att respondenten i sin roll som 

makthavare försöker minska maktobalansen mellan sig själv och sin klient genom att avstå 

från att inhämta information om den enskilde från familj och anhöriga. Det kan tolkas som att 

socialsekreteraren genom sitt förfarande undviker obehövliga tvångsmoment i utredningen.  

 

Gemensamt i samtliga intervjuer är socialsekreterarnas uppfattning av den sociala 

indikationen som redogörs i 4 § punkt 3b “uppenbar risk att förstöra sitt liv” LVM.  

Socialsekreterarna är överens i sina bedömningar om både Joakim och Sara att de inte hade 

gått vidare med en ansökan om tvångsvård enligt 4 § LVM till Förvaltningsrätten utifrån den 

sociala indikationen om Sara och Joakim är 58 år gamla. Samtliga intervjuade 

socialsekreterare motiverar sina svar utifrån att Joakim och Sara 58 år missbrukat under en 

längre period och är väl etablerade i sitt missbruk. Socialsekreterarnas svar visar därtill på att 

en ansökan om tvångsvård enligt LVM utifrån den sociala indikationen troligen inte hade 

gått igenom hos Förvaltningsrätten med hänvisning till lagens förarbeten.  

 
I: Utgår du från några specifika indikationer i din LVM utredning? 

R 2: [...] det som jag har lärt mig och utifrån min erfarenhet av förvaltningsrätten så är det att 

den sociala indikationen, dvs 4b, främst ska användas på unga, som är väldigt unga, som 

riskerar att utsätta sitt liv till följd av missbruk och sin utveckling. Den är svårare att använda 

på de som är lite äldre, skulle jag säga. Så den skulle man kanske inte använda i det här fallet, 

utan mer psykisk och fysisk hälsa tänker jag, A och B. 

 

Vidare framgår det att det råder en skillnad i socialsekreterarnas tolkning av den sociala 

indikationen som framgår i 4 § punkt 3b (LVM). Tre av fem socialsekreterare uttrycker att 

det sociala rekvisitet bör tillämpas för de personer som inte överskrider 25 årsåldern (intervju 

2, 3 & 5). En socialsekreterare definierar ingen specifik åldersgräns vid tillämpandet av den 

sociala indikationen då socialsekreteraren uttrycker att hen hade utgått från indikationen om 

klienten var under 30 år (intervju 1). Trots varierande tolkningar är respondenterna överens 

om att 4 § punkt 3b (LVM) är applicerbart i ansökan om vård för både Sara och Joakim om 

de skulle vara 28 år.  

Foucualt (Lindgren, 2015) förklarar begreppet disciplinär makt som den makt som riktas mot 

människan genom fysiska tvång och verkar genom övervakning, granskning, bedömning och 

särskiljning. Konsekvensen av den disciplinära makten är inlåsning och kravet för den 

enskilde att förhålla sig till regler och rutiner (a.a.). Även om det inte är socialsekreterare som 

utövar den direkta disciplinära makten kan det förstås som att socialsekreterarna genom sina 

bedömningar och LVM utredningar skapar förutsättningar för att disciplinär makt ska utövas 

mot den enskilde. När socialsekreterare gör bedömningen att en klient ska vårdas enligt LVM 

blir konsekvensen att individen blir ”inlåst” och omplaceras från sin fria miljö till en miljö 

där den måste följa och förhålla sig till regler formade av professionella. Individen blir därtill 

föremål för andra professionellas bedömningar. Dessutom framgår det i datamaterialet att 

respondenterna i sina roller som socialsekreterare hade inlett utredning och beslutat om 

tvångsvård enligt LVM i ett tidigare skede för yngre klienter. Det kan tolkas som att den 

yngre populationen, till följd av socialsekreterares bedömningar, tidigare och utifrån fler 

indikationer blir föremål för den disciplinära maktens övervakning.  

6.2 Bedömning 
Temat bedömning strävar efter att kategorisera de likheter och skillnader som framträder i de 

intervjuade socialsekreterarnas svar. Faktorerna kön samt ålder har visat sig vara de mest 

framträdande faktorerna som inverkar på socialsekreterarnas bedömning av klienterna Sara 
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och Joakim. De insamlade resultaten som går att härleda till temat kommer i detta avsnitt att 

framföras och sedan analyseras utifrån de teoretiska begreppen makt samt kön och genus.  

 

Utifrån kön och genus går det att finna såväl likheter som skillnader mellan könen. Precis 

som i ålder anger samtliga socialsekreterare att de hade tillämpat 4 § punkt 3a (LVM) vid 

ansökan om tvångsvård till följd av missbruk för både Joakim och Sara. Däremot går det att 

finna en skillnad i hur socialsekreterarna bedömer Saras och Joakims problematik. Samtliga 

respondenter som fick ta del av Saras vinjett uppmärksammade Saras psykiska ohälsa och 

noterade att Sara är suicidal. Intervjuperson 4 noterar att Sara gått ner mycket i vikt, att hon 

spyr upp sin mat samt blod och att Sara är suicidal. Intervjuperson 4 uppmärksammar Saras 

suicidalitet vid två ytterligare tillfällen i sina svar. När respondenten fick en fråga om det 

råder skäl för oro i Saras fall svarade respondenten enligt följande: 
 

I: Bedömer du att det finns skäl för oro i Saras fall 

R 4: Jaa men absolut, det tycker jag. Joo men framförallt det fysiska tänker jag i 

kombination med alkoholbruket, gått ner mycket, maten, spyr blod och sen så suicid 

absolut, absolut grund för oro.   

 

Även intervjuperson 2, den andra respondenten som fick läsa Saras vinjett, gjorde 

bedömningen att Sara är suicidal utifrån den information som framträder i vinjetten. Saras 

psykiska ohälsa grupperas med hennes svårigheter med alkoholer, tolkning av Saras 

problematik kring förtäring och aggressivitet. Utifrån dessa problemområden motiverar 

respondenten bedömningen att Sara är i behov av omfattande hjälpinsatser: 
 

 

I: Vad är din bedömning utifrån den information du fått ta del av gällande Sara 58 år? 

R 2: [...] ja men jag tycker det låter som att hon har rätt så stora svårigheter både med 

alkoholen och ätstörningar, att hon blir hotfull och suicidal o sådana bitar. Så jag tänker att 

hon behöver omfattande stödinsatser [...]  

 

Att Joakim är suicidal eller lider av ätstörningar framgår inte i respondenternas svar. 

Intervjuperson 5 bedömer istället att Joakim inte är “suicidal eller psykotisk”.  

