
 

 

 

Examensarbete 

 

Hela havet stormar 

- En rättsfallsstudie om tillämpningen av LVM och 
LPT vid samsjuklighet 
 
 

 

Författare: Anna Bankel & 
Ulrika Jönsson 
Handledare: Peter Hultgren 
Examinator: Kristina 
Gustafsson 
Termin: HT-16 
Ämne: Självständigt arbete - 
examensarbete för 
kandidatexamen 
Kurskod: 2SA47E 

 



 

1 
 

Abstract 
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This article is about the application of the two coercive legislations, Care of Abusers (Special 

Provisions) Act (LVM) and  the Compulsory Psychiatric Care Act (LPT) when individuals 

suffer from comorbidity. The authority who files the application for coercive interventions 

differs between the legislations. In LVM the social welfare board files the application and in 

LPT the chief psychiatrist.  Earlier research has shown that the individuals of the comorbidity 

group do not get their needs met in either of the legislations. It has also occurred that concrete 

arguments which relate to statutory criteria are missing. Our aim was to gain knowledge about 

how the court argued for these criteria, especially in cases where comorbidity exist. Another 

aim was to see which legislation that gave legal impact. Finally, we wanted to examine the 

roles of the chief psychiatrist and the social welfare board in court negotiations. We decided 

to study twenty court cases from Administrative court, ten cases from LVM and ten from LPT 

where the same individual had been committed to coercive care according to both legislations, 

this to capture the comorbidity. We interpreted the documents using discourse analysis and 

selected two concepts, inspired by Foucault and Fairclough, that we thought could be fruitful 

for our analysis. The result shows that there is more often argumentation about if the legal 

criteria in LVM are fulfilled compared to LPT where the argumentation is less informative. 

This result may have been influenced by the secrecy of Law. We also found out that the 

legislation that was given legal impact depended on the authorities assess of which need that 

was most urgent. The last finding was that the chief psychiatrist`s opinion was never 

questioned by the court, but the statements made by the social welfare board was. 
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” Hela havet stormar” 
 
Hela havet stormar är en sällskapslek där deltagarna ska gå runt ett antal uppställda stolar, en 
färre än antalet deltagare, till ljudet av musik. När en utomstående lekledare plötsligt stänger 
av musiken gäller det för deltagarna att så snabbt som möjligt sätta sig på en av de lediga 
stolarna. Den som inte får en egen sittplats då blir utslagen ur leken. 
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1 Stolen som saknas 

I socialt arbete kommer socialsekreterare i kontakt med människor som både har ett missbruk 

och lider av psykisk ohälsa. Den dubbla problematiken har även vi uppmärksammat under 

dels vår verksamhetsförlagda utbildning inom ramen för socionomutbildningen men även 

under den tid vi arbetat med missbruksvård. Genom våra skilda arbetserfarenheter från 

öppenvård missbruk, och tvångsvård på LVM-hem, har vi sett att personer med missbruk och 

psykisk ohälsa inte platsar på någon stol och därmed inte får vård för sin samsjuklighet.  

Det ställer höga krav på kommun och landsting ur ett perspektiv om samverkan då den 

psykiska hälsan behandlas inom Hälso- och sjukvården och missbruket av Socialtjänsten och 

ett samarbete är nödvändigt. När en person har en allvarlig missbruksproblematik eller en 

allvarlig psykisk störning kan tvångsvård enligt LVM, Lag om vård av missbrukare i vissa 

fall (SFS 1988:870) och LPT, Lag om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128) komma att bli 

aktuellt om de har ett vårdbehov som inte kan tillgodoses på frivillig väg. Missbruk och 

psykisk ohälsa har en koppling. Bland personer som vårdas för sitt missbruk har 30-50 

procent också psykisk ohälsa. I motsatt relation har 20-30 procent av de som vårdas för 

psykisk ohälsa ett missbruk. Trots att samsjuklighet är vanligt förekommande och det finns ett 

stort behov av vägledning är det vetenskapliga underlaget på området begränsat. 

(Socialstyrelsen, 2015:64-65). För att vårdas enligt LVM eller LPT krävs att 

Förvaltningsrätten fattar beslut om sådan vård efter att socialnämnd eller chefsöverläkare 

ansökt om tvångsvård. För att tvångsvård ska vara aktuellt måste rekvisiten, de juridiska 

egenskaper, förhållanden eller beskaffenhet som utgör de nödvändiga juridiska 

förutsättningarna, enligt LVM eller LPT vara uppfyllda. 

Ett problem för samsjukliga personer som framkommer i tidigare forskning är att de 

kan komma att hamna i ett moment 22. Annika Staaf (2005:300) beskriver i sin avhandling 

om rättssäkerhet och tvångsvård att LVM är subsidiär i förhållande till LPT och att det brister 

i samarbetet mellan kommun och landsting för samsjukliga personer. Lagens utformning där 

LPT ska ha företräde framför LVM bidrar inte till att avhjälpa dessa svårigheter då psykisk 

ohälsa har en bredare innebörd än psykisk störning. Även i Missbruksutredningen 

(2011b:112) beskrivs att det är vanligt att personer som söker hjälp för sin psykiska ohälsa 

nekas behandling och hänvisas till att Socialtjänsten måste bistå med hjälp att behandla 

missbruket eller beroendet först, likväl som Socialtjänsten hänvisar till sjukvården och 

behandling av den psykiska ohälsan. Det framkommer dessutom i Missbruksutredningen att 

problematiken är vanligast förekommande när samordningen är svag och det finns brister i 



 

6 
 

kontinuiteten mellan de olika verksamheterna. Vidare beskriver Missbruksutredningen att 

vare sig tvångsvård enligt LVM eller LPT tillgodoser samsjukliga personers behov.  

Ännu en svårighet framkommer i en avhandling skriven av Maritha Jacobsson (2006) 

som visar att argumentation kring huruvida förutsättningarna för tvångsvård i LVM-

förhandlingar är uppfyllda ofta uteblir. Liknande resultat har framkommit i en studie gjord av 

Zetterberg, Sjöström och Markström (2014) där de granskat rättsprotokoll i LPT-

förhandlingar. Författarna visar att diskussion och motivering i rättsprotokoll som knyter an 

rekvisiten till klientens omständigheter är bristfälliga. Dessa resultat kan sättas i relation till 

den forskning Hollander, Jacobsson och Sjöström (2007) bedrivit. De finner att 

Förvaltningsrätten i 99 procent beslutar om tvångsvård enligt ansökan och att experternas 

utlåtanden sällan ifrågasätts vilket tyder på avsaknad av transparens. Weddig Runquist 

(2012:58), doktor i socialt arbete, beskriver LVM-utredningen som ett maktinstrument i 

Förvaltningsrättens förhandlingar. Då socialsekreteraren styr utredningens riktning får 

förfarandet kritik för sin avsaknad av allsidighet då omständigheter som talar till klientens 

förmån ofta saknas. Detta ser vi kan skapa ett problem för samsjukliga då inte klientens 

omständigheter redovisas på ett korrekt sätt för att få det faktiska vårdbehovet av både 

missbruk och psykisk ohälsa tillgodosett. 

Det finns därmed en utsatt grupp som kan komma att sakna en stol att sitta på, likt 

leken hela havet stormar. De riskerar att inte få sin röst hörd i domstolen, där utlåtande från 

socialnämnd eller chefsöverläkare vinner företräde och där argumentation kring huruvida 

rekvisiten är uppfyllda uteblir. För socialt arbete blir det därmed relevant att undersöka hur 

Förvaltningsrätten tolkar rekvisiten i beslut och hur rekvisiten grundas i rättsfall gällande 

tvångsvård då samsjuklighet råder. Detta för att få kunskap om vårdbehovet hos samsjukliga 

blir tillgodosett utifrån att juridiken i det sociala arbetet hanteras insiktsfullt och kompetent, 

vilket leder till följande syfte och frågeställningar: 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att vi vill förstå tillämpningen av LVM och LPT vid samsjuklighet 

samt hur rekvisiten styrks i domstolsförhandlingar vid omhändertagande för tvångsvård enligt 

dessa lagar. Vi vill också få en förståelse för hur rättens olika aktörer får betydelse för 

tolkningen av rekvisiten i LVM och LPT.  

 
 Hur styrks rekvisiten för tvångsvårdsomhändertagande i Förvaltningsrätten då 

samsjuklighet råder? 
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 Vad gör att LVM eller LPT får rättsligt genomslag? 

 Hur framträder chefsöverläkarens/socialsekreterarens roll i förhandlingen? 

 

1.2 Avgränsningar 

I vår studie har vi gjort avgränsningar för att göra studien genomförbar under den begränsade 

tid vi har till vårt förfogande. Vi har undersökt rättsfall där det finns klienter med domar 

gällande både LVM och LPT. Vi beslutade oss för att de skulle vara så aktuella som möjligt i 

tid, även att klientens domar i LVM och LPT skulle ligga nära, inom cirka ett år, för att ge en 

samlad bild av klienten och eventuell samsjuklighet. De rättsfall vi undersökt i vår studie 

kommer från första instans, Förvaltningsrätten. 

 

1.3 Disposition 

Kapitel 2 ger en bakgrund till missbrukets problematik följt av beskrivningar av de olika 

begrepp som presenterats i inledningen. I kapitel 3 framställs tidigare forskning inom 

begreppet samsjuklighet, tillämpning av tvångsvård internationellt och nationellt samt synen 

på aktörers roll i rättsliga förhandlingar.  I kapitel 4 kommer en redogörelse för våra 

metodiska och vetenskapliga val vi gjort för att genomföra studien. I kapitel 5 redovisas 

studiens empiri för hur Förvaltningsrätten styrker rekvisiten och hur aktörernas roller 

framträder i rättsfallen. Avslutningsvis kommer analys och avslutande diskussion i kapitel 6.  

 

2 Vad vi behöver veta 

Under detta kapitel ges en historisk bakgrund och beskrivning av utvecklingen av LVM och 

LPT. Missbruk och psykisk ohälsa har över tid betraktats på olika sätt och utifrån det har 

lagstiftningen formats. Hur lagen är tänkt att tillämpas beskrivs i förarbetena och här 

presenterar vi information kring propositioner som tar upp relevanta områden utifrån vår 

studie. Därefter beskriver vi rekvisiten i de båda lagstiftningarna.  Slutligen följer förklaringar 

av begreppen missbruk, allvarlig psykisk störning och samsjuklighet som vi menar är viktiga 

för förståelsen av vår uppsats. 

 

2.1 Historik 

Israelsson (2013), lektor i socialt arbete, beskriver i sin avhandling hur den historiska synen 

på missbruk och psykisk ohälsa har format olika ideologiska tankeramar, som över tid även 

präglat missbrukslagstiftningen. Missbrukare har dels förståtts ur ett deterministiskt 
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perspektiv där individens egna ansvar över sitt liv leder till att misslyckanden härleds till 

personens brist på moral och att denne behöver straffas och disciplineras. Linjärt ligger även 

en diskurs kring missbruk som en form av sjukdom sedan 1700-talet fram tills nu. Vad gäller 

psykiskt sjuka har det ansetts att samhället behöver skyddas ifrån personer som inte själva har 

förstånd att inse sina problem. Vilket legitimerade att denna grupp människor låstes in på 

institutioner och utsattes för olika typer av övergrepp. Under 50-talet förändrades synen då 

medicinering kunde göra psykiskt sjuka människor friska. Både psykiskt sjuka och personer 

med ett missbruk har av omgivningen betraktats som avvikare. Detta har legitimerat behovet 

av att låsa in psykiskt sjuka och att straffa och disciplinera missbrukare (Israelsson, 2013:36-

37). 

