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Sammanfattning 

När en socialsekreterare ska utreda en klient enligt Lag om Vård av Missbrukare i vissa fall 
(LVM) behöver denne ta ställning utifrån många olika perspektiv. Syftet med denna studie 
var att ge kunskap om LVM-ärenden ur socialsekreterarens perspektiv samt att belysa deras 
tankar, uppfattningar och erfarenheter av LVM-handläggning. Undersökningens empiriska 
material grundar sig på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta socialsekreterare. För 
att kunna tolka och analysera vårt material använde vi oss av utilitarismen och det salutogena 
perspektivet som tolkningsram. 

Resultatet visar på att socialsekreterarna upplever både för- och nackdelar i arbetet med 
lagstiftningen. Socialsekreterarna upplever handläggningen av LVM-ärenden likt ett dilemma. 
Socialsekreterarna anser att lagen är nödvändig då de i avsaknad av denna skulle känna en 
stor maktlöshet av att inte kunna ingripa i allvarliga situationer där klienten riskerar att avlida 
till följd av sitt missbruk. De anser även att tillämpningen av lagen medför stora 
inskränkningar i den enskilda klientens integritet och att klienten i mötet riskerar att bli kränkt 
utan noga eftertanke från socialsekreterarens sida. Resultatet visar även på att 
socialsekreterarna så långt som det är möjligt respekterar klientens autonomi men att 
autonomin vid fråga om liv och död måste förbises.  
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Abstract 

There are many different perspective to take under consideration when a social secretary is 
about to investigate a client according to the Law on Care of Addicts in certain cases (LVM). 
The purpose of this study was to provide knowledge, from a social secretaries perspective, 
about their thoughts, perceptions and experiences of the LVM-process. The studies empirical 
material was based on qualitative semi-structured interviews with eight social secretaries. We 
used the utilitarianism and the salutongenic perspective, sense of coherence as interpretative 
framework to analyze and interpret our empirical material. 

The result shows that social secretaries experiences about the legislation have both advantages 
and disadvantages. They feel that LVM-processing is like a dilemma. Social secretaries think 
that the law is necessary for them to be able to intervene in serious situations when the clients 
are likely to die as a result of their addiction. They also feel that the application of the law 
entails large restriction for the clients individual integrity and that the client, without careful 
consideration from the social secretary´s side, risk to be violated. The result also shows that 
the social secretaries, as far as possible, wants to respect the client´s autonomy but it must be 
overlooked in matter of life and death. 

Keyword: LVM, coercive care, social secretary, client, addiction, autonomy 
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1. INTRODUKTION 

1.1. Bakgrund 
Att klienter blir utsatta för tvångsingripanden är något som förekommer i flera olika 
vårdsammanhang och är något som ofta leder till frustration. Tvånget upplevs ofta som en 
kränkning och inskränkning i den personliga integriteten för den som blir tvingad samt 
motbjudande för den som enligt lag är tvungen att ingripa med tvång. Det kan vara rimligt att 
fråga sig i vilken utsträckning detta tvång är motiverat (Tännsjö, 1994). I Sverige ser 
tvångsvården för vuxna missbrukare annorlunda ut än vad den gör i många andra länder. I 
andra länder måste du ha begått en kriminell handling för att bli tvingad till vård men i 
Sverige räcker det med att ”du förstör ditt liv” genom missbruket. Samhället har gjort det 
legitimt att, utifrån de rådande normer som finns, bestämma över hur en människas liv bör se 
ut och har därmed makten att ingripa om inte individen följer det som anses vara ett sunt liv 
(Lag, 1988:870 om Vård av Missbrukare i Vissa fall, LVM).  

Den största delen av missbruksvården i Sverige bedrivs av kommunerna i form av så kallad 
öppenvård. Denna vård utövas av socialtjänsten och utgångspunkten i vården ska bygga på 
frivillighet. Vården som ges genom socialtjänsten regleras av socialtjänstlagen (SoL) och i 
SoL 1 kap. 1 § framgår att all vård av socialtjänsten ska bygga på respekt för människornas 
självbestämmanderätt och integritet. Då det finns ett stort vårdbehov hos missbrukaren, men 
samtycke från denne saknas, kan socialtjänsten använda sig av LVM. Detta är en tvingande 
lag, och undantagslag till SoL, som kan tillämpas för missbrukare över 18 år (SoL, 2001:453). 

De missbrukare som vårdas enligt LVM tillhör i de flesta fall samhällets mest utsatta. De har 
stora problem oftast inom fler än ett livsområde. Under år 2008 vårdades 931 personer på 
LVM-hem, 92 procent var inskriva enligt LVM medan resterande skrevs in enligt SoL. Av 
dem var 68 procent män och 32 procent kvinnor. I statens institutionsstyrelses (SiS), 
huvudman för LVM-institutionerna, utgivna DOK-rapport (dokumentationssystem inom 
missbruksvården) år 2008 beskrivs samtliga inskrivna klienterna utifrån en 
inskrivningsintervju. De äldre missbrukarna skrivs i första hand in på grund av sitt 
alkoholmissbruk medan de yngre till största delen skrivs in på grund av narkotikamissbruk. 

DOK-rapporten visar vidare att av de tvångsvårdade klienterna har endast hälften egen bostad 
och lika många lever ensamma. Hälften av de sammanboende klienterna lever med en partner 
varav denne också besitter missbruksproblematik i någon form. Klienterna har ofta en 
besvärlig bakgrund, cirka 20 procent har någon gång levt i fosterhem och hälften har växt upp 
i en miljö där missbruk och/eller psykiska problem förekommit. De upplever i hög grad fysisk 
och psykisk ohälsa och två av fem har vårdats inom psykiatrin. Det är även två av fem av 
klienterna som har haft självmordstankar och var tredje har försökt att ta sitt liv. Många 
klienter berättar att de har utsatts för övergrepp, exempelvis har 40 procent av kvinnorna 
utsatts för sexuellt våld efter missbruksdebuten. Omkring 70 procent av de inskrivna har 
någon gång dömts för brott (http://www.stat-inst.se). 

1.1.1. LVM – så säger lagen 
Lagens övergripande funktion är att ge samhället möjlighet att ingripa mot den enskildes vilja 
och bereda vård för denne om behovet men inte samtycket från missbrukaren finns. Det 
övergripande syftet med LVM är att bryta det destruktiva liv som individen lever, att motivera 
till frivillig vård efter tiden på LVM-hem samt att främja en sundare och drogfri livsstil för 
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individen (LVM (1988:870)). Begreppet motivation ses som centralt i lagens syfte då lagen är 
en vårdlag. Med det menas att det måste finnas en tvingande lag som gör det legitimt för 
socialarbetaren att fortsätta med motivationsarbetet (ända upp till sex mån) även i de fall 
missbrukarens motivation brister. Om socialtjänsten skulle bygga på total frivillighet för 
klienterna skulle det kunna innebära att man riskerar att de allra svagaste går under (SOU 
1987:22 s. 250). 

År 1989 gjordes en revidering av LVM vilket resulterade i att de som arbetar inom 
socialtjänsten är tvungna att tillämpa lagen i de fall där kriterierna är uppfyllda. Lagstiftaren 
anförde i motiven inför denna revidering att samhället har en skyldighet att ingripa i de 
situationer då missbrukaren, eller någon av dennes närstående, befinner sig i en så allvarlig 
situation som lagen anger och att vårdbehovet inte kan tillgodoses på frivillig väg enligt SoL. 
I motiven anfördes även att det inte kan accepteras att socialtjänsten avstår från att besluta och 
ansöka om tvångsvård enligt LVM på grund av bristande resurser (Prop 1987/88:147). Detta 
innebär att socialtjänsten är tvungna att omhänderta en missbrukare enligt LVM § 4 när 
följande kriterier är uppfyllda: 

1. Personen till följd av 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 eller på något annat sätt, och  

3. Personen till följd av missbruket utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig 
fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller kan befaras att allvarligt komma 
att skada sig själv eller någon närstående.  

Tvångsvården ska upphöra så fort syftet med vården är uppnått, dock som längst efter sex 
månader (LVM, 1988:870). 

1.1.2. Socialtjänsten som ansvarig utredare 
Sedan år 1994 har det varit socialtjänstens skyldighet att ansvara för utredning och ansökan 
om LVM-vård, något som tidigare har växlat mellan länsstyrelsen och socialtjänsten. Ett 
LVM-ärende kan initieras och uppdagas på flera sätt till exempel genom anmälan från en 
verksamhet som har anmälningsskyldighet, från anhöriga till klienten eller genom 
socialtjänstens dagliga arbete med missbrukarna. Myndigheter som i sin dagliga verksamhet 
regelbundet kommer i kontakt med missbrukare, så som till exempel polis och 
försäkringskassa, har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om det finns anledning att tro att 
en person kan vara i behov av LVM. Socialtjänsten har sedan skyldighet att inleda utredning 
när en anmälan har inkommit. Om socialtjänsten efter avslutad utredning anser att det finns 
skäl att bereda någon vård enligt LVM ska en ansökan om detta skickas till den 
förvaltningsrätt inom vars domkrets den ansvariga kommunen är belägen. Det är sedan upp 
till förvaltningsrätten att besluta om personen skall beredas vård enligt denna lag eller ej 
(Gustafsson, 2001; LVM, 1988:870). Om en person genom sitt missbruk utsätter sitt eller 
andras liv för akut fara har socialtjänsten rätt att omedelbart omhänderta personen enligt LVM 
§ 13. Dock måste alltid socialtjänsten underrätta förvaltningsrätten om sitt beslut vilka som 
regel sedan har fyra dagar på sig att fastställa eller avslå beslutet (LVM, 1988:870). 

Om det efter socialtjänstens utredning finns behov att bereda vård av en missbrukare enligt 
LVM, och förvaltningsrätten godkänt beslutet, är det SiS som ansvarar för var enskilt LVM-
hem. Dock ligger fortfarande det övergripande ansvaret för vården av missbrukaren hos 
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socialtjänsten. Detta på grund av att tvångsvården ska ses som en del av en längre 
behandlingskedja då tiden på LVM-hemmet syftar till motivationsarbete och planering för 
fortsatta stöd- och vårdinsatser under frivilliga former i enlighet med SoL (Gustafsson, 2001). 

1.1.3. Etiska riktlinjer för LVM 
Socialarbetaren har etiska riktlinjer att utgå ifrån när det gäller arbete med tvångsvård. Det 
handlar om att skydda och respektera individens integritet samt respektera individens 
autonomi (självbestämmanderätt). Då det i relationen klient – professionell finns en ojämn 
maktbalans, där klienten alltid är i beroendeställning, är det viktigt att man är medveten om 
hur makten används för att det ska bli så positivt som möjligt för klienten. Socialarbetaren har 
en skyldighet att informera klienten om de skyldigheter och rättigheter de båda parterna har i 
förhållande till varandra så att klienten, gällande tvångsvård, kan förstå ett eventuellt 
omhändertagande (LVM, 1988:870). Målet med tvångsvården är att göra gott men det kan 
uppstå konflikter mellan själva tvånget och andra perspektiv. Socialarbetaren kan också 
uppleva konflikter mellan sina personliga ställningstaganden och de beslut de är skyldiga att 
fatta på grund av vad lagen säger (http://www.stat-inst.se). 

1.1.4. LVM kontra individens autonomi 
I SoL 1 kap. 1 § framgår att vården skall bygga på respekt för den enskildes 
självbestämmanderätt och integritet samt att den ska, så långt det är möjligt, utformas och 
genomföras i samverkan med den enskilde. Socialtjänsten ska vara serviceinriktade och alla 
beslut ska fattas i samråd med klienten. Socialtjänsten ska även föra en kommunikation med 
klienten på ett sätt så att denne förstår vad varje enskilt beslut kommer att innebära. Detta är 
grundläggande för all vård inom socialtjänsten och gäller därför även arbetet med LVM. Då 
LVM är en undantagslag till SoL och man som socialsekreterare i vissa fall är tvungen att 
tillämpa denna lag får detta som konsekvens att individens autonomi måste förbises. Därmed 
blir det desto viktigare att respektera en individs människovärde och dess rätt till integritet. 
Att som socialsekreterare då göra sitt yttersta för att skapa en relation med klienten som 
bygger på ömsesidigt förtroende och samverkan är av största vikt för att lyckas med längre 
behandlingsinsatser (Arlebrink & Kronberg, 2005; Gustafsson, 2001). 

1.2. Problemområde 
När en socialsekreterare ska ta ett beslut om tvångsvård enligt LVM behöver denne ta 
ställning utifrån många olika perspektiv. Socialsekreteraren har att rätta sig efter vad lagen 
säger, de personliga ställningstagandena och professionens etik. Framförallt måste 
socialsekreteraren ha god förståelse för klientens perspektiv och från fall till fall kunna avgöra 
vilken insats som denne tror kommer att leda till de bästa konsekvenserna för klienten. Detta 
är något som kräver noga överväganden för att grundtanken med SoL och LVM ska kunna 
förverkligas. Kerstin Svensson (2005) tolkar i sin studie Torbjörn Tännsjö (2002) som menar 
att: 

Tvångsvård är något av det mest problematiska ett samhälle kan ge sig in på. Det finns 
risk både att använda tvångsvården för mycket och på så sätt kränka individer och att 
använda den för lite och på så sätt lämna folk som borde ha fått tvångsvårdens hjälp, 
åt sitt öde… (Svensson, 2005, s. 2). 

Författarna till denna studie anser att detta område är väldigt relevant att utforska då det är en 
arbetsuppgift många av oss inom det sociala arbetet kommer att möta. Det är en arbetsuppgift 
som utifrån lagstiftningen kräver noga eftertänksamhet och bedömning då lagen, trots sina 
kriterier och riktlinjer, ger stort utrymme för subjektiva tolkningar. Det är fortfarande, såvitt 
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författarna till denna uppsats känner till, ett relativt outforskat område.  

1.3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att ge kunskap om socialsekreterarens handläggning av tvångsvård 
enligt LVM. Avsikten är att förstå och synliggöra tankar, uppfattningar och erfarenheter gällande 
handläggningen av LVM-ärenden. Vidare är också syftet med studien att få kunskap om 
socialsekreterarnas erfarenheter kring klienternas upplevelser och agerande av tvångsvård då det är 
klienterna som ska vara det centrala i handläggningen. Utifrån vårt syfte har följande frågeställningar 
formulerats;  

• Hur upplever socialsekreterarna att arbeta med en tvångslagstiftning som LVM? 

• Vilka faktorer är, enligt socialsekreterarna, de mest betydande för utfallet i en LVM utredning? 
(Med utfall menar vi huruvida socialsekreteraren väljer att lämna en ansökan om LVM till 
förvaltningsrätten eller ej.) 

• Hur beskriver socialsekreterarna mötet med en klient som är under utredning enligt LVM?  

• Vilka erfarenheter har socialsekreterarna av klienters reaktioner och upplevelser under en 
LVM-utredning?  

1.4. Avgränsningar 
En avgränsning som vi har gjort är att enbart koncentrera oss på LVM som 
tvångsvårdslagstiftning trots att det även finns två andra tvångslagstiftningar: Lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om Psykiatrisk Tvångsvård (LPT) 
där missbruksproblematik kan förekomma. Att studera hela tvångslagstiftningen är 
naturligtvis viktigt men är något som ligger utanför ramen för den här studien. 