 

Skillnad i respondenternas bedömning kring Saras och Joakims psykiska hälsa kan diskuteras 

utifrån genusteorin som förklarar hur föreställningar om manligt och kvinnligt skapas och 

upprätthålls utifrån typifierade könsnormer. Genom de sociala processer som individen ingår 

i formas individen i enlighet med rådande föreställningar om manligt och kvinnligt (Hirdman, 

1988). Medan kvinnan kopplas till beteendeegenskaper som omhändertagande och känslig 

accepteras mannen som rationell och känslokall. Karlsson (2012) redogör för denna 

åtskiljning av kön utifrån ett missbruksperspektiv och pekar på att det råder dikotoma 

förklaringar till mäns respektive kvinnors missbruksproblematik. Kvinnors 

missbruksproblematik härleds till psykisk ohälsa, traumatiska livserfarenheter samt 

våldsutsatthet, medan mannens missbruk förblir könsneutral (a.a.). Att Sara är suicidal 

framgår inte ordagrant i vinjetterna (se bilaga 1 & 2) som respondenterna tagit del av, trots 

det gör samtliga respondenter som fått ta del av Saras vinjett bedömningen att Sara är 

suicidal. Samma eller liknande bedömning görs inte för Joakim. Det insamlade datamaterialet 

kan tydas i ljuset av genusteorin. I egenskap av kvinna kopplas Saras missbruk till 

könstypiska föreställningar likt de Karlsson (a.a.) uppmärksammar. Den stereotypa bilden av 

kvinnan som en känslovarelse framträder i respondenternas svar och förstärks när 

datamaterialet jämförs med respondenternas svar kring Joakims missbruk. Joakims risk för 

suicidalitet framträder inte i intervjumaterialet och kan återkopplas till resonemanget om att 
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mannens missbruk förblir könsneutral då Joakims missbruk inte verkar kräva en konsekvens 

för den psykiska hälsan för att fylla sin relevans i diskursen. 

 

Den ovanstående analysen knyter an till tidigare forskning framförd av Wallander och 

Blomqvist (2005) som redogör för de faktorer som kan tänkas påverka socialsekreterares 

bedömningar i LVM ärenden. Utöver samhällsdiskurser som präglar föreställningar om 

missbruk påverkas socialsekreterare även av sina personliga erfarenheter, attityder och 

förförståelser i arbetet med LVM utredningar (a.a.). Att det råder en skillnad i hur 

respondenterna bedömer Saras och Joakims missbruk i ljuset av psykisk ohälsa kan således 

förklaras utifrån att respondenternas bedömningar av Sara och Joakim är präglade av 

respondenternas enskilda förförståelser och synsätt. Dessa bedömningar kan utifrån 

genusteorin förklaras vara formade av föreställningar om manligt och kvinnligt.  

 

Oberoende av ålder är samtliga socialsekreterare enade i sina bedömningar att en ansökan om 

LVM vård för Sara och Joakim kan motiveras utifrån hälsoindikationen i 4 § punkt 3a 

(LVM). Hälsoindikationen redogör för att individen till följd av sitt missbruk utsätter sin 

fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara. Bedömningen vilar på socialsekreterarnas 

uppfattningar av Joakims och Saras beskrivna hälsofaror i form av delirium tremens, 

förstorad lever, alkoholrelaterade kramper, inflammerad bukspottkörtel samt esofagusvaricer 

(åderbrock i matstrupen). Vidare är samtliga respondenter överens om att både Sara och 

Joakim befinner sig i ett fortgående missbruk. Däremot råder det en skillnad i hur vardera 

klientens problematik bedöms. De respondenter som fick läsa Saras fall värderar Saras 

missbruk som ett allvarligt missbruk och en allvarlig risk för den fysiska och psykiska hälsan 

(intervju 1, 3 & 5). Motsvarande tolkning av Joakims alkoholvanor är istället att han dricker 

alkohol i stora mängder (intervju 2 & 4). Respondenternas bedömning av Saras och Joakims 

missbruk värderas på olika sätt i datamaterialet. Genusteorin förklarar att kvinnor och män 

förväntas bete sig efter socialt alstrade förväntningar och föreställningar kring manligt och 

kvinnligt (Piuva & Bodil Karlsson, 2012). Utifrån genusteorin kan vi förstå att kvinnor 

riskerar ett mer negativt bemötande vid problematiska alkoholvanor, till skillnad från män 

som tillåts konsumera större mängder alkohol av den sociala omgivningen (Helmersson 

Bergmark, 2002). Utifrån ett genusperspektiv kan respondenternas åtskilda bedömningar av 

Saras och Joakims missbruk förstås utifrån normativa föreställningar om manligt och 

kvinnligt. Respondenternas bedömning kring Saras och Joakims mängd av 

alkoholkonsumtion skildrar rådande föreställningar som präglas av normativa förväntningar 

på kvinnor respektive män. I ljuset av genusteorin kan det tolkas som att Joakim tillåts 

konsumera en större mängd alkohol innan det bedöms vara ett allvarligt missbruk, medan 

Saras alkoholbruk direkt kategoriseras som ett allvarligt missbruk.  

 

Utifrån respondenternas svar har även ålder visat sig påverka socialsekreterarnas bedömning 

av behovet om vård enligt LVM. Precis som vi klarlagt under temat Tolkning av LVM är det 

specialindikationerna som framgår i 4 § LVM som formar respondenternas bedömning. 

Klientens ålder har i respondenternas svar visat sig ha en framträdande påverkan på 

socialsekreterarnas bedömning om behovet av tvångsvård enligt LVM och i vilket skede 

respondenterna hade inlett utredning enligt LVM. En respondent svarar att hen hade inlett 

utredning i ett tidigare skede om Joakim hade varit yngre: 

 
I: Vad hade din bedömning varit om Joakim hade varit yngre? Låt säga, 28 år.  
R 3: [...] man kanske varit lite snabbare i att inleda utredning tror jag, med tanke på att han är 

yngre. Nu är 28 ganska gammalt ändå, i alla fall i min värld. Kanske hade han varit 20, då 

kanske vi hade varit ännu mer snabba [...]  
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Att respondenterna väljer att inleda utredning fortare och att respondenterna även ansöker om 

tvångsvård utifrån den sociala indikationen som framgår i 4 § punkt 3b LVM motiveras 

genom respondenternas bedömning av klientens hälsofaror och sociala risker som kartläggs 

för den yngre klienten. En respondent menar att klientens fysiska tillstånd som framgår i 

Joakims vinjett hade bedömts som värre om Joakim varit 28 år, istället för 58 år (intervju 4). 