Lars Oscarsson, professor i socialt arbete, menar i Missbruksutredningen (2011a:15) 

att missbruksvårdens utveckling främst berott på ideologiska och politiska föreställningar som 

över tid skiftat. I början av 1900-talet sköttes missbruksvården av vanliga medborgare utan 

särskild kunskap eller kompetens fram till 1960- och 70-talets mer samhällskritiska syn där 

brister i välfärden snarare förklarar förekomsten av missbruk. Oscarsson beskriver synen på 

missbruk som att dessa sociala problem konstrueras och förstås olika i tid följt av ideologiska 

tankebanor. Tidigare har samhället konstruerats utifrån religiösa övertygelser om vad som är 

gott och ont. Dagens samhälle har en starkare tro på vetenskapen och traditionella 

föreställningar får allt mindre betydelse. 2008 kom tvångsvården att förändras efter att media 

rapporterat om ett fåtal incidenter där psykiskt sjuka har attackerat oskyldiga på offentliga 

platser. Psykvården gick från samarbete och support till mer social kontroll och den nya 

lagstiftningen är förebyggande, vilket har satt den psykiska ohälsan i en ny kontext gällande 

avvikelse, tolerans och dess risker. Vården har skiftat från fysisk kontroll till att på ett 

mjukare sätt få klienterna att forma sig enligt samhällets normer och belönas med öppna 

tvångsvårdsinsatser (Zetterberg, Sjöström & Markström 2014). 

I förarbetena till LPT (Socialdepartementet 1990:93) behandlas frågan om 

ansvarsfördelningen mellan psykiatrin och Socialtjänsten vad gäller missbrukare med 

psykiska störningar. Föredragande statsråd konstaterar där att kombinationen en psykisk 

störning och ett till denna störning sekundärt missbruk är förhållandevis vanligt. Är den 

psykiska störningen tillräckligt svår bör behandlingsuppgiften falla inom psykiatrins 

ansvarsområde, också om det finns en kombinationsproblematik med ett intensivt missbruk 

(jmf Staaf 2005:300). Om däremot missbruket bedöms som det primära och tvångsåtgärder 

nödvändiga, bör LVM i första hand tillämpas och psykiatrisk tvångsvård vara en sista utväg 

för att klara de allvarliga psykiska komplikationerna till missbruket. 
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I en nyare proposition (Socialdepartementet 2012:23) framhåller Regeringen vikten av att 

analysera hur de personer som behöver samordnade insatser av både Socialtjänsten och 

Hälso- och sjukvården eller av olika delar av hälso- och sjukvården, får sina behov 

tillgodosedda. En sådan grupp är personer med missbruk eller beroende och samtidigt 

psykiatrisk och/eller somatisk sjukdom (samsjuklighet). Socialstyrelsen (2015:65) hänvisar 

till denna proposition i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 

och lyfter behovet av att insatser för både psykisk ohälsa och missbruk sker samtidigt och 

samordnat. 

 

2.2 Rekvisit LVM och LPT 

LVM, Lag om vård av missbrukare i vissa fall (SFS 1988:870), är den lag som beslutar om 

tvångsvård för missbrukare med syfte att få klienten att gå med på frivilliga vårdinsatser för 

att komma ifrån sitt missbruk. Nuvarande lagstiftning förekoms av ideologiska diskussioner 

vilka landade i att samhället var i behov av åtgärder som var till skydd för den enskilde 

missbrukaren (Staaf 2005:167). 

För att omhändertas för tvångsvård enligt 4 § LVM måste båda generalindikationerna i 

4 § punkt 1-2 LVM vara uppfyllda. Rekvisiten innebär att missbruket ska vara fortgående och 

att klienten är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk av alkohol eller narkotika 

samt att detta vårdbehov inte kan tillgodoses av socialtjänstlagen eller på något annat sätt. 

Dessutom måste minst en av de tre specialindikationerna gällande fara för hälsa, socialt 

destruktivt beteende och skadeindikationen vara uppfylld (ibid 2005:169). Vård enligt 4§ 

LVM är av princip, med undantag, sista utvägen för socialtjänsten att behandla missbruk då 

all frivillig vård ska ha prövats utan lyckat resultat, vilket även framgår av Runquist 

(2012:59) i förarbetena. 

LPT, Lag om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128), är den lag som bereder 

psykiskt sjuka tvångsvård sedan 1991. Lagen har sedan dess reviderats vid två tillfällen och 

senast den 1 september 2008 infördes bestämmelser om öppen psykiatrisk tvångsvård. Lagen 

är kumulativ vilket innebär att samtliga rekvisit ska vara uppfyllda samtidigt både under 

intagning samt tiden därefter (Gustafsson 2010:131). Syftet med vården är dels att häva akuta 

vårdbehov men också för att tillgodose vård under särskilda förutsättningar. Att få klienten att 

medverka till frivillig vård och att ta emot det stöd som klienten anses behöva innebär inte att 

klienten ska botas, vilket heller inte alltid är möjligt, utan ska skapa tillfredsställande 

vårdkontakt så snart det låter sig göras (ibid s.126-127). I 3 § LPT måste samtliga rekvisit 
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samtidigt vara uppfyllda för att tvångsvård ska tillämpas: allvarlig psykisk störning, ett 

oundgängligt vårdbehov som inte kan tillgodoses på annat sätt, alternativt ett behov av 

särskilda villkor och att patienten motsätter sig sådan vård eller att det finns grundad 

anledning att anta att vården inte kan ges med samtycke i enlighet med tredje stycket. Enligt 

fjärde stycket framgår att tvångsvård inte får ges om den allvarliga psykiska störningen beror 

på en utvecklingsstörning samt att hänsyn ska tas till klientens farlighet (Gustafsson 

2010:132).   

 

2.3 Vad menar vi med missbruk? 

Med missbruk syftar vi till den definition som Socialtjänsten har att förhålla sig till vid 

ansökan om LVM. I lagstiftningens förarbeten saknas definition av begreppet missbruk och 

kan därför ses som subjektiva värderingar. Enligt Staaf (2005:169) har Socialtjänsten att 

styrka att klienten har ett fortgående missbruk, har behov av vård för att komma ifrån sitt 

missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel samt att vårdbehovet inte kan 

tillgodoses på annat sätt. Med fortgående missbruk menas att det ska vara pågående, aktuellt 

och regelbundet och missbruket ska prägla och dominera individens liv. Ett alkoholmissbruk 

ska vara intensivt eller regelbundet och ha en viss varaktighet för att uppfylla 

fortgåendekriteriet.  

Vid tal om narkotika syftas till injektionsmissbruk och dagligt, eller näst intill dagligt, 

missbruk av narkotika, oberoende av intagningssätt. Socialtjänsten kan ha svårt att påvisa att 

det finns ett begär och genom att utreda klientens aktuella tillstånd eller livssituation kan 

konkreta villkor och omständigheter upptäckas som är lättare att rättsligt styrka. Det finns 

inget krav på ett utvecklat beroende, utan ett missbruk är nog. Ungdomar ska kunna 

omhändertas i ett tidigare skede för att motverka ett begynnande allvarligt missbruk. 

Aktualitetskravet innebär att missbruket ska ses ur ett längre tidsperspektiv. Även längre 

uppehåll och återfall kan ses som fortgående beroende på livsomständigheter (Staaf 

2005:170).  

 

2.4 Vad är allvarlig psykisk störning?  

En psykisk störning är ett begrepp som koncentrerat beskriver de psykiska tillstånd en klient 

har. Begreppet syftar till att ge en helhetsbild och ta fasta på att såväl biologiska, 

psykologiska samt sociala faktorer som ofta samspelar och förstärker varandra (Gustafsson 

2010:136). Psykiska störningar kan en person ådra sig antingen genom störningar i hjärnans 
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struktur eller funktion eller genom upplevelser av omvärlden vilket delar in psykiatrin i två 

grenar, biologiskt-medicinskt och psykosocialt och i LPT innefattas båda dessa grenar i 

definitionen av psykisk störning. Detta leder till att den psykiska störningen är oberoende av 

om den ses som sjukdom eller inte, utan bestäms utifrån de åtgärder som genomförs mot 

symtomens art, grad, förlopp, orsaksmönster och konsekvenser. Dessutom måste störningen 

vara allvarlig och bedöms i lagens mening utifrån störningens art och grad. Med art avses 

typen av störning och med grad avses omfattningen av det ingrepp störningen har på 

personligheten och en sammanvägning av dessa faktorer bestämmer hur allvarlig en psykisk 

störning är (Gustafsson 2010:136). 

 

2.5 Vad är samsjuklighet? 

Samsjuklighet är ett begrepp som används för att beskriva att en enskild person har två 

eller fler sjukdomar samtidigt. Andra begrepp som kan användas för att beskriva samma 

förhållande är dubbeldiagnos eller komorbiditet (Nationalencyklopedin u.å.). Samsjuklighet 

kan syfta på flera olika sjukdomsförhållanden. Det kan exempelvis uppkomma mellan två 

somatiska sjukdomar, eller mellan ett missbruk och en somatisk sjukdom 

(Missbruksutredningen 2011a:237). Samsjuklighet kan även uppstå mellan ett missbruk och 

en psykisk störning, och det är den situationen som begreppet syftar till här.  

Studier visar att personer med missbruksproblematik har en klart ökad risk för att få 

psykiska besvär och vice versa. För klienter inom den specialiserade psykiatrin är 

psykossjukdomar och bipolär sjukdom vanligast förekommande tillsammans med ett 

missbruk eller beroende (Socialstyrelsen 2015:64). För personer med samsjuklighet är det 

vanligt att problemen förstärker varandra så att både missbruket och den psykiska störningen 

blir svårare än vad de hade varit om de förekommit ensamma (ibid s.65).  Med samsjuklighet 

avses således i denna uppsats det förhållande att en person både har ett missbruk och en 

psykisk störning samtidigt. Det är viktigt att påpeka att personer med samsjuklighet inte är 

någon homogen grupp. Vilken form av missbruk respektive psykisk störning en person med 

samsjuklighet har varierar stort vilket också vår empiri kommer att visa. 

 

3 Vad vi vet om problemet 

Här redovisas tidigare forskning om förekomst av samsjuklighet, tillämpning av tvångsvård 

internationellt och nationellt samt rättssäkerhet. Det har visat sig att missbruk och psykisk 

ohälsa i kombination är vanligt förekommande både nationellt och internationellt.  
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Hur problemen hanteras skiljer sig dock. Vissa länder har straffrättslig lagstiftning medan 

andra har psykiska eller sociala speciallagstiftningar. Svensk forskning har visat att 

institutionerna i Sverige har svårigheter i att tillmötesgå denna grupp och att lagen tillämpas 

olika över landet. Det har även framkommit att det inte sker någon argumentation kring 

huruvida rekvisiten är uppfyllda för tvångsvård enligt LVM eller LPT vilket påverkar 

rättssäkerheten för klienterna. 

 

3.1 Samsjuklighetens problematik 

Agneta Öjehagen professor i psykiatri, har sammanställt statistik och forskning till 

Missbruksutredningen (2011a:223) som visar sambandet mellan missbruk/beroende och 

psykisk ohälsa/personlighetsstörning. Dessa studier visar att personer med missbruk/beroende 

har förhöjd risk för psykisk ohälsa/personlighetsstörning och tvärtom, att personer med 

narkotikamissbruk oftare har högre förekomst av psykisk ohälsa eller personlighetsstörning än 

personer med alkoholmissbruk samt att kvinnor oftare har psykiska sjukdomar än män. 

Nordiska studier är mindre i omfattning än övriga internationella men visar på förekomsten av 

samsjuklighet både inom psykiatrin och missbruksvården enligt Öjehagen (2011a). 

Trots studier på samband mellan missbruk och psykisk ohälsa beskriver Runquist 

(2012:238) socialsekreterarna som “tomhänta” då vårdinstitutionerna inte svarar mot 

klientens behov. Han tar upp flera exempel som visar på detta. En klient behöver behandling 

på institution för sitt missbruk samt att han lider av psykisk ohälsa, här Asberger, då 

personalen har dåliga erfarenheter av kombinationen nekas klienten behandling på den 

aktuella institutionen.  Socialsekreteraren fick efter mycket letande efter lämplig behandling, 

klienten till vård på annan institution med inriktning på missbruk och psykisk ohälsa. Klienten 

fick därmed vårdbehovet tillgodosett (ibid 2012:240).  

