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Sammanfattning 

Missbrukande individer som inte vill genomgå vård och behandling kan bli föremål för en 

tvångsinsats enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, kallad LVM. Frivilliga insatser 

är alltid huvudregeln vid behandling och av den anledningen är tvångsvård tänkt som en 

sistahandsåtgärd. Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt från socialsekreterare, 

behandlare och klienter utreda upplevelsen av tvångsvård för vuxna med missbruk, under och efter 

pågående vårdinsats. Vidare är syftet att undersöka i vilken utsträckning frihet och makt påverkar 

vårdinsatsen vid LVM.  Tvångsvård brukar berättigas med normen att individen inte ska få förstöra 

sitt eget liv, då den enskilde berövas sin frihet och självbestämmanderätt, vilket utgör ett konkret 

intrång på den personliga integriteten. Behandlarna menar att det alltid är viktigt att tänka på respekt, 

omtanke och tydlighet gentemot klienterna.  Klienterna hävdar att kontaktpersonen har en avgörande 

betydelse för hur de upplever och hanterar det kränkande med att vara tvångsomhändertagen. 

Samtliga anställda respondenter och majoriteten av de intagna uppger att de anser LVM vara en viktig 

och livsräddande insats, då vården innebär en nödvändig paus för individen från missbruket. Att 

denna uppfattning återkommer visar på att LVM trots allt innehar en betydande funktion. 
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Abstract 

Alcohol and drug addicts who do not wish to undergo treatment can be forced  by law called LVM. 

The purpose of this essay is to examine compulsory treatment based on social workers, therapists and 

clients experience. Furthermore, the aim is to examine to what extent freedom and power affect the 

care effort at LVM. Compulsory treatment is usually justified by the norm that the individual should 

not be allowed to destroy his own life, although the individual is deprived of his liberty and the right 

to self-determination. The therapists believe that it is always important to think of respect, care and 

clarity in relation to the clients. Clients claim that the contact person has a crucial impact on how they 

perceive and deal with the violation of the compulsory care. All employees respondents and the 

majority of the inmates say they believe LVM to be an important and life-saving effort, because it is 

a necessary break for the individual from the abuse. That this idea recurs show that LVM is 

nevertheless holds a significant feature. This shows that the LVM holds a significant feature for the 

care of addicts. 
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1. Inledning 
Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, är en tvångslag som kompletterar socialtjänstlagen. 

En enskild individ med missbruk som inte frivilligt vill ta emot vård och genomgå behandling kan bli 

tilldelad tvångsvård om lagens utgångspunkter är uppfyllda. För att en missbrukande vuxen ska kunna 

bli omhändertagen måste dennes läkare, socialsekreterare eller anhöriga göra en LVM-anmälan till 

Socialtjänsten. Utifrån detta genomförs en utredning och om den visar att vederbörande är i behov av 

vård skickar Socialtjänsten en begäran om tvångsvård till Förvaltningsrätten som sedan fattar ett 

beslut. LVM möjliggör därigenom sluten tvångsvård av vuxna missbrukare och ska beslutas om 

någon, som resultat av ett kontinuerligt missbruk, behöver vård och hjälp för att få distans till sitt 

missbruk om vårdbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt. En förutsättning för denna vårdinsats är 

att individen utsätter närstående eller sin egen fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig risk och kan 

befaras skada sig själv eller andra. Genom nödvändiga insatser ska tvångsvården motivera 

vederbörande så att denne frivilligt vill genomföra vidare behandling och vara mottaglig för hjälp i 

kampen mot missbruket. Enligt LVM ska den intagne så snart som möjligt få vistas utanför LVM-

hemmet för vård i annan form. Vårdtiden får högst pågå under sex månader i taget och ska så snart 

som möjligt övergå till öppnare former när syftet med tillsynen har uppnåtts. Enligt LVM ska 

Socialnämnden arbeta aktivt för att ordna en bostad, arbete eller utbildning åt den enskilde efter 

tvångsvården, samt se till att denne får stöd eller behandling för sitt missbruk (SOU 2011:35).   

Tvång ses som en slutlig räddning för den enskilde individen, när övriga förfaringssätt och hjälpmedel 

inte anses fungera för att få missbrukaren att genomgå behandling. Dessa människor är i regel inte i 

sina sinnens fulla bruk och kan därmed inte själva ta ställning till hur vårdinsatsen skall utformas. 

Genom detta kan tvångsvård ifrågasättas, då vederbörande inte är i stånd att ta egna livsavgörande 

beslut. Istället ser vissa individer detta tvång som ett sätt att utöva makt och kontroll gentemot 

missbrukande personer. För dessa kan insatsen upplevas som ett frihetsberövande istället för vård och 

hjälp som missbrukaren bör vara nöjd och tacksam över. Även om vården kan antas ges med en god 

avsikt så kan det från den enskildes synvinkel uppfattas som ett intrång i dennes privatliv (Ecer & 

Haglund, 2013, s.13). Detta kan inverka på hur mottaglig den enskilde är för den vårdinsats som ges, 

när den sker mot individens vilja. Problematiken är en följd av tvångsvårdens dubbla funktion av stöd 

och kontroll, då svårigheten ligger i att erbjuda fungerande hjälp samtidigt som en viss övervakning 

och makt utövas. Klienterna är inte sällan ambivalenta i sina känslor och åsikter om den tvångsvård 

de tilldelats. De känner i regel en förbittring eller hopplöshet inför det kränkande i maktutövandet 

som sker, samtidigt som känslor av lättnad och tacksamhet finns inför att ha stoppats i sitt 

självskadliga beteende och möjligheten till vård, behandling samt ett hem har givits (Billquist & 

Skårner, 2009, s.17). 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt från socialsekreterare, behandlare och klienter 

utreda upplevelsen av tvångsvård för vuxna med missbruk, under och efter pågående vårdinsats. 

Vidare är syftet att undersöka i vilken utsträckning frihet och makt påverkar vårdinsatsen vid LVM. 

Utifrån detta kommer följande frågeställning behandlas: 

 

- Hur tolkas och tillämpas LVM-lagstiftningens syfte i praktiken? 

- Hur upplever de olika aktörerna tvångsvård genom LVM under tiden och efter avslutad 

behandling? 

- Hur hanteras självbestämmanderätten i relation till makt och frihetsberövandet i tillämpning 

av LVM-lagen? 

- Är tvångsvård en legitim insats? 

 

1.2 Avgränsning 
Uppsatsen har avgränsat sig till  LVM och valt att utesluta övriga tvångslagar som exempelvis LVU 

eller LPT, då det inte funnits utrymme att ta samtliga i beaktande. Missbruksproblematiken är  

omdebatterad och därför valdes LVM utifrån uppsatsens syfte om upplevelser av tvångsvård. Vidare 

har arbetet avgränsats till de olika aktörernas upplevelser samt att förklara målet med tvångsvård,  

istället för att fokusera på tvångsvårdens resultat. Antalet intervjuer med olika aktörer har avgränsats 

utifrån tidsaspekten. 

 
1.3 Disposition 
I uppsatsen följer ett bakgrundskapitel baserad på tidigare forskning och vetenskapliga artiklar, där 

missbruk och beroende samt vård beskrivs. Utöver detta redogörs här Sveriges missbrukarvård, 

missbrukarvårdens deltagare och motivations- och förändringsprocessen. Vidare följer ett kapitel där 

tvångsvård skildras, vilket sedan följs av ett teorikapitel där makt och disciplinering behandlas. 

Samtliga ovan nämnda avsnitt ligger till grund för förståelse av uppsatsens empiriska matieral. 

Därefter följer ett metodavsnitt som beskriver arbetet under uppsatsens gång. Uppsatsens resultat 

redovisas sedan utifrån teman, baserade på arbetets syfte och frågeställningar. Ett analyskapitel följer 

där resonemang presenteras i relation till uppsatsens teori och resultat. Efter analysen följer slutligen 

ett diskussionskapitel, där resultaten sätts in i ett vidare perspektiv och slutsatser dras. 

 

 

 



3 
 

2. Missbruk, beroende och vård 
Bruk, missbruk eller beroende av alkohol och droger är tre begrepp med olika innebörd. Bruk av en 

drog betyder konsumtion utan att konsumenten är beroende eller skadar sig själv eller sin omgivning 

genom användandet. Det är i regel svårt att avgöra när detta bruk övergår till missbruk eller beroende. 

Missbruk definieras av ett okontrollerat användande där bruket har en negativ inverkan på individen 

eller dess omgivning. Individer som konsumerar, missbrukar och utvecklar beroende av alkohol eller 

narkotika benämns vanligen för missbrukare oberoende mängd, då narkotika är kriminaliserat. För 

att en person ska diagnostiseras som missbrukare skall minst ett av följande krav vara uppfyllda inom 

en och samma period på tolv månader: 

 

– "den enskilde fortsätter bruka trots negativa konsekvenser i omgivningen, exempelvis förlust av arbete 

– droganvändning förekommer i situationer som kan innebär fara för individen eller andra, exempelvis vid 

bilkörning 

– individen får på grund av droger problem med rättvisan och lagar 

– användandet fortsätter trots återkommande problem i sociala relationer" (Drugsmart, 2011) 

 

Missbrukande personer använder i regel inte droger kontinuerligt då individen fortfarande har en viss 

kontroll över sitt bruk, men en längre tids överkonsumtion bidrar till ett okontrollerad beteende som 

i regel resulterar i ett beroende. Ett utvecklat beroende medför att den enskilde förlorat kontrollen 

över sitt användande och en påtaglig identitetsförändring kan ses, då substansen påverkar hjärnan. 

Att bryta ett beroende anses betydligt svårare än vid ett missbruk, då ett beroendetillstånd innebär att 

användandet utgör en stor del av personens vardag och konsumtionen är mer tvångsmässig. 

Världshälsoorganisationen har utvecklat ett system vid diagnostisering av beroende, kallat ICD-10. 

För att en enskild individ ska diagnostieras som beroende ska denne, enligt detta system, uppvisa 

minst tre av följande kriterier under en period på tolv månader: 

 

– "starkt sug att konsumera, en känsla av att vara tvungen att konsumera 

– svårigheter att kontrollera konsumtionen 

– ökad tolerans av de substanser som brukas 

– abstinenssymptom, exempelvis skakningar 

– minskar intresse och försumning av annat på grund av konsumtionen 

– ägnat mycket tid till att få droger och konsumera dem, samt återhämta sig därefter 

– en fortsatt konsumtion trots fysiska eller psykiska skador" (Drogupplysningen, 2012) 

 

2.1 Sveriges missbrukarvård 
Vid behandling av missbruk och beroende används systematiska och teoretiskt grundade metoder som 

ska uppfylla fyra kriterier. Insatsen ska stödjas av forskning enligt evidenskriteriet, med avsikten att 



4 
 

individen ska komma ifrån och inte återfalla i sitt beroende eller missbruk utifrån intentionskriteriet. 

Vidare ska de som utövar behandlingen inneha lämplig kompetens, med stöd av kompetenskriteritet, 

och verksamheten ska vara anpassad för behandlande och terapeutiska sysslor i enlighet med 

kontextkriteriet (SOU 2011:35, s.697). Samtliga sociala institutioner och yrken som hanterar och 

reagerar på hälsa, olycka eller sociala svårigheter är involverade i missbruksproblematik. Varje enskilt 

yrke tenderar att hantera en viss grupp, där sjukhus behandlar sjukdomsfall, psykiatrin mental hälsa, 

rättsväsendet handskas med kriminalitet och välfärdsarbete hanterar funktionshinder eller misär. 

Alkohol- eller drogrelaterad problematik har en benägenhet att falla in i flera av dessa områden med 

delad behörighet, vilket innebär att det inte är självklart vilket institutionellt system som bör tilldelas 

ett specifikt fall (Room, 2005, s.146). Den svenska missbrukarvårdens huvudsakliga syfte är att 

rehabilitera dess klienter och ge dem ett varaktigt alkohol- och drogfritt liv. Klienternas 

livsproblematik är omfattande som, förutom missbruk och beroende, i regel utgörs av psykisk eller 

fysisk ohälsa, kriminalitet, arbetslöshet och hemlöshet, skadligt nätverk samt allmän social 

utslagning. Missbrukarnas svårigheter är personliga och insatserna anpassas därav efter individens 

egna önskemål och förutsättningar. Denna vård skall inte innebära mer tvång än situationen och lagen 

kräver, men avsikten med den insatta hjälpen kan berättiga potentiella kränkningar av individens 

integritet (Ekendahl, 2011, s.308-310). Att genomföra en förändring av individens livsstil är ytterst 

komplext, då en mängd faktorer utöver medverkan i någon form av vårdinsats påverkar utgången. 

Dessa sammanfattas under begrepet återhämtningskapital och kan bestå av individens sociala 

relationer, ekonomiska förhållanden, livskvalitet, framtidsutsikter och dagsaktiviteter. Utifrån detta 

ses positiva resultat och en förändring av den enskildes kapital som mindre beroende av terapeutiska 

tekniker och mer avhängiga av kontextuella förhållanden, till exempel individens motivation, 

självförtroende, förväntningar och samarbetsförmåga. Trots denna kunskap tenderar en stor grupp av 

klienterna att gå in och ut ur vårdsystemet utan att uppleva den önskvärda förändringen av deras 

livssituation, något som kan förklaras genom att socialtjänstens arbete med omotiverade och svårt 

missbrukande klienter främst består av livsuppehållande åtgärder. Dessa missbrukare blir snarare 

hanterade istället för rehabiliterade av systemet, då de tenderar att sakna det återhämtningskapital 

som erfordras för att ta del av den hjälp som erbjuds. Tvångsvård kan ses som samhällets sista utväg 

för att försöka lösa särkskilt grava missbrukares problem (Ekendahl, 2011, s.297-299) då målet med 

en genomförd behandling är att minska individens missbruk. Dessa former av vårdinsatser ska 

inkludera och behandla ett brett spektrum av människor och deras problematik. Resultat visar dock 

på ett system som upprepade gånger behandlar samma institutionaliserade människor, vilket kan 

förklaras med att behandlingsinsatser för kroniska missbrukare snarare fungerar som tillfällig 

lindring, skydd och vila än som livsförändring (Room & Storbjörk, 2008, s.76-80). 
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Förändring är det verkliga idealet för behandling, då meningen med arbetet är att reformera en 

livssituation som är ohållbar. Så länge som behandlingen medför att individen förändras  till att bli 

mindre självdestruktiv genom att tänka och handla annorlunda, kan behandlingen bestå av i princip 

vilka insatser som helst. Individen kan genom socialtjänstens försorg få tillgång till de förhållanden 

och verktyg som anses kunna bidra till önskad förändring. Den hjälp som erbjuds fungerar på olika 

sätt beroende på vilken individ och vilket missbruk som behandlas. För många klienter är återfall 

något som sker regelbundet och då påbörjas behandlingen på nytt, dessa missbrukare har ofta blivit 

föremål för LVM då de befinner sig så pass djupt inne i missbruket. Målsättningen med den tilldelade 

behandlingen i dessa fall är att finna ett sätt för dem att få distans och bli omhändertagna, så att de 

förhoppningsvis inte faller lika djupt tillbaka.  Behandlingen i sig tvingar missbrukaren till att avstå 

alkohol och droger men inte till att vilja göra det, vilket i vissa fall gör syftet med institutionsvistelsen 

svårt att uppfylla. Behandlingsinsatsen kan endast bidra till mer än  klientens överlevnad om denne 

själv visar engagemang och intresse för att förändra sin livssituation  (Ekendahl, 2011, s. 303-310). 

 

2.2 Missbrukarvårdens behandlingsdeltagare 
De klienter som blir föremål för behandlingsinsatser utgörs till största del av lågutbildade män med 

instabila livssituationer, vilket innebär brist på boende, arbetslöshet och institutionalisering. 