Utöver aktuella hälsofaror tar respondenterna även fasta på de risker som Sara och Joakim 

utsätter sin framtid för om Sara och Joakim varit yngre. Intervjuperson 2 svarar att 4 § punkt 

3b främst ska användas på yngre klienter som till följd av missbruket riskerar att utsätta sitt 

liv och sin utveckling för påtaglig fara. Likaså menar intervjuperson 4 att yngre klienter, som 

främst är under 25 år, uppenbarligen riskerar att förstöra sitt liv på grund av sitt missbruk och 

att den sociala indikationen därmed är tillämpbar vid ansökan om tvångsvård enligt LVM. 

Speglade till de andra respondenternas svar bedömer intervjuperson 5 att den sociala 

indikationen ska användas om det finns hopp för den enskilde klienten: 
 

R 5: [...] om man säger såhär att det finns hopp om att man ändå ska kunna räta upp sig och 

leva ett normalt liv om man får hjälp med sitt missbruk och när man ändå har någonting kvar 

liksom [...]  

Ovanstående citat från datamaterialet illustrerar att respondenterna med större sannolikhet 

inleder LVM utredning i ett tidigare skeende om klienten varit yngre. Palm (2009) redogör 

för ålderns betydelse i en LVM utredning utifrån att socialsekreterare tenderar att motivera 

beslut om tvångsvård enligt LVM för den yngre klientgruppen genom att belysa deras 

rehabiliteringsmöjligheter. Intervjuperson 5 beskriver att det finns hopp för yngre klienter att 

bättra på sig och leva ett normalt liv. Ekendahl (2011) beskriver att unga som missbrukar 

alkohol och narkotika har större möjligheter för återhämtning och bättre 

rehabiliteringsförmågor. Yngre klienters rehabiliteringsförmågor kopplas till deras nära 

relationer, nätverk, alternativa aktiviteter och framtidsplaner som uppges ha en påverkan på 

klienters tillfrisknande från missbruket (a.a.). Det kan vara detta som gör att flera av 

respondenterna tänker annorlunda då det är en yngre person som är aktuell för LVM. 

6.3 Bemötande 

Som en del av denna undersökning avser vi att kartlägga relationen mellan socialsekreterare 

och klienter med missbruksproblematik utifrån ett maktperspektiv. Socialsekreterarnas 

bemötande av klienten är därmed av vikt för att synliggöra maktförhållandet. Detta tema tar 

därmed fasta på socialsekreterares arbete med klienter utifrån socialsekreterarnas svar som 

går att koppla till temat bemötande.  
 

Utmärkande i det empiriska materialet är att samtliga socialsekreterare bemöter Sara och 

Joakim med ett engagerande intresse. Ett återkommande mönster är respondenternas strävan 

efter att ta del av och delge klienten information. I intervjuns startskede redogör 

socialsekreterarna för att dem både i utredning och vid val av insatser strävar efter att 

kartlägga och beakta Sara och Joakims syn på sin situation. De beskriver att första steget i 

deras arbetsförfarande är att konversera med klienten kring den information som initierat 

ärendet. Syftet är att ge den som ärendet berör möjlighet att bemöta den information som 

kommit till socialsekreterarnas kännedom. I ett nästa steg klargörs det om klienten är 

hjälpsökande och-/eller om det går att motivera dem till någon typ av hjälpinsats. I detta 

skede är socialsekreterarna noggranna med att konsekvent delge Sara och Joakim information 

kring de insatser som kan stå i proportion till klientens problematik. Samtliga 

intervjupersoner menar att klienten bör engageras i största möjliga mån för att skapa och/-

eller erhålla motivation till behandling. Detta genom att göra klienten delaktig i alla de 
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överväganden som behöver göras i den enskildes ärende. Speglande till detta yttrar 

intervjuperson 4 vikten av att beakta klientens egna tankar och reflektioner kring sin situation 

samt vilken typ av stöd som hen kan tänka sig att motta. Ett typexempel på hur 

socialsekreterare engagerar klienten genom att fråga efter klientens egen uppfattning, kom till 

uttryck är följande citat: 

I: Vad ser du är viktigt att beakta i mötet med Joakim? 
R 1: [...] jag tänker att jag i samtalet beaktar deras egen motivation, deras egna 

önskemål. Så har jag då förhoppningsvis god kännedom om vilka behandlingsalternativ 

som finns, och presenterar för den här personen ett alternativ som jag tror passar 

honom. Och därigenom tror jag ligger väldigt mycket, en möjlighet att vinna något.  

Intervjuade socialsekreterare beskriver även de situationer där deras bedömning företräder 

klientens vilja. Av vinjetterna framgår att Sara och Joakims missbruk framförallt utgör en 

fara för deras fysiska och psykiska hälsotillstånd, där den senare delen av vinjetten redogör 

för ett vacklande samtycke (se bilaga 1 & 2). Av intervjumaterialet framgår det att 

socialsekreterarna förespråkar tvång i de situationer där allvarlighetsgraden är i enlighet med 

de omständigheter som återges av general-och specialindikationerna i LVM lagstiftningen, 

men den enskilde motsätter sig vård. Det beskrivs i nedanstående citat: 

I: Och hur hanterar du ett vacklande samtycke från Joakim? 

R 5: Säger han att han inte vill ha någon sjukvård och han är allmänt motsträvig osv. då skulle 

jag gå vidare med ett omedelbart omhändertagande.  

Relationen mellan socialsekreterare och klient kan förstås utifrån maktteknikerna inklusion 

och exklusion. Det handlar om att somliga blir inkluderade i makten med möjlighet till 

kontroll och inflytande, medan andra blir exkluderade från makten. En sådan process av 

särskiljning kan leda till ett ”vi” och en känsla av delaktighet, medan den som blir exkluderad 

från makten blir en av ”de andre” med en underställd position i förhållande till makthavarna 

(Börjesson & Rehn, 2009). Utifrån en tvångsvårdskontext går det konstatera att 

socialsekreterarnas beslutsfattande befogenheter utgör en makthavande position med 

möjlighet till utövande av kontroll. Socialsekreterare kan med stöd i lagstiftning och sin roll 

som makthavare inkludera klienten in i makten genom vård på frivilliga grunder eller 

exkludera klienten genom tvångsvård. Hur socialsekreterare bemöter och förhåller sig till 

klienten blir därmed avgörande för behandlingsbeslutet. Utmärkande för alla fem intervjuerna 

är att samtliga socialsekreterare ger Sara och Joakim goda förutsättningar till att medverka 

och påverka sitt ärende. Sara och Joakim engageras i hela utredningsförfarandet genom 

socialsekreterarnas strävan efter att ta del av och delge information. Med grund i detta kan ett 

inkluderande förhållningssätt uttydas, vilket kan antas skapa en känsla av gemenskap mellan 

klient och socialsekreterare. Mot bakgrund av ovanstående går det tolka att socialsekreterarna 

i denna studie genom sitt bemötande söker göra den enskilde missbrukaren delaktig i makten. 