1.5. Centrala begrepp 
Med handläggning av LVM-ärenden menar vi den utredningsprocess som socialsekreteraren 
är skyldig att göra när ett ärende har uppdagas eller initieras, antingen via en anmälan eller av 
socialsekreteraren själv. Största fokus i studien kommer att vara på den del av handläggningen 
som sträcker sig fram till dess att domen om omhändertagande enligt LVM bifallits eller 
avslagits från förvaltningsrätten. Dock kommer vi även i vissa delar i studien att belysa tiden 
efter ett omhändertagande av klienten enligt LVM. 

Vi kommer att benämna våra intervjupersoner som socialsekreterare då det främst är deras 
perspektiv vi vill belysa. Dock har vi i bakgrunden och tidigare forskning även använt 
begreppet socialarbetare. Detta på grund av att vi använt primärbegreppet i litteraturen samt 
att begreppet i använd litteratur är relaterat till inte bara socialsekreterarna som utreder LVM-
ärendena utan även till övrig personal, oavsett erfarenhet och utbildning, som arbetar med 
tvångsvård.  

1.6. Disposition 
I kommande kapitel redovisas tidigare forskning som är av relevans för vår studie och det 
område vi valt att studera. Forskningen redovisas i form av tematisering där ena temat handlar 
om LVM utifrån socialsekreterarnas perspektiv och där det andra temat behandlar LVM 
utifrån klienternas perspektiv. I kapitel tre redovisas vår teoretiska tolkningsram som består av 
två teorier, utilitarism och det salutogena perspektivet som vi använt vid tolkning och analys 
av vårt resultat. Det fjärde kapitlet behandlar vår metod och vårt empiriska material i 
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undersökningen. Här presenteras vårt val av metod, vår vetenskapsteoretiska grund och vårt 
urval. I detta kapitel innehåller även datainsamling/genomförande, 
databearbetning/analysmetod samt undersökningens validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas 
med en presentation av studiens etiska överväganden. I kapitel fem redovisas vårt resultat av 
vår studie tillsammans med analys utifrån tidigare forskning och teoretisk tolkningsram. I det 
sjätte och sista kapitlet presenteras vår slutdiskussion där vi reflekterat, värderat och dragit 
slutsatser från studien avseende resultat, metod och teori.  

2. TIDIGARE FORSKNING 

Den forskning som finns om LVM vård är begränsad till, av naturliga skäl, mestadels svenska 
studier. Endast ett fåtal rapporter rörande socialsekreterarens upplevelser handläggning av 
LVM-ärenden har påträffats. De flesta rapporter som handlar om ärendehandläggning och 
problem runt detta behandlar både socialsekreterares och klientens känslor och attityder. För 
att kunna få en så bred bild som möjligt av den problematik som kan uppstå vid tillämpning 
av LVM har vi valt att tematisera den tidigare forskningen i två delar där den ena handlar om 
socialsekreterarens syn på handläggningen av LVM-ärenden medan den andra behandlar 
LVM utifrån klientens eget perspektiv. Nedan följer en kort presentation av de studier vi valt 
att presentera som tidigare forskning med dess syfte och övergripande metod. Vi kommer 
sedan presentera studiernas resultat i tematiseringen för att sedan avsluta med ett stycke om 
varför vi anser att dessa är relevanta för vår egen studie.  

2.1. Kort presentation av studiernas syfte och metod 
Ulla Holm (2001) har som syfte i sin studie att undersöka om det finns skillnader avseende 
professionella attityder och empatisk förmåga bland socialarbetare med olika 
utbildningsnivåer i möten med klienter. Holm redogör i sin teoretiska bakgrund vad hon avser 
med empati och professionell attityd. Holms studie bygger på datainsamling genom 
frågeformuläret Response Pattern Scale (RPS) där 110 socialarbetare, med olika 
utbildningsnivåer, såg på filmer där klienterna berättade om sina problem och där 
socialarbetarna sedan fick skriva ner hur de skulle ha svarat klienten ord för ord. Svaren från 
filmerna kodades i kategorier, oprofessionellt svar, neutralt svar och empatiskt svar. För att 
analysera vilka skillnader som fanns mellan professionellt och empatisk förhållningssätt, 
mellan de olika grupperna samt deras utbildningsnivå användes en kvantitativ analys vid 
namn Analysis of Variance (ANOVA). 

I en kvalitativ studie gjord utav Kerstin Svensson (2005) undersöker hon hur relationen 
mellan klient och socialsekreterare ser ut i ett tvångsvårdsärende samt hur socialsekreterarna 
motiverar och beskriver tvånget i vården. Syftet med studien är att ur socialarbetarens och 
klientens perspektiv få reda på vad de båda parterna uppfattar som tvång samt att få 
berättelser om hur de uppfattar varandras agerande vid beslut om att tillämpa LVM. 
Intervjupersonerna bestod av fem socialsekreterare och fem klienter. Det empiriska materialet 
bandades och transkriberades för att sedan analyseras utifrån fyra teman.  

Mats Ekendahl (2004) har i sin studie som syfte att belysa och analysera hur 
socialsekreterare i efterhand beskriver sina bedömningar och ställningstaganden kring LVM 
anmälningar/utredningar. Studien är kvalitativ då det empiriska materialet grundar sig på 
bandinspelade intervjuer med ett slumpmässigt urval av 17 socialsekreterare. Intervjuerna 
transkriberades för att sedan bli indelade i teman som ansågs vara av relevans för studiens 
syfte. Slutligen kodades materialet via mjukvaruprogrammet NUD.IST vilket resulterade i 



12 

 

åtta huvudkategorier av det empiriska materialet. Studien är av deskriptiv karaktär vilket 
betyder att tyngdpunkten ligger i att belysa dominerande tendenser av socialsekreterarnas 
verklighetsbeskrivningar och uppfattningar vilket resulterat i att vissa teman analyserats mer 
och andra mindre.  

Eva Johnsson (2006) har genomfört en studie vars syfte var att undersöka socialsekreterare 
och klienters upplevelser vid utredningsprocessen vid LVM, tiden på LVM-institution, tiden 
efter avslutad vård samt vilka meningsskapande processer som kan uppstå mellan 
socialsekreterare och klient vid en LVM-situation. Studien har en kvalitativ metod och 
intervjumaterialet bygger på semistrukturerade intervjuer från fem klienter och åtta 
socialsekreterare. Johnsson använder sig av den socialpsykologiska och den interaktionistiska 
teoribildningen som utgångspunkt vars fokus ligger på individens tolkning av en viss situation 
som denne befinner sig i samt interaktionen som skapas mellan individerna i situationen. 

Mats Ekendahl (2008) redovisar i sin kvalitativa studie om tvångsvård och eftervård ur ett 
brukarperspektiv där 12 intervjuer med tvångsvårdade alkoholmissbrukare har genomförts. 
Studiens syfte är att se hur tvångsvårdade alkoholmissbrukare ser på tvångsvård samt att 
utifrån deras perspektiv utvärdera erfaren respektive kommande eftervårdsinsatser. 
Intervjuerna har även här bandats och transkriberats för att sedan ha kodats in i teman och 
underteman. I slutet av artikeln diskuterar Ekendahl de begränsningar han anser att studien 
har, begränsningar som till exempel ojämn könsfördelning bland intervjuklienterna samt 
utformandet av den kvalitativa studien, vilket visar på att Ekendahl har en källkritisk 
inställning till materialet.  

2.2. Handläggning av LVM-ärenden - utifrån socialsekreterarens perspektiv  
I Johnsson (2006) och Svenssons (2005) redovisade studier beskriver socialsekreterare LVM-
situationen som ett etiskt dilemma. Johnsson (2006) beskriver i sin studie att 
tvångsomhändertagandet motiveras som en nödvändig instans för att kunna bryta klientens 
destruktiva beteende och därmed försöka få till en förändring av livssituationen. Beslutet 
kring att ta ett LVM grundar sig ofta på den mängd information och fakta som 
socialsekreteraren har om klienten tillsammans med en intuitiv känsla som grundar sig i hur 
relationen med denna sett ut. Svensson (2005) som i sin studie fokuserar på relationen mellan 
klient och socialsekreterare i ett tvångsvårdsärende menar att grunderna för ett LVM beslut 
baseras på en sammanvägning av diverse information om klienten, socialsekreterarens 
värderingar och känslomässiga agerande. Svensson menar också att relationen mellan 
socialsekreteraren och klienten har stor betydelse för hur vissa val i processen tas vilket även 
är något som redovisas i Johnssons (2006) studie. 

Makt är ett väsentligt återkommande tema inom tvångsvård. Holm (2001) menar att det i 
mötet mellan klient och professionell finns en stor maktskillnad där den professionelle besitter 
den största makten och klienten befinner sig i beroendeställning. Svensson (2005) beskriver i 
sin forskning hur socialsekreteraren väljer att utöva sin makt över klientens liv bestäms utifrån 
om relationen är ”bra eller dålig”. Detta kan resultera i att tvångsomhändertagandet antingen 
blir en ren maktutövning, där socialsekreteraren vill visa sin makt att bestämma eller en 
helhjärtad insats där man vill rädda personen från missbruket. Det som förefaller dominera 
beslutet om LVM är de administrativa riktlinjer och det regelverk som finns inom 
socialtjänsten medan klientens situation och behov är underställda. Svensson (2005) visar 
genom sin studie att beslut om LVM tagits utifrån en känsla av trötthet på attityden hos 
missbrukaren istället för att tänka på individens bästa. Dessa beslut har då tagits utan etiska 
överväganden och syftar ibland bara till att visa socialsekreterarens överordnade position. En 
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socialsekreterare motiverar tvångsingripandet med att ”måttet var rågat” och att hon inte 
längre ”orkade med klientens jamsande”. 

Forskning visar att det finns skillnader i hur socialarbetare med olika utbildningsnivåer 
bemöter klienter i fråga om professionellt och empatiskt förhållningssätt (Holm, 2001). De 
socialarbetare som har en examen i socialt arbete tenderar att i högre utsträckning möta 
klienter med ett professionellt och empatiskt förhållningssätt gentemot de som har en lägre 
eller ingen utbildning inom socialt arbete. Holms studie visar även att socialarbetare på LVM-
institutioner i högre grad har ett förhållningssätt gentemot klienterna som präglas av 
moraliserande, det vill säga att klienten är den som har problem och bör ändra sig samt ett 
förnekande av klienternas känslor och det som upplevs som problematiskt. En annan viktig 
del som Holm redovisar i sitt resultat är att när klienterna är kritiska mot socialarbetaren 
uppvisar totalt 62-85 procent av socialarbetarna ett oprofessionellt och bristande empatiskt 
förhållningssätt gentemot klienterna.  

Socialsekreterarna i Ekendahls (2004) studie visar på en tveksamhet inför tvångsvårdens 
motiverande och rehabiliterande effekt och menar att de använder sig av tvångsvård som sista 
utväg. Precis som klienterna i Svenssons (2005) studie menar socialsekreterarna att vårdens 
längd (upp sex månader) kan upplevas som för lång då socialsekreterarna är av uppfattningen 
att vården på LVM-hem är mer förvaring än behandling. Ett omhändertagande sker därför 
nästan enbart när klientens hälsa är akut hotad och behandling ej kan ges på frivillig väg. 
Sammanfattningsvis kan det tolkas som att socialsekreterarna hellre friar än fäller. 
Socialsekreterarna beskriver klienternas vilja att åstadkomma förändring som väldigt 
varierande och inte sällan grundar sig förslag på insats (frivillig/tvångsmässig) på en 
uppskattad prognos av klientens rehabiliteringsmöjligheter. Socialsekreterarna menar att 
ekonomin också har en stor avgörande del i utredningarna. Ofta är de hårt pressade av en 
stram budget, vilket gör att handläggningen av LVM-ärenden kan sammanfattas som ett 
”individualiserat budgetberoende nyttotänkande” där man tvingas rangordna och prioritera 
vilka klienter som det ska ”satsas på”.  Socialsekreterarna menar att på grund av en alltför 
knapp budget resulterar tvångsvård ofta i att lagen endast tillämpas i form av en 
överlevnadsinsats, vilket kan tyckas strida mot vad lagen egentligen syftar till då detta är en 
vårdlag. Då socialsekreterarna som tidigare nämnts är skeptiska till vårdens motiverande och 
rehabiliterande kapacitet så kan det sammanfattas att författarna till ovannämnda studier 
tolkar det som att socialsekreterarna vid tvångsvård tycker sig göra rätt, men inte gott. 

2.3. Lag om Vård av Missbrukare i vissa fall – utifrån klientens perspektiv 
Utifrån de studier vi har läst kan vi se att klienter känner en stor maktlöshet i 
tvångsvårdssituationer. Svensson (2005) beskriver utifrån sin forskning att klienterna upplever 
sig ha en stor oförmåga att kunna påverka sin situation då besluten fattas över huvudet på 
dem. Till exempel berättar en klient att hans uttalanden bara tas på allvar om de stämmer 
överens med socialtjänstens ambitioner. Många av klienterna jämför tvångsvården med ett 
fängelsestraff, de upplever samma sorts instängdhet som på en anstalt. Då klienten ser 
tvångsvården som jämförbar med ett fängelsestraff förstår de inte heller varför de blir 
omhändertagna då de inte har begått något brott. Några klienter ser inledningsvis 
tvångsvården som positiv men när man efter en tid har återhämtat sig och mår fysiskt och 
psykiskt bättre anser de att tvånget har fyllt sin funktion och borde avbrytas. Klienterna är 
tacksamma för den ”räddning av deras liv” som omhändertagandet innebär, men de är 
fortfarande kritiska till den maktutövning samt längden på vårdtiden, upp till sex mån, som 
medföljer. 
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Några av klienterna i Ekendahls (2008) studie beskriver tiden på institutionen som ”lat och 
slapp” samt att de endast räknade ner dagarna tills det att de skulle bli utsläppta. Några 
intervjupersoner, å andra sidan, ansåg att tvångsvården varit hjälpande och stödjande. 
Ovannämnda författare menar att de intervjuades åsikter om tvångsvård är relaterade till deras 
egen syn på sina egna problem samt deras subjektiva upplevelser av att vara 
tvångsomhändertagen.  De övervägande upplevelserna var att klienterna ansåg att 
tvångsvården var ineffektiv. Utifrån detta lyfter sedan Ekendahl upp diskussionen om 
huruvida det faktiskt är möjligt och i vilken utsträckning tvångsvården kan fylla sitt syfte att 
motivera till fortsatt behandling i de fall personerna är negativt inställda till tvångsvården 
samt att bidra till en ändrad livssituation. Hans slutsats angående detta är att det kanske 
behövs en förändring av vården för att syftet med tvångsvården ska kunna uppfyllas.   

2.4. Studiernas relevans för vår egen undersökning 
För att kunna få en helhetsbild av den problematik som kan uppstå vid handläggning av LVM-
ärenden behöver vi få veta hur socialsekreteraren resonerar kring beslutet om tvångsvården 
men även hur klienterna upplever tvånget. Vi anser att dessa studier som redovisats ovan ger 
oss betydelsefulla insikter i form av ökad kunskap och en djupare förståelse för det ämne vi 
valt att undersöka i vår egen studie. Vi kommer utifrån de delar i den tidigare forskningen som 
presenterar klienternas upplevelser att utgå från socialsekreterarnas perspektiv vid tolkning 
och analys då vi anser att detta kommer hjälpa oss att uppfylla studiens syfte samt för att 
kunna besvara dess frågeställningar.  