Behandlingsdeltagare saknar i regel de skyddande sociala resurser som är en naturlig del av vardagen 

för den allmänna befolkningen, så som fungerande relationer, daglig sysselsättning och inkomst 

(Room & Storbjörk, 2008, s. 74-77). Anledningar till att människor med alkohol- eller drogrelaterade 

problem funderar på att försöka förändra sin livssituation är oftast hälsorelaterade, följt av oro över 

ekonomi och relationer (Blomqvist et al., 2005, s. 581-582). Vägarna ut ur missbruk är många, en 

vanlig förklaring är att ett missbruk avslutas av sig själv genom en mognadsprocess eller att 

individens levnadsförhållanden ändras, vilket leder till att andra saker blir mer betydelsefulla och 

personen därigenom får distans till sitt missbruk. Denna mognadsprocess kan relateras till ålder eller 

yttre faktorer så som sjukdom eller förändringar i den sociala kontexten. För att individen ska fatta 

ett beslut om förändring fordras en identifierbar vändpunkt där missbrukaren själv upplever sig ha 

nått sin yttersta gräns för hur långt problematiken får utvecklas.  Denna vändpunkt kan många gånger 

relateras till en specifik händelse som stimulerar en förändring. Varje enskild missbrukares väg ut ur 

missbruk är unik, men gemensamt för alla är att ett samspel sker mellan individuella förutsättningar, 

levnadsförhållanden, mänskliga relationer och händelser. Anledningar till att individen slutar 

missbruka relateras till den psykiska hälsan och en längtan efter en annan livsstil, medan ett 

upprätthållande av förändringen anses ha samband med det sociala nätverket och faktorer så som 

arbete och bostad (Skogens & Von Greiff, 2011, s.196-198). 
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2.3 Motivations- och förändringsprocessen 
En förutsättning för att en klient ska inleda en motivations- och förändringsprocess är att målet är 

genomförbart, därav arbetar man i regel med delmål. Grunden i motivationsarbete är individens egen 

drivkraft och önskan till förändring, vilket eftersträvas att byggas upp under LVM-tiden inför 

eftervården. Genom olika samtalstekniker försöker behandlare väcka de intagnas vilja till förändring. 

I motivationshöjande samtal arbetar man utifrån principer så som att visa empati, stödja individens 

självtillit, undvika argumentation och invändningar från klienten och möta dennes motstånd med 

reflektion och lyssnande. I förändringsarbetet genomgår missbrukaren fem olika stadier där det första 

utgörs av att individen inte upplever sina handlingar och sitt användande av substanser som något 

problem, utan endast vård i form av yttre tvång kan leda till förändring då individen tvingas ifrån sitt 

missbruk. Nästa steg är ambivalens och övervägande, då individen börjar inse vilka konsekvenser ett 

fortsatt missbruka kan få och missbrukaren reflektar vidare över sin livssituation. Det tredje steget 

handlar om beslut och förberedelse. Här blir behandlarens frågor väsentliga för att hjälpa klienten 

framåt i förändringsprocessen. Fjärde steget utgörs av handling och prövande, då klienten prövar sin 

inre förändringsprocess i sina handlingar och därav måste känna till möjliga risker för att medvetet 

kunna planera strategier för att upphöra med sitt missbrukande. Omgivningens stöd spelar en viktig 

roll för detta arbete. Det femte och sista steget är vidmakthållande och klienten förstärker här sitt nya 

levnadssätt. Att individen återfaller till ett tidigare stadium är vanligt, framförallt i de tre första 

stadierna. För att denna process ska kunna starta  måste behandlaren möta klienten på det stadium 

denne befinner sig på, då individen behöver olika former av stöd. Vid LVM-vård är tvånget en egen 

faktor i motivationsprocessen som påverkar människor olika. För vissa utgör den en sådan kränkning 

att de vägrar arbeta med förändring medan den får andra att börja reflektera över hur en förändring 

skulle kunna påverka individen i positiv bemärkelse (Wärmegård, 2005, s.10-12). 

 

Förändringar av mänskliga beteendemönster är en process som påverkas av interna faktorer som vilja, 

beslutsamhet och hälsa. Vidare innehåller processen sociala faktorer där stöd från vänner och familjer 

spelar en viktig roll. Slutligen utövar behandlingsfaktorer inflytande på denna process (Skogens & 

Von Greiff, 2011, s.196-198).  Missbrukarens vändpunkt är starkt förknippat med den egna viljan och 

insikten om behov av förändring, ofta som en följd av en lång rad negativa livshändelser. Klienter 

beskriver själva sin förändring inom interna och sociala faktorer, där de interna i många fall kan 

relateras till psykisk och fysisk hälsa. De upplever det lättare att ta tag i saker och att vara nöjda med 

sig själva,  de vågar unna sig bra saker i livet och deras förbättrade hälsa får dem att orka mer. Sociala 

faktorer består till stor del av social nätverk, bostad, arbete eller utbildning. De beskriver förbättrade 

relationer eller att gå från arbetslös till anställd,  men också att andra relationer har avslutats genom 

att individen exempelvis bytt bekantskapskrets och tagit avstånd från tidigare relationer. Många 
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klienter anser att förändringsprocessen påbörjats under deras tid på behandling och att denna insats 

vara avgörande för att initiera ett förändringsarbete. Vidare anses en fungerande eftervård viktigt för 

individens process (Skogens & Von Greiff, 2011, s. 201-203). Att upprätthålla förändringen handlar 

till stor del om att skapa stabilitet och trygghet i tillvaron samt kunna hantera besvärliga situationer. 

Människor värderar olika faktorer individuellt vilket innebär att för en missbrukare kan förlusten av 

ett arbete bli en vändpunkt för att hitta viljan att sluta missbruka, medan någon annan inte reflekterar 

över sitt arbete men vill genomgå en förändring efter att ha förlorat vårdnaden om sina barn. Olika 

faktorer för att sluta missbruka bildar tillsammans en helhet som blir något annat än de enskilda 

delarna, summan av dessa kan därav göra en starkare påverkan på individen. Faktorernas betydelse 

kan även skifta under olika perioder av förändringsprocessen, vilket varierar från varje individuellt 

fall (Skogens & Von Greiff, 2011, s.205-208). Människor som tidigare varit storkonsumenter av 

alkohol uppger att deras anledning till förändring är nytt ansvar, mognad, hälsa, ändrade förhållanden 

och baseras på intellektuell bedömning.  Dessa faktorer är sällsynta bland nuvarande 

storkonsumenter, skillnader som kan förklaras med att missbrukarens skäl till förändring ändras under 

processens gång (Blomqvist et al., 2005, s. 583-584). 
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3. Tvångsvård enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
Missbrukande individer som inte vill genomgå vård och behandling kan, om lagens premisser är 

uppfyllda,  bli föremål för en tvångsinsats enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, 

kallad LVM. Enligt 4 § LVM skall beslut om beredande av tvångsvård fattas om följande tre krav är 

uppfyllda, varav minst en av punkterna under krav nummer 3 skall vara uppnått: 

 

"Tvångsvård skall beslutas om 

1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov 

av vård för att komma ifrån sitt missbruk, 

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

3. han eller hon till följd av missbruket 

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

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

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

(Sveriges riksdag, 1988:870).   

 

Frivilliga insatser är alltid huvudregeln vid behandling av individer med missbruksproblematik. Av 

den anledningen är tvångsvård tänkt som en åtgärd i sista hand som endast skall beslutas om frivilliga 

insatser redan prövats och ansetts vara ineffektiva och utan resultat. Syftet med den slutna vårdmiljön 

är att ge den intagne möjlighet till både fysisk och psykisk återhämtning. Tvångsvården ska med stöd 

av 3 § LVM eftersträva att motivera den enskilde till att frivilligt genomgå fortsatt behandling efter 

avslutad tvångsinsats, för att individen ska kunna förändra sin livssituation och lämna sitt missbruk 

(Runqvist, 2012, s.59). LVM har därav både det kortsiktiga målet att skapa motivation till vård, samt 

ett långsiktigt mål i att individen ska bli fri från sitt missbruk (SOU 2011:35 s.603). Tiden för 

tvångsvård är fastställd till sex månader, men den intagne ska  så fort det anses lämpligt överföras till 

friare former av vård, enligt 27 § LVM (Billquist & Skårner, 2009, s.17). 

 
3.1 Beslut om tvångsvård enligt LVM 
Statliga och kommunala myndigheter som regelbundet är i förbindelse med missbrukare är, enligt 6 

§ LVM, skyldiga att direkt anmäla till socialtjänsten om den enskilde sannolikt är i behov av vård 

enligt denna lag. Detta gäller exempelvis polis, kriminalvård och försäkringskassan. Hälso- och 

sjukvården har en mer begränsat anmälningsskyldighet och åsyftar endast läkare om  patientens behov 

av vård inte anses kunna tillgodoses genom läkarens eller hälso- och sjukvårdens omsorg. 

Utomstående eller anhöriga till missbrukare kan även de göra en amälan, socialtjänsten tar då sedan 

ställning till om den bör avskrivas eller om en utredning enligt 4 § LVM skall genomföras och ärendet 

går sedan vidare till socialnämnden. Beslut om tvångsvård fattas slutligen av domstolen 

förvaltningsrätten efter att ansökan inkommit från kommunens socialnämnd (Busch et al,. s.6). Om 
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socialnämnden bedömer det sannolikt att klienten kan beredas vård med stöd av LVM får de, i enlighet 

13 § LVM, besluta om omedelbar omhändertagning av individen, om missbruket anses vara 

livshotande. Vid dessa fall krävs det att rättens fastställande inte kan inväntas till följd av 

missbrukarens akuta livs- eller hälsosituation, men förvaltningsrätten ska ändå granska beslutet och 

inom fyra dagar fastslå eller upphäva det. Därefter ska  socialnämnden inom en vecka lämna in en 

ansökan om beredande vård (SOU 2011:35, s.603). 

 

3.2 Eftervård 
Ett syfte med en vårdinsats enligt LVM är att den ska förbereda individen för frivillig behandling 

efter avslutad tvångsvård. I överensstämmelse med 30 § LVM ska socialtjänsten aktivt arbeta för att 

individen efter vårdinsatsen ska ha tillgång till bostad, arbete eller utbildning samt att denne ska få 

stöd och eftervård (Runquist, 2012, s.76). Den fortsatta vård som erbjuds efter behandling, så kallad 

eftervård, avser att stödja och hjälpa individen upprätthålla en nykter och drogfri tllvaro. Eventuell 

eftervård som genomförs efter LVM är respektive kommun ansvarig över, planeringen av denna 

startar ofta redan i ett tidigt skede av individens LVM-vistelse för att den ska vara möjlig att 

genomföra. Den frivilliga behandlingen kan utgöras av allt från olika öppenvårdsinsatser till vistelser 

på familjhem eller andra former av behandlingshem (Johnsson, 2006, s.36). 

 

3.3 Legitimering av tvångsvård 
Ideologin bakom tvångsvård grundar sig på tanken om generell välfärd där staten har en skyldighet 

över medborgarnas överlevnad, baserad på att de vårdar sig själva och varandra. Med utgångspunkt i 

denna princip brukar tvångsvård berättigas med normen att individen inte ska få förstöra sitt eget liv, 

då denna form av vård innebär att missbrukaren fråntas sina rättigheter och grundläggande frihet. 

Detta utövande kan ses som antingen en skyddande eller en disciplinerande effekt som samhället 

utövar, men syftet är alltid att minska individens möjlighet att göra de livsval normen definierar som 

felaktiga och fortsätta med sitt missbruk (Ekendahl, 2011, s.300-301). Vid insatser som tvångsvård 

berövas den enskilde sin frihet och självbestämmanderätt, vilket utgör ett konkret intrång på den 

personliga integriteten. För att göra dessa konsekvenser så minimala som möjligt är tvångsvården 

ordentligt reglerade juridiskt genom lagen om vård av unga, LVU, och lagen om vård av missbrukare 

i vissa fall, LVM.  Dessa anger mallar och förutsättningar för utformningen och upphörande av 

tvångsvård, vilket innebär att de reglerar både omhändertagandet och de åtgärder som kan ske under 

vårdinsatsen (Busch et al., 2014, s.3). Då både regeringsformen och socialtjänstlagen grundar sig på 

normen om alla individers självbestämmanderätt, väcker tvångsomhändertagande grundläggande 

väsentliga frågor i ett rättssamhälle. Det vill säga att varje människa bör ha makten över sitt liv och 

sina enskilda handlingar under premissen att andra människors frihet och självbestämmande inte 
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överträds. Tvångsomhändertagna individer bör göra ett ställningstagande huruvida de anser att den 

personlighetskränkning de utsatts för varit legitim med tanke på resultatet av vårdinsatsen. Med 

legitimitet avses här om tvångsomhändertagandet av individen varit befogat eller ej (Runquist, 2012, 

s.27). 

 

Tvångsvård kan ses både som en möjlighet och en svårighet, då den erbjuder en fristad för individen 

samtidigt som den intagne väntar på att få tillbaka rätten att bestämma över sitt eget liv (Billquist & 

Skårner, 2009, s.158). Denna vård utgör ett långsiktigt arbete av insatser som ska motivera individen 

till fortsatt behandling, då syftet med tvånget är att leda och hjälpa så att den enskilde sedan själv 

väljer att inte missbruka (Billquist & Skårner, 2009, s.17). Det har ifrågasatts om tvångsvård alltid 

kan berättigas, då missbrukaren inte är vid sina sinnes fulla bruk när vården skall beredas och därav 

inte är kapabel till att själv ta ställning till beslutet. Tvånget kan ses som ett sätt att utöva makt och 

kontroll gentemot samhällets missbrukare, då klienterna ofta upplever vårdinsatsen som ett 

frihetsberövande snarare än vård de bör vara tacksamma över (Ecer & Haglund, 2013, s.13). Att 

individen fråntas sin självbestämmanderätt beror på att missbruket tagit över och styr dennes liv, 

tvångsomhändertagandet medför att den fysiska friheten blir begränsad och därigenom minskar den 

intagnes handlingsutrymme markant. Den reducerade rörelsefriheten symboliserar tvånget och med 

frihetsberövandet följer ofta en känsla av kränkning (Johnsson, 2006, s.16). 
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4. Teorier om makt, välfärdsstaten och disciplinering 
Nedan följer en redogörelse av uppsatsens valda teorier. Dessa behandlar välvärdsstaten och makt i 

relation till individen, i syfte att applicera detta på upplevelser av tvångsvård.  

 

Hur vidsträckt kollektivets ansvar för den enskilde bör vara i relation till individens eget ansvar är en 

väsentlig del i diskussionen om välfärdsstaten, ett begrepp som innebär ett samhälle där stort fokus 

ligger på att alla medborgare, synnerligen svaga och utsatta, ska få ta del av dess välfärd.  Ett 

utmärkande drag för detta samhälle är att det, till förmån för enskilda personer och olika sammanhang, 

många gånger sker en omfördelning av resurser. Av välfärdsstatens insatser kan behovet av dem ofta 

bara fastställas lokalt eller genom kunskap om det specifika fallet, därav situationsanpassas i regel 

insatserna. Genom detta ska endast individer som är i behov av behandling erhålla denna (Rothstein, 

2010, s.31). 

 

Välfärdspolitiken medför ett ytterst omfattande åtagande för den svenska staten. förenklat uttryckt 

upplevs detta på två vitt skilda sätt av dess medborgare. Å ena sidan anses den vara ett politiskt system 

med program som förmår att lösa merparten av medborgarnas anspråk om trygghet och omvårdnad. 

Genom demokrati styr samhällets majoritet det kollektiva utförandet av önskade verksamheter och 

förmåner, ett system som är solidariskt såväl som  objektivt. Statens offentliga åtagande anses av 

denna kategori medborgare vara orsaken till att majoriteten, istället för ett fåtal individer, har 

möjlighet att förverkliga sina självvalda projekt i livet. På detta sätt utökar välfärdsstatens insatser 

medborgarnas frihet. Å andra sidan uppfattas välfärdstaten som en metod att utöva makt och kontroll 

över medborgares liv, vars individuella rätt till frihet och självbestämmande begränsas. Statens 

omfattande åtagande anses således kväva medborgarnas frihet, genom att skapa ett 

beroendeförhållande mellan enskilda individer och staten (Rothstein, 2010, s.43-44).   