Det inkluderande förhållningssättet kan vidare tänkas dämpa maktförhållandet och alltså den 

ojämna maktbalansen mellan socialsekreterare och klient. Å andra sidan kan dock inklusion 

anses villkorad. Om Sara och Joakim nekar vård eller om deras samtycke till vård på 

frivilliga grunder anses betvivlad, ger samtliga socialsekreterarna skäl för tvångsvård enligt 

LVM. Det innebär således att klienten direkt kan exkluderas från makten om ovannämnda 

omständigheter föreligger och tvångsvård enligt LVM står i proportion till klientens 

problematik. En tänkbar slutsats utifrån ovanstående är att intervjuade socialsekreterares 

inkluderande förhållningssätt dämpar maktförhållandet och skapar goda förutsättningar för 

vård på frivillig väg. Dock vilar detta på i vilken grad som klienten är samarbetsvillig. 
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Av respondenternas svar kan vidare en dominerande inställning uttydas i arbetet med denna 

klientgrupp. Fyra av fem socialsekreterare menar att ett hinder i utredningen av Sara och 

Joakims fall kan vara den enskildes motivation. Utifrån den information som framgår av 

vinjetterna (se bilaga 1 & 2), uppfattar intervjuade socialsekreterare både Sara och Joakim 58 

år som väletablerad i sitt alkoholmissbruk med dryckesmönster som är svårändrade. Fyra av 

fem socialsekreterare beskriver att denna typ av klient sällan är hjälpsökande eller mottagliga 

för hjälpinsatser på frivillig väg då de är långt gångna i sitt missbruk (intervju 1, 2, 4 & 5). 

Socialsekreterarnas bemötande av Sara och Joakim i utredningsförfarandet vilar således på 

föreställningen om en bristande motivation till rehabilitering och vård på frivilliga grunder 

hos den enskilde. Det kan uttydas från följande citat: 

I: Ser du några hinder eller möjligheter i utredningen? 

R 2: [...] det inte ovanligt att personerna inte är så jättemotiverade. 

R 5: [...] har man hunnit hålla på i kanske 10 år då har det ofta gått ganska långt.  

Tidigare forskning visar att socialsekreterares attityder till den substans som missbrukas är 

avgörande vid bedömning av insatser (Ekendahl, 2011). Forskningen redogör för att 

socialsekreterares syn på alkoholmissbrukare präglas av uppgivenhet. De betraktas ofta som 

kroniska missbrukare med en hög återfallsrisk och ett livshotande missbruk. Målgruppens 

svårigheter att nå längre i en rehabiliteringsprocess ger socialsekreterare argument att sikta 

mot kortsiktiga insatser vilket i praktiken resulterar i ett omhändertagande enligt LVM. Detta 

styrks av både Palm (2003) och Storbjörk (2003) som menar att alkoholister bör tvingas in i 

behandling. En likhet mellan tidigare forskning och denna studies resultat är 

socialsekreterarnas syn på alkoholmissbrukare. Intervjupersonernas (intervju 1, 2, 3 & 5) 

uppfattning av klientgruppens rehabiliterings förmågor, kan likt den attityd som redogörs i 

den tidigare forskning kring alkoholmissbrukare, förstås präglas av hopplöshet. Det kan 

därmed tolkas som att socialsekreterare bemöter denna klientgrupp utifrån synsättet att 

alkoholmissbrukare med ett varaktigt missbruk är obenägna till att förändra sitt 

dryckesmönster. Med grund i ovanstående och respondenternas erfarenhet av att denna 

klientgrupp många gånger inte är hjälpsökande, är ett möjligt antagande att intervjuade 

socialsekreterare i enlighet med tidigare forskning ger skäl för tvångsvårds insatser vad gäller 

alkoholmissbrukare.  

7. Diskussion om resultaten, slutsatserna och metoden 

Denna undersökning har som syfte att kartlägga maktförhållandet mellan socialsekreterare 

och klienter med missbruksproblematik, samt på vilket sätt faktorer som kön och ålder 

inverkar på deras uppfattning av LVM-lagstiftningens praktiska tillämpning.  

Formulerade frågeställningar lyder enligt följande: 

- På vilket sätt påverkar klientens kön och ålder socialsekreterarnas bedömningar av 

klientens hälsotillstånd, vårdbehov och inledandet av utredning enligt LVM? 

- På vilket sätt synliggörs maktförhållandet mellan socialsekreterare och klient? 

 

Studiens resultat finner att klientens ålder har en inverkan på utredningens utfall samt att 

samhälleliga föreställningar, normer och ideal om kön och genus präglar intervjuade 

socialsekreterares bedömningar om klientens missbruksproblematik och hälsotillstånd. 

Vidare framgår det i studiens resultat att det råder en maktobalans mellan socialsekreterare 

och klient som både kan förstärkas och förminskas i interaktionen beroende på 

socialsekreterarens förhållningssätt. Samtliga av dessa aspekter återspeglar hur intervjuade 

socialsekreterare överväger behovet av tvångsvård enligt LVM.  
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Resultatet visar att ålder har en betydande relevans i socialsekreterarnas bedömning av den 

enskildes behov av tvångsvård enligt LVM. Det insamlade datamaterialet redogör för 

socialsekreterarnas benägenhet att inleda utredning i ett tidigare skede för yngre klienter. 

Respondenterna motiverar detta utifrån specialindikation 3b i 4 § LVM som redogör för att 

tvångsvård ska beredas om det råder en uppenbar risk för den enskilde att förstöra sitt liv till 

följd av missbruket. Specialindikationer bistår således med en förklaring till varför 

intervjuade socialsekreterare inleder utredning enligt LVM i ett tidigare skede. 

Socialsekreterares förhöjda benägenhet att inleda utredning enligt LVM i ett tidigare skede 

för yngre klienter vilar på bedömningen om ett större vårdbehov för klienten i fråga samt 

bättre rehabiliteringsmöjligheter i lägre ålder. En rimlig tolkning av socialsekreterarnas 

utredningsförfarande är utfallet att den yngre klientpopulationen lättare utsätts för disciplinär 

makt med tanke den ökade chansen att omhändertas enligt LVM om klienten är yngre. Den 

disciplinära makten utövas mot människans fysika kropp genom inlåsning och övervakning 

(Bilqvist & Skårner, 2009). Denna form av maktutövning kan förstås vara framträdane under 

vårdtiden för såväl yngre som äldre klienter, men i och med att yngre tidigare blir föremål för 

LVM utredningar i ett tidigare skeende utsätts de följdaktigen även tidigare för disciplinär 

makt.  