Johnssons (2006) studie anser vi är av stor relevans att redovisa då syftet i studien är väldigt 
närliggande syftet i vår egen undersökning. Ekendahls (2004; 2008) studie bidrar till att vi får 
en bred insikt i ämnet och även Svensson (2005) presenterar i sin studie tillämpandet av LVM 
utifrån både ett professionellt och klientperspektiv. Detta är något som ger en bred bild av hur 
upplevelserna av tvångsvården ser ut och studierna ger en tydlig överblick över vilken 
problematik som kan uppstå i den praktiska tillämpningen av LVM. Det faktum att varje 
socialsekreterare i Ekendahls (2004) studie hade en bred erfarenhet av LVM-utredningar, då 
dessa arbetat med LVM-ärenden i genomsnitt 15 år, anser vi att studien ger tyngd åt vår egen 
undersökning då vi även själva har eftersträvat ett urval där en bred erfarenhet av LVM finns. 

Holms (2001) studie vars syfte var att undersöka om det finns skillnader avseende 
professionella attityder och empatisk förmåga bland socialarbetare med varierande 
utbildningsnivåer (gymnasial- respektive eftergymnasial utbildning med olika inriktningar 
och längd inom socialt arbete såsom till exempel behandlingsassistenter samt socionomer) i 
mötet med klienter. Denna studie anser vi är av relevans för vår egen undersökning då 
maktförhållandena i fråga om tvångsvård verkligen kommer till sin spets. Här är det viktigt att 
som socialsekreterare kunna hantera mötet på ett etiskt försvarbart sätt. Holms resultat visar 
även att det i situationer där socialarbetaren vill använda LVM kan finnas en kritik från 
klienterna. Risken blir, enligt Holms studie, därmed större att socialarbetarna i möten där det 
är fråga om tvångsvård använder sig av ett oprofessionellt förhållningssätt och bemöter 
klienterna med bristande empati. Vidare är vår tanke att vi genom detta resultat skall kunna 
relatera till vår egen studie genom att se om det är möjligt att urskilja någon sorts mönster i 
deras beskrivningar och berättelser av handläggning av LVM-ärenden utifrån deras 
utbildningsbakgrund.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM/TOLKNINGSRAM 

Myndighetsutövning i stort innebär att man som professionell ofta vidtar åtgärder som för den 
enskilde individen kan innebära stora förändringar. Detta blir extra påtagligt när det är fråga 
om tvångsvård och som socialsekreterare är man då tvungen att ta hänsyn och reflektera 
utifrån många olika aspekter för att uppleva att ens egna handlingar är etiskt försvarbara. 
Utifrån detta har vi valt att använda oss av utilitarismen och Torbjörn Tännsjös tolkning av 
denna kopplat till tvångsvård som en del av vår teoretiska tolkningsram då dessa behandlar 
det moraliska tänkandet i människors handlingar.  

För att kunna tolka och analysera socialsekreterarnas subjektiva upplevelser, erfarenheter och 
tankar kring LVM-handläggning har vi valt att använda oss av Aaron Antonovskys salutogena 
teori, som belyser varför vissa individer hanterar belastningar tillfredsställande i livet och 
vissa inte, som utgångspunkt för att tolka och analysera konsekvenser av socialsekreterarnas 
arbete med LVM-handläggning. 
 
Vi har valt dessa två teorier vid tolkning och analys av vårt material då vi anser att dessa 
kompletterar varandra på ett sätt som kommer bidra till en fylligare och djupare förståelse för 
det ämne vi valt att studera. Inom utilitarismen och Tännsjös tolkning av denna handlar det till 
stor del om ifrågasättandet gällande vad som gör det legitimt att använda sig av tvångsvård. 
Inom utilitarismen ser man även vad som ger de bästa konsekvenserna till den stora massan. 
Inom det salutogena perspektivet ligger däremot fokus på den enskilde individen och 
perspektivet kan tillämpas i syfte att kunna förklara socialsekreterarnas ingripanden och 
tankar kring tvångsvård, utan att dessa behöver ifrågasättas. 

3.1. Utilitarism  
Utilitarismen är en filosofisk morallära som har sina anor i antiken, sedan 1700-talet, och 
används i syfte att kunna avgöra om en handling är etisk försvarbar. Jeremy Bentham (1748-
1832) och James Mill (1773-1863) är de personer som är upphovsmän till grundtankarna i den 
utilitaristiska läran men i modern tid är ett av de mest inflytelserika namnen inom 
utilitarismen Torbjörn Tännsjö. Tännsjö har tillämpat och utvecklat den utilitaristiska 
moralläran inom områden som till exempel vård och tvångsvård. 

Inom utilitarismen säger man att handlingen är rätt om det inte finns någon annan handling 
som skulle ha lett till bättre konsekvenser. Om vi inte handlar rätt, så handlar vi fel. Ett tredje 
alternativ inom utilitarismen finns ej. 

För att veta att konsekvenserna av handlingen blir de bästa för alla inblandade menar man 
inom utilitarismen att man ska väga samman den nytta för alla som påverkas och att man ska 
handla så att summan av nyttan blir så stor som möjligt. I och med detta finns inom 
utilitarismen en viss acceptans mot att det inom vissa handlingar, till exempel tvångsvård, 
förekommer begränsningar av handlingsfriheten för enskilda individer och ett stort utrymme 
för samhällets hantering av individer. Det vill säga att man utifrån utilitarismen anser att 
samhällsnyttan kommer före individnyttan då det är mängden nytta som ska maximeras.  

Det är dock inte alltid det etiska värdet nytta som ska maximeras inom utilitarismen. Inom 
utilitarismen finns det olika uppfattningar gällande vad det är som bör ses som goda 
konsekvenser av en handling och vad som ska maximeras. Tännsjö förespråkar hedonistisk 
utilitarism vilket betyder att lust, lycka och välbefinnande är det som ska maximeras av 
handlingen och att värdet autonomi uttrycks i termer av lust, lycka och välbefinnande 
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(Tännsjö, 2000). Då detta ska ses som målet innebär det i relation till tvångsvård, som 
berättigar en mycket långtgående inskränkning av individens autonomi, att tillämpningar av 
tvångsvård utifrån Tännsjös syn blir mycket kritisk. Dock menar Tännsjö att det ibland är 
nödvändigt att tvångsvårda en person, men endast under förutsättningarna att det sker utifrån 
ett system som bygger på maximen om respekt för individens autonomi.  

För att man vid ett beslut om tvångsvård ska kunna försäkra sig om att man följt maximen om 
respekt för individens autonomi krävs det enligt Tännsjö dels att systemet lever upp till 
bestämda normer för rättsäkerhet. Detta innebär att lagarna ska uttryckas i klara termer vilka 
inte går att tolka på flera olika sätt. Lagarna ska också vara konsistenta, det vill säga, 
motsägelsefria och logiska i förhållande till varandra. Till sist måste lagarna uppfylla kravet 
av att vara konsekventa. Tännsjö menar utifrån sin utilitaristiska utgångspunkt att om dessa 
krav inte tillgodoses kommer samtliga individer att ständigt känna en osäkerhet kring vad 
som gäller utifrån systemet. För att vidare kunna följa maximen om respekt för individens 
autonomi krävs det även att systemet respekterar ett ideal i fråga om anti-paternalism. Med 
detta menas att en vuxen människa som anses vara i stånd att fatta egna beslut inte skall tas 
ifrån denna rättighet. Dock menar Tännsjö att finns det undantag där man kan frångå detta 
krav. Sådana situationer kan vara i de fall när en individ, på grund av till exempel 
sinnesförvirring eller delirium, inte anses vara kapabel att fatta ett beslut och där individens 
autonomi måste förbises.  

Enligt Tännsjö kan man utifrån utilitarismen i många fall resonera, om bland annat 
tvångsvård, på ett sätt där man menar att det är resultatet av en handling som rättfärdigar vilka 
metoder som används. Tännsjö menar dock att om man kan komma fram till ett 
tvångsvårdssystem som har en mer återhållsam hållning faller det resonemanget bort då 
tvångsvårdshandlingen endast kommer att ske i extremt speciella och begränsade situationer 
(Tännsjö, 2002).  

Men hur vet man att man gjort det rätta? Det är svårt att se om det man gjort är det rätta då 
den enda lösningen på det enligt utilitarismen vore att i det aktuella skedet ha prövat andra 
alternativ för att sedan jämföra konsekvenserna för alla berörda. Något sådant är inte möjligt. 
Det vill säga, om utilitarismen är korrekt så kan vi aldrig veta i ett konkret fall om vi handlar 
rätt eller fel. Detta eftersom vi inte på förhand vet hur resultatet eller konsekvenserna av 
handlingen kommer att bli (Tännsjö, 2000).  

3.2. Salutogena perspektivet 
Aaron Antonovsky (1987) är grundare till det salutogena perspektivet där man lägger fokus på 
de faktorer inom och runt individen som stödjer och bidrar till god hälsa. Han menar på att 
individer utsätts för olika former av stressorer, påfrestningar, under livets gång som kan vara 
av både fysisk och psykisk karaktär som till exempel att bli av med sin bostad eller att bli 
beroende av någon substans. Stressorerna kommer att skapa spänningar som ser olika ut hos 
olika individer. Antonovsky menar då att upplevelsen av situationen kommer att påverka i 
vilken utsträckning individen kan och väljer att hantera dessa stressorer (coping-strategier). 
Utifrån detta har Antonovsky utvecklat tre delbegrepp; comprehensibility, manageability och 
meaningfulness vilka tillsammans avgör hur en individs Sense of Coherence kommer att se ut. 
Vi kommer i denna studie använda oss av den svenska benämningen av detta; känsla av 
sammanhang (KASAM), och dess tre delbegrepp; begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Antonovsky menar vidare att det är individens KASAM som kommer att 
avgöra individens motståndskraft i relation till stressorerna samt att individens KASAM 
kommer att ha betydelse för hur individen kommer att kunna hantera en situation.  



17 

 

De tre delbegreppen som ligger till grund för en individs upplevda KASAM presenteras nedan 
och får enligt Antonovsky inte särskiljas utan måste ses i förhållande till varandra.  

Begriplighet är det första delbegreppet och innebär ”i vilken utsträckning man upplever inre 
och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara” (Antonovsky, 1987, s. 44). Med det menas till 
exempel att en individ med känslan av hög grad av begriplighet har större förutsättningar att 
uppleva sin omvärld, med både dess förutsägbara och oförutsägbara händelser, som begriplig 
och förståelig. Detta till skillnad mot en individ med låg känsla av begriplighet vilken som då 
ofta kommer att uppleva dessa händelser som obegripliga, oförståeliga och kaotiska. 

Hanterbarhet är det andra av delbegreppen och handlar om i vilken grad individen anser sig 
ha tillgång till resurser för att bemästra de händelser och krav som denne utsätts för. 
Resurserna kan finnas både hos individen men även utanför denna, till exempel i form av 
släkt, vänner eller en socialsekreterare. En individ med hög känsla av hanterbarhet kommer, 
vid påfrestningar i livet, att kunna bemästra dessa genom att bland annat ha en tilltro till sina 
resurser. En individ med låg känsla av hanterbarhet kommer däremot i många situationer att 
se sig själv som ett offer samt att uppleva att denna inte blir behandlad rättvist av 
omgivningen. 

Meningsfullhet är det sista av delbegreppen och handlar om i vilken utsträckning individen 
upplever situationen, utifrån både kognitiva och känslomässiga aspekter, som meningsfull. 
Känslan av meningsfullhet kommer att ha betydelse för individens deltagande och 
engagemang i skapandet av såväl individens dagliga erfarenheter, skapandet av framtiden 
samt i vilken utsträckning individen anser att det är värt att investera sitt känslomässiga 
engagemang. Detta begrepp anser Antonovsky är det viktigaste av de tre då detta även är det 
som betraktas som motivationskomponenten i KASAM. En individ med hög känsla av 
meningsfullhet kommer att kunna se problem som utmaningar medan en individ med låg 
känsla av meningsfullhet mycket hellre skulle slippa alla krav och påfrestningar som denne 
utsätts för. Denne person kommer inte heller anse att dessa krav och påfrestningar är värda att 
lägga sin tid och energi på då känslan av meningsfullhet saknas.   

Nedan följer ett exempel på hur dessa tre delbegrepp måste ses i relation till varandra:  

En socialsekreterare kan till exempel i en utredningssituation gällande klientens 
missbruksproblematik uppleva en hög begriplighet (förståelse för klientens situation) och en 
låg känsla av hanterbarhet (socialsekreteraren upplever att det saknas resurser för att kunna 
hjälpa klienten). Dock kommer socialsekreterarens höga känsla av meningsfullhet (en stark 
motivation till att lägga ner tid och engagemang att hjälpa klienten) bidra till att hon inte 
kommer ge upp i situationen utan kommer istället att utifrån sin förståelse och motivation till 
att hjälpa klienten aktivt söka efter resurser (Antonovsky, 1987).  

4. METOD OCH EMPIRISKT MATERIAL 

4.1. Val av metod 
Syftet med denna studie var att utifrån socialsekreterarens perspektiv få kunskap om 
uppfattningar och erfarenheter gällande handläggningen av LVM-ärenden.  

Då vår tanke var att det var socialsekreterarnas egna subjektiva tolkningar av handläggningen 
som skulle vara i fokus valde vi att använda oss av en kvalitativ ansats (Larsson, Lilja & 
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Mannheimer, 2005). Utifrån denna valde vi att samla in vårt empiriska material genom 
intervjuer. Intervjuer ger goda förutsättningar för en djup förståelse då de ger 
intervjudeltagarna möjlighet att via sina berättelser ge en bred bild av deras upplevda 
situation. Metoden ger också utrymme för flexibilitet och följdfrågor. Vi har i denna studie 
använt oss av semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009). 

4.2. Hermeneutiskt perspektiv  
Vi har valt att vid tolkning och analys av vårt empiriska material använda oss av det 
hermeneutiska synsättet för att finna en djupare förståelse för det vi studerat. Inom 
hermeneutiken studeras tolkningen av texter och tolkning av meningen är det centrala. Om 
man ser tillbaka historiskt användes hermeneutiken vid tolkning av religiösa, litterära och 
juridiska texter. Begreppet ”text” har med tiden utvecklats och idag används den 
hermeneutiska tolkningen även i vidare omfattning. Den hermeneutiska tolkningen syftar till 
att finna en gemensam djupare förståelse av textens innebörd och mening. Begreppen samtal 
och text är här väsentliga och uttolkarens förkunskap om ämnet får betydelse (Kvale, 1997; 
Kvale & Brinkmann, 2009).  

Centralt i hermeneutiken är vad som brukar kallas den hermeneutiska cirkeln. Den 
hermeneutiska cirkeln kännetecknas av att man i sin tolkningsprocess av en text växlar mellan 
dess delar och helhet där man får en uppfattning av helhetens mening genom att studera de 
enskilda delarnas mening. Det vill säga, när man tolkat helhetens mening av en text går man 
tillbaka för att få en uppfattning om de olika delarnas mening som i sin tur åter igen kommer 
att tillföra ny kunskap om textens helhet. Utifrån den nya tolkningen av textens helhet växlar 
man åter igen till dess olika delars mening. Denna växling kommer leda till en allt mer 
enhetlig mening av texten och processen avslutas när man funnit en mening där det inte finns 
några inre motsägelser (Kvale, 1997).  

4.3. Urval 
Eftersom denna studies syfte fokuserar på socialsekreterare har vi använt oss av ett strategiskt 
urval för att välja socialsekreterare som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med vuxna 
missbrukare och där LVM kan bli aktuellt. För att hitta intervjupersoner kontaktade vi sju 
kommuner som utifrån geografiskt avstånd låg oss närmast för att möjliggöra en personlig 
intervju på önskad plats, vilket betyder att vi även använt oss av ett bekvämlighetsurval. 