 

Svårigheten i relationen mellan stat och medborgare är att majoriteten av dessa uttrycker en önskan 

att staten ska uppfylla två oförenliga grundprinciper. Den första, principen om statens neutralitet, 

innebär att staten ska tillåta samtliga medborgare genomföra sina valda livsprojekt på det sätt de själva 

vill. Därigenom ska staten vara neutral gentemot individens val av olika livsprojekt och alla 

medborgare ska behandlas med lika omtanke och respekt. Lika omtanke åsyftar att ingen människa 

ska tyckas ha mer eller mindre värde och tilldelas resurser utifrån detta,  då  samtliga  ska ses som 

individer  med förmåga att känna lidelse, planera och tänka moraliskt. Att staten ska behandla sina 

medborgare med lika respekt innebär att deras frihet att välja och genomföra olika livsprojekt inte får 

begränsas av majoritetens värderingar om vilka levnadssätt som är moraliskt och socialt överlägsna. 

Samtliga ska bemötas som enskilda individer kapabla till att skapa egna åsikter om gott och ont, samt 
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självständigt agera utifrån dessa. Staten ska inte påtvinga individer uppfattningar och begränsningar 

som kan få individen att överge sin övertygelse om lika värde, istället är dess uppgift att övervaka så 

att den enes fullföljande av livsprojekt inte förhindrar någon annans. Således ska staten likabehandla 

alla medborgare, det vill säga att samtliga ska betraktas jämbördigt, om det inte finns något uppenbart 

skäl till att det inte är lämpligt. Bördor som skatter eller nyttigheter som sjukvård ska fördelas rättvist, 

men en fullständigt jämn fördelning kan aldrig ske då exempelvis vissa enskilda individer är i behov 

av mer sjukvård. Moralen i detta motiveras med att dessa inte nödvändigtvis är mer värda än andra, 

utan de erhåller snarare ett större lidande än andra medborgare om de ej tilldelas extra resurser 

(Rothstein, 2010, s.44-46). Den andra motsägande  principen är att staten i sitt förfaringssätt gentemot 

medborgarna bör representera vissa kollektivt moraliska principer. Därigenom har staten i själva 

verket åsikter om vilka livsprojekt som är eftersträvansvärda och kan sålunda inte agera neutralt 

gentemot medborgare i vissa värderingsfrågor, vilket går emot den förstnämnda grundprincipen. 

Medborgarna ses som en kollektiv grupp med särskilda gemensamma och bestämda värderingar, vilka 

staten ska försvara.  Exempel på detta är att staten bör verka för jämställdhet mellan könen eller olika 

former av social jämlikhet (Rothstein, 2010, s.49). 

 

4.1 Totala institutioner 
En total institution kan preciseras som en inrättning där en mångfald av människor i en längre tid 

lever tillsammans under instängda och formellt administrativa former och samtidigt är avskurna från 

övriga samhället (Goffman, 2014, s.9). I vårt samhälle utgör totala institutioner de tvångsanstalter 

som är ämnade att förändra människor då de ofta gör anspråk på att ägna sig åt rehabilitering, med 

syftet att klienten efter att ha lämnat institutionen ska kunna leva i enlighet med samhällets normer 

(Goffman, 2014, s.56). Samtliga totala institutioner har inneslutande tendenser, då de tar en del av 

klienternas tid och intresse i anspråk och utgör en egen värld och utövar hinder för kontakt med 

omvärlden (Goffman, 2014, s.13). Sveriges LVM-hem är utformade som totala institutioner, med 

avsikt att avskärma de intagna från omvärlden i ett rehabiliterande syfte. I det moderna samhället är 

det fundamentalt att människan i regel sover, arbetar och roar sig på skilda platser med olika 

människor och auktoriteter, utan att följa någon övergripande allmän plan. Ett kännetecken för totala 

institutioner är att murarna mellan dessa tre livssfärer bryts ner, då alla aspekter av livet sker på 

samma plats, med samma människor under samma auktoritet. De intagna behandlas likadant och 

tvingas utföra allt på samma sätt tillsammans, och de dagliga aktiviteterna är i förväg planerade med 

noggranhet utifrån formella regler och anvisningar (Goffman, 2014, s.14-15). Sammantaget har de 

intagna ingen rätt till självbestämmande genom att makten att bestämma förflyttas från den enskilde 

till en bestämd auktoritet, i detta fall på grund av beslut om tvångsvård genom LVM. 
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4.2 Maktbegreppet 
Makt är en förmåga att mäkta något, då den som kan utföra något innehar makt. Denna aktör är ett 

handlande subjekt, vilket kan vara en individ, grupp, organisation, nation eller till och med flera 

nationer. Detta subjekts maktkapacitet kan variera i storlek genom olika omständigheter, men 

subjektet gör något med bestämda avsikter och har därigenom mål och en vilja med makthandlingen 

(Goldberg, 2010, s.87).  Makt finns i varje slags relation då makten verkar genom relationer, ett 

exempel på detta är klientrelationen inom socialtjänsten. Redan innan socialsekreteraren och klienten 

möts existerar en icke jämställd maktrelation då socialtjänstlagen, yrkesrollen och klientens behov av 

hjälp påverkar maktbalansen dem emellan. Vidare önskar myndigheten att klienten ska visa sig 

samarbetsvillig, svara på alla frågor och erkänna sina problem utan krångel. Vad myndigheten befarar 

är att klienten ska bete sig motstridigt, tiga eller ställa orimliga krav. Ur klientens perspektiv är det 

senare alternativet synnerligen riskabelt, då detta beteende eventuellt kan aktualisera tvångsinsatser 

eller få myndigheten att neka vissa behov klienten anser sig ha. Klientrelationen utformas därav som 

ett taktiskt spel från de olika aktörerna. Makten verkar positivt genom att skapa eller upprätthålla 

något och är inte direkt en motsats till frihet. Makt kan inskränka friheter, men kan även gynna dem. 

Där det finns makt och människor i överläge finns det alltid motstånd med människor i underläge, 

men balansen dem emellan kan skifta då makt aldrig är absolut utan föränderlig. Individer utövar och 

gör motstånd mot maktförhållanden, som raseras för att nya ska kunna byggas upp (Goldberg, 2010, 

s.99). För maktens bevarande fordras att de människor som makten utövas mot förblir vanmäktiga. 

Med vanmakt åsyftas att individen inte ser någon utväg eller möjligheter för att motsätta sig, stoppa 

eller upphäva andras viljeutövning gentemot en själv, för att förändra sin situation. Denna vanmakt 

är närvarande överallt och genomsyrar individens liv (Mathiesen, 1989, s.76). Makt producerar 

motstånd och under pågående tvångsvård kan klienten på olika sätt realisera motståndshandlingar 

mot de som beslutat eller arbetar med vårdinsatsen. Detta kan ta sig uttryck genom att individen 

försöker lämna institutionen eller vägra delta i den behandling som erbjuds (Folkesson et al,. 2009, 

s.391-392). 

 

Makt består av diskurser, resurser och kontexter och dessa olika sidor av makten finns alltid med, 

men deras inblandning varierar. I vissa maktsituationer kan diskurser vara avgörande och i andra 

resurser, vilket innebär att varje enskilda maktsituation utgörs av hur de olika faktorerna samverkar. 

Diskurser bildar en konstruktion av mening och uppfattning, där bilder och ord är viktiga inslag.  De 

skapar människans föreställningar om hur vi ska förstå och se saker, då diskurserna talar om hur 

någonting fungerar och är, vad som är rätt, fel eller vackert. Det är svårt att betvivla diskurser då de 

fungerar automatiskt, därigenom skapas fördomar i relationer mot olika parter. Sidan med mer makt, 

den etablerade gruppen, lyckas i regel framställa sig sjäva som idealiska och de andra som socialt 
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avvikande. Utöver vilka ord och bilder som används handlar diskursernas makt även om hur dessa 

ordnas inbördes, då exempelvis ordens ordningsföljd markerar vad som är viktigt. Diskurser verkar i 

det tysta genom deras makt över saker människor tar för givet. Detta visar på hur makt finns överallt 

och färgar olika handlingar och förhållanden (Goldberg, 2010, s.95-98). Vidare består makt av 

resurser, vilka är mer eller mindre bundna till givna sammanhang. Då resurser inte utan vidare kan 

flyttas från en relation till en annan, så betyder inte makt i en viss situation att makt kommer 

förekomma i en annan (Goldberg, 2010, s.104). Kontexter utgör det nät av andra maktrelationer som 

omger den eller de maktrelationer som är centrala för individen. En specifik maktrelations betydelse 

varierar mellan olika kontexter (Goldberg, 2010, s.115). 

 

4.3 Den dolda disciplineringen 
Makt kan ta uttryck i olika former, däribland disciplin där syftet med maktutövningen är att skapa 

ordning och omvända problematiska människor till fungerande samhällsmedborgare (Foucault, 1987, 

s.218). Här är maktens huvudsakliga uppgift att dressera, det vill säga att den åtskiljer och analyserar 

olika människor. Framgången bakom den disciplinära makten kan tänkas bero på de verktyg den 

använder sig av, så som den hierarkiska övervakningen, då upprätthållandet av disciplin kräver 

möjlighet till ständig övervakning där inget passerar obemärkt (Foucault, 1987, s.171-172).  Vidare 

använder disciplinen den normaliserande sanktionen för bestraffning och belöning, då det i alla 

disciplinära system finns någon form av straffmekanism (Foucault, 1987, s.179).  I vissa fall kräver 

disciplin en sluten miljö, en plats som är sluten om sig själv och inte hör samman med andra platser.  

Detta då disciplinen vill övervaka varje klients beteende, ha uppsikt över vilka som är närvarande 

eller inte, bygga upp bra relationer och kommunikationer, men bryta de förhållanden som är dåliga 

för individen. Utifrån detta uppskattas, belönas eller bestraffas klienternas uppträdande och 

egenskaper (Foucault, 1987, s.143). 

 

Det är svårt att sanktionera gränser för den dolda disciplinen, då den verkar smygande och individer 

i regel inte vet när de ställs inför den (Mathiesen, 1989, s.25). Den dolda disciplineringen är en del 

av individens vardagsliv och det är dess lågmälda profil som gör att den ofta går obemärkt förbi och 

lättare kan legitimeras. Vidare är disciplinen dynamisk och utvecklande i sin karaktär, vilket gör att 

människor i allt större utsträckning förlitar sig på den (Mathiesen, 1989, s.30). Den dolda 

disciplineringen absorberar hotande målsättningar, placerar människor inom system, löser 

samhällsproblem med professionalisering, omdefinierar problem till legaliserade problemställningar 

och maskerar dem. Genom dessa handlingar kuvas samhällets medborgare till att underställa sig 

särskilda åsikter och handlingar, utan att i alla händelser vara medvetna om det (Mathiesen, 1989, 

s.37). 
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5. Metod 
Uppsatsen kan karakteriseras som en kvalitativ fallstudie, då kvalitativ metod kännetecknas av att 

bilda en djupare förståelse (Behovsdrivenutveckling.se) och fallstudier är en metod för datainsamling 

som avser ge djupgående kunskaper om studien (Psykologiguiden.se). Syftet med denna uppsats är 

att samla in material och sedan tolka upplevelserna av detta. Utifrån detta valdes därav en kvalitativ 

metod, då arbetet ämnar undersöka hur de olika aktörerna förhåller sig till tvångsvårdens 

maktutövande och frihetsberövande i förhållande till individens rätt till självbestämmande. Med 

utgångspunkt i uppsatsens problematik har kvalitativt material, i form av semistrukturerade 

djupintervjuer, kvalitativt sekundärdata och teorier, samlats in och analyserats. Tidigare avhandlingar, 

vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter och olika utredningar utgör uppsatsens sekundärdata och 

har legat till grund för arbetet för att underlätta tolkning och analys av det insamlade datamaterialet. 

Sekundärdata innebär källor och material som redan existerar och samlats in av någon annan, men 

som i denna uppsats utgör ett viktigt underlag. Dessa valdes utifrån uppsatsens syfte och för att kunna 

skapa en bred förståelse för missbruk och tvångsvård, vidare valdes teorier som kunde beskriva 

förhållandet mellan makt och frihet. 

 

5.1 Intervjuer och urval 
Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar har relevanta respondenter valts ut för enskilda 

intervjuer. Totalt har 12 intervjuer genomförts. Ett möte har skett med en socialsekreterare som  

respondent för att beskriva Socialtjänstens arbete och bidra med yrkesrollens upplevelser, medan 

övriga 11 intervjuer har genomförts med telefon på grund av geografiskt avstånd. Av 

telefonintervjuerna har en skett med en anställd hos SiS, Statens institutionsstyrelse, för att få en 

djupare insikt i deras arbete. Vidare har respondenterna bestått av två behandlare, två personer som 

tidigare tvångsvårdats i enlighet med LVM och sex stycken som idag är intagna på LVM-hem. 

Respondenterna arbetar, lever och vårdas på olika platser runt om i Sverige. Deras ålder, namn, kön, 

sociala status, etnicititet och andra bakgrundsfaktorer återfinns inte i denna uppsats. Detta då syftet 

med uppsatsen är att utreda olika aktörers upplevelser av tvångsvård, icke i relation till deras 

personliga egenskaper, vidare ska respondenternas anonymitet skyddas. De olika intervjuerna syftar 

till att få en bredare och mångsidig uppfattning om personliga upplevelser av LVM-insatser från 

varierande aktörer. 

 

Utifrån uppsatsens syfte och frågeställning har fem olika intervjuguider utformats med kategoriserade 

frågor, dessa har verkat som utgångspunkt vid intervjutillfällena. Kategorierna som varit centrala vid 

intervjuerna är; aktörens roll, upplevelser av tvångsvård, makt och frihet. De olika intervjuguiderna 

har utformats till Statens institutionsstyrelse, socialsekreterare, behandlare, tidigare intagna och 
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intagna (Se bilaga 1, 2, 3, 4, och 5).  Intervjuer har genomförts med samtliga respondenter med hjälp 

av semistrukturerade intervjuguider vilket innebär att intervjun bygger på förberedda frågor, men 

utrymme lämnas för möjligheten att ställda följdfrågor utifrån respondentens svar. Genom denna 

metod lämnas möjlighet för respondenterna att själva berätta sina olika erfarenheter, upplevelser och 

synsätt, samt diskutera sådant som går utöver intervjuguidens frågor. Metoder som exempelvis 

enkäter lämnar mindre utrymme för fria svarsalternativ, vilket innebär att den information om 

upplevelser som här efterfrågas hade utgått. En svårighet med telefonintervjuer har varit att försöka 

skapa samma förtroendeingivande och öppna samtal som vid interjumöten. Samtalen kunde ha blivit 

mer personliga och innehållsrika vid andra interjuformer, då en distans skapas genom att inte möta 

varandra. Det var framförallt svårt att få de intagna att våga öppna upp sig vid dessa samtal, vilket 

kan antas bero på att de inte kunde bilda ett direkt förtroende. 

 

5.2 Tillvägagångssätt 
Inledningsvis kontaktades intervjurespondenterna skriftligt via mejl där en tid för samtal eller möte 

sedan bokades. Samtliga SiS-hem mejlades för att nå fram till behandlare och intagna klienter. 