Vidare visar studiens resultat att det råder skillnader i hur intervjuade socialsekreterare 

bedömer klientens hälsotillstånd och vårdbehov beroende på vilket kön klienten har. 

Resultatet visar att Saras missbruk värderas som ett allvarligt missbruk medan 

socialsekreterarnas bedömning av Joakims identiska situation är att han dricker alkohol i 

stora mängder. Denna differentierade tolkning av Sara respektive Joakims alkoholbruk kan 

förklaras präglas av normativa föreställningar om kön och genus där betydelsen av ett 

allvarligt missbruk uppnås tidigare för kvinnor än för män. Detta med grund i att män 

generellt sett tillåts konsumera en större mängd alkohol än kvinnor innan bruket bedöms vara 

allvarligt och utgöra en risk för mannens hälsa (Helmersson Bergmark, 2002). Likaså har 

klientens kvinnliga kön visat sig ha en påverkan på hur intervjuade socialsekreterare bedömer 

klientens hälsotillstånd då Sara anses vara suicidal, till skillnad från Joakim trots identiska 

vinjetter. Blomqvist och Wallander (2005) framför att det bedömningsunderlag som ligger till 

grund för tvångsvårdsbeslut enligt LVM är aktuell lagstiftning, men att socialsekreterares 

utredningar även präglas av den samhälleliga diskursen. Att utredningar och bedömningar 

vilar på andra faktorer utöver rådande lagstiftning är något som även visat sig i de intervjuade 

socialsekreterarnas skilda bedömningar av Joakim respektive Saras hälsotillstånd och 

missbruksgrad. Det kan diskuteras huruvida de intervjuade socialsekreterarnas bedömningar 

präglas av individuella förförståelser, attityder och erfarenheter vid sidan av den rådande 

samhällsdiskursen som format socialsekreterarnas föreställningar kring manligt och kvinnligt. 

Den konstaterade bedömningen av Saras hälsotillstånd samt missbruksgrad kan tänkas vara 

formad av en stereotyp bild av kvinnan som en känslomänniska vars missbruk samspelar med 

psykisk ohälsa och utsatthet.   

Studiens resultat skildrar ofrånkomliga maktaspekter som framträder i interaktionen mellan 

socialsekreterare och klient. Det råder ett maktförhållande mellan socialsekreterare och klient 

som uttrycks genom socialsekreterarens positionering som makthavare och möjlighet att göra 

intrång i klientens personliga sfär. Med stöd i LVM lagstiftningen råder det en maktobalans 

mellan socialsekreterare och klient till följd av det tvång som klienten ställs inför i en LVM- 

utredning. Tvånget synliggörs genom att klientens handlingsalternativ ofta minskas och 

reduceras till två beslut: att antingen samtycka till frivillig vård eller vårdas enligt tvång med 

stöd av LVM. Tvånget synliggörs därtill i socialsekreterarens motivationsarbete med klienten 

där socialsekreteraren tydliggör innebörden av tvångsvård som ett försök till att motivera 
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klienten till att samtycka till frivillig vård. En bristfällig motivation till vård utgör en central 

del i den tidigare forskningen som Ekendahl (2001) och Sallmén (1999) framför. I sina 

studier redogör de för tvångsvårdade klienters känsla av en orättfärdig och kränkande 

vårdform som är integritetskränkande för den enskilde individen som mottar vården. I en 

tvångsvårdskontext utsätts individen för inlåsningar, visitationer och permissionsförbud 

(Ekendahl, 2001). Dessa inslag förklaras bidra till många klienters bristande 

behandlingsmotivation vilket i sin tur påverkar individens rehabiliteringsmöjligheter. Likaså 

menar intervjuperson 5 att tvångsaspekten i vårdformen kan vara ineffektivt för vissa 

klienter.  

 

Vid sidan av socialsekreterares bedömningar har andra professionellas utlåtanden visat sig ha 

en avgörande inverkan i utredningen av den enskilde klientens vårdbehov. Expertmakt 

åskådliggörs när intervjuade socialsekreterare värderar andra professionellas bedömningar 

högt. Värderandet av andra professionellas bedömningar av den enskilde klienten går att 

tolka utifrån föreställningen om att yrkesprofessionella besitter en vetande expertis. Att 

professionella såsom läkare och polis har en starkt påverkande talan i socialsekreterarnas 

utredningsarbete blir mer tydligt när intervjuade socialsekreterare uppger att de väljer att 

avstå från att inhämta information från klientens familj och anhöriga. Det blir således tydligt 

att yrkesprofessionellas bedömningar av klienten värderas högre än klientens anhöriga och 

familjemedlemmar, som kan tänkas känna klienten väl. Å andra sidan kan faktumet att 

socialsekreterare inte beblandar anhöriga i utredningsarbetet tänkas minska maktförhållandet 

mellan klienten och socialsekreterare då klienten inte utsätts för obefogad exponering och 

granskning. Det dämpande maktförhållandet mellan klient och socialsekreterare uppstår även 

när socialsekreterare genom ett engagerande förhållningssätt inkluderar klienten in i makten. 

Detta gör intervjuade socialsekreterare genom att betona klientens delaktighet i utredningen 

och förklara vilka omständigheter som skapar situationer där klienten exkluderas från 

makten. Dessa omständigheter uppstår när klienten inte samtycker till frivillig vård och 

därför blir föremål för tvångsvård enligt LVM.  

 

I förhållandet mellan studiens resultat och redovisad tidigare forskningen går det att urskilja 

likheter såväl som skillnader. En framträdande likhet innefattar intervjuade socialsekreterares 

bedömning av yngre klientgrupper i LVM utredningar och att tanken om yngres 

rehabiliteringsmöjligheter ökar tendensen för socialsekreterare att bereda tvångsvård för den 

enskilde (Palm, 2009). Intervjuade socialsekreterare gör bedömningen att det råder en större 

sannolikhet för yngre klienter att tillfriskna från sitt missbruk i jämförelse med äldre. 

Socialsekreterares bedömning av att inleda utredning i ett tidigare skede för yngre klienter 

motiveras utifrån specialindikation 3b i 4 § LVM som redogör för att tvångsvård ska beredas 

om det råder en uppenbar risk för den enskilde att förstöra sitt liv till följd av missbruket. 