Ett annat exempel Runquist (2012:241) tar upp är då en klient med heroinmissbruk 

skrivs ut från psykavdelning efter ett fåtal dagar på avgiftning då behandlingen ansågs klar. 

Klienten återföll i missbruk för att en tid senare återigen avgiftas. Mönstret upprepade sig och 

klienten klargjorde att han inte samtyckte till missbruksbehandling varpå socialsekreteraren 

ansökte om LVM i protest mot psykavdelningen som tvingades behålla klienten i väntan på 

placering. Runquist (2012:238) menar att hans empiri visar på en oförmåga och ovilja hos 

vårdinstitutionerna att anpassa sig till klienternas behov när deras olika problem adderas 

samman. Exempelvis svårigheten att bli godkänd som patient av psykiatrin trots aktivt 
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missbruk. Och det är dessa hinder som får socialsekreterare att i uppgivenhet konstatera att 

tvångsvård är vad som återstår menar Runquist (2012:238). 

 

3.2 Internationell och nationell tillämpning av tvångsvård 

Israelsson (2013) konstaterar att tvångsvårdslagstiftning är vanligt förekommande globalt, 

1999 hade 82 procent av 90 länder sådan lag. Cirka hälften använde straffrättslig lag och 

resterande speciallagstiftning (psykiatrisk eller social). Straffrättslig lag tillämpas oftare i 

utvecklingsländer medans ekonomiskt starkare länder i västvärlden och tidigare 

kommuniststyrda länder i Östeuropa tillämpar speciallagstiftning. I studien analyserades även 

data från 2010 där bara europeiska länder ingick. Här påvisas att straffrättslig lag fått 

företräde framför speciallagstiftning. Israelsson såg två förklaringar till detta fenomen där den 

sistnämnda inte är empiriskt belagd. Dels sker en ökad moralisering över sociala avvikelser, 

dels leder den ökade nyliberalismen till att straffande åtgärder ses mer effektiva än 

behandlande. Då missbruk och beroende alltmer erkänns som en sjukdom och normaliseras, 

ses tendenser till förändringar inom förvaltningsrättslig lagstiftning där sociallagstiftning får 

ge vika för psykiatrisk lagstiftning (ibid 2013). Här kan Missbruksutredningen (2011b) stå 

som exempel i Sverige menar vi. 

I en nyare studie från 2015 undersöktes Europarådets medlemsländer gällande 

tvångslagstiftning, användningsområden, kriterier och vilka syften lagarna har ur ett 

människo- och civilrättsligt perspektiv. Undersökningen visade att 28 av de 39 deltagande 

medlemsländerna har tvingande lagstiftning inom straff- eller förvaltningsrättslig lag. 

Klientens rättigheter är generellt tydligt formulerade i de europeiska tvångslagstiftningarna. 

Vanligaste rekvisiten var “farlig för sig själv eller andra”, “missbruk och beroende” och 

“samsjuklighet av psykisk störning och drogmissbruk”. Ett fåtal av social- och 

psykvårdslagarna reglerades med att “samtycke saknas”. Rekvisiten i sociallagarna har ett 

bredare spektrum och besluten fattas i vissa fall av socialarbetare internationellt för att 

samhället ibland är beroende av att skydda exempelvis barn och anhöriga (Israelsson, Nordlöf 

och Gerdner 2015). 

En svensk studie av rättsprotokoll i Sverige, gällande tvångsvårdsförhandlingar för 

psykiskt sjuka har genomförts av Zetterberg, Sjöström & Markström (2014). Studien visar att 

diskussion och motivering i rättsfall som knyter an rekvisiten till klientens omständigheter är 

bristfällig. De redovisar även att diagnosen för den psykiska störningen sällan framkommer i 

rättsfallen vilket kan vara ett integritetsskäl då dessa är offentliga handlingar.  



 

14 
 

Beslut om särskilda bestämmelser är slentrianmässiga i vissa delar av landet medan andra 

Förvaltningsrätter delegerar beslut om särskilda bestämmelser till behandlande psykiatriker. 

Ofta är det oklart vilken typ av vård det beslutas om, öppen, sluten eller fortsatt vård. 

Sammanfattningsvis visar rättsfallen på otydlighet, brist på transparens och kontinuitet (ibid 

2014). 

 

3.3 Rättssäkerhet 

Hollander, Jacobsson och Sjöström (2007) påvisar hur de juridiska ombudens roll i 

Förvaltningsrätten vid tvångsvårdsmål står i konflikt till varandra. Klientens ombud ska dels 

föra talan för sin klients bästa samtidigt som denne ska försvara klientens intressen. När en 

socialnämnd/chefsöverläkare ansöker om LVM eller LPT, görs detta för att klienten själv är 

oförmögen att fatta ett sådant beslut. Det är svårt att sätta sig över chefsläkarens medicinska 

expertis vid uttalande om klientens behov. Klientens bästa ur medicinsk synvinkel är därmed 

tvångsvård, svårigheten ligger i att samtycke saknas och klientens intresse kan vara att 

undkomma tvångsvård, häri ligger konflikten (ibid 2007).  

Gustafsson (2010) redogör för den sakkunniges roll att bistå förvaltningsrätten som 

medicinsk specialist med tolkningshjälp vid sin prövning av bevisen i målet. Dock ligger det 

på Förvaltningsrätten att värdera målets fakta och detta till trots är det inte ovanligt att 

sakkunnig uttalar sig gällande förutsättningarna för tvångsvård. Förvaltningsrätten är inte 

bunden till sakkunnigs utlåtande i målet och finns tvivel kan rätten kalla ytterligare 

sakkunnig. Den sakkunniges utlåtande eller frågor till övriga aktörer i målet framkommer 

sällan i rättsfallen (ibid 2010:119-121). Ombuden bistår den sökande chefsläkarens argument 

för tvångsvård trots att deras uppgift är att argumentera och ifrågasätta utlåtandet. Detta gäller 

även de av rätten utsedda oberoende sakkunniga. Hollander, m.fl. (2007) ser dock att 

socialnämndens ansökan ifrågasätts oftare även om rätten i 37 av 39 fall går på den sökandes 

linje. Rättssäkerheten kan därmed ifrågasättas.  

Runquist (2012) refererar till Missbruksutredningen som identifierar fyra brister vid 

tillämpningen av LVM. Ojämn tillämpning över landet medför rättsosäkerhet, vårdbehov vid 

samsjuklighet tillgodoses inte inom LVM eller LPT, behandlingsinnehållet brister för andra 

grupper samt samspel mellan tvångsvård - eftervård fungerar dåligt. Missbruksutredningen 

kommer fram till att LVM borde upphävas och istället sammanslås med LPT vilket skulle 

innebära att vården sker under samma huvudman. Detta skulle medföra att även beslut för 

missbrukare skulle ske enligt LPT med vårdintyg, och underställas till förvaltningsrätten inom 
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fyra veckor, som grund för vården. Skulle förslaget få genomslag menar Runquist att största 

delen av de tvångsvårdade skulle vårdas i fyra veckor för att senare skrivas ut utan 

öppenvårdstvång och vidare behandling. Runquist anför vidare att det skulle visa på väldig 

historielöshet att vårda friska individer med missbruksproblem enligt psykiatrisk 

tvångsvårdslagstiftning. (ibid 2012:79-83) Det kan jämföras med äldre tiders missbruksvård 

där individer låstes in, bestraffas och disciplineras för att återanpassas till samhället. 

Den tidigare forskningen är relevant till vår studie då den visar på sambandet mellan 

missbruk och psykisk ohälsa, där gruppen av samsjukliga har svårt att få kombinerad 

behandling för sin problematik. Att se på tillämpningen internationellt och nationellt ger oss 

en bild av hur tvångsvård tillämpas ur ett globalt perspektiv. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv 

framkommer olika aktörers roller i tvångsvårdsförhandlingar som påverkar domarna i 

rättsfallen. Den tidigare forskningen visar även hur förutsättningarna för tvångsvård 

argumenteras i domstolarna på olika sätt. 

 

4 Vetenskapsteoretisk ansats och metod 

I följande kapitel kommer vi redogöra för vår vetenskapliga ansats, socialkonstrukivism, 

diskursanalys vilken vi använder både som metod och teori, samt Foucaults maktteori som en 

ytterligare lins. Vi presenterar även vårt urval samt våra överväganden för våra metodval. 

Kapitlet avslutas med etiska överväganden vi gjort i vår studie. 

 

4.1 Socialkonstruktivism 

Till grund för vårt arbete ligger socialkonstruktivismen och det är utifrån dess premisser vår 

tolkning kommer att ske. Det socialkonstruktivistiska perspektivet ser världen som socialt 

konstruerad av människor som samspelar med varandra och använder språket för att skapa 

kunskap. Vad som är säker kunskap ifrågasätts då kunskapen är situationsbunden och 

underkastad sociala och samhälleliga strukturer. Att se något som konstruerat kan ge en bild 

av att det inte är verkligt. Thomassen (2007:206-207) påpekar dock att bara för att ett problem 

uppfinns blir det för den skull inte mindre verkligt.  

Utifrån vår studie är missbruk ett sådant konstruerat begrepp. Olika professioner och 

verksamhetsfält uttalar sig och förhåller sig till missbruk i en viss kontext och konstruerar 

tillsammans vad missbruk är. En vetenskaplig diskurs uppstår som formar begreppet. 

Sannolikt skulle människor missbruka alkohol eller droger även om begreppet inte fanns, 

fenomenet existerar därmed utan att ha definierats. Att något kan konstrueras innebär även att 
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det kan dekonstrueras och byggas om på ett annat sätt. Genom att rekonstruera begrepp 

uppnås en ökad förståelse och ny kunskap erhålls. I socialt arbete kan perspektivet leda till ett 

öppnare arbetssätt där socialarbetaren tillsammans med klienten omprövar kunskap och även 

makten. (Thomassen 2007:211) 

 

4.2 Diskursanalys 

Diskursanalys handlar om språk som meningsskapare och maktfördelare, vem som får säga 

vad, och vad som är meningsfullt yttrande, här ingår också vad som inte sägs och vad det får 

för betydelse. Bergström och Boréus (2012:358) beskriver Michel Foucault, inflytelserik 

samhällsteoretiker aktiv under 1900-talet, som diskursanalysens frontfigur och att hans 

tankegångar närmast knyter an till ett poststrukturalistiskt förhållningssätt. Vilket inte ska 

förväxlas med socialkonstruktivism. Författarna tolkar Foucault som att det är relationen 

mellan makt och kunskap som är i fokus. En vidare bild skapas genom att det inte bara är talet 

om ett problem som analyseras utan även vilka som samspelar om detta tal. I vår studie ligger 

praktikernas språkliga konstruktioner och den språkliga tillämpningen till grund för 

förståelsen av missbruk och psykisk ohälsa i en förvaltningsrättslig kontext. Här kan de olika 

aktörerna, socialnämnd, läkare och jurist eventuellt ha skilda föreställningar om begreppen 

vilket påverkar tillämpningen av lagstiftningen. Diskursanalys hjälper oss att se hur argument 

används, och över- och underordnas av de olika aktörerna i förvaltningsrätten. Till vår hjälp 

har vi valt ut två begrepp för att analysera vår text, dessa beskrivs nedan.  