Uppsatsen fokuserar på olika upplevelser av tvångsvård oberoende av individuella karaktärsdrag. Av 

den anledningen valdes intervjupersonerna ut slumpvis baserat på vilka som svarade samt hade 

möjlighet  och de är av olika kön, ålder och bakgrund. De intagna respondenterna valde att delta då 

det gav dem en möjlighet att anonymt uttrycka sina åsikter, upplevelser och känslor inför vistelsen på 

behandlingshemmet, där ett kriterium var att klienterna skulle varit placerade under tvång i mer än 

fyra veckor. Samtliga anställda respondenter valde att delta för att kunna bidra till en bredare bild och 

uppfattning om tvångsvården. Intervjuerna har pågått mellan 30 till 60 minuter, beroende på hur 

utförligt varje enskild respondent har svarat. En målsättning vid varje genomförd intervju var att ge 

respondenterna utrymme att förutsättningslöst förklara sina egna uppfattningar. Samtliga intervjuer 

har, med intervjupersonernas samtycke, spelats in för att sedan transkriberas och redogöras i 

uppsatsens resultatkapitel och utgör det empiriska underlaget i analysen. Efter noggrann 

genomläsning av all sekundärdata samt teorier och genomlyssning av samtliga intervjuer, 

sammanfattades detta i olika kapitel. Materialetsammanställdes utifrån de rubriker som utgör 

uppsatsens analyskapitel, detta för att tydliggöra allt insamlat resultat.  

 
5.3 Etik 
Av etiska skäl har samtliga respondenter förblivit helt anonyma och benämns endast som intagen eller 

med yrkesroll, då ämnet berör människors privatliv. Arbetet har utgått ifrån de fyra huvudkrav som 

bör följas vid forskning. Informationskravet innebär att forskaren informerar individen om 

deltagandets villkor, uppgift och syfte, vilket efterföljdes vid varje intervjufälle som inleddes med en 
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presentation av uppsatsens syfte. I enlighet med samtyckeskravet skall den enskilde samtycka till sin 

medverkan, samt kunna besluta om hur länge och under vilka villkor deltagandet skall ske. 

Konfidentialitetskravet har nära samband med sekretess och offentlighet. Innebörden i detta är att 

samtliga personuppgifter skall förvaras utan att någon obehörig skall kunna ta del av informationen.  

Deltagarnas anonymitet klargjordes med samtliga respondenter, då de förblir helt anonyma genom 

hela uppsatsen. Arbetets insamlade uppgifter får endast användas i forskningsändamål, enligt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, s.7-10). 

 

5.4 Reliabilitet och validitet 
Tillförlitlighet innebär prövning av ett material för att se om det är korrekt och pålitligt. Ett begrepp 

som anger tillförlitlighet är reliabilitet, då en låg reliabilitet  betyder att arbetet rymmer osäkra resultat. 

För god reliabilitet ska olika människor kunna bruka samma metodologiska tillvägagångssätt på 

samma material och få liktydiga resultat, då datamaterialet är relevant och pålitligt. Begreppet 

validitet åsyftar värdet och betydelsen hos det insamlade datamaterialet, då ett arbete med hög 

validitet innebär att studien har mätt och analyserat det den hade för avsikt att mäta (Burell, Kylén, 

2003, s.192-195). 

 

Då uppsatsen huvudsakligen bygger på intervjuerna, måste en ställning tas till dess pålitlighet. Det 

finns alltid en problematik kring tillförlitligheten i intervjuer, då vissa frågor kan upplevas känsliga 

och individen av den anledningen inte vill svara tillräckligt utförligt eller vara helt uppriktiga, men 

då samtliga respondenter under flera punkter bekräftar varandras upplevelser och berättelser indikerar 

detta en god tillförlitlighet. Vidare innehas en hög validitet då arbetet kontinuerligt under hela 

uppsatsen undersöker, analyserar och mäter vad den hade för avsikt att mäta. 
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6. Resultat 
Nedan följer en sammanställning av uppsatsens resultat, vilket presenteras utifrån olika teman. 

Resultatet baseras på en sammanställning av totalt 12 intervjuer som genomförts med en anställd hos 

Statens institutionsstyrelse, en socialsekreterare, två behandlare, samt två tidigare intagna och sex 

nuvarande intagna klienter på olika LVM-hem i Sverige. För att bevara respondenternas anonymitet 

kommer de fortsättningsvis benämnas för klient eller intagen, tidigare intagen eller deras yrkestitlar. 

De är av olika kön, ålder och bakgrund, då uppsatsen fokuserar på olika upplevelser av tvångsvård. 

 

6.1 Statens institutionsstyrelse 
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver fyra verksamhetsgrenar. De 

behandlar tvångsvård av barn och ungdomar i ålder 12-20 år enligt LVU och tvångsvård av vuxna 

missbrukare över 18 år enligt LVM. Vidare verkställer de påföljden av LSU, sluten ungdomsvård, för 

de som begår allvarliga brott i åldern 15 till 17 år. Slutligen bedriver myndigheten forskning och 

utveckling inom dessa verksahetsområden. SiS bildades år 1993 och år 1994 tog de över den allra 

mest kvalificerade institutionsvården från kommuner och landsting. Statens institutionsstyrelse är de 

enda som kan genomföra vård enligt LVM, då staten har behållit monopolet på sluten verksamhet 

med särskilda befogenheter. Dessa befogenheter innebär att verksamheten får avskilja (isolera) 

individen, genomföra provtagningar, telefon- samt brevkontroll, utfärda besöksförbud, omhänderta 

och förstöra egendom, vårda individer i enskildhet, utföra visitation och ytlig kroppsbesiktning. 

Slutligen är själva inlåsningen i verksamheten en av SiS givna befogenheter. 

 

En av SiS anställda utredare har varit representant för myndigheten och besvarat frågor om 

verksamheten. Den anställda berättar att de bedriver 11 stycken LVM-hem runt om i Sverige, där 

syftet är att avbryta livshotande missbruk och motivera till fortsatta frivilliga insatser. Alla 

missbrukare med LVM vårdas endast på SiS-hem och verksamheten försöker i största möjliga 

utsträckning erbjuda varierad vård som passar de enskilda intagna. Respondenten säger; 

 

 "Vår verksamhet är mycket specialiserad. Inom LVM blandar vi exempelvis inte män och kvinnor,  

 samt försöker att inte blanda äldre och yngre. Vi har särskilda LVM-hem för klienter som är väldigt  

 utåtagerande, ett hem som tar emot hörselskadade, ett annat tar emot finsktalande, samt ett för klienter  

 med mycket omfattande kroppslig problematik och så vidare." (SiS-anställd, 2015-05-20) 

 

6.2 Från anmälan till behandling 
Respondenten från Socialtjänsten arbetar som socialsekreterare i norra Sverige vars arbetsuppgifter 

är att handlägga de individer som är över 18 år och frivilligt vill åka på behandling, samt hantera 

behandling genom tvångslagstiftningen LVM. Inom socialtjänsten utgår all handläggning av olika 
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ärenden utifrån lagstiftning. Socialsekreteraren och dennes kollegor fattar beslut att ansöka om 

vårdinsatser enligt LVM när en amälan tagits emot, vilket kan inkomma från olika parter, vanligast 

från sjukvården. I vissa fall inleder även Socialtjänsten en utredning på egna grunder då de har 

kännedom om enskilda individer vars missbruk är så pass allvarligt att de bedömer att denne inte 

kommer söka vård på frivllig väg. De individer som ska vårdas enligt 4 § LVM skickas alltid till något 

av Statens institutonsstyrelses SiS-hem. Processen från att ett beslut om LVM har fattats till att 

insatsen sker på ett av SiS behandlingshem inleds med den anmälan som socialtjänsten tar emot och 

sedan utreder. Om LVM anses vara en nödvändig insats för den enskilde individen och 

förvaltningsrätten bedömer detta vara rätt, vänder sig sedan socialtjänsten till SiS centrala 

planeringsenhet som har öppet dygnet runt.  Enheten hänvisar en plats på ett LVM-hem för den 

enskilde. Socialtjänsten kan vid behov begära handräckning av polisen för själva transporten. Den 

anställde hos SiS berättar att 85 procent av alla klienter anländer till ett SiS-hem genom ett omedelbart 

omhändertagande i enlighet med 13 § LVM, något ordföranden i socialnämnden kan besluta om vid 

fall där det inte finns tid till att invänta domstolsprocessen. Detta bekräftas av behandlare vid olika 

hem. I de flesta fall behöver de intagna inledningsvis sjukhusvård i form av abstinensbehandling och 

avgiftning. All tid individen är tvångsomhändertagen, vare sig den spenderas på en sjukhusklinik eller 

ett behandlingshem, räknas in i den totala tiden för deras frihetsberövande.  De intagna vårdas i sex 

månader, varken mer eller mindre. Endast i särskilda fall avskrivs beslut om LVM, då för att ge 

utrymme för andra vårdinsatser så som läkemedelsassisterande behandlingar. Vid ankomsten till 

hemmet kommer klienten till en intagning innan denne placeras på en sluten avdelning. Om vistelsen 

fungerar väl kan individen efter en tid placeras på en öppen avdelning där tvånget är mindre påtagligt. 

Vidare kan den intagne slutligen vårdas under frivilliga behandlingsalternativ under LVM-insatsen, i 

enlighet med 27 § LVM. Under vårdtiden är det SiS som tar alla beslut då denna myndighet är 

ansvarig för personen under insatsen, men i regel rådfrågar de aktuell socialtjänst vid olika 

situtationer. Vid frågan om samtliga LVM-hem följer samma behandlingsmetoder eller om insatserna 

individanpassas på hemmen, svarar respondenten från SiS; 

 

 "Alla LVM-hem ska följa metoder med vetenskapligt stöd. Behandling är ganska ideologiskt färgat  

 och det sker inga snabba förändringar i val av behandlingsmetod. MI är väl spridd, en del arbetar  

 tolvstegsinspirerat medan andra arbetar lösningsfokuserat, men alla utför ett nätverksarbete. Det finns  

 en tidsgräns på sex månader i LVM och därför kan våra hem oftast bara påbörja en förändring, inte  

 fullfölja den, och det är väl en vettig ambition för en klient som missbrukat väldigt mycket och väldigt 

 länge. Droger är en  mäktig moståndare!" (SiS-anställd, 2015-05-20) 

 

Socialsekreteraren upprätthåller kontakt med sin klient via telefonsamtal och om avstånden tillåter, 

besök. Redan i början av institutionsvistelsen startas en diskussion om hur en fortsatt vård skulle 
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kunna se ut, vad den enskilde har för önskemål inför framtiden och vad Socialtjänsten kan erbjuda. 

Intervjurespondenterna som arbetar på olika LVM-hem uppger att vården i början mest handlar om 

att ge värme och mat.  Vid planeringen av en specifik klients vårdvistelse granskar behandlarna vad 

just denne behöver arbeta på under sin tvångsvård och utifrån detta erbjuds viss behandling och 

återfallsprevention. Personalen på hemmen får uppdrag från Socialtjänsten som kan vara 

individanpassade utifrån den klient som anländer. Behandlarna instämmer inte alltid i Socialtjänstens 

beslut och kan lämna förslag som oftas tas i åtanke, men de måste följa den slutgiltiga planen.  

Individen erbjuds många olika förutsättningar för livsförändring under vårdtiden. De kan till exempel 

få hjälp med att påbörja utbildningar eller söka bostad i annan kommun. Om den intagna brukar 

droger under vårdvistelsen omplaceras de från hemmets öppna eller slutna avdelningar tillbaka till 

intagningsavdelningen, men de blir aldrig utskrivna eller utkastade. Enligt 27 § LVM kan de intagna 

vårdas i friare former om det anses lämpligt, exempelvis fortsätta tvångsomhändertagandet på ett 

behandlingshem eller familjehem. Om klienten efter LVM-tiden på sex månader vill fortsätta 

behandling övergår det till frivillig vård. Den ena behandlaren uppger att de som under tvångsinsatsen 

åkt vidare till vård i annan form enligt 27 § oftare väljer fortsatt vård, än de som befinner sig på 

hemmet under hela insatsen. En längre tid på ett LVM-hem uppges kunna ha motsatt resultat än syftet 

med vården, då tvånget enligt utsago har ett negativt inflytande på motivation. 

 

Respondenterna har av olika anledningar tilldelats tvångsvård genom LVM, några uppger att detta 

blev resultat av uppsökt läkarvård medan en annan berättar om en lång historia med socialtjänsten 

som slutade med en anmälan och utredning. Behandlarna uppger att majoriteten av alla tvångsvårdade 

idag är blandmissbrukare, vilket är ytterst svårt att behandla. Detta bekräftas av socialsekreteraren 

som visar upp statisitk från de senaste åren; 

 

 "Det är svårt att säga vilka vårt klientel egentligen består av, men majoriten är födda under 80- eller  

 90-talet. Mina kollegor som arbetat längre än mig pratar om en förändring. Tidigare var de allra flesta  

 tvångsomhändertagna äldre människor med alkoholmissbruk. Idag ser vi unga kvinnnor och män med  

 stort blandmissbruk, något som är svårare att behandla." (Socialsekreterare, 2015-05-19) 

  

Den anställde hos Statens institutionsstyrelse beskriver den typiska klienten så här; 

 

 "Två av tre är män och medelåldern vid intagning är 36 år. I praktiken är det en stor grupp i åldern 18- 

 25 år som missbrukat narkotika under lång tid, och en stor grupp som är äldre alkoholister. De som  

 befinner sig  i yngre medelåldern är inte så väl representerade inom LVM. 91 procent av de intagna  

 har tidigare vårdats för missbruk, 73 procent av kvinnorna och 61 procent av männen har tidigare  

 vårdats inom psykiatrin, 60 procent av kvinnorna och  64 procent av männen saknar egen bostad, och  
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 endast 4 procent av kvinnorna  och 6 procent av männen har inkomst från arbete." (SiS-anställd, 2015- 

 05-20). 

 

6.3 Eftervård 
Tiden efter utskrivning och en möjlig eftervård är respektive kommuns ansvar, men SiS vill 

tillsammans planera den med Socialtjänsten så snart som möjligt efter det att klienten anlänt, så att 

planen som tas fram ska vara möjlig att genomföra. Efter avslutad tvångsvård upplever 

socialsekreteraren att det är få som väljer att fortsätta behandling. Av olika anledningar vill de intagna 

i regel hem direkt. Socialsekreterare arbetar för att deras klienter ska ha ett nätverk att komma hem 

till, där de tittar på möjligheter till exempelvis boende och sysselsättning. Resultatet av arbetet styrs 

av den enskildes motivation, om missbrukaren inte är motiverad till förändring så kan i längden ingen 

sådan ske. En vanlig form av eftervård är att urinprov lämnas regelbundet, utdelning av antabus, 

hembesök och individen erbjuds möjlighet till deltagande i öppna gruppmöten. Behandlarna anser att 

det finns brister med LVM och eftervård, men som anställd måste de fortsätta tro på att arbetet gör 

skillnad. En behandlare berättar; 

 

 "Den dag jag tror att jag inte kan göra en förändring kommer jag sluta. Kan jag rädda en så har jag  

 lyckats. Man måste tro på att ge flera chanser." (Behandlare 1, 2015-05-12) 

 

Tankarna kring eftervård är olika bland klienterna. De tar alla en dag i taget och är osäkra på hur länge 

de orkar vara borta från sina anhöriga och vardagsliv, men ett större antal frihetsberövade klienter 

kan tänka sig fortsatt vård om den erbjuds under mer frivilliga former. Hälften av de intagna 

respondenterna uttrycker en klart positiv inställning till någon form av vård efter LVM för en fortsatt 

drogfrihet. De anser att tiden på hemmet har gett dem verktyg att jobba vidare med och deras 

förhoppningar inför framtiden liknar varandra, deras drömmar handlar om sådant som eget boende 

och en sysselsättning i form av arbete eller studier. En klient däremot vill bara hem och anser sig 

kunna ta hand om sin egen levnadssituation utan någon hjälp. Den ena respondenten beskriver sina 

framtidsplaner försiktigt; 

 

 "Jag tar en dag i taget då det vissa dagar känns som att man vill hem och bara göra det man alltid gör,  

 men jag vill såklart leva ett värdigt liv precis som dem flesta  andra. Möjligheterna till ett normalt liv  

 är däremot kanske inte alltid så ljusa, det är svårt att ändra en hel livsstil." (Klient 3, 2015-05-11). 