Kriterierna för vår urvalsgrupp var att socialsekreteraren skulle ha utrett minst ett LVM 
ärende det senaste året. Utredningen behövde dock inte ha lett till ett omhändertagande av 
missbrukaren. Kriterierna var även att varje socialsekreterare skulle ha en bred erfarenhet av 
att ha handlagt ett flertal LVM-ärenden under sin yrkeskarriär då vi ansåg att detta dels skulle 
bidra till ett djupare resultat och dels till en mer mångsidig bild av handläggningen.  

4.4. Datainsamling och genomförande 
Den första kontakten som togs med de socialsekreterare som passade in utifrån vårt urval var 
via telefonsamtal. Kontaktuppgifterna till dessa fick vi genom verksamhetens chefer/reception 
på respektive socialtjänst. Därefter skickade vi ut ett missivbrev (se bilaga Missivbrev) till 
intervjupersonerna som syftade till att tillgodose informationskravet genom att bland annat 
presentera studiens syfte.  

För att ”ha råd” med ett eventuellt bortfall skickade vi ut fler förfrågningar än vi behövde 
vilket sammanlagt blev 11 stycken, totalt nio stycken socialsekreterare visade intresse för att 
delta i studien. Utifrån dessa valde vi de åtta som passade bäst utifrån våra urvalskriterier. 
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Därefter kontaktade vi återigen dessa via telefon och bestämde tid och plats för intervju. Alla 
socialsekreterare valde att genomföra intervjun på deras respektive arbetsplats då de ansåg att 
detta var en lämplig miljö.   

Varje intervju med respektive socialsekreterare tog mellan 20 – 60 minuter och spelades in på 
band. Detta gjordes dels på grund av att vi ville att fokus i intervjun skulle ligga på samtalet 
och dess dynamik mellan intervjupersonen och intervjuaren, dels för att behålla samtalsflödet. 
Att använda elektroniska verktyg gav även fördelen att vi på ett smidigt sätt kunde använda 
oss av citat i presentationen av vårt resultat. Dock gjordes även stödanteckningar under 
intervjuns gång av flera skäl, till exempel som ett hjälpmedel för att betona det som vi ansåg 
vara viktigt men även som en säkerhetsåtgärd då det fanns risk att den tekniska utrustningen 
inte fungerade som den skulle.  

Under intervjun använde vi oss av en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga Intervjuguide) 
som bland annat fungerade som ett vägledande instrument under intervjuerna. Vår 
intervjuguide är konstruerad efter förutbestämda teman som skapats utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Den semistrukturerade intervjuguiden ger oss möjlighet att ställa följdfrågor i 
de fall vi behövde ytterligare klargöranden och beskrivningar av känslor och innebörder 
(Kvale & Brinkmann, 2009). 

För att se hur vår intervjuguide fungerade i praktiken gjorde vi en pilotintervju där vi 
intervjuade en person med kunskap om undersökningens ämne. Efter pilotintervjun ändrade vi 
de frågor i intervjuguiden som vi ansåg skulle leda till förbättringar till våra kommande 
intervjuer med socialsekreterarna. Att genomföra en pilotintervju ger en ökad förmåga att i 
övriga intervjuer kunna skapa ett stimulerande och tryggt samspel mellan deltagarna (Kvale, 
1997).  

4.5. Databearbetning och analysmetod 
I vår studie valde vi att lägga fokus på vårt empiriska material som vi sedan i analysen har 
kopplat till vår tolkningsram. Vi har därmed använt oss av en induktiv metod vilken 
kännetecknas av att teoribildningen sker utifrån att studera verkligheten. I användandet av 
induktiv metod och hermeneutiska tolkningsgrund har vår förförståelse varit av stor betydelse. 
Vår förförståelse har vi genom de kurser vi läst under programmets gång, och då framförallt 
utifrån de två praktikperioder som vi har haft. Vi båda har haft en av praktikperioderna på 
öppenvårdsverksamheter för vuxna missbrukare. Vår andra praktikperiod hade vi inom 
kriminalvården. På båda våra praktikplatser har vi kommit i kontakt med LVM genom att ha 
diskuterat lagstiftningen med både verksamheternas anställda och med klienter. Vår 
förförståelse grundar sig även i den tidigare forskning som vi valt att presentera i vårt arbete 
(Alvesson & Sköldberg, 2008).  

Transkriberingen av varje genomförd intervju skedde direkt efter intervjutillfället. Vi var noga 
med att transkriberingen genomfördes så snart som möjligt för att få med all information som 
till exempel pauser, tonfall och dylikt för att få transkriberingen så lik intervjutillfället som 
möjligt. Detta var viktigt för att på bästa sätt kunna återskapa känslan som ingav sig under 
intervjusituationen och för att läsaren vid läsning av vårt empiriska material så nära som 
möjligt ska kunna komma intervjutillfällets autenticitet (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom 
transkriberingen fick intervjusamtalen en struktur som gav grunden för vidare analys av det 
empiriska materialet. För att inte ord som till exempel ”mm”, ”asså” eller ”liksom” skulle 
förstöra flytet och sammanhanget i texten och vid redovisning av citat så valde vi att inte 
skriva ut dessa ord vid transkriberingen av intervjuerna. 
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Efter att vi transkriberat alla intervjuer har vi utifrån vår hermeneutiska ansats valt att använda 
oss av meningskategorisering som analysmetod. I och med detta har vi skapat olika kategorier 
med utgångspunkt från det empiriska materialet, som vi sedan använt oss av för att kunna 
urskilja vissa mönster som var av relevans att redovisa för att kunna besvara studiens 
frågeställningar. De kategorier som framkommit under analysen kom sedan att utgöra de 
underteman som vi valt att presentera under respektive frågeställning (Kvale, 1997). Fördelen 
med att vi tematiserat vårt resultat är att det ger en bra överblick av dess innehåll, dels att det 
bidragit till att vi på ett enklare sätt har kunnat svara på studiens syfte och frågeställningar 
(Kvale & Brinkmann, 2009).  

4.6. Validitet och reliabilitet 
Validitet kan beskrivas som hur väl vi mäter det vi avser att mäta. I vår studie handlar 
validiteten om hur väl vi uppnått att mäta, beskriva och besvara det syfte och de 
frågeställningar som studien har (Kvale, 1997). En undersöknings reliabilitet handlar om dess 
tillförlitlighet och mätnoggrannhet det vill säga i vilken utsträckning kommer en upprepad 
mätning att ge samma resultat. Då dessa begrepp går mycket ihop har vi valt att presentera 
dessa tillsammans med varandra.  

För att stärka validiteten använde vi oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av enskilda 
intervjuer för att ge utrymme samt för att få en så djup och bred bild som möjligt av svaren på 
frågorna. Vi använde också tolkande frågor för att höja validiteten i svaren. Genom de 
tolkande frågorna fick vi då en bekräftelse på att vi uppfattat svaren som socialsekreteraren 
gav oss på ett korrekt sätt. Att vi i vårt urval av intervjupersoner valde socialsekreterare med 
en bred erfarenhet av handläggning av LVM-ärenden har också bidragit till en förhöjd 
validitet i undersökningen. 

För att få en så hög reliabilitet som möjligt i vår studie var det viktigt att vi höll vårt syfte och 
frågeställningar i ständig fokus. Detta gjorde vi genom att bland annat konstruera en 
intervjuguide som var skapad utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Det var av yttersta 
vikt att vi konstruerade intervjufrågor som var konkreta och inte kunde tolkas på flera olika 
sätt av intervjupersonerna. Detta var även något som bidragit till en ökad validitet.  

Vi valde att ytterligare stärka reliabiliteten och validiteten när vi konstruerade våra 
intervjufrågor genom att vi ställde många olika frågor som svarade på samma frågeställning 
utifrån olika synvinklar. I och med att vi gjorde detta ökades tillförlitligheten och bredden i de 
svar vi fick.  

För att stärka reliabiliteten och även validiteten ytterligare i intervjusituationen förberedde vi 
oss så noggrant som möjligt inför intervjuerna. Bland annat genom en provintervju med en 
utomstående person som hade kunskap om det ämne vi hade för avsikt att undersöka. 
Provintervjun hade två syften det ena var att vi själva skulle få testa att intervjua och använda 
intervjufrågorna verbalt då det kan skilja sig mellan skriftligt och verbalt språk. Det andra var 
för att se hur frågorna skulle uppfattas och tolkas av en utomstående till exempel om frågorna 
är tillräckligt konkreta, definierade och om de uppfattades så som vi hade för avsikt 
(Svenning, 2000). 

Vår reliabilitet i undersökningen har ökat då vi båda två har läst intervjumaterialet flera 
gånger och kodat materialet var och en för sig för att sedan tillsammans jämföra kodning och 
tolkningar. Detta har gjort att vi minskat risken för slumpmässiga och systematiska fel samt 
att vi minskat risken för att en alltför stor subjektiv godtycklighet uppstår (Kvale, 1997).  
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Vi har inte någon extern validitet i vår undersökning, vilket inte heller var vårt syfte. Det 
empiriska materialet bygger på socialsekreterarnas subjektiva tolkningar av handläggning av 
LVM-ärenden och det är inte möjligt för oss att dra några generella slutsatser. Detta bland 
annat på grund av det låga antalet intervjuer och att urvalet inte är slumpmässigt (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007).  

4.7. Etiska frågor 
Vid genomförandet av en kvalitativ undersökning är det viktigt att man som forskare tänker 
igenom de etiska aspekterna som är kopplade till att via en intervjuperson få ta del av 
information som många gånger kan vara av känslig och privat karaktär. För att som forskare 
veta att man hanterar all den information som man fått på ett korrekt sätt finns fyra 
grundläggande krav som ska vara uppfyllda vid ett undersökningstillfälle. Dessa krav är 
informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet (Larsson 
et.al., 2009). 

I vår undersökning tillgodosåg vi informationskravet genom den telefonkontakt och det 
missivbrevet som vi skickade ut till våra intervjupersoner. Där presenterade vi vårt syfte med 
undersökningen, hur vi hade tänkt genomföra intervjuerna, varför vi önskade att ha med just 
dessa socialsekreterare samt vilka vi var som utförde undersökningen. Även precis innan 
intervjutillfället berättade vi återigen för intervjupersonerna om syftet med vår undersökning, 
att intervjun är frivillig, att anonymitet utlovades till respektive socialsekreterare samt varför 
vi anser att just denna socialsekreterare passar bäst att delta i vår undersökning. 

Genom telefonkontakt inhämtade vi socialsekreterarnas samtycke och informerade dessa om 
att deltagandet var frivilligt. Vi gav även information om att det var de själva som bestämde 
om de under intervjun inte ville fullfölja denna, med andra ord att de när som helst hade rätt 
att avbryta intervjun eller att avstå från någon/några frågor därmed har vi även tillgodosett 
samtyckeskravet. Då vi hade som tanke att använda oss av bandspelare vid intervjutillfällena 
inhämtade vi även samtycke angående detta. 

Konfidentialitetskravet tillgodosedde vi genom att försäkra alla våra intervjupersoner 
anonymitet. Detta gjorde vi genom att vi vid transkriberingen och resultatredovisningen 
använde oss av figurerade namn (IP 1, IP 2 osv) som annars skulle kunna vara igenkännande 
på ett eller annat sätt. Vi har även hanterat intervjumaterialet så att obehöriga inte har haft 
tillgång till detta.  

Det material som vi har samlat in under våra intervjuer kommer att förstöras efter avslutad 
undersökning då materialet endast är tillåtet att användas under vår uppsats. Även detta är 
något som vi informerade våra intervjupersoner om och därmed har vi även då uppfyllt 
nyttjandekravet (Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003).  

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel kommer vi att presentera vårt empiriska resultat tillsammans med analysen 
utifrån den tidigare forskning vi har läst och de teoretiska referensramar vi valt, det vill säga 
utilitarismen och det salutogena perspektivet. 
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Inledningsvis följer en kort presentation av våra åtta intervjupersoner som i 
resultatredovisningen kommer att benämnas IP 1 – IP 8. Därefter redovisas våra fyra 
forskningsfrågor i form av rubriker och under dessa presenteras relevanta underteman. 

5.1. Presentation av intervjupersonerna 
Av de åtta intervjupersonerna är fem män varav fyra är utbildade socionomer och en är 
utbildad beteendevetare. Dessa fem intervjupersoner har alla en lång arbetslivserfarenhet i 
arbetet som socialsekreterare. De har arbetat med missbrukare och missbruksärenden alltifrån 
fyra upp till 20 år. Samtliga har även lång erfarenhet av LVM-ärenden där den som har kortast 
erfarenhet har handlagt LVM-ärenden under fyra år och den som har längst erfarenhet har 
handlagt LVM-ärenden under 10 år. Resterande tre socialsekreterare är kvinnor och samtliga 
har socionomutbildning. Två av dessa socialsekreterare har mångårig arbetslivserfarenhet 
inom socialtjänsten och har kommit i kontakt med missbruksärenden i stort sett hela sin 
karriär. Den tredje socialsekreteraren har under ett par år handlagt missbruksärenden och 
dessförinnan arbetat många år inom ett annat område i det sociala arbetet. 

Under ett år handlägger samtliga socialsekreterare olika antal LVM-ansökningar, vanligast är 
att man handlägger mellan ett till fem ärenden. Tre handläggare utreder mellan 10 - 15 
ansökningar per år. För de socialsekreterare som utreder ett till fem ärenden per år är det i 
genomsnitt 2 klienter som går vidare till LVM-vård och för de socialsekreterare som utreder 
10-15 ärenden per år är det i genomsnitt 3-4 klienter som placeras på en LVM-institution. 

5.2. Hur upplever socialsekreterarna att arbeta med en tvångslagstiftning som 
LVM? 

5.2.1 LVM kontra SoL 
Innan socialsekreterarna väljer att ansöka om ett omhändertagande enligt LVM är samtliga 
överens om att det ska ha hänt väldigt mycket runt klienten och de ser det som en sista utväg 
för att individen ska komma ifrån sitt allvarliga missbruk. Grunden i arbetet med de 
missbrukande klienterna är att man alltid ska erbjuda frivillig behandling enligt SoL innan 
man startar en LVM utredning. Detta har man även gjort inte bara en gång utan ett flertal 
gånger men misslyckats med vården på grund av olika skäl, IP 4 beskriver; 

Vi försöker med alla medel på frivillig väg… Ibland blir det nästan för mycket att vi gör 
det… Då är det ju bra att vi har en lagstiftning… Jag menar, annars hade de supit och 
inte levt idag… Och så är ju nästan läget för alla vi tar idag… 

Samtliga socialsekreterare berättar att de under hela utredningens gång försöker motivera 
klienten till frivillig vård för att undgå ett eventuellt omhändertagande. De menar vidare att 
LVM fungerar som sista skyddet för de utsatta klienterna som inte inser sitt eget bästa. 
Därmed resonerar de vidare att man inte bara kan stå och titta på och försöka komma till 
frivilliga lösningar enligt SoL medan en klient far så illa av sitt missbruk att denne riskerar att 
avlida. En del socialsekreterare nämner att de ibland nästan väntar för länge med att öppna en 
utredning enligt LVM då de anser att frivilliga insatser ger bättre förutsättningar för en 
effektiv vårdtid då klienten visar någon form av motivation och vilja till förändring. Utifrån 
detta kan vi tolka att samtliga socialsekretare är väldigt återhållsamma med att använda sig av 
LVM-lagen vilket vi även kan se hos socialsekreterarna i Ekendahls (2004) studie. Detta är i 
samma linje som det resonemang Tännsjö (2002) för med att tvångsvård endast ska användas 
i extremt speciella och begränsade fall. Då socialsekreterarna väntar till dess att det blir fråga 
om liv eller död har man troligtvis kommit till det stadiet då individen inte längre är kapabel 



23 

 

till att kunna fatta egna beslut på grund av missbrukets påverkan. I och med detta kan man 
även se det som att socialsekreterarna agerar på ett sätt som stämmer överens med det som 
Tännsjö (2002) menar är ett undantagsfall till att kunna använda sig av tvångsvård. 