Även Ekendahl (2011) redogör för att unga personer med missbruk har till följd av nära 

relationer och ett bredare nätverk bättre möjligheter till att tillfriskna och återhämta sig från 

sitt missbruk. Ekendahl (a.a.) poängterar att yngre personers framtidsplaner och övriga 

aktiviteter gynnar vägen mot rehabilitering av missbruket. Å andra sidan tyder tidigare 

forskning på att vårdformen generellt sett inte resulterar i gynnsamma utfall på grund av sin 

tvingande karaktär (Werb et al., 2016; Billquist & Skårner, 2009). I ljuset av tidigare 

forskning kan Palms (2009) och Ekendahls (2011) redogörelser ifrågasättas då tvånget 

aktualiseras även för den yngre klientgruppen och riskerar att motverka den unges 

rehabiliteringsmöjligheter.  

 

Mot bakgrund av denna studies resultat och det teoretiska ramverket görs vidare tolkningen 

att socialsekreterares bedömning möjliggör utövande av disciplinär makt som kommer i 



 

26 

uttryck genom inlåsningar, bedömningar och särskiljningar av människan (Lindgren, 2015). 

Sallmén (1999) rapporterar i sin studie om alkoholmissbrukare på LVM-hem att tvånget i 

vårdformen upplevs vara orättfärdig, meningslös och kränkande. Werb et al. (2016) och 

Billquist & Skårner (2009) redogör för att tvångsvård av missbrukare inte skapar 

förutsättningar för ett missbruksfritt liv för den enskilde. Även Ekendahl (2001) uppger i sin 

studie att tvångsmoment inom vårdformen i form av inlåsningar, visitationer och 

permissionsförbud skapar en känsla av förödmjukelse och anses vara obefogade inslag i 

behandlingen. Det framkommer vidare att det kränkande inslaget i LVM leder till att 

behandlingsmotivationen bland tvångsintagna blir bristande, vilket påverkar individens 

rehabiliteringskapacitet. Sida vid sida kan studiens resultat, analys och tidigare forskning 

konstateras hämma klientens rehabiliteringsmöjligheter på grund av den nivå av 

förödmjukelse och kränkningar som klienten upplever. Det kan diskuteras huruvida det är 

gynnsamt för den yngre populationen att bli föremål för tvångsåtgärder i ett tidigare skede när 

tidigare forskning redogör för att tvångsaspekten hämmar förutsättningar för rehabilitering. 

Olikheten som går att kartlägga mellan tidigare forskning och studiens resultat leder till en 

förståelse om att användandet av 3b i 4 § LVM inte uppfyller sitt syfte då vårdformens 

tvingande moment påtalas hämma klientens inneboende motivation till att tillfriskna.  

 

De analytiska fynd som detta arbete mynnat ut i tillför en viktig aspekt till det rådande 

vetenskapsområdet: normativa könsföreställningar har visat sig påverka hur kvinnor 

respektive män bedöms när de ställs inför utredning till följd av ett extensivt missbruk. Detta 

fynd är av vikt att belysa då tidigare forskning, Vetenskapsrådet (2002) och 

Akademikerförbundet SSR (2017) poängterar vikten av ett objektivt, rättvist och universellt 

socialt arbete. Att intervjuade missbrukshandläggare visat sig bedöma Joakims och Saras 

tillstånd på olika sätt i avseende till respektive persons hälsa och missbruksgrad bidrar till ett 

ännu mer heltäckande forskningsfält. Detta då könets relevans i missbruksärenden ännu inte 

går att finna som tidigare genomförd forskning, men som uppmärksammats och analyserats i 

detta arbete.  

 

7.1 Studiens styrkor och begränsningar 
Ytterligare fynd som visat sig relevanta i studiens resultat, men som inte platsat i besvarandet 

av formulerade frågeställningar är den enskilde klientens förmåga att utöva mikromakt mot 

makten som utövas mot den enskilde. I resultatet berättar en respondent om en tidigare klient 

som vårdats enligt LVM, men som inte medverkat i behandling och suttit av hela sin vårdtid 

(Intervju 5). Mot bakgrund av begreppet mikromakt kan det förstås som att klienten utövar 

sin mikromakt mot makten som orsakat ett tvångsomhändertagande: trots att personen i fråga 

tvingas till vård besitter personen makten att kroppsligen neka vården. Detta fynd framkom 

vid sidan av de formulerade frågeställningarna men har till denna studie riktat ljuset åt 

klientens egna upplevelse av tvångsvård. Detta fynd är till studiens fördel och bidrar till en 

mer heltäckande bild av tvångsvård av missbrukare, speciellt eftersom denna studie annars 

fokuserat på socialsekreterarnas erfarenheter av att handlägga LVM ärenden.  

Denna studies primära teoretiska fokus har varit kön och genus och makt med tillhörande 

teoretiska begrepp. I presentationen av genusteorin har normativa föreställningar om kön och 

könsroller uppmärksammats, vilka sedan ställts mot det insamlade materialet för att belysa 

hur könsnormer återspeglas och återskapas i det sociala arbetet med missbrukare. Här finner 

vi både brister och styrkor. Genom att belysa vikten av ett medvetet socialt arbete har denna 

studie uppmärksammat relevansen av ett socialt arbete som utgår från principen om social 

rättvisa. Ett socialt rättvist arbete skapas när användandet av lagstiftningen och 

socialsekreterares bedömningar vilar på en likvärdig och universell grund 
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(Akademikerförbundet SSR, 2017). Det är således i studiens styrkor som vi finner dess 

relevans för socialt arbete. Genom att belysa hur normativa föreställningar påverkar det 

sociala arbetet kan studien tänkas bidra till en ökad medvetenhet kring frågor som rör 

könsnormer. I sin tur bidrar en ökad medvetenhet kring dessa frågor till ett mer nyanserat 

socialt arbete. Å andra sidan har denna studie endast studerat “kvinnor” och “män” och inte 

inkluderat andra könsidentiteter som existerar. Konsekvensen av att inte inkludera 

könsidentiteter utöver “kvinna” och “man” är att den rådande tvåkönsnormen återskapas i och 

med denna studie. Liknande har förtydligandet kring den ofrånkomliga maktaspekten i 

relationen mellan socialsekreterare och klient bidragit med en fördjupad förståelse för 

maktens konsekvenser och vilken betydelse maktförhållandet kan komma att innebära för den 

enskilda klienten.  

Studiens metodval kan innebära styrkor och begränsningar som kan tänkas påverka studiens 

resultat som helhet. Tillämpning av kvalitativa datainsamlingsmetoder och semistrukturerade 

intervjuer var till nytta för studiens syfte och frågeställningar. Genom den flexibilitet som 

metoden tillåter gavs utrymme för respondenternas fria svar och reflektioner, vilket möjlig-

gjorde kartläggning av vad i socialsekreterarnas upplevelser som var centralt i beskrivningen 

av arbetet med klienter med missbruksproblematik. En utmaning i genomförandet var att 

finna respondenter fördelade lika i kön. Vår strävan var att finna tre kvinnliga och tre manliga 

respondenter i syfte att utjämna möjliga effekter på studiens resultat. Till följd av 

svårigheterna att finna intervjupersoner undveks specifika könsfördelningar. En svaghet med 

en obalanserad könsfördelning bland respondenterna kan tänkas vara att en jämnare 

fördelning skulle tänkbart innebära att differentierade normativa föreställningar kring hur 

faktorerna kön och ålder påverkar bedömningsunderlaget synliggjordes. Genom att bortse 

från att manliga och kvinnliga socialsekreterare kan tänkas resonera olika kring faktorerna 

kön och ålder vid LVM bedömningar finns det en möjlighet att studiens resultat blir ensidigt. 