 

De intagna respondenterna känner saknad från sin gamla vardag, framförallt efter människorna, 

samtidigt som flera av dem anser sig ha fått en medvetenhet om hur destruktivt deras sätt att leva har 

varit. Stöd från omgivningen, framförallt familjen, anses viktigt för en fortsatt nykter och drogfri 
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tillvaro, men det är alltid individen själv som är ansvarig över sitt eget liv. Några intervjupersoner 

uppger att stöd från deras gamla umgänge inte är av betydelse, då deras gemensamma faktor har varit 

alkohol och droger. De skulle bara tynga ner klienterna istället för att försöka stötta och lyfta dem. 

Det handlar om en hel livsstil som måste brytas, där allt från vänner, daglig sysselsättning, intressen 

och värderingar måste genomgå en förändring. De tidigare intagna beskriver eftervården som ett 

viktigt stöd då man annars kan känna sig ensam i denna förändringsprocess, men att eftervården blir 

vad individen själv gör den till. 

 
6.4 LVMs funktion inom missbrukarvården 
Samtliga anställda respondenter anser LVM vara en viktig och livsräddande insats, då lagen berör 

klienter där frivilligt stöd i öppen form redan har prövats utan resultat och de befinner sig i ett 

destruktivt och livshotande missbruk. Denna bild bekräftas av majoriteten bland de intagna, de fruktar 

att de inte hade varit i liv idag utan LVM. Innan vårdinsatsen uppger de intagna att deras olika 

levnadssituationer var högst instabila, samtliga förutom en respondent var hemlösa och flyttade runt 

mellan vänner, bekanta och familjemedlemmar. Många viktiga relationer  har prioriterats bort för 

droger, alkohol och bekantskaper som gynnar brukandet av dessa. Missbruket har finansierats  på alla 

möjliga vis, utifrån levnadsfilosofin: en dag i taget. Respondenterna uppger att en stor del av utbetalda 

socialbidrag har spenderats på alkohol och droger, men de har även använt sig av olagliga 

tillvägagångssätt för att få in pengar. Angående den nuvarande levnadssituationen på LVM-hemmen 

uppger majoriteten  av de intagna en glädje över att ha bra rutiner, god mat, tak över huvudet, 

möjlighet till träning och få verktyg för att ta hand om sig själv. Personalen uppfattas på ett positivt 

sätt, då de flesta anses stötta klienterna, samt behandlar dem med respekt och omtanke. Den ena 

behandlaren berättar att respekt, tydlighet och omtanke utgör de värdeord för bemötande som bildar 

SiS etiska riktlinjer, vars syfte är att vägleda de anställda vid svåra situationer och ställningstaganden.   

 

Innan LVM var de tidigare intagna utan bostad och arbete, till skillnad från idag då de har egen 

lägenhet och daglig sysselsättning. Vägen efter tvångsvården har inte varit enkel, den ena har haft 

något återfall men i övrigt upprätthållit sin drogfrihet. Den andra dricker fortfarande och brukar även 

droger vid enstaka tillfällen, men i betydligt mindre utsträckning än innan vårdvistelsen. Ingen av 

dem åkte vidare till annat behandlingshem efter deras LVM, men de har upprätthållit kontakt med 

socialtjänsten och i perioder deltagit vid olika möten.Sedan de blev dömda till tvångsvård har deras 

sätt att tänka och prioritera förändrats. En av de tidigare klienterna berättar; 

 

 "För första gången i mitt vuxna liv så tror jag på fullaste allvar att jag kan hålla mig borta från allt  

 dåligt jag tidigare levt med. Att få en sysselsättning har verkligen varit betydelsefullt, då det får   



23 
 

 dagarna att gå och man mår bra av att fylla en funktion. Ibland far tankarna tillbaka till det gamla livet  

 och på allt roligt man faktiskt hade, men när man  tänker efter en gång extra så påminns man om att  

 det faktiskt var mest kaos." (Tidigare klient 1, 2015-05-15) 

 

Den ena behandlaren berättar att många av de klienter som anländer till hemmet är i dåligt skick och 

att LVM fyller en viktigt funktion för stunden, då dessa får en paus från sitt missbruk. Huruvida LVM-

vistelsen gynnar de intagna till att inte falla tillbaka i  missbruk anser behandlarna vara individuellt 

då vissa klienter kommer dit och verkligen tillåter sig att motiveras till förändring, men för många 

fungerar insatsen endast som en form av återhämtning. De anställda vill lyckas motivera intagna till 

att förändra sitt liv, åtminstone ge dem en chans att tänka över sin levnadssituation.  Under ett 

pågående missbruk har klienterna inte hunnit stanna upp och tänka efter, utan de har överlevt från 

dag till dag. Vårdvistelsen är därav ett nödvändigt andrum för dessa individer, men sedan ligger 

beslutet trots allt hos den enskilde då förändring måste komma inifrån. 

 

6.5 Relationen mellan behandlare och intagen 
En viktig hörnsten i arbetet med människor är relationer som karakteriseras av förtroende och 

samarbete. Arbetet inom tvångsvård är en komplicerad uppgift. För att klara av det måste den 

anställda vara kapabel att hitta balansgången mellan att skapa relationer med de intagna och samtidigt 

hålla på regler och rutiner. Om en behandlare i sin yrkesroll inte kan skapa en relation till klienten så 

kan inget motivationsarbete till behandling ske. Behandlarna menar att det är ytterst viktigt att se alla 

intagna, inte bara de som väljer att delta i hemmets olika aktiviteter och möten. De som inte 

medverkar i dessa har en tendens att hamna i skymundan och därmed inte påverkas av det 

motivationsarbete som pågår. Behandlarna försöker då skapa ensamtid med dessa klienter för att 

bygga upp en givande relation. Den ena behandlaren pratar mycket om vikten av fungerande 

relationer; 

 

 "Vare sig det gäller anhöriga eller behandlingspersonal så tror jag på att goda relationer är nyckeln till  

 att kunna påverka den intagna positivt." (Behandlare 2, 2015-05-22) 

 

Behandlarna och deras kollegor har alla sina egna arbetsmetoder utifrån deras personligheter, därav 

har de olika relationer med klienterna. Det förekommer, om än sällan, hot från intagna mot 

behandlare. Inget hot är någonsin accepterat, men i regel är det inget allvarligt utan någonting som 

uttalas vid frustration eller ilska över vårdsituationen. Även här är det väsentligt att ha skapat en 

fungerande relation mellan behandlare och klient, av den orsaken att merparten inte vill hota någon 

de har en relation till och därigenom minskar hotbilden mot de anställda. Den ena behandlaren 

berättar att de anställda inte får ha privat kontakt med tidigare intagna, men respondenten kan be sina 
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klienter kontakta denne på arbetet. De kan prata över telefon, mejla eller ibland skicka brev. Detta 

blir ett fortsatt stöd för klienterna och behandlaren försöker på detta sätt upprätthålla individens 

motivation till drogfrihet. Behandlarnas uppgift är att ge de intagna verktyg till att bli drogfri, i detta 

arbete anses det viktigt att se varje individ för den det är. En behandlare förtydligar; 

 

 "I mitt arbete ser jag förbi missbruket och kriminaliteten, det är ytterst viktigt att inte lägga in en egen  

 bedömning av individen och alltid börja om på ruta ett med varje intagen, vare sig det är en ny klient  

 eller en återkommande. Jag tror det är nyckeln till en god relation med klienten. Från början ses ofta vi  

 i personalen som representanter för deras tvångsvård, men när de inser att vi bryr oss och ser dem för  

 dem de är så ändras det. Möte och relation, det är allt." (Behandlare 1, 2015-05-12) 

 

Intervjurespondenterna berättar att alla klienter har en kontaktperson på sin avdelning och mycket 

arbete och tid läggs ner på att bygga upp en fungerande relation mellan dem. Vem individens 

kontaktperson blir bestäms utifrån vilken av de anställda som har möjlighet då den enskilde anländer. 

Antalet klienter fördelas mellan de anställda. En av de intagna hävdar att klienterna borde få välja sin 

egen kontaktperson  bland personalen, då det är av största vikt för missbrukaren att relationen 

fungerar. Klienterna uttalar att kontaktpersonen har en avgörande betydelse för hur de upplever och 

hanterar det kränkande med att vara tvångsomhändertagen.De intagnas relation till varandra är även 

den tämligen viktig att utveckla. Genom de gruppsamtal de olika LVM-hemmen erbjuder kan de 

intagna ge eller söka stöd och hjälp hos varandra. Behandlarna berättar vidare att somliga intagna tar 

på sig en mask för varandra för att verka hårda och oberörda, men när dessa öppnar upp sig för 

personalen visas i regel en helt annan sida. Det är en hård värld att vara missbrukare och de intagna 

kan därav även inspirera varandra till att missbruka. Om det är en grupp intagna vars gruppdynamik 

är negativ är detta en riskfaktor som de anställda måste arbeta med. Detta är ett ständigt pågående 

arbete då dynamiken mellan de intagna hela tiden förändras, två nya klienter kan förändra hela 

sammansättningen. 

 

6.6 Upplevelser av tvångsvård 
Samtliga respondenter som arbetar med tvångsvård bekräftar bilden av att väldigt få intagna glädjs 

över att anlända till något av deras LVM-hem, men den anställde hos SiS berättar att 75 procent av 

klienterna efter utskrivning uppger att viljan till drogfrihet ökat under vårdvistelsen och en majoritet 

anser att hemmets personal varit ett bra stöd, något de tidigare intagna styrker. Behandlarna bedömer 

att de intagna upplever tvånget med vården väldigt individuellt. Inledningsvis känner sig många 

kränkta, men i takt med att relationer mellan klient och behandlare byggs upp brukar denna känsla 

minska och försvinna. Det råder delade meningar bland klienterna huruvida de skulle ha kunnat agerat 
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annorlunda för att undvika den situation de hamnat i genom tvångsomhändertagandet, men 

majoriteten av dem uppger att de innan LVM aldrig reflekterade över hur djupt i missbruket de 

verkligen var och att de därigenom inte hade kunnat förändra situationen.  En av de intagna 

förtydligar; 

 

 "Jag hade kunnat ha bättre självinsikt och koll på mig mig själv, men det är först nu jag har börjat inse  

 hur långt ner jag sjunkit.. Man inser det när man blir ren och får lite distans till allt där hemma, men  

 när du är mitt i det så försvinner varningssignalerna." (Klient 5, 2015-05-13) 

 

Det finns en stor variation i de intagnas inställning till sin tvångsvård. Somliga klienter menar att de 

innan vårdvistelsen levde rutinartat utan eftertanke och att vårdtiden har varit väldigt jobbig, då  

känslor och tankar som tidigare tryckts undan gjort sig påminda. På samma gång börjar klienterna 

reflekterar över hur de egentligen vill leva och drogernas negativa konsekvenser blir mer påtagliga. 

Den ena berättar; 

 

 "I början av LVM ville jag inte ta tag i allt då det är å mycket skönare  att bara fortsätta i samma   

 hjulspår som alltid, men jag förstår mer och mer att det inte är hållbart. Jag vill inte sluta upp i   

 fängelse eller dö i en överdos liksom. Det är ändå bra att tvångsvård finns, jag tror det är många   

 missbrukare som verkligen borde och måste bli drogfria men som inte vill inse det." (Klient 4, 2015-05-11) 

 

En av respondenterna har en mer negativ inställning till vårdinsatsen än de övriga, då denne inte 

förstår hur det kan vara tillåtet att tvinga någon att leva på ett sätt så olikt från vad individen vill. En 

annan klient befinner sig på sin tredje tvångsvårdsinsats och upplever att vården inte har förändrats 

mycket, trots att flera år har gått mellan vistelserna. Däremot upplever individen denna gång en 

förändring i sitt tänk, vilket är en ny känsla. Samtliga berättar att suget efter alkohol och droger 

fortfarande finns kvar, att påstå något annat vore att lura sig själv. De intagna skildrar ett missbruk 

som skapat både ett psykiskt och ett fysiskt beroende. Det fysiska begäret stillas när klienten är ren 

och den kroppsliga abstinensen försvinner, men det psykiska finns för många kvar under en lång tid . 

För att uppnå förändring gäller det att arbeta utifrån detta och behålla sin medvetenhet. Att leva med 

ett LVM anser respondenterna vara jobbigt många gånger, men majoriteten anser att inställningen har 

gått från att först känna sig kränkta och frihetsberövade, till uppskattning över den paus de fått från 

sin vardag. De respondenter som är mer positivt inställda till denna form av vård grundar sin 

uppfattning på att insatser som LVM räddar liv, då majoriteten av alla intagna troligtvis inte hade sökt 

sig till någon form av behandling utan denna insats. En klient känner sig tacksam; 
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 "I början var det en mardröm, vilket det fortfarande är vissa dagar. När jag kom hit kunde jag inte  

 acceptera att LVM skulle drabba just mig, men  jag tror att den här pausen från allt där hemma är  

 nödvändig för min del. Jag hade aldrig sökt vård själv, men nu hamnade jag ändå på ett ställe där jag  

 faktiskt behöver vara." (Klient 3, 2015-05-11) 
 

De tidigare intagna råder de som vårdas enligt LVM att aldrig tro att någon gör detta för att skada 

dem, då individens bästa alltid är i fokus för alla parter. Vidare tipsas de olika aktörerna som arbetar 

med LVM att ha förståelse för vilken omställning och process ett LVM innebär för en individ, något 

de tidigare intagna vid vissa tillfällen saknade. 

 
6.7 Motivation och förändring 
De tvångsomhändertagna är alla olika individer, respondenten från Socialtjänsten menar därav att 

socialsekreterare i sitt arbete aldrig vet när vårdinsatsen kommer ge lyckade resultat. Vissa 

missbrukare blir nyktra och drogfria efter en LVM-insats, medan andra tvångsvårdas om och om igen 

innan någon förändring sker. Utgången av insatsen är helt avgörande av den enskildes motivation, 

där dennes sociala förutsättningar spelar en stor roll. Respondenten berättar att de med boende, 

sysselsättning och familj agerar som om de har mer att förlora respektive vinna än de återstående 

intagna. Trots att majoriteten av klienterna inte är helt nyktra och drogfria efter att insatsen avslutats, 

så anses de vara i ett bättre tillstånd än innan vården. Socialsekreteraren berättar vidare; 

 

 "Vi tror på att missbrukaren har en vilja att förändra sitt liv men inte förmågan att genomföra det.  

 Våran uppgift är  då att ge denne förmågan att förändras genom en längre tids drogfrihet. Här hinner  

 personen reflektera över vad den vill och hur den ska gå vidare med sitt liv." (Socialsekreterare, 2015-05-19) 

  

Att försöka hjälpa någon som inte vill hjälpa sig själv är ett ständigt återkommande ämne i 

diskussionen om tvångsvård. Socialsekreteraren anser att de som arbetar med vård måste se  det som 

sin uppgift att ge de intagna möjligheten att i en nykter och drogfri miljö reflektera över sin 

livssituation, men samtidigt komma ihåg att ingen kan bli nykter och drogfri åt någon annan. Genom 

detta har de intagna givits förutsättningar till förändring som kan utvecklas till motivation. 

Socialsekreterarens arbete skiljer sig åt när denne behandlar ärenden om frivillig vård eller 

tvångsinsatser. Vid arbetet med frivillig behandling är det individen själv som driver processen framåt 

och visar en önskan om vård. Att det finns någon sorts motivation hos den enskilde missbrukaren ses 

mycket positivt, även om det inte räcker hela vägen fram alla gånger. Att individen vid dessa 

behandlingar kan vara med och påverka vilket hem insatsen ska ske på skapar ökad motivation, då 

delaktigheten och individanpassningen är viktiga faktorer för förändring. Riskerna med frivillig vård 

är att processen blir alltför utdragen och individens motivation hinner dala innan planerna på 

behandling införlivas. Respondenten berättar; 
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"Motivation är en färskvara som kan ändras från dag till dag eller timme till timme. Det är något alla  

individer alltid får jobba med, men som är nödvändigt för att åstadkomma alla förändringar i livet." 