5.2.2. Tvånget i bakfickan 
De flesta socialsekreterare berättar att de ibland använder tvångslagstiftningen, som några 
beskriver det, som ett hot för att få klienten att minska sin konsumtion av droger/alkohol, IP 3 
berättar; 

Ibland hotar jag faktiskt mina klienter med LVM… Det känner jag inte att det är något 
maktmissbruk utan det är för att få klienten att… Om man säger såhär att nu måste du 
faktiskt skärpa dig, nu måste du göra det här det här och det här… Annars kommer jag 
ansöka om LVM, och ibland funkar det… Ofta funkar det… 

Socialsekreterarna berättar vidare att lagstiftningen i sig fungerar i ett skrämmande syfte då 
tanken på ett omhändertagande ofta medför negativa känslor hos klienten. Det kan räcka med 
att socialsekreteraren nämner för klienten att denne kan bli föremål för en LVM-utredning om 
denne inte förbättrar sin situation, genom att till exempel minska sin konsumtion av 
droger/alkohol eller gå in i frivillig behandling, för att individen ska rätta sig efter detta. Detta 
kan vi tolka utifrån det Tännsjö (2002) menar om att följa maximen om respekt för klientens 
autonomi. Socialsekreterarna vill så gärna komma till frivilliga lösningar och att klienten 
därmed ska få behålla sin autonomi. Om resultatet blir att personen går in i behandling och 
mår fysiskt och psykiskt bättre rättfärdigas handlingen (hotet). En ytterligare tolkning utifrån 
utilitarismen är att socialsekreterarna anser att den maximala mängden av nyttan blir 
maximerad av handlingen (hotet). Det blir billigare dels utifrån ett ekonomiskt perspektiv, 
dels utifrån ett behandlingsperspektiv då det i frivilliga åtgärder trots allt, enligt 
socialsekreterarna, finns någon form av samarbetsvilja hos klienten vilket vidare bidrar till 
ökade förutsättningar för en framgångsrik behandling. 

Även om socialsekreterarna berättar att de ibland använder lagstiftningen som ett redskap för 
att få klienten att minska sin konsumtion av droger/alkohol så menar ett par av 
socialsekreterarna att man ska vara försiktig med vilka krav som ställs på klienten. 
Socialsekreterarna menar att kraven ibland kan vara orealistiska och att dessa måste anpassas 
efter den enskilde individen och dess specifika problematik, detta citat från IP 5 illustrerar 
detta; 

Ibland kräver vi för mycket av folk… Vi säger att om man har tagit amfetamin i tio år 
dagligen… Och så säger vi såhär att ”om du inte vill att vi ska tvångsomhänderta dig 
då måste du vara drogfri en månad”… Ja… Lycka till med det… Det blir nästan 
löjligt… 

De menar vidare att man ska fokusera på de framsteg och förbättringar som faktiskt sker hos 
klienten och arbeta vidare utifrån dessa mot ett levnadssätt som inte längre medför någon fara 
för klientens liv. 

5.2.3. Att rädda liv 
Socialsekreterarnas mest spontana synpunkter angående lagstiftningen LVM är att den räddar 
liv. Detta är något som vi kan se att även klienterna i Svenssons (2005) studie upplever som 
en fördel med LVM-lagen. Ytterligare en fördel som socialsekreterarna i vår studie upplever 
med lagen går i enlighet med vad Johnssons (2006) studie visar då socialsekreterarna 
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beskriver att de med hjälp av lagen kan gå in och bryta ett missbruk som är så allvarligt att 
individen riskerar att förstöra sitt liv. Vidare berättar ett antal av socialsekreterarna i vår studie 
att de skulle känna en oerhörd maktlöshet om det inte skulle finnas någon möjlighet att agera. 
Intervjupersonerna uppger också att klienterna via LVM-vården får en chans till en drog-
/alkoholfri period som en bit in i behandlingen ger en chans till ett mer rationellt tänkande, IP 
2 berättar;  

För det kan ju ändå vara en inkörsport till om man säger… Till att ta ett beslut till 
någonting annat… Man orkar inte det här… Ska man drösa runt här bo på härberget 
och betala för sin sängplats på ett eller annat sätt… Ja man kommer inte så långt… 
nej… Man orkar inte… 

Socialsekreterarna menar vidare att klienterna på grund av drogernas/alkoholens inflytande 
inte förstår sitt eget bästa. Utifrån att socialsekreterarna inte anser att klienterna har ett 
rationellt tänkande och inte förstår sitt eget bästa kan vi koppla det till vad Tännsjö (2002) 
benämner som ett undantagsfall till att ett tvångsvårdsingripande blir legitimt. Vi tolkar det 
vidare som att klientens konsumtion och påverkan av droger/alkohol i vissa fall innebär att 
klienten befinner sig i vad Tännsjö (2002) benämner som delirium eller sinnesförvirring. 

En annan fördel med ett tvångsvårdsingripande enligt ett par av socialsekreterarna är att 
klienten under denna drog-/alkoholfria period kan bli föremål för utredningar som inte är 
möjliga att utföra under påverkan av dessa och som kan vara av, och i vissa fall avgörande, 
betydelse för klientens situation och tillfrisknande från sitt missbruk, IP 2 återger detta; 

Så det kan man också koppla till LVM, en lång sammanhängande drogfrihet… Som är 
svårt att få på något annat sätt… Och det kan vara utifrån att kunna göra en ordentlig 
psykiatrisk bedömning, ADHD-utredning eller någonting sådant som man inte kan göra 
utan att ha den här långa tiden… För jobbar man här och möter läkare stup i ett då 
säger de att, de vägrar ju, de kan ju inte göra någon bedömning eller någonting 
egentligen förrän människan varit drogfri i tre månader… 

Detta kan vi koppla till Antonovskys (1987) begrepp KASAM och främst till delbegreppen 
begriplighet och hanterbarhet. Vi tolkar det som att socialsekreterarna menar att en utredning 
för klienten kan skapa en högre känsla av begriplighet för denne om varför situationen är som 
den är. Vidare tolkar vi det som att socialsekreterarna menar att en utredning för klienten kan 
leda till att man kan komma åt specifika problem, till exempel genom en diagnostisering, 
vilket skulle öka känslan av hanterbarhet i handläggningen. Detta då socialsekreteraren kan 
bemöta klienten på lämpligt sätt och med rätt resurser. Vi tolkar det vidare som att 
socialsekreteraren menar att det även är viktigt för klienten att få till en eventuell utredning 
som kommer att kunna öka klientens känsla av hanterbarhet och begriplighet, vilket kommer 
att öka förutsättningarna för att utredningen fortlöper på bästa sätt. Fortsättningsvis kan vi 
utifrån utilitaristiskt synsätt se att tvångsingripandet (handlingen) leder till maximerad nytta 
genom att till exempel socialsekreterarens känsla av hanterbarhet och begriplighet ökade 
vilket på sikt kommer resultera i ökad samhällsnytta då socialsekreteraren vet vilka resurser 
som är effektiva och bör användas för att främja klientens situation på bästa sätt. 

Något ytterligare som socialsekreterarna ser som en fördel med lagen är att man under tiden 
som klienten är inne på behandling får en chans att göra upp en planering som känns 
genomarbetad och där klienten inte har en chans att avvika från behandlingshemmet. 
Socialsekreteraren uppger att tvånget medför en fördel då det fungerar som en ram där man 
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har en större koll på klienten men även för klienten själv då denne inte kan avbryta 
behandlingen, IP 8 beskriver; 

Men de känner sin egen oförmåga att… Gå i öppenvården eller möjlighet att avbryta… 
De känner att de behöver det här att… Formen som LVM är… Att det finns ett tvång och 
att det är inlåsning till att börja med och att man inte… Det är ingen idé att försöka 
sticka för då hamnar jag här igen… Det är många som… Säger att ”hjälp mig jag fixar 
inte frivillig vård”… 

Detta går att koppla till delbegreppet hanterbarhet i Antonovskys (1987) KASAM. Vi tolkar 
det som att socialsekreterarna menar att vissa klienter behöver utsättas för tvång då de inte har 
tillräckligt hög grad av hanterbarhet för att kunna klara av behandling på frivillig väg och 
vidare att tvånget många gånger ger klienten de förutsättningarna som krävs för att klienten 
inte ska börja missbruka igen.  

5.2.4. Att ta ifrån individens själbestämmanderätt 
Då de flesta klienterna, enligt majoriteten av socialsekreterarna i vår studie, anser sig ha rätt 
till att missbruka droger/alkohol hur mycket de vill så innebär ett LVM att individens 
autonomi tas ifrån dem och att det blir ett stort intrång på individens integritet. Detta är något 
som vi även kan se förekommer i Svenssons (2005) studie där klienterna inte förstår varför de 
blir omhändertagna då de inte anser sig ha begått ett brott och liknar tvångsomhändertagandet 
med ett fängelsestraff. Socialsekreterarna menar vidare att klienterna anser sig ha rätt att 
själva bestämma om och hur mycket de vill använda droger/alkohol utan att 
socialsekreterarna ska lägga sig i. IP 7 beskriver detta; 

Jag är i princip emot det här att… Ta ifrån människor deras självbestämmande… Så 
rent principiellt gillar jag inte tvångsåtgärder… [……] Individen själv är den som… 
Känner sig själv bäst och egentligen kan göra bäst val för sig… Med såna här LVM, 
tvångsåtgärder så tar man bort den möjligheten… 

I likhet med socialsekreterarna i både Svenssons (2005) och Ekendahls (2004) studie nämner 
flera av våra intervjupersoner att de anser att LVM-vården pågår under för lång tid och att 
vårdtiden om sex månader bör förkortas. Detta kan tolkas utifrån Tännsjös (2002) syn på 
autonomi då varje vuxen individ som är kapabel att fatta sina egna beslut också ska få göra 
detta. Därmed tolkar vi det som att det enligt både socialsekreterarna och Tännsjö (2002) inte 
bör finnas en tidsgräns utan att tvångsvården bör omprövas när individen är i stånd att fatta 
egna beslut. Socialsekreterarna menar vidare att tiden på LVM-institution pågår under för 
lång tid sett i relation till en individ som helt saknar motivation. Detta då vården i dessa fall, 
enligt socialsekreterarna, inte ger den effekt som önskas i form av ökad motivation hos 
klienten till frivillig behandlig. Utifrån klienternas upplevelser i Ekendahls (2008) studie kan 
vi se att det finns en samstämmighet angående huruvida tvångsvården har en motiverande 
effekt och att det behövs till en förändring för att tvångsvården ska uppfylla sitt syfte helt och 
hållet, något som även framkommer i vår studie. Ett par av socialsekreterarna beskriver att 
tvånget i vissa fall till och med gör klienterna ännu mindre samarbetsvilliga efter ett LVM och 
att det blir mer tungjobbat efter tiden på LVM-hemmet. IP 3 har erfarenhet av att tvånget när 
det gäller narkomaner rentav kan bli kontraproduktivt; 

Jag jobbade på ett LVM hem i fem år för ett antal år sedan… Och då kan det bli så att 
tunga narkomaner som kommer in, blir avgiftade och sitter sex månader… Sen när de 
kommer ut så tror de att de kan ta samma höga dos… Då dör de… 
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5.2.5. Lagens utformning samt samarbetet med andra professioner 
Ett flertal av socialsekreterarna nämner att arbetet under en LVM-utredning kan försvåras på 
grund av lagens utformning, IP 5 beskriver;  

Det är en lag som man kan tolka lite hur som helst egentligen… Det här med fortgående 
missbruk… vad är det? Vart går gränsen… Ja många anser att fortgående missbruk är 
om man tar droger regelbundet… Sen vad är regelbundet? Är det varje dag, fem gånger 
per dag eller en gång i veckan? [……] Det står inte i lagstiftningen om de har varit i 
frivillig behandling tre gånger och misslyckats så ska man ta till tvångsvård… Det står 
inte så… Och det finns folk som… Har varit aktuella här i 20 år… Varje år har de varit 
på behandlingshem eller så… Och aldrig blivit tvångsomhändertagna… Så man tänker 
ju… Vad är rätt och vad är fel… Det är inte lätt… 

Lagens kriterier och utformning är något som fler av socialsekreterarna anser skulle behöva 
förbättras. Något ytterligare som skulle kunna förbättras, enligt ett par av socialsekreterarna, 
är samarbetet med andra professioner som blir berörda när ett beslut om ett omhändertagande 
ska tas. De berättar att det är viktigt att samarbetet med andra professioner, så som till 
exempel psykiatrin och sjukvården, fungerar för att en utredning ska kunna fortlöpa på bästa 
sätt. Psykiatrin/sjukvården har en viktig del i utredningen då det är dessa som bedömer 
klientens fysiska och psykiska tillstånd som är av vikt för att socialsekreteraren ska kunna 
göra en bedömning gällande LVM. Socialsekreterarna upplever att samarbetet inte fungerar 
optimalt och då framförallt i samband med att en läkare ska skriva ett utlåtande gällande 
klientens hälsotillstånd som är av vikt för att ett eventuellt omhändertagande av klienten ska 
kunna ske, IP 8 berättar; 

Psykiater är det helst som ska skriva det där… Den har inte velat göra det… Där tycker 
jag inte att sjukvården/psykiatrin alltid har full förståelse… De har för dålig kunskap 
om LVM lagstiftningen… För det är inte bara något vi hittar på för att jävlas med 
bakjouren… Men ibland… Får vi sådana reaktioner… 

Socialsekreterarna beskriver vidare att den främsta anledningen till varför de vill att detta 
samarbete ska förbättras är för att detta skulle gynna klienten då de menar att det är klienten 
som främst drabbas av ett bristande samarbete. IP 7 uppger;  

När klienten var inlagd så gjorde man inget LVM-intyg och när han nu har kommit hem, 
då har jag svårt att tänka mig att det går att få med honom frivilligt på en sådan 
undersökning… [……] Det blir lite tungjobbat och jag känner att klienten hamnar i 
kläm… Det känns inte okej… Det som hade kunnat vara det smidigaste sättet har inte 
fungerat… 

Detta tolkar vi som att socialsekreteraren upplever, enligt vad Antonovsky (1987) benämner, 
en svag känsla av hanterbarhet. Socialsekreteraren kan inte, trots hög känsla av 
meningsfullhet och begriplighet i arbetet med klienten, komma framåt i processen. Vi tolkar 
det vidare som att en bättre förståelse hos bland annat psykiatrin eller att till exempel 
socialtjänsten själva skulle ha tillgång till en läkare oavsett tid på dygnet skulle öka känslan av 
hanterbarhet hos socialsekreteraren. Om socialtjänsten själva skulle ha tillgång till en läkare 
som skulle kunna skriva utlåtanden om klientens hälsotillstånd som är av vikt för 
socialsekreterarens bedömning i utredningen skulle detta därmed underlätta handläggningen 
av LVM-ärenden för socialsekreteraren.  
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5.2.6. Verksamhetens ekonomi kontra klienten  
Trots att socialsekreterarna inte försöker bry sig om ”Allt ekonomiprat som går i 
organisationerna…”, som en av socialsekreterarna beskriver det, så har de flesta gemensamt 
att det anser att kostnaden för ett LVM är alldeles för dyrt i relation till att det sällan ger 
någon större effekt på klienterna. Flera beskriver det som oerhört problematiskt att försöka 
motivera en klient under tvång och att det är svårt att få till en förändring som kommer inifrån 
klienten under ett tvångsomhändertagande, något som de anser är av stor vikt för att vården 
ska vara effektfull. Detta går att tolkas till Antonovskys (1987) resonemang om KASAM. Vi 
tolkar det som att socialsekreterarna menar att det behövs en hög känsla av meningsfullhet 
(motivation) och hanterbarhet (tilltron på vårdens resurser) hos klienten för att denne ska 
kunna ta till sig tvångsvården och dess resurser som något positivt. Vi tolkar det vidare att 
socialsekreterarna menar att om klienten inte har tillgång till detta kommer denna endast se 
tvångsvården som något ineffektivt och obegripligt. Då tvångsvårdsingripanden enligt LVM 
endast förekommer i extrema fall där det handlar om att rädda liv upplever dock inte 
socialsekreterarna i vår studie att ekonomin blir en dominerande faktor, IP 1 beskriver; 

Det är mycket pengar… Det är jättemycket pengar för kommunen… Det är enorma 
summor… Vi, den här budgeten som vi får på placeringar den bommar vi vartenda år så 
det skriker om det… Och våra politiker säger ju till att det här är inte bra… Nää… 
säger vi, men så här ser det ut… 

Socialsekreterarna i Ekendahls (2004) studie beskriver ekonomin som väldigt styrande i 
arbetet med LVM-ärenden och att de på grund av den tighta budgeten endast tillämpar 
tvångsvård på ett prioriterande och rangordnande tillvägagångssätt. Det innebär att 
ingripandet inte alltid sker på alla som är i behov av ett omhändertagande. Detta resonemang 
går emot vad flera av socialsekreterarna i vår studie berättar. De menar att det vore att begå 
tjänstefel om de skulle låta ekonomin avgöra om de i sitt arbete ska välja att ta ett 
omhändertagande enlig LVM eller ej och menar vidare att det vore meningslöst att ha 
tvångslagstiftningar om ekonomin i en kommun ska styra hur dessa tillämpas.  