Utifrån empirisk generaliserbarhet skulle en vidare begränsning av denna studien kunna vara 

att fem kvalitativa intervjuer med socialsekreterare inte är tillräckligt för att generalisera 

resultatet. Det kan dock anses ge en tillräcklig mängd data för nyanserad förståelse kring 

studiens syfte och frågeställningar. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 
Studien syftar till att kartlägga hur socialsekreterare handlägger LVM ärenden och på vilket 

sätt faktorer som kön, makt och ålder genomsyrar det utredande och beslutande arbetet. 

Vidare ämnar studien undersöka hur nämnda faktorerna kön och ålder påverkar tolkningen av 

LVM lagstiftningen. Val av kön och genus som teoretiskt ramverk i denna studie motiveras 

utifrån den begränsade forskning kring klientens kön som påverkande faktor i 

socialsekreterares bedömningar. Det insamlade datamaterialet har mynnat ut i ett resultat som 

återspeglar hur normativa könsföreställningar uttrycks i de intervjuade socialsekreterarnas 

bedömningar. Utifrån studiens primära fynd kring kön och genus som påverkande faktorer i 

intervjuande socialsekreterares bedömningar, vid sidan av en tidigare forskning som har 

potential att utvecklas, ser vi behovet av att bedriva mer forskning kring ämnet. Behovet 

utgörs av relevansen i att förstå hur normativa könsföreställningar om män och kvinnor som 

missbrukar påverkar det utredande arbetet inom socialt arbete. I en sådan studie hade det varit 

intressant att studera vilka könsföreställningar som präglar och synliggörs i det utredande 

arbetet samt socialsekreterarnas egna medvetenhet kring sina fördomar. 
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9. Bilagor  

 

Bilaga 1-Vinjett Sara 
Sara Svensson 58 år.          

1. Du får som missbrukshandläggare ett telefonsamtal från en anställd på en stödorganisation, 

med följande information:                         

Vi på stödorganisationen Hand och Hjärta känner stor oro för Sara. Sara har varit gäst hos oss 

på Hand och Hjärta i princip dagligen de senaste fem åren. Vi uppfattar att Sara har stora 

problem med alkohol och att det har blivit stadigt värre. Senaste tre månaderna har Sara varit 

onykter redan när hon kommit på morgonen. Tror att hon sover ute för det mesta. Hon har 

haft en lägenhet med boendestöd från socialpsykiatrin men blev oense med personalen, 

verkar inte ha någon kontakt alls med dem längre. Sara är dessvärre ofta hotfull mot andra av 

våra besökare, något som har ökat sista veckorna till den grad att vi överväger att inte låta 

henne komma hit. Det är inget elakt i Sara men när hon dricker och inte tar sina mediciner 

som hon ska så blir hon oberäknelig och vi måste se till allas trygghet här. Sara har troligen 

varit aktuell hos socialtjänsten tidigare men inte på senare år.           

Sara har magrat säkert 10 kg sista månaderna. Det verkar som hon har svårt att behålla maten 

för hon spyr varje dag efter lunchen här, och frukosten hoppar hon alltid över. En av våra 

andra brukare har berättat för mig att hon sett Sara hosta upp blod vid några tillfällen. Jag har 

försökt prata med Sara om att dra ner på drickat och söka hjälp för hälsan men det vill hon 

inte lyssna på. Förra tisdagen blev hon riktigt upprörd och skrek att hon skulle göra slut på 

alltihop, att det inte var någon idé att fortsätta. På fredagen kom hon tillbaka igen men vi var 

rejält oroliga och övervägde att kontakta hennes syster i Norrköping som vi vet att hon 

besöker ibland. Jag har berättat för Sara hur oroliga vi är för henne och hon vet att jag gör 

denna anmälan. Hon är inte glad åt det men förhoppningsvis så förstår hon någonstans att vi 

bara vill henne väl.    

- Vad tänker du om den här situationen? 

- Bedömer du att det finns skäl för oro?  

- Föranleder informationen utredning? 

- Vad är det första du gör som en del i en sådan utredning? 

- Vilken ytterligare information behöver du, och hur skaffar du den? 

- Vilka insatser tänker du kan bli aktuella? 

- På vilket sätt vägleder LVM lagstiftningen dig här i ditt arbete? 

2. Några dagar senare inkommer 

Anmälan från läkare enligt 6§ LVM avseende Sara Svensson 58 år 

Sara Svensson inkom till kliniken 180404 med ambulanstransport. Svensson hade 

alkoholrelaterade kramper och misstänkt delirium tremens. Hon vårdas nu på PIVA och 

bedöms vara i fortsatt behov av akut sjukvård ytterligare en tid till dess att hennes fysiska och 

psykiska hälsotillstånd har stabiliserats. Utöver kramper och ett avklingande delirium tremens 

lider Svensson troligen av en inflammerad bukspottkörtel, förstorad lever samt misstänkt 

esofagusvaricer.                                                    
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Sara Svensson är således i behov av akut inneliggande sjukvård. Tyvärr är hennes vilja och 

samtycke att kvarstanna på avdelningen vacklande. Enligt min bedömning skulle en avbruten 

vård kunna vara förenad med absolut livsfara. Efter dragning i kollegiet är min bedömning att 

insatser med stöd av LPT inte är tillämpligt.                       

Sara Svensson är känd patient på kliniken sedan tidigare med en historia av återkommande 

vårdtillfällen på TNE, tillnyktringsenheten, i samband med alkoholmissbruk. Dokumenterad 

mångårig psykisk ohälsa med ett fåtal inneliggande vårdtillfällen, då alltid i samband med 

alkoholöverkonsumtion. Ingen klar diagnos dock, medicin för ångest och vanföreställningar i 

perioder. Läkarkontakt via Regionens öppenvård.  

- Hur tänker du kring den information som kommit till kring klienten i fråga?  

- Hur hade du som socialsekreterare gått vidare med din bedömning efter denna 

information? 

- Vilka hinder och möjligheter ser du? 

- Behöver du mer information? 