(Socialsekreterare, 2015-05-19) 

 

Socialsekreteraren anser att den stora fördelen med LVM är att kunnna motivera de individer som 

socialtjänsten inte lyckats nå fram till i sin öppenvård, dessa får möjlighet till motivationsarbete under 

vårdtiden i annan mån än tidigare. Vidare uppges att mer behandling på LVM-hemmen är efterfrågat, 

då vårdinsatsen i realiteten innebär drogfri tid och motivationsarbete, inte behandling mot missbruket. 

Hemmen erbjuder utredningar och deltagande i motivationsgrupper, men mångra intagna tackar nej 

till insatser som dessa. De vill endast sitta av sin tid och gör sig därigenom mindre mottagliga för 

förändring och motivation. Fem av de sex intagna upplever sig själva vara motiverade till behandling 

och en förändrad livssituation, men de är ödmjukt positiva. De drömmer om jobb, boende och 

drogfrihet men vet att det krävs hårt arbete.  Ibland tar längtan efter droger över, men de försöker då 

ha i åtanke hur de vill förändra deras tidigare levnadssituation. En klient uppger däremot; 

 

 "De är väl skönt med lite lugn och ro men jag trivs med mitt liv som det har sett ut. Jag har kanske levt  

 lite hårt så jag behövde väl en paus, men det räcker med dom här månaderna." (Klient 2, 2015-05-14) 

 

De tidigare klienterna upplevde till en början tvångsvården som ett straff för sin livsstil, men i längden 

ett nödvändigt sådant. Känslan av straff höll i sig över halva vårdtiden, men individerna började efter 

en tid reflektera över hur mycket bättre de mådde på hemmen än tidigare och började tillåta sig själva 

att bygga upp förväntningar inför framtiden. De ansträngde sig att se LVM som en chans till 

livsförändring snarare än ett frihetsberövande. Vidare upplevde de att makt utövades genom 

händelseförloppet att de blev tagna till ett SiS-hem mot sin egen vilja. Den ena beskriver sig ha svårt 

för auktoriteter och tyckte därför, framförallt inledningsvis, att samtliga inblandade i beslutet och 

vården var maktmissbrukare. Detta då den intagne ansåg att alla anställda försökte bestämma för 

mycket över saker som inte borde vara av betydelse, exempelvis telefonanvändning till lämpliga 

personer. 

 

Behandlarna uppger att de intagnas motivation varierar från individ till individ.och att de ändras under 

processens gång. De yngre har i regel inte hunnit uppleva många förluster på grund av sitt missbruk 

och är därav negativt inställda under hela vårdvistelsen. Andra intagna är tacksamma redan från 

tvångsvårdens start, då de inser att insatsen räddat deras liv. Vidare vårdas de som under resans gång 

bygger upp en motivation, men även de som är motiverade i början av vistelsen men hinner förlora 
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den innan utskrivning. Majoriteten av klientelet upptäcker en vilja att avsluta sitt missbruk när 

avgiftning skett och vårdtiden inletts, men saknar förmågan. Resultatet visar att de intagnas vänner 

och famlj  i stor utsträckning påverkar individens motivation. Att försöka hjälpa någon som inte vill 

hjälpa sig själv är en mycket svår uppgift, då det inte går att tvinga någon att bli nykter och drogfri 

mot dennes vilja. Här är arbetet med motivation av yttersta vikt. Behandlarna pratar mycket om att 

möta klienten på dennes nivå och därifrån arbeta sig uppåt, då individen själv måste komma till insikt 

om vad som måste göra. 

 

6.8 Tvångets maktutövande och individens frihet 
Av  upplevelserna om tvång ges en överensstämmande bild från både klienter och socialsekreterare. 

Då insatsen vid tvångsvård sträcker sig över en så pass lång tid anser respondenten från Socialtjänsten 

det vara ett stort frihetsberövande gentemot den enskilde individen, men motiverar dessa beslut med 

att individens bästa alltid är i fokus. Genom vårdinsatsens utformning utövas makt mot den intagne, 

inte minst genom frihetsberövandet. Respondenten från Socialtjänsten menar; 

 

 "Det är klart att maktperspektivet alltid finns med i arbetet, men relationen till  klienterna avgör hur  

 påtagligt det blir. Genom att vi är en myndighet går det inte att komma ifrån, men jag anser inte att  

 makt är en framkomlig väg i det här arbetet. Jag har valt detta yrke för att jag vill hjälpa till och då  

 måste individen vara i fokus." (socialsekreterare, 2015-05-19) 

 

I sitt arbete bär socialsekreterare på dilemmat att möta klienten med respekt och värdighet, samtidigt 

som yrkesroller styrs av lagar och regler. Det förekommer beslut som strider mot  respondentens 

personliga uppfattningar om vad som är bäst för klienten, exempelvis kan en klient vara djupt inne i 

sitt missbruk men ändå inte uppnå alla punkter som krävs för att ett LVM ska vara aktuellt. Arbetet 

som socialsekreterare fordrar ett utövande av kontroll över människor samtidigt som bättre 

förutsättningar för individen måste skapas. För att balansera vårdens maktutövande och 

frihetsberövande arbetar intervjupersonen och dennes kollegor med ett lösningsfokuserat 

förhållningssätt som grund. De försöker möta de enskilda missbrukarna på en mer jämlik nivå istället 

för att arbeta över dem. Mycket handlar om att bygga upp relationer där diskussioner kan föras mellan 

de inblandade. 

 

Respondenterna som arbetar på LVM-hem anser att fördelen med tvånget vid en insats är att plocka 

någon ur ett destruktivt beteende och ge denne tid till att tänka över vad personen vill göra med sitt 

liv. Makt finns alltid med i arbetet som behandlare, men respondenterna menar på att den anställde 

har fel arbete om fokus är på makt, då denne ska fokusera på vård.  De menar att det alltid är viktigt 
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att tänka på respekt, omtanke och tydlighet gentemot klienterna. Behandlaren måste vara medveten 

om att man är i maktposition och att klienterna är i beroendeställning till de anställda. Därav är det 

väsentligt att visa hänsyn och lyssna på vad de intagna vill då det är kring dessa individer vårdplanen 

byggs upp. Inlåsningen i sig ses av de anställda inte som en makthandling, utan som ett skydd och 

hjälp för klienterna då en rådande uppfattning är att de intagna utan tvång och inlåsning skulle åka 

hem fortsätta sitt missbruk. Behandlarnas makt återspeglas vidare i de restiktioner de intagna har 

gällande exempelvis permissioner, besök och telefonsamtal. De har även särskilda befogenheter, 

exempelvis möjligheten att avskilja klienten från de övriga om de inte sköter sig, men de jobbar 

ständigt med bemötande och samtal för att undvika situationer där denna makt måste användas. Den 

intagne är dock inte helt maktlös i  vårdsituationen, då individen inte kan tvingas till att delta i olika 

aktiviteter och behandlingsåtgärder under sin vistelse. 

 

Behandlarnas kännedom är att det tvång som LVM inrymmer uppfattas väldigt olika av de intagna. 

De som motsätter sig hjälp och vård känner sig oerhört tvingade då hela deras liv förändras på grund 

av någon annans beslut. Andra inser att de behövde bli inlåsta för att få återhämta sig från ett 

destruktivt leverne. Negativa aspekter av tvångsvård anser de intagna framförallt vara det faktum att 

de blir uppryckta från sina liv och rutiner utan att själva få fälla avgörandet, vilket  beskrivs som en 

oerhört kränkande känsla. Att vara vuxen men inte behandlas som en sådan tror några respondenter 

har en motsatt effekt för särskilda klienter, att tvånget väcker sådan frustration så att individerna i ren 

protest vägrar låta sig motiveras till behandling. De intagna klienterna beskriver vårdens tvångsinslag 

och frihetsberövandet som en kränkning, vilket utgör ett hinder för att en respektfull och genuin 

relation mellan behandlare och klienter kan utvecklas. Maktutövandet och tvånget visar sig till största 

del i den praktiska handlingen, i allt från placeringen på en institution  till att inte få välja vem de kan 

ringa eller träffa. Frihetsberövandet med inlåsning, telefonrestriktioner och så vidare ökar känslan av 

kränkning hos vissa individer, där de givna telefonrestriktionerna anses vara mest påfrestande. På 

frågan om respondenten anser att frihetsberövandet som följer med ett LVM är kränkande för 

individen svarar en av behandlarna; 

 

 "på ett sätt är det ju det, men tanke på att det är en inskränkning i deras liv. Hur de intagna upplever  

 det tror jag beror på hur personalen bemöter dem, de är trots allt inte frihetsberövade på grund av att  

 de begått något brott och ska därför inte behandlas som det." (Behandlare 2, 2015-05-22) 

 

6.9 LVM och legitimitet 
Majoriteten av respondenterna förstår vilken funktion det är tänkt att LVM ska fylla och att insatsen 

i själva verket hindrar människor från att dö av missbruk och tillåter dem att leva nyktert och drogfritt 

under en tid vilket ger tillfälle till återhämtning. Därigenom ses LVM som en legitim insats, det vill 
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säga att tvångsvården på grund av sitt resultat accepteras. Några av klienterna anser att insatsen endast 

är legitim i de fall individerna hittar sin motivation, om detta inte sker upplever den intagne en förlust 

av tid i sitt liv vilket kan anses strida mot mänskliga rättigheter. Inte sällan är de intagna ambivalenta 

i sin uppfattning om LVM. Oavsett vad individen anser om tvångsvårdens legitimitet innebär den en 

bred omsorg för individen, med allt från boende till tandvård.  Tacksamheten över detta blandas med 

det förnedrande och orättvisa i frihetsberövandet. Samtliga intagna upplever tvångsvården som ett 

straff då de personligen inte valt att delta, men under vistelsen börjar majoriteten förstå vilken effekt 

och fördelar ett annat sätt att tänka och leva kan generera. 

 

LVM har haft en positiv påverkan på de tidigare intagnas liv. Vårdtiden gav dem en paus från en 

negativ spiral av dåliga livvsal och har fått dem att försöka hålla sig rena och bry sig om sig själva. 

Därigenom lever de, tack vare vården, helt annorlunda än tidigare. Den ena förtydligar; 

 

 "Det går ju bra för mig nu och utan LVM hade jag aldrig åkt på behandling, åtminstone inte under de  

 närmsta åren. Så i värsta fall har LVM gett mig några år av mitt liv, i bästa fall har det räddat mig  

 helt." (Tidigare klient 1, 2015-05-15) 
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7. Analys 
Under arbetets gång har resonemang utifrån det insamlade materialet utvecklats. Nedan följer en 

presentation av dessa i relation till uppsatsens teori och resultat. 

 

7.1 Upplevelser av tvångsvård 
En viktig hörnsten i arbetet med människor är relationer som karakteriseras av förtroende och 

samarbete. De intagnas individuella uppfattningar om tvångsvård grundar sig på en mängd olika 

faktorer, där relationer visat sig vara en av de främsta. Många gånger erfar klienter en känsla av att 

inte inneha ett mänskligt värde, vilket kränker individen och får den enskilde att känna sig oduglig 

och underlägsen. Vidare framkallar kränkning en föreställning av att de anställda endast ser 

missbruket och inte individen bakom, vilket bidrar till en uppfattning om att vården inte behandlar 

dem respektabelt då de saknar samma värde som andra människor. När relationer mellan klient och 

behandlare växer fram minskar i regel känslan av att vara kränkt, vilket visar på relevansen av respekt 

i ett bemötande. SiS värdegrunder tydlighet, omtanke och respekt visar sin vikt genom de intagnas 

upplevelser av LVM-vård. Att bli respekterad och bemött som människa är en mänskligt rättighet. Att 

därför bli uppmärksammad som individ och inte endast missbrukare minskar känslan av kränkning 

och ökar förtroendet hos klienten gentemot behandlaren. Genom att aktivt lyssna, försöka förstå, vara 

vänlig och ge stöd visar behandlaren sin omtanke gentemot den intagna. Klientens upplevelse av 

tvångsvård påverkas genom att en medmänsklighet gör sig påmind. Att arbeta utifrån tydlighet 

innebär att utföra åtaganden och uttrycka sig begripligt, vilket underlättar mötet med klienter. När de 

intagna upplever att de är respekterade, sedda och att detta sker under ett möte där parterna samarbetar 

har vården skapat en stadig grund för motivationsarbete. Om en behandlare i sin yrkesroll inte kan 

skapa en relation till klienten så kan inget lyckat motivationsarbete till behandling ske. De intagna 

behöver känna förtroende och trygghet gentemot personal och tvångsinsatsen för att förmå ta emot 

den hjälp och vård som erbjuds. Som resultatet visar förekommer en omfångsrik variation i 

klienternas inställning till tvångsvård och frihetsberövande, det förekommer allt från starkt 

förpassande till tacksamhet. Den stora variation av de intagnas upplevelser av tvångsvård kan bero 

på att de bemöts av olika anställda med individuella förhållningssätt till klienterna. 

 

Tvångsvård kan ses både som en möjlighet och en svårighet, då den erbjuder en fristad för individen 

samtidigt som den intagne väntar på att få tillbaka rätten att bestämma över sitt eget liv (Billquist & 

Skårner, 2009, s.158). Ett mönster kan ses där de intagna vid tvångsvårdens start förhåller sig starkt 

kritiska och på sin vakt, vilket ofta är ett sätt  för individen att bevara sin integritet.  Samtliga 

respondenter, både intagna och anställda i olika positioner, har uttryckt att denna inställning  har för 

vana att övergå till acceptans och i vissa fall tacksamhet. Att LVM fungerar som ett nödvändigt 
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andrum för de intagna är bevisat, då insatsen tvingar dem att vara nyktra och drogfria. Detta ger 

klienterna möjlighet till återhämtning och somliga ser efter en tids rehabilitering insatsen som en 

chans till livsföränding snarare än ett frihetsberövande. Insatsen tvingar dock inte individen till att 

vilja vara nykter och drogfri, detta är en insikt den intagne själv måste erhålla. Här fungerar 

tvångsvården som en möjlighet att nå denna förståelse, men det är långt ifrån alla som är villiga att 

försöka. Trots detta så har intagna respondenter uppgett att de är motiverade till förändring och 

behandlare kan också intyga detta. Trots att majoriteten av tvångsomhändertagna uppger en vilja till 

nykterhet och drogfrihet är det få som klarar av att upprätthålla en sådan livsstil. Behandlare och 

socialsekreterare ser ofta att motstridiga och utåtagerande klienter efter en tid anpassar sig och blir 

positivt inställda till LVM. Motsägelsen i detta kan bero på att intagna håller en låg profil av taktiska 

skäl. Att kritik och motstånd mot tvångssituationen lyser med sin frånvaro uppfattas i regel som att 

klienten accepterat insatsen, men detta behöver nödvändigtvis inte vara riktigt.  De intagna fogar sig 

efter tvånget men inte i ett vårdande syfte. Individerna finner det nödvändigt att anpassa sig och 

accepterar den maktlösa situationen för att genomleva vårdtiden så smärtfritt som möjligt, men de 

deltar utan engagemang och reflektion och återgår sedan till sina tidigare vanor. Ytterligare en 

förklaring till ambivalensen mellan resultatets utsagor och utgången av tvångsinsatser är att klienterna 

finner sig i de anställdas maktutövande för att göra det bästa av situationen. De vill inte mista sin 

integritet och försöker därav upprätthålla sin identitet, samtidigt som de tar emot den hjälp som 

erbjuds då en medvetenhet om fördelarna existerar. Samtliga anställda respondenter anser LVM vara 

en viktig och livsräddande insats, då lagen berör klienter där frivilligt stöd i öppen form redan har 

prövats utan resultat och de befinner sig i ett destruktivt och livshotande missbruk. Denna bild 

bekräftas av majoriteten bland de intagna, vilket är den bidragande orsaken till att dessa klienter trots 

allt underställer sig och deltar i vården. Att en längre vistelse på  ett LVM-hem har negativt inflytande 

på individens motivation beror, enligt detta argument, på att den intagna inte kan foga sig efter 

tvångsomhändertagandet allt för länge utan att anse sig svika sin integritet. 