Genomgående svar från våra intervjupersoner var att de är medvetna om de stora kostnader 
som blir aktuella vid ett eventuellt omhändertagande av klienten men att kostnaderna aldrig 
får avgöra vilka klienter som ska få vård eller ej. Flera av socialsekreterarna menar att det kan 
bli oerhört tufft för små kommuner att tillämpa lagen ur ett ekonomiskt perspektiv då det ofta 
redan finns en tight budget. Ett par av socialsekreterarna har åsikter om det betalningsansvar 
som medföljer kommunen när en klient som tillhör denna blir omhändertagen och placerad. 
Socialsekreterarna menar att då de enligt lag är tvungna att ingripa om kriterierna i lagen är 
uppfyllda för ett omhändertagande så borde inte hela betalningsansvaret ligga hos den 
enskilda kommunen. Trots dessa kritiska tankar gällande det ekonomiska ansvaret så finns det 
ett genomgående svar från socialsekreterarna att klienten alltid, oavsett kostnad, ska sättas i 
första hand.  

5.3. Vilka faktorer är, enligt socialsekreterarna, de mest betydande för utfallet i 
en LVM utredning? 

5.3.1. När motivationen saknas  
Samtliga socialsekreterare menar att lagen är den mest betydande faktorn för att en utredning 
ska leda till en ansökan enligt LVM. Detta framgår även i Svenssons (2005) studie där 
socialsekreterarna påpekar att det som dominerar beslutet om tvångsvård är de administrativa 
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riktlinjerna som finns samt hur regelverket för tvångsvård ser ut. Socialsekreterarna i vår 
studie menar att kriterierna som finns i lagen ska vara uppfyllda samt att klienten ska motsätta 
sig vård enligt SoL för att en LVM-utredning ska upprättas. Dock finns det, enligt ett flertal 
av socialsekreterarna, de gånger då klienten uppfyller kriterierna för ett omhändertagande 
enligt LVM men ger sitt samtycke till frivillig behandling ändå skäl att ansöka om ett LVM, 
IP 8 berättar om detta;  

Man har försökt att ge vård på annat sätt och har misslyckats genom att klienten har 
återfallit och inte kunnat klara av vården… På frivillig väg… Att det är uppenbart att 
den inte har klarat av det… [……] Att vi bedömer att munnen säger en sak men att de 
inte menar det… De menar det bara föra att slinka ur vården eller att försvinna bort 
eller… 

Socialsekreterarna i Ekendahls (2004) studie menar att ett beslut om åtgärd ofta grundar sig 
på en uppskattad prognos av klientens rehabiliteringsmöjligheter. Detta kan relateras till att 
flera av socialsekreterarna i vår studie menar att en betydande faktor för en ansökan om LVM 
är just det att klienten inte tidigare visat någon motivation och vilja till förändring, varav ett 
samtycke vid en tidpunkt då klienten befinner sig i en sådan allvarlig fara för att förstöra sitt 
liv inte alltid bedöms som genuint.  

En annan faktor som ett par av socialsekreterarna anser är av betydelse för en utredning ska 
leda till en ansökan är i vilken utsträckning omgivningen och klientens anhöriga är 
engagerade i fråga om ett omhändertagande, IP 1 återger;  

Kriterier som påverkar en hel del tycker jag är omgivningen… Måste jag säga… Man 
måste väga in det och det är ett ganska tungt kriterie och inte minst tror jag, och det 
kanske inte är så bra att säga, men det blir sådant tryck på oss… Om jag inte gör något, 
vad händer då? Om han dör? Lite så där… 

Socialsekreterarna beskriver det som att det vid påtryckning från klientens anhöriga skapas en 
ännu större press hos dem att klienten inte utsätter sitt liv för fara och att dilemmat om att 
ansöka om LVM eller inte blir svårare. Dilemmat skulle utifrån ett utilitaristiskt synsätt 
resultera i att socialsekreteraren skulle välja att tvångsomhänderta klienten. Detta då denna 
handling skulle resultera i maximerad nytta åt alla inblandade genom att dels de anhöriga 
skulle bli belåtna men även för att socialsekreteraren tar bort risken för att klienten till följd av 
sitt missbruk kommer att avlida, vilket i sin tur kommer att minska oron som 
socialsekreteraren känner i situationen (Tännsjö, 2000). 

5.3.2. Att ge ytterligare chanser 
Faktorer som är av betydelse för att en LVM-utredning inte ska leda till en ansökan om LVM 
är enligt samtliga socialsekretare att klienten går med på frivilliga behandlingsåtgärder. Om 
klienten visar minsta lilla tecken på vilja till förändring så ser socialsekreterarna det många 
gånger som en självklarhet att arbeta enligt SoL istället. Det förutsätter dock att 
socialsekreterarna bedömer att denna vilja är äkta samt att samtycket är trovärdigt, IP 8 
skildrar detta; 

Klart att precis när vi kliver in… Precis den dagen mår han illa och säger att han vill… 
nästa vecka, ”nej det är ingen fara med mig… Nej nej ni behöver inte bry er om mig… 
jag ska ingenstans”… Så att det är lite grann, det är ju svårbedömt om det är för att 
slippa oss eller om det är genuint… 
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Vidare beskriver ett par socialsekreterare att de i dessa LVM-utredningar oftast lämnar dörren 
öppen, trots klientens samtycke till frivillig behandlig. De menar att utredningen lämnas 
öppen till dess att de kan försäkra sig om att klientens samtycke är trovärdigt och att klienten 
tillgodogör sig de frivilliga insatserna. Först då kan en LVM-utredning avslutas.  

Ett antal av socialsekreterarna nämner att det krävs att de har mycket under fötterna som 
bekräftar att klienten uppfyller de kriterier som finns i lagen för att det ska ens ska vara någon 
idé att lämna en ansökan till förvaltningsrätten. Om det inte finns tillräckligt med underlag, så 
som läkarintyg eller rapporter om omhändertagande enligt Lag om omhändertagande av 
Berusade personer (LOB), menar socialsekreterarna att det inte är någon idé att gå vidare med 
ärendet. Att man behöver ha ett starkt underlag i rätten menar dock majoriteten av 
socialsekreterarna är något positivt då det bidrar till en ökad rättsäkerhet för klienten. 
Resonemanget om att en utredning lämnas öppen samt att ansökan hos förvaltningsrätten 
måste vara väl grundad kan vi koppla till Tännsjös (2002) maxim om respekt för individens 
autonomi. Vi tolkar det som att socialsekreterarnas strävan att så långt som möjligt försöka 
komma fram till en lösning som innebär att man inte tar ifrån klientens dess 
själbestämmanderätt går linje med kravet om anti-paternalism i systemet. Vidare visar 
förvaltningsrättens krav på en välgrundad ansökan att systemet lever upp till bestämda normer 
för rättssäkerhet genom att en alltför stor godtycklighet hos socialsekreteraren inte accepteras. 
Detta visar på att socialsekreterarnas beslut om tvångsvård bör ses som legitimt då de genom 
att de uppfyllt dessa delkrav även följt maximen om respekt för individens autonomi. 

5.4. Hur beskriver socialsekreterarna mötet med en klient som är under 
utredning enligt LVM?  

5.4.1. Att tvinga någon till vård 
De flesta av socialsekreterarna berättar att de inte känner eller agerar på något annorlunda sätt 
under en LVM-utredning i jämförelse med övriga ärenden. Dock kan vi se en skillnad i svaren 
längre fram i deras resonemang kring frågan. Då beskriver majoriteten känslorna som att det 
är jobbigt att behöva fatta dessa beslut kring att tvångsvårda en person eller inte samt att 
tankar kring att avgöra hur länge klienten kommer klara sig i livet utan ett omhändertagande 
medför en frustration och ett dilemma, IP 8 skildrar detta;  

Man går och väger, ja, hur illa är det egentligen och medan man bedömer, är det dags 
att göra någonting eller hur… Och man kanske har svårt att få tag i klienten och man 
kanske har svårt att kunna se hur ser han ut och hur mår han? Och få de här bedömt på 
ett rätt sätt… Det är där svårigheten ligger tycker jag… 

Samma intervjuperson menar att när en ansökan om tvångsvård väl är fastställd så blir det 
lättare att arbeta med ärendet. Hon berättar vidare att hon då vet vad som ska göras i det 
praktiska arbetet och ambivalensen som finns i bedömningsstadiet är borta; 

Jag har aldrig gjort ett onödigt LVM, har jag aldrig upplevt själv… För att nä… För att 
jag har ju ett tjänstemannaansvar i mina bedömningar och, det är i förstadiet till att 
man överväger ett tvångsvård, det är där det är knepigt, det är där man behöver ha 
handledning och stöd… 

Utifrån detta kan vi tolka det som att socialsekreterarna i början av en utredning har en låg 
känsla av KASAM. De vet inte riktigt hur situationen kring klienten ser ut, hur denne mår och 
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så vidare (begriplighet i situationen). Även känslan av hanterbarhet är låg då man inte vet vad 
som ska göras eller vad som måste göras och vilka resurser som finns att tillgå är inte heller 
på det klara. Ju längre utredningen fortgår bidrar socialsekreterarnas känsla av meningsfullhet 
att komma framåt i ärendet till att deras KASAM ökar. Detta på grund av att 
socialsekreterarna under utredningens gång genom kartläggning av klientens situation får 
större känsla av begriplighet och hanterbarhet. Vi tolkar det vidare som att hanterbarheten 
ökar främst i de fall då en ansökan väl är fastställd, då socialsekreterarna vet vad som ska 
göras i praktiken och vilka resurser som finns att tillgå i arbetet med klienten. 

En del beskriver det som att man, oavsett ärendets innehåll och problematik, måste mötas som 
människor och att enda skillnaden är att vissa klienter har mindre problem och andra större. 
Strävan är att hitta en gemensam plattform tillsammans med klienten och vidare visar 
socialsekreterarna på en medvetenhet att de, liksom klienterna, är mänskliga och att det därför 
är viktigt att man som professionell i mötet med klienten inte tror att man kan och vet allting. 
De berättar att det kommer att begås fel och misstag ibland och man kommer inte, trots sin 
profession, kunna lösa alla problem i världen. Dock är samtliga överens om att mötet ändå 
präglas av en ökad tydlighet i jämförelse med övriga ärenden, för att klienten ska förstå att det 
är en allvarlig situation och att socialsekreterarna är tvungna att agera enligt lag. IP 6 återger;  

Man är rak och tydlig samtidigt som man, man får inte vara mesig men samtidigt så ska 
man inte vara någon översittare utan man förklarar rakt och tydligt att det är så här det 
ligger till och så här ser lagen ut och så här är vi tvungna att göra… 

En socialsekreterare berättar att det är av yttersta vikt att bemöta klienten med respekt då en 
LVM-utredning ofta upplevs som kränkande, IP 8 beskriver; 

Det här andra, att man förstår folk och att de har en jobbig situation, de mår dåligt 
fysiskt och psyksikt och allt som missbruk medför… Och, försöka att hjälpa till med att 
lösa saker som praktisk kommer att… Släktingar som den vill ha kontakt med och inte 
kan ta själv, eller ja… Det är mycket sådant som man kan underlätta för en klient i alla 
fall… 

Holm (2001) redovisar i sin studie att när klienter är kritiska mot socialarbetaren uppvisar 
totalt 62-85 procent av socialarbetarna ett oprofessionellt och bristande empatiskt 
förhållningssätt gentemot klienterna. Detta kan vi se går emot vad socialsekreterarna i vår 
studie uppger då de berättar om att de har en förståelse för att ett omhändertagande måste 
kännas oerhört kränkande för en individ och att de förstår att klienterna många gånger blir 
arga, rädda och frustrerade. De poängterar att trots att man i dessa lägen blir mer bakåtryggad 
så är det oerhört viktigt att en eventuell rädsla inte får styra en professionell bedömning 
gällande ett omhändertagande. De menar vidare att det är i dessa spända situationer som det 
blir extra viktigt att lyssna på klienten samt att man är noga med att inte ta några förhastade 
beslut, IP 5 berättar; Det är inte en maskin som man följer utan det är en människa, det går 
inte bara att vrida tillbaka och göra om programmet… Så det är ju, det klart… Det är 
jättekänsligt… 

5.4.2. Att besitta stor makt, men ändå inte 
När vi frågade socialsekreterarna vad de hade för tankar och reflektioner gällande 
maktskillnaden som finns i mötet med klienten under en LVM-utredning så skiljer sig deras 
resonemang åt. Några av intervjupersonerna menar att klienterna tror att socialsekreterare har 
mer makt än vad som är fallet. IP 3 beskiver; ”Det är klart, på ett sätt har vi ju det men ändå 
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inte…”. Socialsekreterarna menar vidare att makten på sätt och vis ligger i deras händer, men 
att den slutgiltiga bedömningen ligger hos förvaltningsrätten som har sista ordet i ett beslut 
om ett omhändertagande. Här kan vi se att deras resonemang går i linje med vad Tännsjö 
(2002) menar är kravet om att systemet lever upp till bestämda normer för rättssäkerhet då 
socialsekreterarna beskriver att de upplever detta som något positivt ur en 
rättsäkerhetssynpunkt då deras individuella bedömningar i utredningen blir granskade av 
någon som är opartisk i ärendet.  