Utestängningsmekanismer är ett begrepp Foucault använder sig av som beskriver 

diskursiva uteslutningsmetoder. Människor kontrolleras av diskursen och makt utövas i 

relation med andra där dessa nämnda mekanismer innebär att individer antingen begränsas 

eller ges möjligheter. Då makten är relationell kan maktförhållanden rubbas om det uppstår 

motprocesser vilket leder till att makten dekonstrueras. (Bergström & Boréus 2012:361) 

Roddy Nilsson (2008:63) beskriver tre punkter Foucault ansåg leda till uteslutning. Första 

punkten är “förbudet” som innebär att allt inte får sägas, och att vem som helst inte får tala 

om vad som helst. För det andra, “uppdelningen mellan förnuft och vansinne”. Nilsson 

hänvisar till Foucault som menar att ända sedan medeltiden har dårens diskurs varit tystad. 

Dårens tal räknades som osant eller otillförlitligt och tillskrevs ingen betydelse. Till sist 

nämns “skillnaden mellan sant och falskt” där viljan till att få veta sanningen beskrivs som en 

inre drivkraft i människor som övertar och inbegriper även de tidigare nämnda punkterna. 

Våra läsfrågor nummer 4 och 5, som berör aktörernas argumentation och vad som får sägas i 
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rättsfallen (bilaga 1), är nära förbundna med dessa punkter och vi menar att 

utestängningsmekanismer är ett begrepp vi kan använda och förhålla oss till i vårt resultat och 

analys. 

Ännu ett begrepp vi menar kan vara användbart i vår studie är modalitet vilket är 

kopplat till kritisk diskursanalys. Bergström och Boréus (2012:358) beskriver att Fairclough 

representerar denna inriktning av diskursanalys som är snävare och mer inriktad på en 

språkvetenskaplig ansats där det talade och skrivna språket och dess användning är centralt. 

Detta skiljer sig ifrån den Foucaultska diskursanalysen som har en mer enhetlig och 

relationell ansats (Bergström & Boréus 2012:376). Modalitet som begrepp kan beskrivas som 

ett mått av hur mycket en aktör instämmer i ett visst påstående. I vårt fall kan skillnaden 

mellan hög och låg modalitet ligga i följande påståenden; klienten är psykiskt sjuk eller det 

kan vara så att klienten är psykiskt sjuk. Här har det första påståendet en hög modalitet då det 

uttalas som ett faktum, och det andra påståendet har en lägre modalitet då det uttalas med 

osäkerhet. Det blir även skillnad om det är läkare eller socialnämnd som gör uttalandet. Här 

ses kunskapen ligga inom det medicinska området och påståendet får därmed högre status då 

det är läkaren som uttalar sig. Den kritiska diskursanalysen handlar även om att strukturera 

upp vad som verkligen sägs och vad som underförstås (Bergström & Boréus 2012:376). Här 

har läsfråga 4, om aktörernas argumentation (bilaga 1), varit till hjälp för att finna dessa 

mönster. 

Vi menar att vi genom diskursanalys kan erhålla nya perspektiv ur den data vi samlat 

in från rättsfallen och har även använt metoden som teori vid analysen av vårt resultat. 

Bergström och Boréus (2012:411) beskriver att diskursanalysen, som vi valt som metod för 

vår analys, inte bjuder på färdiga modeller för hur textinnehåll ska ordnas och sorteras, varför 

vi tagit hjälp av Håkan Jönssons (2010:25-27) problemperspektiv för att strukturera texten 

och vi har använt hans schema som inspiration för våra åtta läsfrågor till empirin. En 

utförligare beskrivning av Jönsons problemperspektiv och vår tolkning av den ges under 

rubriken Genomförande (se kap 4.5).  

Bergström och Boréus (2012:410) beskriver att diskursanalys som enda metod inte 

skapar förståelse för samhälleliga aktörer. Vi har därför använt delar av Foucaults maktteori 

som en ytterligare lins för ökad förståelse för de olika aktörernas roller och vilken betydelse 

de får för gruppen samsjukliga i en förvaltningsrättslig kontext. 
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4.3 Foucaults maktteori 

Foucault (2002) menade att makt inte bör ställas upp som statens suveränitet, lagens form 

eller ett enhetligt och totalt förhärskande antagande. Makt bör förstås som en mångfald av 

styrkeförhållanden som finns inneboende i de flera områden där de existerar, som bildar 

kedjor eller system genom konfrontationer som omvandlar dem, förstärker dem eller kastar 

om dem. Det kan också vara motsättningar och rubbningar som isolerar dem från varandra 

men tillsammans skapar de strategier som de verkar genom och förkroppsligas i staten, lagen 

och samhällets kontroll. Makten skapas i varje ögonblick, i varje punkt, hela tiden i relation 

till varandra och finns överallt eftersom att den kommer överallt ifrån och skapar strategiska 

maktområden. (Foucault 2002:103) 

Disciplinerande makt beskrivs av Foucault (2003:178) som behandlingsbegreppet för 

normalisering. Samhället disciplinerar medborgarna efter att ha bestämt vilka normer som 

gäller och nyttjar maktåtgärder genom behandling mot den som avviker från de önskade 

normerna. Foucault menar att det finns samhällsdomare inom olika professioner, här likt 

chefsöverläkare, socialsekreterare, rättens sakkunnige, nämndemän och domare, som avgör 

vad som är rätt - fel, friskt - sjukt eller ont - gott. Avvikelserna har identifierats hos studiens 

klienter och botas genom att åtgärder sätts in genom maktutövning för att normalisera 

individen. Ibland är det outtalade eller underförstådda normer men syftet med åtgärden eller 

behandlingen är att återfå ett normalt beteende. Foucaults tankar kring domstolens förfarande 

gällande detta beskrivs i nedanstående citat. 

 
Det som lyder under det disciplinära straffsystemet är försummelsen, allt inadekvat, allt som 
avviker från regeln, alla sidosprång. Allt som befinner sig inom det icke-överensstämmandes 
oändliga område är straffbart. (Foucault 2003:180) 

 
Foucault räknar upp en rad beteenden i skolans kontext som kunde (och kan) bli föremål för 

bestraffning, exempelvis försening, frånvaro, avbrott i arbetet, ouppmärksamhet, vårdslöshet, 

bristande flit, oartighet, ohörsamhet, oförskämdhet, bristande renlighet, oblyghet och 

oanständighet. 

 
Det gäller att göra de allra minsta delarna av uppförandet straffbara [...] (Foucault 2003:179) 

 
Disciplinen syftar till att så många som möjligt ska rätta sig i ledet, och att så få som möjligt 

avviker från den av makten fastställda agendan. (Foucault 2003:179) Detta har vi använt för 
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att analysera argumentationen för tvångsvård där klientens personliga omständigheter 

påverkar den normbrytande cirkeln den befinner sig i. 

Makt och kunskap är beroende av och förutsätter varandra, det är relationerna mellan 

makt och kunskap som står i centrum skriver Nilsson (2008:84) med hänvisning till Foucault. 

Vilken kunskap som är viktig har alltid att göra med vem som har makten att göra detta urval 

(Thomassen 2007:210-212). I vår studie kan socialnämnden eller chefsöverläkaren ses som de 

som har makt att tillskriva individer egenskaper och bedöma hur denna individ är utifrån 

deras kunskaper om missbruk och psykisk ohälsa. I bedömningar av individen förhåller sig 

professionerna även till de lagar som finns och är relevanta inom området. I rätten tillkommer 

ytterligare en aktör, den juridiska. I Förvaltningsrätten möts dessa olika professioner med 

skilda kunskapsfält och diskurser. Det finns därmed flera diskursnivåer att förhålla sig till, 

dels den i det egna fältet men även de institutionella diskurserna på makronivå. Individerna 

kan därmed uppleva maktlöshet i flera steg (Thomassen 2007:210). 

 

4.4 Dokumentgranskning och källkritik 

Organisationer producerar en uppsjö med olika dokument. Socialsekreterare skriver 

utredningar, läkare skriver intyg och jurister för rättsprotokoll. I varje dokument konstrueras 

bilder av verkligheten för olika syften, som till exempel att rättfärdiga sig inför klienten eller 

att göra handlingen legal. Varje dokument bör därmed behandlas därefter. Genom att hålla sig 

kritisk till hur ett dokument produceras, sprids, läses och används erhålls en ökad förståelse 

för dokumentet (Atkinsson & Coffey 2011:78-79). 

I vår studie ska offentliga rättsfall från Förvaltningsrätten analyseras och vi kommer 

tolka argument för hur rekvisiten i lagarna grundas. Protokollen produceras i rätten och ett 

syfte vi ser med dem är att dokumentera vad som sägs och av vem. Här ser vi även ett syfte 

gällande legitimitet och rättssäkerhet då de offentliga dokumenten ska kunna granskas och 

visa på att lagar följs och tillämpas på ett korrekt vis. Lagar är, vilket framkommer i tidigare 

forskning, påverkade av politiska och ideologiska strömningar vilket kan vara bra att ha i 

minnet vid läsning av lagen. Atkinsson och Coffey (2011:79) menar att det är viktig att som 

forskare fråga sig hur dokumentet är skrivet, vilken verklighet beskrivs och hur beskrivs den. 

Ett rättsprotokoll menar vi har ett visst språk som präglas av juridiska termer och en klar 

layout som gör det synligt vilken typ av dokument det är. Det vi vill studera är dock hur 

verkligheten framställs och beskrivs. 
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Atkinson och Coffey (2011:89) beskriver att författaren av ett dokument är ansvarig för att 

läsaren förstår den konstruktion av sanning som skrivs fram. Här använder sig läsaren av sina 

förkunskaper för att tolka och förstå, vilket även gäller det som “står mellan raderna”. Då vi 

använder oss av diskursanalys och vill förstå även det som är underförstått kan det vara av 

vikt att tydliggöra att det är just vår tolkning och förståelse av rättsfallen som ligger till grund 

för resultatet. Dokument är heller inte självständiga utan de är alltid kopplade till andra, 

tidigare dokument. Det är viktigt att reflektera över hur de hör ihop och dess betydelse för 

dokumentet man vill studera. (Atkinson & Coffey 2011:86) 

I vår studie föranleds ansökan om tvångsvård av en utredning som är kopplad till 

densamma där information grundar sig dels utifrån klientens egna berättelse men även från 

normativa och moraliska värderingar kring klientens utsaga. Atkinson och Coffey (2011:79) 

menar att det inte är rättvist att beskriva aktörer och organisationer utifrån bara textdokument 

då de sociala fakta som framkommer inte representerar helheten.  

Det går heller inte ignorera att texter beskriver sociala konstruktioner i ett visst sammanhang. 

Det gäller därför att vara varsam och betrakta texter och dokument för vad de just är och vad 

de syftar till att uppnå. Det har under arbetets gång varit vår ambition att inta detta perspektiv. 

4.5 Urval och urvalsmetod 

I vår studie har vi genomfört textanalys av rättsfall från Förvaltningsrätten som beslutar om 

tvångsvård enligt LVM och LPT. Vi har valt att avgränsa oss till första instans, 

Förvaltningsrätten, i vår studie. Detta för att få en större inblick och kunskap, vilket också 

skapar kontinuitet menar Ahrne & Svensson (2011:24). Valet har medfört att det inte går att 

jämföra likheter och/eller skillnader mellan olika instanser, vi anser dock att en sådan studie 

är mer omfattande och ej ryms inom ramen för detta arbete. Rättsfallen har eftersökts på 

Infotorg Juridik som vi fått tillgång till via Linnéuniversitetets bibliotek. Vi har sökt rättsfall i 

den kategori med personer som varit aktuella för både LVM och LPT. Vårt urval är delvis 

slumpmässigt utifrån våra avgränsningar och alla rättsfall har samma förutsättning att bli en 

del i vår studie. Vi har valt att vårt urval ska vara proportionerligt ur genusperspektiv trots att 

det saknas i vårt syfte men kan ge oss möjlighet att i efterhand upptäcka skillnader och 

mönster i vår empiri som kan vara viktiga för vårt resultat (jmf. Ahrne & Svensson 2011:24). 