 

7.2 Individens motivation och förändring 
Tvångsvården är samhällets sista utväg för att försöka lösa svår missbruksrelaterad problematik, men 

det är en metod som endast skjuter problemet framför sig så länge som individen inte rehabiliteras av 

insatsen. Att utöva tvångsvård räcker inte för att förändra missbrukaren, utan personen måste själv 

motiveras till  att vilja. Målet med tvångsvård är därför att motivera individen till behandling, medan 

behandlingens mål är att minska individens missbruk. Varje enskild missbrukares väg ut ur missbruk 

är unik, men gemensamt för alla är att ett samspel sker mellan individuella förutsättningar, 

levnadsförhållanden, mänskliga relationer och händelser (Skogens & Von Greiff, 2011, s.196-198). 

För att utgången av tvångsinsatsen skall anses vara lyckad bör vården ha gett individen insikt i hur 
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dessa olika delar av livet påverkat klientens levnadssituation innan tvångsvården, samt hur denne vill 

förändra dessa. Individens återhämtningskapital måste påverkas för att en förändring av den enskildes 

livsstil ska vara möjlig att genomföra, vilket innebär att klienten måste ändra sociala relationer och 

dagliga sysselsättningar likväl som att utveckla sina ekonomiska förhållanden. De individer som 

vårdas enligt LVM tenderar att sakna det återhämtningskapital som erfordras för att utnyttja den hjälp 

som erbjuds (Ekendahl, 2011, s.297-299), vilket innebär att det läggs ett ansvar på socialsekreterare 

och behandlar att nå fram till klienten och skapa en önskan om förändring. De intagna är alla olika 

och kräver individuella verktyg för förändring, då den hjälp som erbjuds fungerar på olika sätt 

beroende på vilken individ och vilket missbruk som behandlas. Behandlingen i sig tvingar 

missbrukaren till att avstå alkohol och droger men inte till att vilja göra det, vilket i vissa fall gör 

syftet med institutionsvistelsen svårt att uppfylla (Ekendahl, 2011, s.303-310). 

 

För att förändringsprocessen ska kunna starta  måste behandlaren möta klienten på det stadium denne 

befinner sig på för tillfället, då individen behöver olika former av stöd. De fem stadier individen går 

igenom under förändringsarbetet fyller olika funktioner och är lika viktiga att ta i beaktande när 

klienterna skall motiveras. I det första stadiet upplever inte individen sina handlingar och sitt 

användande av substanser som något problem, utan endast vård i form av yttre tvång kan leda till 

förändring då individen tvingas ifrån sitt missbruk. Här åskådliggörs den funktion LVM är tänkt att 

fylla, då detta skapar tillfälle för individen att distansera sig från sin tidigare livssituation. I nästa steg 

börjar den intagne förstå missbrukets negativa aspekter och förhåller sig ambivalent till sin situation. 

Om behandlare har utvecklat en relation till klienten innebär detta steg en möjlighet för att införliva 

tankar om förändring och påbörja individens motivationsarbete. Återigen visas vikten av goda 

relationer för utgången av tvångsomhändertagandet. Nästa steg fokuserar på individens beslut där den 

enskilde får förbereda sig för att genomför förändring,  tvångsvården och dess avskildhet utgör här 

en livlina för att fullfölja detta. Att få ett andrum från vardagen gör att klienten får tillfälle för 

förberedelse och inte kan påverkas av omvärlden. Behandlarens frågor och omtanke är vägledande i 

detta arbete. I sitt fjärde steg prövar individen i sina handlingar de förändringar som hittills har 

genomförts. Om klienten inte har stöd av personal eller anhöriga är risken stor att handlingen brister. 

Under sista steget arbetar den intagne med att vidmakthålla förändringsarbetet och sitt nya levnadssätt 

(Wärmegård, 2005, s.12). Att upprätthålla förändringen handlar till stor del om att skapa stabilitet och 

trygghet i tillvaron samt kunna hantera besvärliga situationer. I resultatet visas vikten av att aldrig 

underskatta den makt missbruket fortsätter utöva även efter att det fysiska beroendet upphört. 

Individen måste ständigt vara medveten om detta och undvika faktorer förknippade med risker. 

 

Att försöka hjälp någon mot dennes vilja är ett dilemma LVM utgår ifrån då syftet med insatsen är att 
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skapa motivation till behandling hos de intagna, eftersom den enskildes motivation anses avgörande 

för utgången av tvångsomhändertagandet. Vården försöker hitta individens anledningar till att vilja 

förändras, men att vilja något är inte likvärdigt med att kunna genomföra det. Behandlarna pratar 

mycket om att möta klienten på dennes nivå och därifrån arbeta sig uppåt, då individen själv måste 

komma till insikt om vad som måste göra. Det krävs ett grundligt arbete om hur den intagne tänker, 

känner och handlar för att kunna urskilja dessa. Individen ges verktyg till att arbeta med den önskade 

motivationen, men egen insikt och vilja krävs för att någon förändring ska kunna bli av. Efter avslutad 

tvångsvård skall de intagna ha funnit motivation och givits  förutsättningar till förändring, men det är 

viktigt att ha i åtanke att motivation kan minska över tid. Alla människor får ständigt sträva efter och 

kämpa för att behålla den, men den är nödvändigt för att åstadkomma alla förändringar i livet. 

 

Resultatet visar att tvångsvård snarare fungerar som tillfällig lindring, skydd och vila än som 

livsförändring (Room & Storbjörk, 2008, s.76-80). Därav blir de intagna snarare hanterade än 

rehabiliterade av systemet, vilket kan förklara varför en majoritet intagna går in och ut ur 

vårdsystemet utan att uppleva den önskvärda förändringen av sin livssituation. Tvångsvården består 

främst av livsuppehållande åtgärder, och det finns behov av att öka inslagen av behandling i insatsen 

(Ekendahl, 2011, s.297-299). 

 

7.3 Tvångets innebörd och påverkan 
En grundläggande fråga i denna analys är huruvida tvånget innebär ett större hinder än hjälp i 

motivationsarbetet. Frihetsberövande är en radikal handling i människors liv som begränsar deras 

självbestämmanderätt och integritet. Tvånget fyller en viktig funktion genom att individer som inte 

hade sökt sig till behandling fångas upp, samtidigt är dessa i regel inte mottagliga för den hjälp som 

erbjuds och insatsen blir endast ett intrång i deras vardag. Individens integritet handlar om rätten till 

privatliv, en rätt tvångsvård gör intrång på genom exempelvis bevakade besök och visitation. En god 

personal respektar klientens privatliv i största möjliga mån. Vidare inskränker LVM på den enskildes 

rätt till självbestämmande, vilket måste tas i beaktande. Inom tvångets ramar skall klienten ha 

möjlighet att påverka sin tid på institutionen. Alla klienter har olika behov och förutsättningar vilket 

innebär att vårdinsatsen bör anpassas utifrån individen utan att vården blir orättvis. 

 

LVM-hem utgör totala institutioner som gör anspråk på att ägna sig åt rehabilitering, med syftet att 

klienten efter att ha lämnat institutionen ska kunna leva i enlighet med samhällets normer (Goffman, 

2014, s.56). Dessa institutioner vårdar en mångfald av människor som fråntagits rätten till 

självbestämmande. Tvånget materialiseras genom de regler och rutiner individen måste rätta sig efter 

direkt efter ankomst. Tvångsomhändertagandet och levnadssättet på institutionen utgör ett direkt 
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maktutövande gentemot de intagna. Tvånget, framförallt inlåsningen, uppfattas olika av de iblandade 

aktörerna. Behandlare och socialsekreterare fruktar att klienter hade lämnat institutionen om inte 

inlåsning var den del av tvånget, de ser denna åtgärd som ett skydd och hjälp för individen. Detta till 

skillnad från klienterna som i regel inte anser att inlåsningen bidrar till att nå önskade mål och 

förändringar, utan de ser tvånget i inlåsningen som ett straff. En längre tid på ett LVM-hem uppges 

kunna ha motsatt resultat än syftet med vården, då tvånget enligt utsago har ett negativt inflytande på 

motivation. Detta antas bero på individens motvilja till tvånget i insatsen och att den intagna av den 

anledningen motsätter sig all vård. Att vara vuxen men inte behandlas som en sådan tror några 

respondenter har en motsatt effekt för särskilda klienter, då tvånget väcker sådan frustration att 

individerna i ren protest vägrar låta sig motiveras till behandling. 

 

7.4 Ett utbyte mellan makt och frihet 
Tvångsvården kan, utifrån teorin om välfärdsstaten, upplevas på två vitt skilda sätt. Å ena sidan är 

LVM ett system som ger trygghet och vård till individer som inte klarar av det på egen hand, å andra 

sidan är det en metod att utöva makt och kontroll över individens liv, vars individuella rätt till frihet 

och självbestämmande begränsas. Alla människor skall behandlas med lika omtanke och respekt, 

vilket syftar på att alla har lika värde och  frihet att göra sina egna livsval.  Genom makt skapas 

föreställningar om hur någonting ska förstås och förutfattade meningar om vad som är rätt och fel.  

Genom detta utvecklas sedan fördomar som är svåra att betvivla, då individer med mer makt 

framställer vad som skall liknas vid idealiskt eller socialt avvikande (Goldberg, 2010, s.95-98).  

Majoritetens värderingar skall inte ses som social överlägsna, vilket skapar en moralisk problematik 

kring det ingripande i individens liv som sker vid tvångsvård. Tvånget innebär ett skydd mot det 

lidande som kommer från individen själv, yttervärlden och från dennes förhållande till andra 

människor. Missbrukaren är därför i behov av både frihet och tvång, men dessa sätter gränser för 

varandra då tillväxt av det ena innebär en inskränkning av det andra. 

 

Makt finns i varje slags relation då makten verkar genom relationer, ett exempel på detta är 

klientrelationen inom Socialtjänsten, där resultatet visar hur aktörernas förhållande uformas genom 

ett taktiskt spel från de olika parterna (Goldberg, 2010, s.92-99). Makt kan ta uttryck i olika former, 

däribland disciplin där syftet med maktutövningen är att skapa ordning och omvända problematiska 

människor till fungerande samhällsmedborgare (Foucault, 1987, s.218). Genom disciplinens 

utövande övervakas individerna i tvångsvården, då de intagna i institutionen styrs av bestämda regler 

och förordningar (Foucault, 1987, s.143). Genom vårdinsatsens utformning utövas makt mot den 

intagne, inte minst genom frihetsberövandet. Resultatet visar att samtliga respondenter  anser att 

tvångsvård medför stort frihetsberövande gentemot individen som inte alltid kan rättfärdigas, men  
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motiveras med att individens bästa är i fokus.  För att balansera vårdens maktutövande och 

frihetsberövande måste alla aktörer involverade i tvångsvård möta varandra med respekt och 

förståelse för de andra parternas ståndpunkt. Arbetet inom LVM fordrar ett utövande av kontroll över 

människor samtidigt som bättre förutsättningar för individen måste skapas. 

 

Respondenterna som arbetar på LVM-hem anser att fördelen med tvånget vid en insats är att plocka 

någon ur ett destruktivt beteende och ge denne tid till att tänka över vad personen vill göra med sitt 

liv.  De menar att det alltid är viktigt att tänka på respekt, omtanke och tydlighet mot klienterna. 

Behandlaren måste vara medveten om att vara är i maktposition och att klienterna är i 

beroendeställning till de anställda.  Inlåsningen i sig ses av de anställda inte som en makthandling, 

utan som ett skydd och hjälp för klienterna då en rådande uppfattning är att de intagna utan tvång och 

inlåsning skulle åka hem fortsätta sitt missbruk. Behandlarnas makt återspeglas vidare i de 

restiktioner de intagna har.  Den intagne är dock inte helt maktlös i denna vårdsituation, då individen 

kan inte tvingas till att delta i olika aktiviteter och behandlingsåtgärder under sin vistelse. 

 

Negativa aspekter av tvångsvård anser de intagna framförallt vara det faktum att de blir uppryckta 

från sina liv och rutiner utan att själva få fälla avgörandet, vilket  beskrivs som en oerhört kränkande 

känsla.  Maktutövandet och tvånget visar sig till största del i den praktiska handlingen, i allt från 

placeringen på en institution  till att inte få välja vem de kan ringa eller träffa. De som motsätter sig 

hjälp och vård känner sig oerhört tvingade då hela deras liv förändras på grund av någon annans 

beslut. Klienter som vill värja sig mot institutionens ojämlika maktförhållanden för att bibehålla en 

känsla av värdighet, utvecklar olika motståndshandlingar gentemot tvånget. Hur triviala dessa än kan 

verka så erhåller de intagna en motmakt som hjälper dem hantera tvångssituationen (Goldberg, 2010, 

s.99). Vidare finns det klienter som välkomnar tvånget och anser sig behöva restriktioner, så som 

begränsad rörelsefrihet, för att genomföra en förändring. Varken de intagnas, socialsekreterares eller 

behandlares makthantering är fastställda och verkar i alla situationer. I takt med att sakläget och den 

egna viljan förändras tvingas aktörerna på nytt överväga sina maktstrategier. 

 

7.5 Tvångsvårdens legitimitet 
Vid behandling av missbruk och beroende används systematiska och teoretiskt grundade metoder som 

ska uppfylla fyra kriterier. Insatsen ska stödjas av forskning enligt evidenskriteriet, med avsikten att 

individen ska komma ifrån och inte återfalla i sitt beroende eller missbruk utifrån intentionskriteriet, 

vilket utgör tvångsvårdens huvudsakliga syfte. Vidare ska de som utövar behandlingen inneha lämplig 

kompetens, med stöd av kompetenskriteritet, då klientens upplevelse av vårdinsatsen i hög grad 

påverkas av personalens bemötande och kompeten. Verksamheten ska vara anpassad för behandlande 
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och terapeutiska sysslor i enlighet med kontextkriteriet (SOU 2011:35, s.697).  För att ett 

tvångsomhändertagande skall uppfattas som legitimt fordras att samtliga kriterier är uppfyllda utifrån 

alla aktörers perspektiv. De anställda likväl som klienter skall förstå att insatsen har en stadig grund 

och att intentionen är skapad utifrån individens bästa. 

 

Vid insatser som tvångsvård berövas den enskilde sin frihet och självbestämmanderätt, vilket utgör 

ett konkret intrång på den personliga integriteten. Tvångsomhändertagande strider mot normen om 

alla människors självbestämmanderätt (Runquist, 2012, s.27) vilket medför att denna vårdform inte 

skall innebära mer tvång än situationen kräver, men avsikten med den insatta hjälpen kan berättiga 

potentiella kränkningar av individens integritet (Ekendahl, 2011, s.308-310). Tvångsomhändertagna 

individer bör utifrån detta göra ett ställningstagande huruvida de anser att den personlighetskränkning 

de utsatts för varit legitim med tanke på resultatet av vårdinsatsen (Runquist, 2012, s.27). Ideologin 

bakom tvångsvård grundar sig på tanken om generell välfärd där staten har en skyldighet över 

medborgarnas överlevnad, baserad på att de vårdar sig själva och varandra. Detta utövande kan ses 

som antingen en skyddande eller en disciplinerande effekt som samhället utövar (Ekendahl, 2011, 

s.300-301). I regel bestäms effekten utifrån insatsens resultat, då en intagen som uttrycker sig positivt 

om LVM eller uppvisar ett lyckat resultat anses ha rehabiliterats. För en klient som inte accepterat det 

tvång och frihetsberövande som följer med insatsen uppfattas insatsen snarare som ett maktutövande. 