Vissa socialsekreterare berättar att de är medvetna om att den makt som finns i samband med 
en LVM-utredning kan innebära en stor kränkning för individen samt en inskränkning i den 
personliga integriteten. Dock kan man se ett annat resonemang från ett par av 
socialsekreterarna gällande maktpositionen då de beskriver att de på grund av stor erfarenhet 
inom yrket inte upplever att det är något problem, IP 3 beskriver; ”Nej jag känner inte att jag 
kränker folk… Jag tror inte de upplever själva att de blir det [……] Jag tror inte att man… 
Om man jobbar i några år då hanterar man inte det här fel…”. Även fast man kan se en 
skillnad i deras resonemang angående maktskillnaden så är det gemensamt för samtliga 
socialsekreterare att de betonar vikten av att förklara vad och varför man gör någonting samt 
att vara hänsynsfull och respektfull i mötet med klienten.  

5.5. Vilka erfarenheter har socialsekreterarna av klienters reaktioner och 
upplevelser under en LVM-utredning? 

5.5.1. Att först bli arg och sedan tacksam 
Samtliga socialsekreterare har erfarenheten att klienter som varit under en LVM-utredning till 
en början blir arga och upprörda men att dessa känslor efter en tid ofta övergår till att känna 
lättnad och tacksamhet. Socialsekreterarna menar att det finns de klienter som är riktigt arga 
men ändå någonstans förstår att det är nödvändigt med ett omhändertagande och där det sker i 
någon form av samförstånd med klienten. De menar att klienterna visar på en insikt i att de 
inte klarar av att tillgodogöra sig frivilliga insatser då de misslyckats med detta alternativ flera 
gånger tidigare. Detta kan tolkas utifrån Antonovsky (1987) att socialsekreterarna menar att 
det finns de klienter som under utredningarna har en relativt hög känsla av begriplighet då de 
ändå förstår varför de blir omhändertagna. Vi tolkar det vidare som att socialsekreterarna 
menar att klienternas känsla av hanterbarhet är låg då de misslyckats att tillgodose sig 
frivilliga insatser flera gånger. Vi kan då vidare tänka oss att socialsekreterarna anser att ett 
omhändertagande är nödvändigt då de upplever att klienternas känsla av meningsfullhet att 
komma ut ur sitt missbruk inte är hög samt att motivationen till en förändring saknas. 
Intervjupersonerna beskriver vidare att det även finns de klienter som vid ett 
omhändertagande inte visar på någon form av förståelse för sitt allvarliga problem och där 
omhändertagandet endast upplevs som kränkande och en ren maktutövning från 
socialsekreterarnas sida, vilket även överensstämmer med klienternas upplevelser i Svenssons 
(2005) studie. En av socialsekreterarna berättar att hon har förståelse för klienterna att de 
upplever sig oerhört kränkta och att det sker en allvarlig inskränkning i deras frihet när de 
själva inte inser faran med sitt missbruk. Hon tror vidare att det främst är starten vid ett 
omhändertagande som kan bli riktigt jobbigt för klienten. Detta på grund av att det ofta är 
poliser som kommer och hämtar klienterna vilket kan upplevas skrämmande, hotfullt och 
kränkande. IP 8 beskriver; De upplever sig bara blivit haffad och instoppad i en polisbil och 
uppkörd till psykiatrin och mår dåligt och… Och sådär… Dock har intervjupersonerna 
erfarenheten och upplevelsen av att den oförståelse som klienterna visar i början av en 
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utredning och ett omhändertagande efter en tid ofta övergår till en förståelse om varför 
socialsekreteraren var tvungen att ingripa, IP 5 berättar om detta;  

Hon var helt galen… Hon skulle stämma mig… Jag var det elakaste som fanns i hela 
hennes värld… Så var det de första två månaderna… Varje gång jag ringde fick jag 
hålla luren långt borta… [……] Men sen när hon kom till insikt själv och när hon blev 
fri från alla tabletter så det blev riktigt bra tillslut… Om jag ser henne på stan brukar 
hon krama om mig och heja… 

Utifrån ett utilitaristiskt synsätt kan vi se att socialsekreterarens handling att omhänderta 
klienten enligt LVM bidrog till de bästa konsekvenserna för alla inblandade. Detta då till 
exempel socialsekreteraren fattade ett beslut som ledde till att dennes klient blev fri från sitt 
missbruk och att klienten fick ett ordnat liv utan att behöva tillgå socialtjänstens resurser. 
Socialsekreterarens handling att omhänderta klienten ledde även till de bästa konsekvenserna 
för klientens anhöriga då de inte längre behöver känna samma oro för klientens missbruk och 
allvarliga situation som medföljer (Tännsjö, 2000). 

5.5.2. Relationens betydelse 
Socialsekreterarna i Johnssons (2006) och Svenssons (2005) studie beskriver att relationen är 
en betydande faktor för hur ärendet utformar sig med klienten. Detta går att relatera till att det 
i vår studie var flera socialsekreterare som nämner att de tror att klienternas förståelse och 
känslor vid en utredning och ett omhändertagande ofta påverkas av hur relationen har sett och 
ser ut mellan de båda. En socialsekreterare beskriver att det oftast inte brukar vara några 
problem att få klienten att förstå varför man väljer att utreda denna person enlig LVM då han 
anser sig ha en väldigt god relation till sina klienter, IP 1 beskriver; ”Känner de mig 
tillräckligt bra så vet de att om jag gör det här så gör jag det för att jag anser att det är 
nödvändigt…”.  Han menar vidare att han kan se att klientens förstålelse och uppträdande ofta 
är relaterat till hur länge de haft en relation som handläggare/klient samt att de klienter som är 
nya inom socialtjänsten ofta kan uppträda mer oförstående och bli arga. Detta är något som 
fler av socialsekreterarna har upplevelse av och berättar att klientens känslor och uppträdande 
ofta är grundat i en osäkerhet om vad som komma skall. IP 2 kan se ett mönster i hur de 
klienter som varit föremål för LVM tidigare kontra de som aldrig befattat sig med lagen 
skiljer sig åt i känslor och uppträdande. Hon har erfarenheten av att klienter som har haft 
många LVM på sig brukar inte bli speciellt skrämda då de vet vad de har att vänta och tar i de 
flesta fall, dock motvilligt, ett omhändertagande med jämnmod. Socialsekreteraren upplever 
ofta att de klienter som är yngre och obekanta med LVM sedan tidigare reagerar på ett desto 
mer oförstående sätt, IP 2 beskriver;  

Den här första reaktionen med de som aldrig har varit med om det förut är ofta det här 
att ”åååuuuuhh LVM, det är fruktansvärt” och såhär förstås [……] Är det här något 
helt nytt kan det låta fruktansvärt hemskt… Och sen säkert höra andra prata och 
såhär… De kan säkert ha väldigt mycket konstiga föreställningar vad det innebär med 
LVM… 

Även här kan vi se en koppling till Antonovkys (1987) KASAM. Vi tolkar det som att 
socialsekreterarna menar att deras erfarenheter av de klienter som är nya inom socialtjänsten 
grundar sig på att klienten känner sig som ett offer i situationen då de uppvisar en låg känsla 
av begriplighet och hanterbarhet. Vi tolkar det vidare som att socialsekreterarna har en 
förståelse för klienternas reaktioner och känslor samt att de förstår varför klienterna 
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protesterar till en LVM-utredning då deras erfarenheter är att dessa klienter inte upplever 
någon meningsfullhet i att vistas på en LVM-institution.  

6. SLUTDISKUSSION  
Syftet med denna studie var att ge kunskap om socialsekreterarens handläggning av 
tvångsvård enligt LVM. Avsikten var att förstå och synliggöra tankar, uppfattningar och 
erfarenheter gällande handläggningen av LVM-ärenden. Vidare var också syftet med studien 
att få kunskap om socialsekreterarnas erfarenheter kring klienternas upplevelser och agerande 
av tvångsvård då det är klienterna som ska vara det centrala i handläggningen. Utifrån vårt 
syfte formulerades följande frågeställningar;  

• Hur upplever socialsekreterarna att arbeta med en tvångslagstiftning som LVM?  

• Vilka faktorer är, enligt socialsekreterarna, de mest betydande för utfallet i en LVM utredning?  

• Hur beskriver socialsekreterarna mötet med en klient som är under utredning enligt LVM?  

• Vilka erfarenheter har socialsekreterarna av klienters reaktioner och upplevelser under en 
LVM-utredning?  

Vi anser att vi genom vårt resultat har kunnat besvara samtliga våra frågeställningar och att vi 
har uppnått syftet med denna undersökning. Utifrån vår första frågeställning upplever 
samtliga socialsekreterare att det i arbetet med en tvångsvårdslagstiftning som LVM både 
finns positiva och negativa aspekter, något som överensstämmer med våra förväntningar på 
resultatet. De övervägande positiva upplevelserna är att man med hjälp av lagen har en 
möjlighet att rädda liv vilket även framkommer i Johnssons (2006) studie. Socialsekreterarna 
är återhållsamma med att tillämpa lagen vilket går i linje med Tännsjös (2002) resonemang 
om att endast tillämpa lagen i undantagsfall när klienten inte förstår allvaret i situationen. Vi 
anser att detta är ett sunt tänkande genom att socialsekreterarna på detta vis ständigt 
respekterar individens autonomi och vidare att socialsekreteraren alltid ger klienten möjlighet 
att välja frivilliga åtgärder innan det gått så långt att det är fråga om liv eller död. Dock menar 
socialsekreterarna på att lagen och dess kriterier skulle kunna vara tydligare för att det ska bli 
enklare att använda sig av tvångsvården. Så som lagen ser ut idag upplevs den, i vissa 
situationer, som svårtolkad och tydligare kriterier skulle enligt de flesta socialsekreterarna 
minska risken för subjektiva bedömningar. Med detta menar socialsekreterarna att om lagen 
och kriterierna var tydligare skulle de kanske kunna använda sig av LVM tidigare i situationer 
än vad de gör idag då några av dem anser att de nästan väntar för länge innan de griper in på 
grund av att situationen har blivit så allvarlig. En mer tydlig lag skulle enligt KASAM öka 
socialsekreterarnas känsla av hanterbarhet (Antonovsky, 1987). Vi har förståelse för 
socialsekreterarnas resonemang men kan utifrån detta ställa oss frågan hur det skulle fungera i 
praktiken om lagen och dess kriterier blir allt för specifika och att utrymmet för subjektiva 
bedömningar inte skulle finnas? Vi tror att detta skulle leda till att det finns risk att man som 
socialsekreterare skulle stödja sig för mycket mot vad lagen säger och att man i mindre 
utsträckning kommer att göra de individuella bedömningar av klienten som krävs för att 
kunna tillgodose den enskilde klientens behov. Flera socialsekreterare anser att samarbetet 
med andra professioner under en LVM-utredning brister. De upplever känslan av att inte ha 
tillräckligt med resurser för att kunna hjälpa klienten till ett liv som inte medför någon skada 
för denne. En slutsats vi kan dra av detta är att socialsekreterarnas känsla av hanterbarhet 
skulle öka om det skulle finnas en högre grad av resurser, i form av exempelvis ett bättre 
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samarbete med psykiatrin, att tillmötesgå under en LVM-utredning. Ytterligare en slutsats vi 
kan dra utifrån vår första frågeställning är att socialsekreterarna, trots sin restriktiva 
inställning till att använda tvång, upplever lagen som nödvändig då de med hjälp av denna har 
chans att rädda liv på de klienter som inte förstår sitt eget bästa. Socialsekreterarna skulle 
även vid en mer tydlig lagstiftning kunna använda sig av lagen i större utsträckning och i ett 
tidigare skede.  

Gällande vår andra frågeställning upplever socialsekreterarna i vår studie, liksom 
socialsekreterarna i Svenssons (2005) studie, att den mest betydande faktorn för utfallet i en 
utredning är om kriterierna i lagen är uppfyllda eller ej. Detta är något som vi anser går i linje 
med Tännsjös (2002) resonemang om att systemet ska leva upp till bestämda normer för 
rättssäkerhet. Vi anser utifrån en rättssäkerhetssynpunkt att det är bra att det är lagen som 
ligger till grund för ett omhändertagande enligt LVM, dock kan vi fråga oss hur rättssäkert det 
blir för klienten när lagen upplevs som otydlig och svårtolkad av socialsekreterarna? Vi menar 
att det vid dessa tillfällen blir socialsekreterarnas subjektiva bedömningar som trots allt får 
stor betydelse vilket gör att rättssäkerheten kan ifrågasättas. Detta kan dock invändas med att 
socialsekreterarna menar att det vid en ansökan till förvaltningsrätten krävs ett starkt underlag 
som påvisar klientens allvarliga situation för att ett omhändertagande ska kunna gå igenom. 
En annan starkt betydande faktor för utfallet i en LVM-utredning är enligt socialsekreterarna 
klientens motivation till frivillig behandling. Då klienten är motiverad och har en vilja att gå 
in i frivillig behandling ska detta ses som en faktor för att inte ansöka om LVM och vice 
versa. Utifrån vårt resultat som vi fått fram genom vår studie anser vi att avgörandet om en 
klients samtycke är genuint eller ej skapar ett stort dilemma för socialsekreteraren. Detta på 
grund av att denne riskerar att gå emot ett samtycke om att gå in i frivillig behandling som 
från klienten kan vara äkta. Vad är det som säger att klientens samtycke, trots tidigare 
misslyckade försök till frivilliga behandlingar, inte är genuint just denna gång? Här tror vi, 
precis som en del av socialsekreterarna nämnde och som även tidigare forskning (Svensson, 
2005; Johnsson, 2006) påvisar, att detta beslut måste grunda sig på hur relationen med 
klienten har sett ut. Detta på grund av att vi anser att ju längre en relation har pågått, desto 
lättare blir det för socialsekreteraren att kunna avläsa sin klient. Vi tror även att relationen 
kommer påverka i vilken grad socialsekreteraren vågar tro på sin klients samtycke till frivillig 
vård och därmed kommer det bli avgörande i vilken utsträckning socialsekreteraren kommer 
att kunna följa maximen om respekt för klientens autonomi (Tännsjö, 2002). En slutsats vi 
kan dra utifrån vår andra frågeställning är att det är lagen, tillsammans med ett starkt underlag 
som kan bekräfta klientens allvarliga situation, som kommer vara de mest betydande 
faktorerna för utfallet i en utredning. Dock är det inte helt okomplicerat då även relationen 
mellan socialsekreterare och klient kommer att avgöra bedömningen av genuiniteten i 
klientens samtycke till frivillig vård. Denna subjektiva bedömning är vidare något som kan 
komma att avgöra graden av rättssäkerheten i systemet. 

Angående vår tredje frågeställning betonar samtliga socialsekreterare vikten av att man i 
mötet med en klient under en LVM-utredning behöver vara informativ om vad man gör och 
varför. De betonar även vikten av att visa hänsyn samt vara respektfull och lyhörd. Att som 
socialsekreterare främja samarbetet med klienten är även något som framgår i de etiska 
riktlinjerna för tvångsvård (LVM, 1988:870). Majoriteten av socialsekreterarna uppger att 
mötena med en klient som är under utredning upplevs som besvärliga dels på grund av att det 
finns en ovisshet kring klientens situation, dels på grund av att de är medvetna om att det blir 
en form av kränkning för klienten. Socialsekreterarens KASAM är i början av en utredning 
låg men tack vare socialsekreterarens höga känsla av meningsfullhet och dennes motivation 
till att komma framåt i ärendet så ökas känslan av hanterbarhet och begriplighet i takt med 
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utredningens gång (Antonovsky, 1987). Vi anser att detta är något som visar på att det är av 
stor betydelse att socialsekreteraren under en utredning är driven och ser eventuella hinder i 
ärendet som utmaningar istället för motgångar. Detta är något som vi anser är av betydelse för 
att socialsekreteraren ska kunna göra en så bra och komplett utredning som möjligt gällande 
klientens situation. Samtliga socialsekreterare visar en medvetenhet om att det är en enorm 
maktskillnad mellan den professionelle och klienten och att det därmed blir viktigt hur man 
hanterar dessa situationer för att undvika att situationen präglas av maktmissbruk. Vi anser att 
socialsekreterarnas medvetenhet om maktskillnaden är av stor betydelse för att inte riskera att 
gå ifrån Tännsjös (2002) maxim om respekt för klientens autonomi. Att vara medveten om 
maktskillnaden i mötet med klienten och att arbeta på ett sätt som gör denna maktskillnad 
mindre påtaglig är något som vi anser leder till att konsekvenserna av socialsekreterarens 
handlande blir de bästa för alla inblandade vilket går i linje med utilitarismen (Tännsjö, 2000). 
En slutsats vi kan dra utifrån vår tredje frågeställning är att det är av stor vikt att 
socialsekreterarna är medvetna om den maktskillnad som finns i mötet med klienten för att 
konsekvenserna ska bli de bästa, inte bara för klienten, utan för alla inblandade. Detta är något 
som vi anser att socialsekreterarna är medvetna om och att de försöker främja ett bra 
samarbete med klienten genom att vara informativ, hänsynsfull, respektfull och lyhörd i mötet 
med denna.  