Dock har det varit svårare att finna kvinnliga klienter som passar in i våra urvals-kriterier. De 

sökord vi använt oss av är LVM, LPT, missbruk och psykisk ohälsa i första instans, 

Förvaltningsrätten. Vi har undersökt 10 personer och 20 rättsfall där personerna varit aktuella 

för både LVM och LPT i nära tid. Anledningen till att vi inte velat att det ska ha gått för lång 
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tid mellan domarna är att vi menar att förhållandena för klienten inte ska skilja avsevärt och 

att vi har velat fånga in samsjukligheten. Det tidigaste rättsfallet är från december 2013 och 

det senaste är från oktober 2016. 

4.6 Genomförande 

Efter att vårt intresse väckts för vårt valda ämne började vi läsa in oss på litteratur. Vi sökte 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar för att få en djupare kunskap. Vi använde oss av 

sökord som comorbidity - samsjuklighet, compulsory care - tvångsvård, drug abuse - 

missbruk och mental illness - psykisk ohälsa. På detta sätt fann vi tidigare forskning i ämnet 

vi ville studera. Vi valde att granska rättsfall och har under kapitlet Urval (kap 4.4) beskrivit 

hur vi gick till väga. Som metod valde vi diskursanalys men för att få hjälp att strukturera våra 

läsfrågor använde vi oss av Jönsons (2010) analysschema.  

Jönsson (2010:14) beskriver att perspektivet gör det möjligt att bena ut beskrivningar 

av ett problem för att besvara forskningsfrågor. Fördelen är att problemet i sig inte blir det 

intressanta utan att aktörernas konstruktioner av problemet framkommer. Detta gör det 

möjligt att uppmärksamma intressanta skillnader (Jönsson 2010:14). Författaren 

schematiserar problemet i olika komponenter såsom karaktär, orsaker, konsekvenser och 

omfattning, historia och utveckling, lösning, aktörer och illustrationer och exempel. Utifrån 

dessa komponenter har vi konstruerat läsfrågor där fråga 1 handlar om problemets karaktär, 

hur missbruket och den psykiska ohälsan beskrivs. Egenskaperna tillskrivs klienterna utifrån 

de skilda professionernas makt. Fråga 2 beskriver orsaker och skäl till tvångsvård. Fråga 3 

berör vilka konsekvenser aktörerna ser att problemet får för klienterna. Fråga 4 handlar om 

aktörernas argumentation i rättsfallen. Fråga 5 tar upp vad som får sägas och vad som utesluts 

men även underförstådda meningar tolkas. Vilket vi menar är en av diskursanalysens 

grundstenar. Fråga 6 behandlar hur aktörerna framställer bakgrund utveckling och framtid för 

klienten. Fråga 7 beskriver aktörernas lösning på problemet. De första sju punkterna är 

resonerande komponenter som hjälper oss utveckla olika resonemang om vårt studieproblem 

som är till hjälp för vår diskursanalys. Slutligen tar fråga 8 upp illustrerande begrepp som 

styrker och beskriver de sociala problemen vi vill studera (Jmf. Jönsson 2010:26-27). 

Frågorna har hjälpt oss då de även kan kopplas till diskursanalys och andra teoretiska begrepp 

vi valt att använda oss av i vår analys menar vi. 

Vi frågade oss därefter vad det eventuellt är för svar vi går miste om genom att 

använda detta perspektiv. Vi kom fram till att vi genom läsfråga 2 och 3 om orsaker till 

tvångsvård och konsekvenser vid utebliven tvångsvård, kunde koppla ytterligare läsfrågor 
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kring rekvisiten (bilaga 2) för att få svar på hur Förvaltningsrätten styrker rekvisiten. Vidare 

använde vi oss av olika former av matriser, där vi ställde upp data mot varandra, för att skapa 

ordning i vår empiri och lättare urskilja mönster och avvikelser. Utifrån dessa återkommande 

mönster i vår empiri har vi valt att skapa en typperson som får stå som modell för alla 

samsjukliga. Tillvägagångssättet leder till en grov generalisering, men vi ser en vinst med 

presentationen och menar att vi på detta sätt kan blottlägga det som avviker och visar på det 

otypiska. 

 

4.7 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Tillförlitlighet (reliabilitet) handlar om precisionen i mätverktygen medan trovärdighet 

(validitet) handlar om att mäta det som avses mätas (Jönsson 2010:13). Kvalitativa studier 

såsom denna mäter inte siffror och de verktyg som används är av ett mer subjektivt slag. 

Bergström och Boréus (2012:405) beskriver att studier som använder sig av lingvistiska 

tekniker, som gör mer grammatiska analyser, har bättre förutsättningar att uppnå en god 

reliabilitet. Vi har använt oss av modalitet som är ett verktyg som mer grammatiskt bryter ner 

texten. Vi har även tittat på vilka argument som används för att rekvisiten i respektive 

lagstiftning anses vara uppfyllda.  

Dessa verktyg kan användas av andra forskare på liknande material för att få fram 

resultat. I vår studie skiljer det från fall till fall hur väl rätten argumenterar för rekvisiten. 

Skulle en liknande tolkning göras utifrån fall från till exempel samma Förvaltningsrätt kan 

resultatet bli ett annat då det kan finnas lokala skillnader i hur väl argument underbyggs. 

Bergström och Boréus (2012:42-43) menar att det ideala är att ett material ska kunna tolkas 

av olika forskare med samma verktyg och ge samma resultat. Detta kräver ett neutralt 

observationsspråk men även att det görs en tydlig beskrivning av de operationaliseringar som 

genomförts för att komma fram till resultatet. Vidare krävs det även att tolkningar av texten 

underbyggs med referat och citat menar författarna. Vi har haft som mål att beskriva vårt 

genomförande tydligt och att ge beskrivande citat till vårt resultat och vår analys för att göra 

vårt material transparent. 

Validiteten i en studie är nära kopplad till metoden som används för att få fram 

resultaten (Bergström & Boréus 2012:41). Vi använder oss av diskursanalys där Foucault ger 

oss förståelse för tänkandet kring diskurser men inga konkreta verktyg. Vi har därför använt 

oss av begrepp som utestängningsmekanismer och modalitet för att analysera texterna. 

Validiteten i studien hör därför samman med om läsaren accepterar dels det maktperspektiv 
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som används men även de metodologiska begreppen. Vi menar att vi genom våra läsfrågor 

och diskursanalys har kunnat mäta det vi avsåg att mäta.   

Vi har i vår studie märkt att det inte är helt enkelt med tolkningar. Vi har delat upp 

arbetet och när vi sedan läst varandras resultat märker vi, att trots att vi har haft samma 

verktyg har vi ibland tolkat fallen olika. Detta beror så vitt vi förstår på att vi har haft olika 

förförståelse för det vi tolkat. Samtidigt har det lett till att vi kunnat vara självreflekterande 

och ökat vår förståelse för att se hur vi själva påverkar det vi studerar. Detta menar vi har 

inneburit att vi har kunnat vidga våra perspektiv. Att på detta vis utvidga förståelsen av sin 

egen förförståelse ökar möjligheterna till god validitet (Bergström & Boréus 2012:42). 

 

4.8 Arbetsfördelningen 

I ett tidigt stadium under utbildningen insåg vi att vi hade ett bra samarbete och bestämde oss 

för att skriva kandidatuppsatsen tillsammans. Vi har delat upp arbetet med uppsatsen genom 

att vi fördjupat oss i olika litteratur och sedan tillsammans skapat en gemensam förståelse för 

det den andra läst. Anna har mest fördjupat sig i bakgrunden, kapitel 2, medan Ulrika lagt 

mycket fokus på metoden, kapitel 4. 

Till den tidigare forskningen, kapitel 3, har vi tillsammans letat artiklar och 

avhandlingar till som vi läst och redovisat. För att få fram resultatet i kapitel 5, har vi delat 

upp rättsfallen så vi läst lika många och har sedan delat upp frågor som vi redovisat. Då vi 

ibland har sett att vi har haft olika syn på vad vi tittar efter har vi tillsammans diskuterat oss 

fram till en gemensam bild av vad vi undersöker. Analys och avslutande diskussion, kapitel 6, 

har vi skrivit tillsammans. Det har varit en viktig utgångspunkt för oss att det inte ska gå att 

urskilja vem som skrivit vad och att vi båda kan försvara vår uppsats vilket vi anser vi lyckats 

med genom vårt nära samarbete.  

 

4.9 Etiska överväganden 

Etiska överväganden ska göras vid varje forskningstillfälle, före, under och efter studiens 

genomförande, för att skydda enskild person. Vi vill bidra med ny kunskap men inte till vilket 

pris som helst. Hänsyn tas till den etiska kodex som är en uppsättning regler vi som forskare 

har att förhålla oss till. Forskaren bör inte genomföra forskning utan information eller 

samtycke till de som berörs av studien och deras identitet får inte röjas vid publiceringen 

(Hemerén 2011:49).  
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I studien är namn, orter eller utmärkande information som kan härledas till en viss person inte 

publicerade utan vi använder oss av numrering av rättsfall och utesluter utmärkande 

information. I citat där namn förekommer använder vi oss av [klient] eller för att 

könsneutralisera pronomen används klient. Då vår studie består av offentliga dokument kan vi 

inte garantera full anonymitet då de är sökbara och det därigenom går att få fram denna 

information, vilket också medför att samtyckeskravet faller. Vi är medvetna om svårigheterna 

med samtyckeskravet kopplat till offentliga dokument och den komplexitet det innebär. 

Vi har även en oberoende och kritisk syn på det material vi använder i vår studie, dels 

tidigare forskning men även vår egen empiri. Det vill säga att vi framställt vårt resultat utan 

att förvränga eller förvanska innehållet (se Hemerén 2011:88). Personer med missbruk och 

psykisk ohälsa är en utsatt grupp vilket gör det etiskt försvarbart att studera hur rekvisiten 

styrks i domstolsförhandlingar vid omhändertagande för tvångsvård enligt LVM och LPT då 

samsjuklighet råder hos klienten. Detta för att få kunskap om vårdbehovet hos samsjukliga 

blir tillgodosett utifrån att juridiken i det sociala arbetet hanteras insiktsfullt och kompetent. 

 

5 Resultat 

I följande kapitel kommer resultatet av vår studie gällande hur Förvaltningsrätten tillämpar 

LVM och LPT då samsjuklighet råder att redovisas. Vi har undersökt hur rekvisiten styrks 

samt hur aktörerna får betydelse för tolkningen av dem. Dessa frågeställningar väcktes utifrån 

våra tidigare erfarenheter och styrks av den litteratur vi tillgodosett oss. Vi har valt att utifrån 

vår empiri beskriva samsjuklighet genom en typperson och med exempel beskriva hur 

rekvisiten styrks av Förvaltningsrätten. Aktörernas påverkan och betydelse för tolkningen av 

rekvisiten kommer att visa på att en stol för samsjukliga saknas.    

Av de tio rättsfall enligt LVM som deltar i vår studie har nio fall fått bifall till 

ansökan. Ett fall fick delavslag på specialindikationen 3c (se bilaga 2), skada sig själv eller 

närstående. Klienten fick vård enligt 4 § LVM 1-2 punkterna samt 3a (se bilaga 2). Ett fall har 

fått avslag på generalindikationen fortgående missbruk, varför klienten inte bereddes vård 

enligt LVM. Samtliga av de tio fallen enligt 3 § LPT fick bifall till fortsatt tvångsvård. I ett av 

fallen har klienten LVM och LPT samtidigt. 

 

5.1 Samsjuklighet 

I detta avsnitt redovisar vi våra resultat kring samsjuklighet. Först beskrivs en typperson och 

därefter hur rätten ser på samsjuklighet. Det är av vikt att påpeka att det egentligen inte finns 
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ett gemensamt sätt att beskriva denna grupp på. Variationsbredden är stor och i varje 

protokoll framkommer individuella särskiljande kännetecken. Vi har dock valt att skapa en 

idealtyp som får symbolisera alla de samsjukliga. Utifrån läsfrågorna 1, som beskriver 

missbruk och psykisk ohälsa, 6, som beskriver klientens bakgrund, utveckling och framtid 

och fråga 8 som beskriver illustrerande begrepp, har vi i vår empiri fått fram en beskrivning 

av en samsjuklig klient gällande ålder, bakgrund, typ av psykisk ohälsa, samt typ av missbruk. 