- Hur använder du dig av lagstiftningen (LVM) med informationen i åtanke?  

3. Föreställ dig nu att Sara är 28 år gammal i stället för 58 år.  

- Vad hade blivit annorlunda? 

- Hur påverkar den här informationen din första bedömning? 

- Hade du behövt någon ytterligare information om klienten var yngre? 

- Vilka andra vill du blanda in?  
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Bilaga 2-Vinjett Joakim 
Joakim Svensson 58 år 

1. Du får som missbrukshandläggare ett telefonsamtal från en anställd på en stödorganisation, 

med följande information:         

Vi på stödorganisationen Hand och Hjärta känner stor oro för Jocke. Jocke har varit gäst hos 

oss på Hand och Hjärta i princip dagligen de senaste fem åren. Vi uppfattar att Jocke har stora 

problem med alkoholen och att det har blivit stadigt värre. Senaste tre månaderna har han 

varit onykter redan när han kommit på morgonen. Tror att han sover ute för det mesta. Han 

har haft en lägenhet med boendestöd från socialpsykiatrin men blev oense med personalen, 

verkar inte ha någon kontakt alls med dem längre. Jocke är dessvärre ofta hotfull mot andra 

av våra besökare, något som har ökat sista veckorna till den grad att vi överväger att inte låta 

honom komma hit. Det är inget elakt i Jocke men när han dricker och inte tar sina mediciner 

som han ska så blir han oberäknelig och vi måste se till allas trygghet här.  

Jocke har magrat säkert 10kg sista månaderna, verkar som han har svårt att behålla maten för 

han spyr varje dag efter lunchen här, frukosten hoppar han alltid över. En av våra andra 

brukare har berättat för mig att hon sett Jocke hosta upp blod vid några tillfällen. Jag har 

försökt prata med Jocke om att dra ner på drickat och söka hjälp för hälsan men det vill han 

inte lyssna på. Förra tisdagen blev han riktigt upprörd och skrek att han skulle göra slut på 

alltihop, att det inte var någon idé att fortsätta. På fredagen kom han tillbaka igen men vi var 

rejält oroliga och övervägde att kontakta hans syster i Norrköping som vi vet att han besöker 

ibland. Jag har berättat för Jocke hur oroliga vi är för honom och han vet att jag gör denna 

anmälan. Han är inte glad åt det men förhoppningsvis så förstår han någonstans att vi bara 

vill honom väl.  

- Vad tänker du om den här situationen? 

- Bedömer du att det finns skäl för oro?  

- Föranleder informationen utredning? 

- Vad är det första du gör som en del i en sådan utredning? 

- Vilken ytterligare information behöver du, och hur skaffar du den? 

- Vilka insatser tänker du kan bli aktuella? 

- På vilket sätt vägleder LVM lagstiftningen dig här i ditt arbete? 

2. Några dagar senare inkommer 

Anmälan från läkare enligt 6§ LVM avseende Joakim Svensson 58 år 

Joakim Svensson inkom till kliniken 180404 med ambulanstransport. Svensson hade 

alkoholrelaterade kramper och misstänkt delirium tremens. Han vårdas nu på PIVA och 

bedöms vara i fortsatt behov av akut sjukvård ytterligare en tid till dess att hans fysiska och 

psykiska hälsotillstånd har stabiliserats. Utöver kramper och ett avklingande delirium tremens 

lider Svensson troligen av en inflammerad bukspottkörtel, förstorad lever samt misstänkt 

esofagusvaricer (åderbrock magsstrupen).   

Joakim Svensson är således i behov av akut inneliggande sjukvård. Tyvärr är hans vilja och 

samtycke att kvarstanna på avdelningen vacklande. Enligt min bedömning skulle en avbruten 

vård kunna vara förenad med absolut livsfara. Efter dragning i kollegiet är min bedömning att 

insatser med stöd av LPT inte är tillämpligt.   
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Joakim Svensson är känd patient på kliniken sedan tidigare med en historia av återkommande 

vårdtillfällen på TNE, tillnyktringsenheten, i samband med alkoholmissbruk. Dokumenterad 

mångårig psykisk ohälsa med ett fåtal inneliggande vårdtillfällen, då alltid i samband med 

alkoholöverkonsumtion. Ingen klar diagnos dock, medicin för ångest och vanföreställningar.  

- Hur tänker du kring den information som kommit till kring klienten i fråga?  

- Hur hade du som socialsekreterare gått vidare med din bedömning efter denna 

information? 

- Vilka hinder och möjligheter ser du? 

- Behöver du mer information? 

- Hur använder du dig av lagstiftningen (LVM) med informationen i åtanke?  

3. Föreställ dig nu att Jocke är 28 år gammal i stället för 58 år.  

 

- Vad hade blivit annorlunda? 

- Hur påverkar den här informationen din första bedömning? 

- Hade du behövt någon ytterligare information om klienten var yngre? 

- Vilka andra vill du blanda in?  
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Bilaga 3- Översiktstabell av analysprocess 

Tabell 1. Översikt av studiens teman och koder 

Tolkning av LVM Bedömning Bemötande 

 Obalans mellan 

socialsekreterare och klient 

  

Skillnader utifrån kön och 

genus 

Inkluderandet och exkluderandet av 

klient 

  

Minskad maktobalans 

mellan socialsekreterare och 

klient 

  

 Likheter utifrån kön och 

genus 

  

 Dryckesmönster 

 Tvång 

  

Bedömning kring fysisk 

och psykisk hälsa 

  

Möjligheter till rehabilitering 

Professionellas bedömningar 

  

Bedömning av missbruk 

  

Hinder till rehabilitering 

Ålders påverkan utifrån 

specialindikationerna i LVM 

Påverkan på 

socialsekreterares 

bedömningar utifrån ålder 

  

Syn på alkoholmissbrukare 

Klientens motmakt 

  

    

 

Uppradade teman och koder synliggör socialsekreterarnas arbete med personer med ett 

missbruk och hur socialsekreterarna tolkar lagstiftningen, bedömer klientens missbruk och 

vårdbehov och slutligen bemöter klienten i utredningsförfarandet. 
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Bilaga 4-Informationsbrev  

 

 

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 

Information om deltagande i examensarbete 

Hej!  

 

Som en del i vår socionomexamen ingår det att genomföra ett självständigt examensarbete. Syftet med 

vårt arbete är att studera socialsekreterares enskilda attityder och inställningar till tvångvård av 

missbrukare enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

 

Vi vänder oss till dig som är socialsekreterare på Socialtjänstens vuxenhet och som arbetar med LVM 

utredningar för att besvara frågor kring ett fiktivt ärende. 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 på̊ 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 verksamhet kommer raderas 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. 
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