 

Det har ifrågasatts om tvångsvård alltid kan berättigas, då missbrukaren inte är vid sina sinnes fulla 

bruk när vården skall beredas och därav inte är kapabel till att själv ta ställning till beslutet. Tvånget 

kan ses som ett sätt att utöva makt och kontroll gentemot samhällets missbrukare, då klienterna ofta 

upplever vårdinsatsen som ett frihetsberövande snarare än vård de bör vara tacksamma över (Ecer & 

Haglund, 201, s.13). Majoriteten av respondenterna förstår vilken funktion det är tänkt att LVM ska 

fylla och att insatsen i själva verket hindrar människor från att dö av missbruk, om inte annat tillåter 

dem leva nyktert och drogfritt under en tid vilket ger tillfälle till återhämtning. Därigenom ses LVM 

som en legitim insats, det vill säga att tvångsvården är okej på grund av dess resultat. Några av 

klienterna anser att insatsen endast är legitim i de fall individerna hittar sin motivation, om detta inte 

sker upplever den intagne en förlust av tid i sitt liv vilket kan anses strida mot mänskliga rättigheter. 
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8. Diskussion 
Genom aktörernas varierande redogörelser har det varit genomförbart att följa de olika stegen vid en  

utredning om tvångsvård, samt skildra de olika upplevelser respondenterna erfarit. En mängd faktorer 

påverkar och samverkar i beslutsprocessen, där den främsta utgörs av omfattningen på individens 

missbruk då klienten ska vara en fara för sitt eget liv eller närstående. Problematiken med detta är när 

den enskilde ska anses ha passerat denna gräns, då ett brukande av stora mängder alkohol och droger 

alltid innebär en fara utifrån hälsoaspekten. Bedömningen av detta kan antas variera med hänsyn till 

individers personliga uppfattning, vilket medför att de krav som måste vara infriade vid beslut om 

LVM kan anses uppfyllda eller ej beroende på vem beslutsfattaren än. Dessa krav innebär att 

individen till följd av ett fortgående missbruk är i behov av att komma ifrån det, att vårdbehovet inte 

kan tillgodoses på annat sätt samt att den enskilde utsätter sin egen fysiska eller psykiska hälsa för 

allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt eget liv eller misstänks kunna skada sig själv 

eller någon närstående allvarligt. Det ska fordras mycket innan en missbrukare anses ha uppfyllt alla 

villkor för LVM, men bedömningen utförs som tidigare nämnt av olika individer med individuella 

synsätt. Beslut om tvångsvård skapar i regel en moralisk vånda hos beslutsfattaren, då syftet med 

insatsen är att rädda en människa som vanligtvis inte vill erhålla den hjälp som erbjuds. Uppsatsens 

resultat visar att tvångsvårdens klienter har för vana att förändra sin inställning till tvångsinsatsen 

under vistelsen. Detta kan tolkas som att den enskilde efter att ha accepterat sin situation och 

reflekterat över sitt missbruk kommer till insikt att missbruket i sig är ett tvång som utövar både en 

själslig och kroppslig makt över individen och medför ett reducerat handlingsutrymme och färre 

livsval. Utgången av tvångsvården kan emellertid innebära en större frihet med mer möjligheter. 

Denna insikt är eftersträvansvärd och borde tas i större beaktande vid planering av en vårdinsats. 

 

Vidare har uppsatsens resultat vid återkommande tillfällen visat på betydelsen av fungerande 

relationer mellan socialsekreterare, behandlare och klienter. Vikten av fungerande relationer var ett 

oväntat men viktigt resultat i denna uppsats. Relationen präglar hur de anställda kommer handskas 

med den enskilde, hur mycket engagemang och omtanke de investerar i klienten samt hur 

kommunikationen och respekten mellan aktörerna kommer att verka. Vidare blir den intagne mer 

mottaglig för tvångsomhändertagandets alla aspekter om interaktionen fungerar väl, då de anställda i 

klientens ögon representerar hela vårdvistelsen. Tvånget upplevs inte lika påtagligt när aktörernas 

samverkan är positiv.  Det fundamentala i detta resultat kan antas bero på individens önskan om 

rättvisa och jämlikhet. Mänskligt värde ska inte förhålla sig till personliga egenskaper så som 

etnicitet, tro, kön, sexualitet, social klass eller ålder. Enligt denna grundläggande etiska norm är all 

diskriminering förkastlig och tvångsvårdens deltagare har en önskan om att inte missgynnas på grund 

av sitt missbruk, utan vill behandlas som jämlika med samhällets övriga medborgare. Den kränkning 
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som LVM innebär för vuxna individer strider mot denna känsla, i regel förstår inte klienterna varför 

just de av alla människor som brukar alkohol och droger ska tvångsvårdas och anser sig därför vara 

utsatta för nedsättande och orättvis behandling. Därför har de aktörer som på olika sätt arbetar med 

LVM en skyldighet att utgå från ett jämlikhetsperspektiv och ha i åtanke att klienterna förhåller sig i 

en beroendeställning till dem. De maktbefogenheter den anställde har i sin yrkersoll skall anpassas så 

att individen kan möta klienten som en jämlike, i syfte att undvika ett kränkande förhållningssätt 

vilket ger klienten en direkt känsla av motstånd gentemot insatsen. 

 

Vid sammanställningen av det insamlade materialet har det framkommit ytterligare aspekter angående 

den svåra balansgången mellan tvångets maktutövande och individens självbestämmanderätt och 

frihet. Som uppvisats i studiens teoriavsnitt bör samhällets maktutövande gentemot individen endast 

ske i den utsträckning att den enskildes möjlighet till självförverkligande inte påverkas. Tvångsvård 

kan här betraktas utifrån två perspektiv, å ena sidan är det ett sätt att utöva kontroll och makt gentemot 

socialt utstötta individer så att dessa inte får fullfölja det liv de lever. Å andra sidan kan denna vård 

ses om ett system där missbrukande människor ges en chans till självförverkligande genom att öppna 

upp för ett flertal nya levnadssituationer och på detta sätt utöka individens frihet, som först måste 

berövas dem. De två grundprinciper som samhällets medborgare önskar att staten skall uppfylla kan 

här diskuteras. Den första innebär att staten bör  tillåta samtliga medborgare genomföra sina valda 

livsprojekt på det sätt de själva vill, vilket tvångsomhändertagandet går emot. Utifrån detta kan ett 

konstaterande göras att tvångsvård inte överensstämmer med medborgarnas önskan om hur de skall 

behandlas, vilket borde medföra att denna form av insats inte är legitim. LVM brukar rättfärdigas 

genom normen att individen inte skall få förstöra sitt eget liv, men detta går fortfarande emot den 

mänskliga rätten till självbestämmande. Individen skall principiellt alltid ha rätt till att leva på önskat 

sätt, så länge som det inte drabbar någon annan. Om den enskilde inte är rädd om sitt eget liv bör 

ingen auktoritet ha rätten att tvinga denne till vård. Samtidigt är individen i regel inte vid sina sinnens 

fulla bruk och kan därför anses inkapabel till att på egen hand fälla detta avgörande. LVM fyller då 

egentligen funktionen att förklara missbrukaren icke självbestämmande. Den andra motsägande 

principen är att staten skall representera vissa kollektivt moraliska principer, såsom att 

droganvändning är fel och att missbruk bör botas, vilket påverkar tvångsvårdens legitimitet. Här ses 

LVM som en livsavgörande insats och ett nödvändigt ingripande utifrån ett humant perspektiv. 

Humanitet innebär att notera andra människor och deras behov, samt ta  ansvar för dem och deras 

svårigheter. Tvångsvård kan därigenom betraktas som samhällets humana åtgärd för att ta ansvar över 

medborgare med livshotande missbruksproblematik. 

 

Samtliga anställda respondenter och majoriteten av de intagna uppger att de anser LVM vara en viktig 



40 
 

och livsräddande insats, då vården innebär en nödvändig paus för individen från missbruket. Att 

denna uppfattning återkommer visar att LVM trots allt innehar en betydande funktion och då som 

samhällets enda alternativ för att hjälpa vuxna med svår missbruksproblematik. Frågan kvarstår dock 

huruvida de intagna endast uppger att de blivit motiverade av LVM-insatsen eller om de faktiskt 

erhållit motivation till förändring, något som är svårt att påvisa. Utifrån denna uppsats kan slutsatsen 

dras att i takt med bildandet av relationer finner individen acceptans till tvånget och låter sig påverkas 

av institutionens motivationsarbete. I vissa fall upplevs även tacksamhet för de fördelar 

tvångsomhändertagandet ger individen i förhållande till dennes tidigare levnadssituation. Då 

tvångsvården saknar vidare behandlingsinslag verkar endast LVM i förberedande syfte för en fortsatt 

nykter och drogfri tillvaro. I de flesta fall fordras en fortsatt vistelse på behandlingshem för att en 

permanent förändring skall kunna ske, något majoriteten av klienterna inte förmår genomföra. 

Slutsatsen av detta är att LVM är en fungerande insats i den mån att de intagna når insikt och vilja till 

förändring, men endast i ett fåtal fall blir denna förändring verklighet. 

 

8.1 Vidare forskning 
Denna uppsats har genererat nya frågeställningar i form av; 

– Hur önskar de intagna att tvångsvården vore utformad? 

– Hur hade fler behandlingsinslag i tvångsvården kunnat utformas? 

– Går det att påverka de intagna på fler sätt än att endast försöka motivera dem till förändring? 

– Leder LVM-vistelsen till förändring eller fungerar insatsen endast som en form av 

återhämtning? 

Dessa frågor har vuxit fram ur det resultat som framkommit under uppsatsens gång, då det visar att 

de intagnas verkliga förändring ofta uteblir, enligt majoriteten av arbetets olika respondenter. För 

vidare forskning hade det varit intressant att undersöka hur tvångsvården skulle kunna förbättras 

utifrån de intagnas perspektiv och hur behandlingsinslag skulle kunna införlivas i dessa insatser. 
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10. Bilagor 
 

Bilaga 1, intervjuguide till Statens institutionsstyrelse (SiS) 

Aktörens roll 

1. Vad är Statens institutionsstyrelse och vad är dess syfte? 

2. Hur arbetar ni på SiS? 

3. Hur många LVM-hem har ni i Sverige? 

4. Finns det andra LVM-hem än era i Sverige? Isf, hur skiljer de sig från SiS LVM-hem? 

5. Hur går processen till från att ett beslut om LVM fattas till att insatsen sker? 

6. Hur arbetar ni på era hem? 

7. Är insatsen  individanpassad? 

8. Arbetar ni på något sätt med individens eftervård? 

 

Upplevelser av tvångsvård 

9. Anser ni att LVM är en fungerande insats för missbruk? Fyller det sin tänkta funktion? 

10. Vem är er typiska klient? 

11. Vad är er erfarenhet om hur klienterna upplever tvångsvården? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2, intervjuguide till socialsekreterare 

Aktörens roll 

1. Vad är dina arbetsuppgifter? 

2. Hur arbetar ni med LVM? När, var och hur fattas ett sådant beslut? 

3. Hur går beslutsprocessen till? 

4. Vem gör oftast en anmälan om LVM till Socialtjänsten? 

5. Hur ser ert samarbete med Statens institutionsstyrelse ut? 

6. Hur arbetar ni med eftervård? 

 

Upplevelser av tvångsvård 

7. Vem är er typiska klient? 

8. Hur fungerar LVM enligt din erfarenhet? 

9. Hur motiverar du dina ställningstaganden vid ett beslut om LVM? 

10. Hur förhåller sig klienterna i regel till tvångsvård? 

11. Vilken roll spelar klientens motivation i förändringsprocessen? 

12. Vilka förväntningar finns hos olika parter vid LVM? 

 

Makt och frihet 

13. Hur ser du på att LVM utövar makt gentemot individen? 

14. Hur ser du på individens frihetsberövande? 

15. Vilka möjligheter/risker finns med tvånget i vården? 

16. Vilka möjligheter/risker finns med frivillighet i vården? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3, intervjuguide till  behandlare 

Aktörens roll 

1. Vad är dina arbetsuppgifter inom tvångsvården? 

2. Kan du berätta hur det går till när ni får en ny klient på boendet? 

3. Planerar personalen på hemmet LVM-tiden eller följer ni bestämda regler? 

4. Hur mycket fria tyglar har du i ditt arbete? 

5. Vilken funktion tycker du att tvånget i LVM-lagen fyller i ditt praktiska arbete på boendet? 

6.  Hur ser relationerna ut mellan klienter och behandlare? 

7. Hur arbetar ni för att undvika konflikter på hemmet? 

8. Hur arbetar ni för att klienterna ska arbeta tillsammans? 

9. Behandlar ni andra intagna än LVM-klienter? 

10. Har du upplevt att samma klienter kommer tillbaka till hemmet? 

11. Hur arbetar ni i förebyggande syfte med de intagna`? 

 

Upplevelser av tvångsvård 

12. Vad är din personliga uppfattning om LVM? Fyller det sin funktion? 

13. Tror du att LVM-vistelsen påverkar de intagna till att inte falla tillbaka i missbruk? 

14. Tror du att de intagnas familj kan påverka de intagnas iställning? 

15. Tror du att de intagna påverkar varandra? Hur? 

 

Makt och frihet 

16. Anser du att ni i ert arbete utövar makt mot de intagna? 

17. Isf: hur arbetar ni för att balansera tvångets maktutövande och frihetsberövande? 

18. Vilka restriktioner har klienterna? 

19. Anser du att LVM och frihetsberövande är kränkande för individen? 

20. Hur ser du på klientens möjlighet till självbestämmande inom tvångsvården? 

21. Hur anser du att klienter uppfattar tvånget? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4, intervjuguide till intagen klient 

Aktörens roll 

1. Varför blev du LVMad? 

2. Hur länge har du tvångsvårdats? 

3. Anser du att du hade kunnat handla annorlunda för att undvika tvångsvård? 

4. Hur såg din levnadssituation ut innan LVM? 

5. Hur ser din levnadssituation ut på LVM-hemmet? 

6. Hur upplever du personalen på behandlingshemmet? Får du det stöd du behöver? 

7. Vad är dina förhoppningar inför framtiden? 

8. Känner du saknar från ditt gamla liv? Vad? 

9. Hur påverkar ditt umgänge dig? 

10. Har du familj eller vänner som stöttar dig när du kommer ut? Annan stödperson? 

11. Hur känner du inför fortsatt behandling eller eftervård? 

 

Upplevelser av tvångsvård 

12. Hur upplever du tvångsvård? Vad är positivt respektive negativt? 

13. Har din uppfattning om tvångsvård ändrats under din vistelse på hemmet? 

14. Hur anser du att du har förändrats? 

15. Vad anser du vara likadant? 

16. Hur ser du idag på ditt missbruk? 

17. Upplever du dig själv motiverad till behandling och en förändrad livssituation? 

 

Makt och frihet 

18. Hur upplever du att makt utövas mot dig? 

19. Vilka restriktioner har du och hur upplever du dem? 

20. Hur upplever du det att vara frihetsberövad? 

21. Hur påverkar tvånget och frihetsberövandet din behandlingstid? 

22. Anser du LVM vara en legitim insats? 

23. Upplever du att tvångsvården är ett straff? Motivera 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 5, intervjuguide till tidigare intagen klient 

Aktörens roll 

1. Varför bled du LVMad? 

2. Hur såg din levnadssituation ut innan LVM? 

3. Hur ser din levnadssituation ut efter LVM? 

4. Hur förhöll du dig till fortsatt behandling och eftervård? 

 

Upplevelser av tvångsvård 

5. Hur upplevde du tvångsvården? 

6. Motiverades du till behandling under tvångsinsatsen? 

7. Har du förändrats sedan du blev LVMad? 

8. Vad upplever du vara likadant som innan? 

9. Hur ser du idag på alkohol och droger? 

 

Makt och frihet 

10. Hur upplevde du att makt utövades mot dig? 

11. Hur upplevde du det att vara frihetsberövad? 

12. Anser du LVM vara en legitim insats? 

 

 

 

 