Vi avslutar med en beskrivning hur missbruk och psykisk ohälsa beskrivs i rättsfallen. 

 

5.1.1 Typ-person samsjuklighet 

Den samsjuklige i vår undersökning har en medianålder av 28,5 år där den äldsta är 49 år och 

den yngsta 22 år. Vad gäller bakgrunden har klienten i åtta av tio fall varit känd hos 

socialtjänsten sedan tonåren. Tre av personerna i fallen har varit vårdade enligt LVU (Lag 

med särskilda bestämmelser om vård av unga). Sju av tio har tidigare vårdats enligt LPT och 

fyra av tio enligt LVM. Vad gäller den psykiska ohälsan nämns psykoser och suicidrisk i 50 

procent av fallen. Ångest och aggressivt beteende framkommer därefter uppträda i fyra av tio 

fall. Ofta är det en mångfald av olika diagnoser och beteenden som beskrivs. I två fall av tio 

fall nämns en komplex sjukdomsbild. I ett fall tas missbruk upp som en diagnos på psykisk 

ohälsa. Angående missbruket beskrivs alla ha ett blandmissbruk. Vanligast förekommande 

blandmissbruket är av alkohol, amfetamin och opiater, som heroin eller morfin. I tre av de tio 

fallen är det fråga om ett injektionsmissbruk. I två av fallen uppger klienterna att de 

självmedicinerar mot den psykiska ohälsan.  

Den samlade bild detta ger oss är att den samsjuklige ofta är relativt ung, har varit 

känd inom Socialtjänsten sedan unga år och tidigare vårdats under tvång. Den samsjuklige har 

psykisk ohälsa i form av psykoser och suicidtankar tillsammans med ett blandmissbruk, där 

alkohol ofta blandas med tyngre droger. Socialstyrelsens nationella riktlinjer tar som tidigare 

nämnts upp att psykossjukdomar och missbruk ofta är en vanlig kombination vilket stärks i 

vår empiri gällande denna del. 

 

5.1.2 Samsjuklighet i rättsfallen 

En ingående beskrivning av både missbruket och den psykiska ohälsan görs i en övervägande 

del av fallen rörande LVM. Socialnämnden har i sin ansökan/utredning och under den 

muntliga förhandlingen beskrivit missbruket genom att namnge olika narkotiska substanser 

eller att det är alkohol samt visa på att missbruket är fortgående och/eller eskalerande. Den 
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psykiska ohälsan beskrivs till stora delar utförligt även om begreppet samsjuklighet endast 

nämns i två av rättsfallen. 

I fall 4 omnämns en komplex samsjuklighet där klienten är funktionshindrad och 

beviljad insatser enligt Lagen om stöd och service, LSS. Klienten är bland annat 

diagnostiserad med Autism och ADHD. Här beskrivs komplexiteten i sjukdomsbilden av 

socialnämnd, läkare och klient. I rättens bedömning nämns dock inget om samsjukligheten 

och de svårigheter som uppstår på grund av klientens mångfald av problem. I fallet är en 

nämndeman skiljaktig som menar att klienten ger rimliga förklaringar (syftar till den 

komplexa samsjukligheten) men uttalar det inte i klarspråk. 

I fall 6 beskrivs i socialnämndens utredning att klienten har insatsen case manager som 

arbetar med personer med samsjuklighet. Rätten tar inte med samsjukligheten i sin 

bedömning utan konstaterar att klienten är i behov av vård enligt LVM. I tre av de tio 

rättsfallen tar antingen socialnämnden, läkare eller rätt upp att insatserna från socialtjänsten 

respektive landstinget måste ske samordnat vilket kan beskrivas av nedanstående citat. 

 
[...] varför det nu är viktigt att socialnämnden, psykiatrin och [klienten] i nära samarbete 
försöker planera för den fortsatta vården; såväl i den inledande fasen som mer långsiktigt. 
(Förvaltningsrätten, fall 10 LVM) 
 
Det finns numera inte någon möjlighet att vårda [klient] med stöd av LPT under någon längre 
period eftersom psykoserna avtar, även om de inte helt försvinner, när [klient] har fått sova 
och avgifta sig under några dagar. [Klient] är i behov av insatser både från psykiatrin och från 
socialtjänsten och dessa insatser måste samordnas och ges samtidigt. (Socialnämnden, fall 3 
LVM) 

 
I tre av tio fall vill klienten ha hjälp för sin psykiska hälsa och inte för sitt missbruk, 

klienterna argumenterar för att de inte får hjälp för sina psykiska problem inom LVM-vården 

vilket beskrivs i nedanstående citat. 

 
[Klient] bereds inte behandling på [LVM-hemmets namn]. Det är en förvaring och ett slutet 
boende. [...] Att vara på ett SiS-hem skulle inte hjälpa [klient]. Det är [klients] psykiatriska 
problematik och trauman som ligger till grund för missbruket, då [klient] använder droger i 
självmedicinerande syfte för att slippa ångesten. (Klient, fall 7 LVM) 

 
I de rättsfall som gäller LPT är den allvarliga psykiska störningen sällan utförligt beskriven 

även om delar av diagnosen eller komplexa sjukdomsbilden beskrivs. Missbruket beskrivs 

sällan ingående men omnämns. I ett fall är missbruket framställt som en diagnos från 

chefsöverläkaren. 
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[Klienten] har fått olika diagnoser där missbruk är dominerande. (Chefsöverläkaren, fall 1 
LPT) 

 
Förvaltningsrätten hänvisar till Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gällande att 

uppgifter kring enskilds personliga förhållanden och enskilds hälsotillstånd som lagts fram i 

förhandlingarna inte ska tas med i domen. Vi kan se i vår empiri att detta till trots förekommer 

mycket information om den enskildes personliga förhållanden och hälsotillstånd i rättsfall 

gällande både LVM och LPT. I rättsfallen för LPT används inte begreppet samsjuklighet men 

det förekommer diskussioner om att det krävs samordnade insatser.  

 
… syftar till att i samråd med både socialtjänstens omsorgsdel, missbruksdel samt 
förvaltningsdelar åstadkomma en adekvat och hållbar plan runt klienten där en kognitiv 
rehbilitering är möjlig. (Chefsöverläkaren, fall 6 LPT) 
 

Vår empiri visar att både missbruk och psykisk ohälsa är mer beskrivet i rättsfall för LVM. I 

rättsfall för LPT nämns sällan varken missbruket och den psykiska ohälsan/störningen med 

hänvisning till OSL. Dock visar vår empiri att det finns undantag i rättsfallen gällande både 

LVM och LPT. 

 

5.2 Rekvisiten 4 § LVM 

För att av förvaltningsrätten dömas till tvångsvård enligt 4 § LVM måste 

generalindikationerna i 1 och 2 punkten vara uppfyllda samt minst 1 av specialindikationerna 

3 a-c LVM. I våra rättsfall finns avvikelser gällande antalet specialindikationer i ansökan 

gällande LVM som redovisas i tabell nedan.  

 

Tabell 1. Ansökan enligt LVM 

Rekvisit 4 § LVM Första punkten Andra punkten 3a 3b 3c 

Antal 10 10 10 8 8 

Fördelning av socialnämndens ansökan om tvångsvård enligt 4 § LVM då generalindikationerna samt 
minst en specialindikation måste vara uppfylld i vår empiri. 
 

Med hjälp av läsfråga 2 och 3 om orsaker till tvångsvård och konsekvenser om tvångsvård 

uteblir, kunde vi koppla ytterligare läsfrågor (bilaga 2) för att få svar på hur 

Förvaltningsrätten styrker rekvisiten. Till varje rekvisit frågas vem som argumenterar och hur 
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argumentationen förs (bilaga 2). Vi har delat upp rekvisiten i olika underrubriker för att lättare 

se Förvaltningsrättens bedömningar. 

 

5.2.1 Fortgående missbruk - generalindikation 

Av de rättsfall vi studerat blir det bifall för vård enligt LVM i nio fall av tio. I mer än hälften 

av rättsfallen går rätten på socialnämndens utredning och det som framkommit i den muntliga 

förhandlingen, för att bedöma om det rör sig om ett fortgående missbruk. De argument som 

förs för att det skulle röra sig om fortgående missbruk är ett bevisat pågående aktivt missbruk 

genom till exempel drogtester eller observationer som bekräftar påståendet. Andra argument 

som förekommer är att missbruket pågått under lång tid och att debut skett i tidig ålder.  

I ett fall finns det oenighet om vilken sorts missbruk det rör sig om, socialnämnden 

anför missbruk av alkohol och narkotika men det beskrivs inte hur ofta eller på vilket sätt 

droger intas. Det ges heller inte någon bakgrund till problematiken, om det pågått under 

längre tid eller bara vid enstaka tillfällen. Läkarintyget beskriver ett avancerat blandmissbruk 

och klienten uppger missbruk av narkotika. Rätten konstaterar därmed att det rör sig om 

missbruk av i vart fall narkotika. 

I ett annat fall anser rätten att det är ostridigt att klient har ett fortgående missbruk av 

narkotikaklassade läkemedel. Detta trots att nämnden beskriver att det inte går att kartlägga 

nuvarande droganvändning då klient vägrar drogtester och att två av varandra oberoende 

läkarintyg beskriver att det inte finns några tecken på abstinens eller drogpåverkan.  

 
En kartläggning av klientens nuvarande droganvändning har inte gått att genomföra då den 
vägrar lämna drogprover. (Socialnämnden, fall 4 LVM) 

 
Den somatiska statusen är väsentligen utan anmärkning. Klienten visar inga tecken på 
abstinens eller drogpåverkan. (Läkarintyg 1, fall 4 LVM) 

 
Blodprovsvar den [datum] är utan anmärkning [...]. Inga tecken på abstinens eller 
drogpåverkan. (Läkarintyg 2, fall 4 LVM) 

 
I målet är ostridigt att [Klient] i vart fall har ett fortgående missbruk av narkotikaklassade 
läkemedel. (Förvaltningsrätten, fall 4 LVM) 

 
I ytterligare ett fall ger rätten avslag på nämndens ansökan och ifrågasätter läkarens intyg och 

uppger att det inte finns grundat underlag för att anta att det rör sig om ett eskalerande 

missbruk. Här framkommer det att klienten testats positiv för narkotika för en tid sedan. 
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Rätten ifrågasätter även att läkaren bara träffat klienten vid tre tillfällen under kort tid och 

utifrån det kan göra en bedömning om eskalerande missbruk.  

För det fortgående missbruket argumenterar Förvaltningsrätten i sin dom till stor del 

utifrån det som framkommit i socialnämndens utredning och i de muntliga förhandlingarna. 

Socialtjänstens ord har en betydande roll för utfallet och bifall till fortgående missbruk sker 

trots svag bevisning.  

 

5.2.2 Vårdbehovet kan inte tillgodoses enligt SoL eller på något annat sätt - 

generalindikation 

Att vårdbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt innebär att alla andra möjliga vägar till vård 

ska vara uttömda. I de fall vi studerat sker det i samtliga fall en diskussion angående detta 

dock i olika utsträckning. Rätten bedömer detta i ett fall genom att hänvisa till utredning utan 

vidare argumentation se nedan.  

 
Klienten är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk. Det av [klienten] lämnade 
samtycket till vård kan inte anses tillräckligt för att säkerställa att den bereds nödvändig vård. 
(Förvaltningsrätten, fall 6 LVM) 

 
I några fall görs en lång och noggrann argumentering för varför inte vårdbehovet kan 

tillgodoses på annat sätt. Vilket visas i nedanstående citat. 