På vår fjärde och sista frågeställning gällande socialsekreterarnas erfarenheter av klienters 
reaktioner och upplevelser under en LVM-utredning blev svaren dels att socialsekreterarna 
har erfarenheter där de upplever att klienterna har en relativt hög känsla av begriplighet då de 
förstår sin situation och varför de är tvungna att bli utredda. Dock upplever de att klienternas 
känsla av hanterbarhet och meningsfullhet är låg då de inte har förmågan att lyckas med 
frivillig behandling och att de inte heller är motiverade till att förändra sin situation. 
Socialsekreterarna har även erfarenheter där de mött klienter som under utredning visar en 
genomgående låg känsla av KASAM och där klienterna endast ser utredningen som 
meningslös och kränkande (Antonovsky, 1987). Dessa klienter uppfattas av socialsekreterarna 
i vår studie som arga, upprörda och oförstående. Socialsekreterarna menar vidare att de starka 
negativa känslorna relativt snabbt övergår till en lättnad och tacksamhet hos klienterna då de 
ofta, efter en drogfri/nykter tid på LVM-hem, har en förståelse för varför de blev 
omhändertagna och visar på en tacksamhet över att deras liv blivit räddat. Socialsekreterarna 
berättar även att relationen mellan de själva och klienterna har betydelse för hur klienternas 
reaktioner kommer att se ut under en utredning enligt LVM. Om de funnits en långvarig 
relation mellan dessa har socialsekreterarna erfarenheten av att klienterna inte blir allt för 
upprörda då klienterna ofta förstår varför socialsekreteraren är tvungen att fatta vissa beslut. 
När det gäller klienter som är nya inom socialtjänsten kan socialsekreterarna däremot se ett 
mönster av rädda och upprörda klienter som agerar desto mer oförstående vid en LVM-
utredning. Utifrån vår sista frågeställning kan vi dra slutsatsen att det finns två övergripande 
typer av reaktioner från klienterna. Trots att de har olika grad av förståelse för varför 
utredningen behöver ske så visar samtliga klienter i slutändan på en tacksamhet över den 
räddning av deras liv som ett omhändertagande i många fall inneburit. Vi kan även dra 
slutsatsen att relationens art mellan socialsekreterare och klient har en betydelse för vilka 
reaktioner som socialsekreteraren kommer att mötas från klienten vid en utredning av LVM.  

6.1. Diskussion kring val av teorier och tidigare forskning  
Gällande vårt val av teorier anser vi att dessa har varit mycket relevanta för att kunna tolka 
och analysera vårt resultat. Vi upplever även att dessa har bidragit till den fördjupade kunskap 
och förståelse vi sökt för ämnet vi valt att studera. Vi upplever att vi på ett relativt enkelt sätt 
har kunnat se kopplingar till valda teorier och utifrån dessa kunnat analysera resultatet. 
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Tännsjös utgångspunkt från utilitarismen (2000; 2002) handlar om hur man ska veta att en 
handling man väljer att utföra kan ses som legitim och etisk försvarbar. Detta är något som vi 
anser att socialsekreterarna i vår studie tänker och reflekterar mycket kring och att veta vad 
som är rätt och fel är i många fall ett stort dilemma. Teorin har hjälpt oss att få kunskap om 
hur socialsekreterarna väger mellan de olika alternativen som en LVM-utredning innebär. 
Gällande Antonovskys (1987) salutogena teori och KASAM kan vi se en tydlig koppling 
mellan dess tre delbegrepp relaterat till vårt resultat och vi anser att vårt val av teori har hjälpt 
oss att få en fördjupad förståelse och kunskap gällande socialsekreterarnas handläggning av 
LVM-ärenden.   

Vi har kunnat urskilja tydliga kopplingar och likheter till den tidigare forskning som vi 
presenterat på området, vilket även bidragit till en förhöjd reliabilitet i vår studie. Dock har vi 
utifrån resultatet i vår egen undersökning även kunnat se att det finns skillnader i jämförelse 
med tidigare studier och att den del av vår förförståelse som grundades utifrån dessa studier 
inte helt gick i linje med det resultat som vår egen undersökning visar. Vår förförståelse 
innehöll dock en tämligen negativ bild av handläggning av LVM-ärenden. Förförståelsen 
innehöll bland annat att ekonomin i verksamheten var en starkt styrande faktor för hur ofta 
man valde att omhänderta en klient. Detta är något vi varit väldigt kritiska mot då vi anser att 
ekonomin inte ska få vara den avgörande faktorn i en LVM-utredning. Detta visade sig inte 
överensstämma med resultatet i vår egen undersökning, vilken är den del av resultatet som vi 
anser vara den mest intressanta, då inte en enda av socialsekreterarna i vår studie nämnde 
ekonomin som en styrande faktor.  

Den tidigare forskningen bidrog även till att vår förförståelse gällande socialsekreterarnas 
maktutövning präglades av negativa tankar. Svensson (2005) visar genom sin studie att beslut 
om LVM tagits utifrån en känsla av trötthet på attityden hos missbrukaren istället för att tänka 
på missbrukarens bästa. Vidare har besluten ofta tagits utan etiska överväganden och syftar 
ibland endast till att visa deras överordnade position. Detta anser vi är något som tyder på att 
socialsekreterarna frångår de etiska riktlinjerna, de har inte ett professionellt förhållningssätt 
mot klienten och deras beslut är inte heller lagenligt. Vidare visar Holms (2001) studie på att 
det finns en skillnad i professionellt bemötande beroende på utbildningsnivå. Detta är inte 
något som vi kunnat reflektera något närmre över i relation till resultatet i vår studie då 
samtliga socialsekreterare hade likvärdig utbildning. Inte heller har vi kunnat se att vår studies 
resultat överensstämmer med socialsekreterarnas resonemang i Svenssons (2005) studie. 
Resultatet i vår studie visar på en medvetenhet från socialsekreterarna om att maktskillnaden 
som finns i mötet med klienten måste tänkas kring och reflekteras ordenligt över för att deras 
insatser skall kunna ses som legitima och etiskt försvarbara.  

Vidare anser vi att vi genom vår undersökning har fyllt en lucka i den tidigare forskning som 
finns på området då vi genom vår studie har kunnat ge kunskap om socialsekreterarnas 
subjektiva tankar och uppfattningar om att arbeta med tvångslagstiftningen LVM. Detta är 
något som vi, trots mycket sökande, endast funnit ett fåtal tidigare studier kring. Vi anser även 
att vi genom denna undersökning fått en fördjupad och värdefull kunskap i relation till vår 
utbildnings inriktning då chansen är stor att vi i vårt framtida arbete kommer att komma i 
kontakt med LVM.  

6.2. Metoddiskussion  
Vi har genom vårt val av kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer lyckats få fram ett 
intressant och innehållsrikt material utifrån socialsekreterarnas tankar, uppfattningar och 
erfarenheter gällande handläggningen av LVM-ärenden. 
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Något som vi upplever har bidragit med något positivt till vår studie är de kriterier som 
socialsekreterarna skulle ha uppfyllt för att passa in i vårt urval. Detta tror vi har varit en stark 
faktor till det intressanta och innehållsrika material som vi fick via våra intervjuer. Något som 
vi dock skulle ha valt att göra annorlunda i studien gällande vårt urval är att inte vara så ivriga 
i att ta kontakt med dessa. Vår ivrighet resulterade i att vi gav förfrågningar till fler personer 
än vad vi hade behövt då vi fick fler intresserade än beräknat. Detta resulterade i att vi var 
tvungna att tacka nej till en socialsekreterare på grund av tidsbrist vilket inte alls kändes bra. 
Om tiden till fler intervjuer funnits skulle detta bidra till en ökad reliabilitet och validitet i 
studien, men då det är fråga om endast en intervju anser vi att det inte påverkat studiens 
resultat på ett avgörande sätt.  

Vi upplever att genomförandet av intervjuerna med socialsekreterarna har fungerat bra. Vår 
intervjuguide var det instrument som gav det största stödet under intervjuerna. Vi kände att vi 
med hjälp av detta instrument hela tiden kunde hålla fokus på det som var av relevans för vår 
studies syfte och frågeställningar. Vi upplever även att socialsekreterarna tolkat frågorna så 
som vi hade för avsikt vilket har bidragit till en förhöjd validitet och reliabilitet. Vi är 
medvetna om att vi kan ha missat viktiga aspekter i våra intervjuer eller i vissa fall misstolkat 
intervjupersonernas uttalande felaktigt. Detta är något som vi under arbetes gång tänkt och 
reflekterat mycket kring för att nå så hög validitet och reliabilitet som möjligt i vår 
tidsbegränsade studie.  

Andra kritiska tankar som vi har mot vår undersökning är att det finns en risk att vi framställer 
arbetet med tvångslagstiftningen LVM som övergripande positiv. Det finns en risk att det som 
skulle kunna ses som de negativa aspekterna i socialsekreterarnas resonemang inte är 
tillräckligt återgivna. Detta tror vi kan bero på att vi som forskare vid intervjutillfällena 
upplevt att samtliga socialsekreterare har en relativt positiv inställning till lagstiftningen. Vi 
anser att denna reflektion är viktig att göra då tidigare studier på området präglas av en mer 
negativ bild. Vi menar vidare att det finns en risk att forskarens subjektiva tolkning av 
intervjupersonernas svar kan spegla framställningen av resultatet. Vi har varit medvetna om 
detta och lagt stor vikt vid att försöka framställa vårt resultat så objektivt som möjligt.  

6.3. Vidare forskning på området  
Avslutningsvis vill vi presentera våra tankar angående vad som skulle vara intressant att 
studera vidare inom ämnet. Då flera socialsekretare upplevde att samarbetet med övriga 
professioner, så som till exempel psykiatrin och sjukvården, under handläggningen av LVM-
ärenden inte fungerar optimalt anser vi att detta är ett potentiellt område att utforska. Våra 
tankar är vidare att man behöver få kunskap om hur de övriga professionerna som blir 
inblandade under en utredning upplever samarbetet för att på det sättet kunna se vart i 
samarbetet det brister. När man fått den kunskapen anser vi att man därifrån kan fundera över 
åtgärder som skulle kunna bidra till ett förbättrat samarbete mellan verksamheterna.  

Majoriteten av socialsekreterarna i vår studie ansåg att vårdtiden som följer med ett 
omhändertagande, upp till sex mån, pågår under för lång tid och att denna av flera skäl skulle 
kunna förkortas. Med detta som grund anser vi att det skulle vara intressant att genomföra en 
utvärdering där en klientgrupp har en vårdtid enligt LVM under en kortare tid och där den 
andra gruppen vårdas som nuvarande lagstiftning anger. Utifrån detta anser vi att en 
utvärdering gällande vårdtidens effekt skulle kunna utredas och ligga till grund för en 
förbättrad tvångslagstiftning för samtliga inblandade. 
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BILAGOR 

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter på Socionomprogram med inriktning mot missbruk, ohälsa och 
rehabilitering vid Mälardalens högskola och som självständigt examensarbete (c-uppsats) 
termin 6 ska vi göra en undersökning om ärendehandläggningen vid LVM. Vi är intresserade 
att utifrån socialsekreterarens perspektiv få kunskap om och synliggöra deras tankar, 
uppfattningar och erfarenheter gällande detta. 

Om detta ämne vill vi göra en intervju med socialsekreterare hos er som ärendehandlägger 
LVM. Intervjun beräknas ta ungefär 30-40 minuter och den är planerad i enlighet med 
forskningsetiska regler. 

Era kunskaper och erfarenheter är mycket värdefulla för oss och därför vill vi komma kontakt 
med er för att bestämma en tid för intervjun. 

Vi är tacksamma för svar senast den …2010. 

 
Tack på förhand 

Vänliga hälsningar 

 
Emelie Johansson (mail och telefonnummer) 
Jenny Svantesson (mail och telefonnummer) 
 
Handledare: Mia Körlof (mail) 
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Intervjuguide 

Tema 1: Yrkesbakgrund 

− Utbildning 
− Arbetslivserfarenhet (inom socialt arbete) 
− Tid inom verksamheten 
− Erfarenhet inom arbete med missbruk  
− Hur länge har du arbetat med LVM-ärendehandläggning? 
− Hur många LVM-utredningar uppskattar du att du själv gör under ett år respektive hur 

många LVM-utredningar verksamheten gör under ett år. 
− Att arbeta med LVM-ärendehandläggning innebär att man möter tunga missbrukare 

som ofta är omotiverade till förändring. Berätta varför du har valt att arbeta med dessa 
människor.  

Tema 2: Om att arbeta med LVM  

− Att ta ett beslut om LVM innebär att man frångår SoL 1:1. Vad har du för tankar kring 
detta 

− Vad anser du att det finns för för- och nackdelar med:  
o tvångslagstiftningen LVM i sig 
o att arbeta med en tvångsvårdslagstiftning som LVM 

− Berätta om dina erfarenheter och uppfattningar om verksamhetens stöttning i form av 
t.ex. handledning och samråd med kollegor vid LVM-ärendehandläggning 

Tema 3: Om klienter och LVM-ärendehandläggning 

− Hur anser du att processen vid LVM-ärendehandläggning bör se ut för att minska 
risken för kränkning samt för att öka klienternas förståelse 

− Berätta om dina erfarenheter och uppfattningar kring klienternas uppträdande vid 
LVM-utredningen 

− Beskriv dina ”typiska känslor” vid ett möte med en klient under en LVM-utredning 
− Beskriv ditt ”typiska agerande” vid ett möte med en klient som är under LVM-

utredning 
− Myndighetsutövning i sig innebär att man som professionell besitter en stor makt i 

förhållande till klienten och i arbete med en tvångsvårdslagstiftning som t.ex. LVM 
blir maktskillnaden ännu mer påtaglig. Berätta om hur du reflekterar och hanterar 
denna maktskillnad i mötet med klienten 

Tema 4: Om betydande faktorer för utfallet vid en LVM-utredning 
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− Berätta om vilka faktorer som du upplever är betydande för att LVM-utredning ska 
leda till en ansökan om LVM-vård. (T.ex. lag, resurser klientens 
bakgrund/situation) 

− Berätta om vilka faktorer som du upplever är av betydelse för att en LVM-
utredning inte leder till en ansökan om LVM-vård. (T.ex. lag, resurser klientens 
bakgrund/situation) 

Det går bra att kontakta oss efter avslutad intervju om det finns något att tillägga.  

Tack för din medverkan, den är oerhört värdefull för oss! 

/Emelie och Jenny 
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