 
[Klient] har haft flera frivilliga insatser och sedan [klient] lämnade X behandlingshem har 
[klient] haft kontakter med öppenvården. I målet har dock framkommit att [klient] har haft 
svårt att sköta uppgjord planering och att komma till möten gällande sin vård. [Klient] har 
också periodvis isolerat sig från omgivningen, har omfattande psykiska problem och en 
bristande motivation till vård. Detta framgår både av socialnämndens 
utredning och av vad som framkommit från den psykiatriska vården. Det är därför enligt 
förvaltningsrättens mening inte sannolikt att [klienten] har tillräcklig vilja och motivation för 
att vården skulle kunna genomföra vård på frivillig väg. (Förvaltningsrätten, fall 9 LVM) 

 
Det vanligast förekommande argumenten är att klient avbrutit tidigare vård/insatser och att 

rätten ifrågasätter samtycket till frivillig vård med argument som att klienten inte har 

tillräcklig vilja eller motivation. Dessa argument finns med i flertalet rättsfall.  

Ett rättsfall särskiljer sig från de andra, här framkommer klientens åsikter och argument för 

behov av vilken slags vård. I detta protokoll är en nämndeman skiljaktig och framför att 

klientens förklaringar och argument är rimliga och att vård på frivillig väg inte prövats vilket 

skulle kunna vara tillräckligt för att tillgodose vårdbehovet.  
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Klient har gett en rimlig förklaring till varför den tidigare inte lämnat de drogprover som 
efterfrågats och också angett att den nu är beredd på att lämna prover i form av blodprov. 
[Klient] har själv uppgett att den mår bättre i frihet och det finns inget som visar att dennes 
mående och situation förvärrats under de senaste månaderna, snarare tvärtom. (Skiljaktig 
nämndeman, Fall 4 LVM) 

 
Ännu ett exempel som avviker är det rättsfall där rätten menar att vårdbehovet inte kan 

tillgodoses genom LVM utan att det är den psykiska ohälsan klienten behöver vård för och 

ger därför socialnämnden avslag på sin ansökan.  

Argumentationen för om vårdbehovet kan tillgodoses på annat sätt förs i samtliga 

rättsfall i varierande utsträckning. Att klienten avbrutit tidigare behandlingsinsatser och att 

klienten saknar motivation att bli drogfri är argument för att samtycke till frivilliga insatser 

saknas. Dock finns det avvikelser som leder till att ett rättsfall får en skiljaktig nämndeman 

och att ett annat fall får avslag då Hälso- och sjukvård anses vara huvudman för den psykiska 

problematiken. 

 

5.2.3a Utsätter fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara - 

specialindikation 

I tillämpningen av lagen krävs att antingen den fysiska eller psykiska hälsan utsätts för fara 

för att rekvisitet ska vara uppfyllt. Vi ser att rättens argumentation för hur klienten utsätter sin 

fysiska hälsa för fara varierar. I tre fall hänvisar rätten till läkarintyg och/eller utredning utan 

att närmare gå in på vad specifikt det är som gör att fysiska hälsan utsätts för fara. I ett annat 

fall hänvisas till utredning och läkarintyg men även att klient själv anser sig skada sin fysiska 

hälsa. Det argument som förekommer oftast är att missbruket är största faran. Några mer 

tydliga mönster kan ej urskiljas utan det förekommer olika argument som exempel, risk för 

allvarliga hjärnskador, klient klarar inte medicinera, klient självmedicinerar eller att klient 

utsätter sig för riskfyllda situationer. 

 
Det framgår även att klient till följd av missbruket utsätter sin fysiska hälsa för en allvarlig 
fara eftersom de drogutlösta psykoserna även med stor sannolikhet kommer att kunna medföra 
kroniska hjärnskador. (Förvaltningsrätten, fall 3) 

 
Likt de tre fall som omtalats ovan gäller samma sak den psykiska hälsan som bara nämns med 

hänvisning i dessa rättsfall. I ett rättsfall påtalas att det är risk framförallt för den psykiska 

hälsan med hänvisning till läkarintyg. Att klient till följd av missbruk utsätter psykiska hälsan 

för fara återkommer i rättens bedömning i de flesta protokollen. Rättens val att lyfta olika 
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argument varierar sedan från fall till fall där olika skäl anges som att, narkotika förvärrar 

psykossjukdom eller att klient behöver vård för den psykiska ohälsan inte missbruket. Det går 

inte att finna några generella mönster eftersom rekvisitet inte diskuteras nämnvärt. 

 
Klienten utsätter sin fysiska och psykiska hälsa för fara till följd av missbruket. 
(Förvaltningsrätten, fall 3 LVM) 

 
Ovanstående citat är ett typexempel på Förvaltningsrättens argumentation för att rekvisitet, 

utsätter fysiska och psykiska hälsa för fara, är uppfyllt vilket också är det vanligaste skälet. 

 

5.2.3b Löper uppenbar risk att förstöra sitt liv - specialindikation 

Detta rekvisit verkar utifrån vår studie vara det som rätten för mest argumentation kring i de 

åtta fall nämnden ansöker om denna punkt. Vanligaste argumenten är att klienten riskerar att 

slås ut från arbetsmarknaden eller redan står utanför densamma, som grund till att uppenbart 

riskera förstöra sitt liv. 

 
Till följd av missbruket står klienten utanför arbetsmarknaden och saknar ordnat boende. 
Även socialt har klientens liv påverkats av missbruket och av utredningen framgår att 
umgänget till stor del består av personer med missbruksproblematik och att relationen med 
primärfamiljen är mycket obalanserad. Missbruket verkar vara det som dominerar klientens 
liv. (Förvaltningsrätten, fall 1 LVM) 

 
Lika vanligt är att rätten anför social problematik, till exempel att klienten har destruktiva 

kontakter, riskerar hamna i socialt utanförskap eller har problem i relationen med sin familj. 

Andra vanliga argumenten är att klienten riskerar slås ut från utbildnings- och/eller 

bostadsmarknaden. I två av rättsfallen tar rätten upp att missbruket dominerar klientens liv.    

 

5.2.3c Befaras allvarligt skada sig själv eller någon närstående - 

specialindikation 

Detta rekvisit syftar till risk för klient att begå självmord eller skada någon närstående. 

Utifrån vår empiri framkommer det att i två fall av åtta hänvisar rätten till tidigare utredning 

utan att föra argumentation kring detta. I de två fall som nämnden inte ansökt om vård utifrån 

detta rekvisit framkommer det i ena rättsfallet att klienten begått ett planerat suicidförsök och 

i det andra fallet att klienten vårdats med somatisk intensivvård för alkohol- och 

tablettförgiftning vid ett flertal tillfällen senaste månaderna enligt läkares utlåtande. 
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Klient har vårdats för förgiftning flera gånger, vilket har krävt somatisk intensivvård. Klient 
har förts medvetslös till intensiven flera gånger under de senaste månaderna efter förgiftning 
av alkohol och tabletter. (Läkarintyg, Fall 3 LVM)   

 
I de rättsfall rätten argumenterar kring rekvisitet beskrivs följande förhållanden gällande fara 

att skada sig själv, upprepade suicidförsök, klienten utsätter sig för destruktiva, livsfarliga 

situationer, psykisk ohälsa samt att det i utredning framkommer hot om att klient inte kommer 

leva vid nästa kontakt. I det enda fall rätten nämner att klient befaras allvarligt skada 

närstående gör rätten den bedömningen utifrån att det i utredning framkommit att klienten 

varit hotfull mot anhöriga.   

I fall 4 avslår rätten nämndens ansökan på denna punkt med motivering att även om 

klienten har en kroniskt förhöjd suicidrisk så är det svårvärderat vilken påverkan klientens 

missbruk har gällande risken. Socialnämnden anför att klienten beter sig våldsamt och har 

vapen, rätten menar dock att det inte framkommer att klienten kan komma att skada någon 

närstående och påpekar att skaderekvisitet inte omfattar omgivningen då det inte är familj 

klienten uppges vara fara för. 

I vår empiri framkommer i två fall att socialnämnden inte ansöker om vård enligt den 

tredje specialindikationen, trots att det framkommer sådana omständigheter i utredningen som 

följer ansökan.  Rätten argumenterar kring rekvisitet utifrån det som framkommer i 

socialnämndens utredning och här görs bedömning om det är fara att klienten skadar sig själv 

eller närstående.  

 

5.3 Rekvisiten 3 § LPT 

LPT är en kulumativ lag, vilket innebär att samtliga rekvisit enligt 3 § LPT ska vara uppfyllda 

samtidigt, både under intagning samt tiden därefter. Vi har delat upp rekvisiten i olika 

underrubriker för att lättare se förvaltningsrättens bedömningar. Med hjälp av läsfråga 2 och 3 

om orsaker till tvångsvård och konsekvenser vid utebliven tvångsvård, kunde vi koppla 

ytterligare läsfrågor (bilaga 2) för att få svar på hur Förvaltningsrätten styrker rekvisiten. Till 

varje rekvisit frågas vem som argumenterar och hur förs argumentationen (bilaga 2).  

 

5.3.1 Lider av allvarlig psykisk störning 

I vår empiri framkommer att varje rättsprotokoll gällande LPT inleds med hänvisning till 

OSL, Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400).  
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Förvaltningsrätten beslutar med stöd av 43 kap. 5 § OSL att sekretessbestämmelserna i 25 kap. 
1 § samma lag ska vara tillämpliga även i fortsättningen för de uppgifter om enskilds 
hälsotillstånd och andra personliga förhållanden som lagts fram vid domstolens förhandling 
inom stängda dörrar och som inte tagits in i denna dom. (Förvaltningsrätten, fall 6 LPT) 

 
Detta medför att skälen för att en allvarlig psykisk störning enligt lagens mening inte 

framkommer tydligt i rättsfallen. Empirin visar dock på undantag där delar av diagnoserna 

eller den psykiska problematiken återges av rätten. 

 
[Klienten] inser att den har vissa problem [...]. Både chefsöverläkaren och och 
förvaltningsrättens sakkunnige läkare har dock bedömt att [klienten] lider av en allvarlig 
psykisk störning. Med bakgrund av detta och det förhållandet att den sedan flera år tillbaka 
besväras av en psykossjukdom samt av vad som framförts vid den muntliga förhandlingen, 
anser förvaltningsrätten att det är visat att [klienten] lider av en allvarlig psykisk störning. 
Det finns även en missbruksproblematik. (Förvaltningsrätten, fall 2 LPT) 

 
I rättsfallen går Förvaltningsrätten på chefsöverläkarens och den av rätten utsedde sakkunnige 

överläkarens uttalanden. Rätten för ingen argumentation vidare utan hänvisar till inkomna 

handlingar och den muntliga förhandlingen. Sällan finner Förvaltningsrätten skäl eller 

anledning att ifrågasätta chefsöverläkarens och den sakkunniges uttalande vilket är en vanlig 

formulering i rättsfallen. Chefsöverläkaren framför i rättsfallen information kring delar av 

diagnosen eller symtom av varierande grad för den allvarliga psykiska störningen men rätten 

använder sällan informationen i sin argumentation för rekvisitets uppfyllelse.  

 

5.3.2 På grund av psykiska tillstånd och personliga förhållande har 

oundgängligt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat 

sätt 

I rekvisitet gällande på grund av klientens psykiska tillstånd och personliga förhållande har 

oundgängligt behov av psykiatrisk vård, argumenterar rätten utifrån det som framkommit från 

chefsöverläkaren i rättsfallet. Chefsöverläkaren anför i sin bakgrundsbild att klienten har haft 

långvarig kontakt med psyk, vårdats tidigare enligt LPT, har behov av medicinering för att 

undvika försämrad psykisk hälsa och att sjukdomsinsikt saknas, som de vanligaste orsakerna 

till det oundgängliga vårdbehovet. I hälften av fallen för Förvaltningsrätten en grundad 

argumentation för att rekvisitet är uppfyllt. 

 
Chefsöverläkaren har vidare anfört att [klienten] ännu en tid är i behov av att vara intagen på 
en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård för att bland annat kunna 
säkerställa medicineringen. Utan adekvat vård och medicinering riskerar klienten att försämras 



 

34 
 

i sitt mående. [...] Med hänsyn här till anser Förvaltningsrätten att [klienten] på grund av sitt 
psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt för närvarande har ett oundgängligt 
behov av psykiatrisk vård. (Förvaltningsrätten, fall 2 LPT) 

 
 
I andra rättsfall argumenterar Förvaltningsrätten: 
 

Både chefsöverläkaren och sakkunnige läkaren har anfört [...] samt att [klienten] har ett 
oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att 
den är intagen på en sjukvårdsinrättning för sluten psykiatrisk tvångsvård. (Förvaltningsrätten, 
fall 1 LPT) 

 
Ofta hänvisar Förvaltningsrätten till chefsöverläkarens och den av rätten utsedd sakkunniges 

bedömning som framkommit genom den muntliga förhandlingen. Det förekommer att 

Förvaltningsrätten inte argumenterar alls för att rekvisiten är uppfyllda. I ett rättsfall nämns 

frasen “...på grund av psykiska tillstånd och personliga förhållande har oundgängligt behov av 

psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt.” utan att hänvisa till någon av 

förhandlingens delar.  

 

5.3.3 Motsätter sig sådan vård eller grundad anledning att anta att vården 

inte kan ges med samtycke 

Chefsöverläkaren argumenterar i flertalet fall kring samtycket utifrån att klienten saknar 

sjukdomsinsikt eller på grund av det psykiska tillståndet finns en grundad anledning att anta 

att vården inte kan ges med samtycke. Klienterna som medger vård uppges ha 

sjukdomsinsikten och inser vårdbehovet, dock anser flertalet klienter att de klarar att fullfölja 

nödvändig behandling på frivillig väg. Förvaltningsrätten lyssnar till parterna och gör sin 

bedömning utefter den.  

 
[Klientens] beteende under senare tid innebär att det inte längre är möjligt att ge den 
nödvändig psykiatrisk vård i öppna former. (Förvaltningsrätten, fall 9 LPT)  

 
Här är ett exempel på hur klientens beteende ligger till grund för att vården inte kan antas ges 

med klientens samtycke som Förvaltningsrätten använder sig av i sin argumentation. 

Samtyckesrekvisitet är det rekvisit som det argumenteras tydligast kring i rättsfallen från 

rättens sida. 

 
[Klienten] är negativt inställd till vården och kan inte heller på grund av bristande       
sjukdomsinsikt ta ett grundat ställningstagande till vården. (Förvaltningsrätten, fall 2 LPT) 
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Till sin grund har rätten både chefsöverläkarens och klientens uttalande. 
 

Klienten saknar insikt om sina problem. (Chefsöverläkare, fall 2 LPT) 

 
Klienten anser att den har vissa psykiska problem. De är dock inte så allvarliga som det sägs i 
handlingarna. (Klient, fall 2) 
 

I tre av fallen uttalar sig chefsöverläkaren inte alls kring klientens inställning till vården 

oavsett om klienten medger vård eller inte. Att klienten saknar sjukdomsinsikt, inte kan ta ett 

grundat ställningstagande till vården samt att klienten inte deltar frivilligt är argument som 

chefsöverläkaren använder.  

 

5.3.4 Farlig för annan persons säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa   

Farlig för annans person säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa anges i rättsfallens avsnitt 

tillämpliga bestämmelser, ibland tillsammans med förarbeten för att hjälpa Förvaltningsrätten 

att tolka rekvisiten samt att specificera lagrummets innehåll.  Dock har vi uppmärksammat att 

i fyra av de tio rättsfallen gällande LPT finns inte 3 § fjärde stycket LPT med i avsnittet för de 

gällande bestämmelserna. 

I empirin framkommer att bedömning av farlighet för annan person inte argumenteras 

av Förvaltningsrätten i något av rättsfallen. Dock uppger chefsöverläkaren i ett rättsfall att 

klienten inte kan återgå till sitt behandlingshem då personalen uppgav sig inte klara av 

klienten och inte vill att den återvänder. Trots dessa uppgifter framkommer inte någon form 

av argumentation för farlighet från Förvaltningsrättens sida. 

 

5.4 Aktörernas roll 

I varje förhandling i Förvaltningsrätten deltar flera olika aktörer, med olika professioner, som 

har avgörande betydelse för klienten. Genom läsfråga 4 och 5 om vem som argumenterar och 

hur det sker samt vad som sägs och inte, har vi sökt mönster hos de olika aktörerna för att se 

likheter och skillnader. Med hjälp av läsfråga 7, vem ses ha lösningen, ser vi vem av de olika 

aktörerna som anser sig ha lösningen och vilken den är. 

 

5.4.1 LVM 

Medverkande aktörer i de rättsfall gällande LVM är socialnämnd, läkare, klient och dennes 

offentliga biträde samt rättens domare och nämndemän. Den aktör som får mest utrymme i 
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rättsfallet är socialnämnden genom den utredning som ligger till grund för ansökan för 

tvångsvård. Det är även socialnämnden som anser sig ha lösningen på klientens problem. 

Nedanstående citat är exempel på hur socialnämnden argumenterar för att styrka rekvisit. Det 

första citatet gäller fortgående missbruk och det andra, löper uppenbar risk att förstöra sitt liv. 

  
Det finns anledning att ifrågasätta resultaten av de drogtester klienten genomgått eftersom 
testerna kan ha manipulerats. Det finns även uppgifter om att klient har ersatt drogerna med 
alkohol. (Socialnämnden, fall 5 LVM) 

 
Klients missbruk i kombination med dennes psykiatriska problem utgör en ökad risk för 
impulsiva, utagerande handlingar och självskadehandlingar. Klient har ingen trygg punkt utan 
reser mellan olika städer och bor hos olika personer. (Socialnämnden, fall 7) 

 
Läkaren syns här mer ha rollen att intyga att socialnämndens utredning är korrekt med bevis 

såsom blodprov eller urinprov som visar på ett fortgående missbruk. Även överdoser där 

klienten kommit till sjukhus för vård är ett bevis för missbruket i flera av fallen. I ett av fallen 

beskrivs att missbruket måste behandlas innan den psykiska ohälsan. 

 
Klient har nyligen haft hjärtstillestånd som följd av sitt missbruk. [...] Det finns inte 
förutsättningar att hantera den psykiska ohälsan om inte missbruket hanteras först. 
(Läkarintyg, fall 6 LVM) 

 
Sedan tidigare drogmissbruk som successivt eskalerat till i nuläget där [klient] som det verkar 
tar allt som kommer i dennes väg. (Läkarintyg, fall 5 LVM) 
 

Klienten får i sju av tio fall komma till tals och uttrycka sin vilja och den lösning de anser sig 

ha på problemet. I de andra fallen görs bara en hänvisning till rekvisitet och om klients 

inställning. I tre fall argumenterar klienten för att det är psykiatrisk hjälp denne behöver se 

exempel citat nedan. I de tre fall det framgår att det är det offentliga biträdet som för talan så 

framkommer argument som ger förklaringar till varför exempelvis inte kontakter med 

Socialtjänsten sköts här framkommer även den psykiska ohälsan. 

 
Det ingår i klients sjukdomsbild att klient inte tar kontakter och inte kan komma till möten då 
klient mår dåligt och har ångest. [...] Klient behöver dock främst hjälp för sina psykiska 
besvär. (Klient genom offentliga biträdet, fall 9 LVM) 

 
Ytterligare ett exempel på när det offentliga biträdet för fram klientens talan återfinns i två 

nedanstående citat. 
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Klient menar att det är fel att nu åter besluta om LVM-vård för klient. Detta har redan prövats 
för klient, men totalt misslyckats. [...] inte skulle klara en sådan placering igen, där klient 
ständigt skulle vara omgiven av andra missbrukare som hela tiden är uppfyllda av samtal om 
droger. (Klient genom offentliga biträdet, fall 10 LVM) 

 
Flera av de drogtester klient lämnat har varit negativa. En del uppgifter i utredningen är 
andrahandsuppgifter från familjemedlemmar som klient har en dålig relation till. (Klient 
genom offentliga biträdet, fall 5 LVM) 

 
Det framkommer även i ett flertal fall att klienten ses ha en lösning på problemet, här ett 

exempel där klienten istället vill ha frivillig vård. 

 
Klient har fått ett bra stöd av socialtjänsten för att bryta sitt drogmissbruk och har även försökt 
att få till stånd ett deltagande i ett substitutionsprogram med Subutex. I nuläget försöker klient 
bryta sitt drogberoende genom att inta Subutex som klient har köpt illegalt. (Klient, fall 3 
LVM) 

 
Slutligen är det rätten som tar beslut om tvångsvård utifrån utredning och läkares bedömning. 

Här agerar rätten olika i de skilda fallen. Ibland blir läkarintyg och utredning ifrågasatta. 

Speciellt verkar detta ske i de fall det finns ett offentligt biträde som framkommer i 

protokollet. 

 
[...] Mycket talar enligt förvaltningsrättens mening för att klients drogproblem huvudsakligen 
är en följd av klients dokumenterade psykiska ohälsa. (Förvaltningsrätten, fall 5 LVM) 
Förvaltningsrätten konstaterar att det nu är livsavgörande att vården ger klient en verklig 
möjlighet att komma ifrån sitt svåra missbruk och oerhört destruktiva beteende. [...] Vidare är 
det tydligt att klient även inser allvaret i sin livssituation och de oerhört allvarliga 
konsekvenser som klients samlade besvärsbild medfört. (Förvaltningsrätten, fall 10) 

 
Socialnämnden är den aktör som får störst utrymme genom sin utredning och anförande i den 

muntliga förhandlingen. Läkaren styrker socialnämndens ord genom läkarintyg som 

bevisning. Klienten får ofta komma till tals men det framkommer endast i tre fall om det är 

offentligt biträde som för talan. I de fall offentliga biträdet för talan ges förklaringar till 

klientens agerande i större utsträckning som Förvaltningsrätten tar större hänsyn till. Detta 

ledde till en skiljaktig nämndeman i ett fall samt ett avslag av ansökan i ett annat. 

 

5.4.2 LPT 

De aktörer som medverkar i rättsfall gällande LPT är chefsöverläkaren, av rätten utsedd 

sakkunnig, klient och dennes offentliga biträde samt Förvaltningsrättens domare och 

nämndemän. Chefsöverläkaren ansöker om sluten psykiatrisk vård och är den som anför 
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skälen till tvångsvård. Det är den aktören som får höras mest i rättsfallen. Chefsöverläkaren 

uttalar sig kring diagnoser för psykisk störning, förhållanden och omständigheter som ger ett 

oundgängligt vårdbehov samt klientens inställning till vård. Det är också chefsöverläkaren 

som anser sig ha lösningen på klientens problematik.  

 
Chefsöverläkaren har anfört bl.a. följande. [Klienten] lider av allvarlig psykisk störning som 
måste behandlas i slutenvård. Klienten har fått olika diagnoser där missbruk är dominerande. 
Misstänkt ADHD och bipolär sjukdom alternativt cykloida återkommande psykoser. 
Medicinförändring är nödvändig och klientens behandling har precis kommit igång. 
(Chefsöverläkaren, fall 1 LPT) 

 
I ovanstående citat är det hela chefsöverläkarens anförande som är redovisat. Dock 

framkommer inte alltid denna information i rättsfallen, utan är ofta mycket kortfattad när det 

gäller diagnoser. 

 
[Klienten] har en lång historia med ett tungt drogmissbruk och olika angivna psykiska 
symtom. (Chefsöverläkaren, fall 9 LPT) 

 
I varje rättsfall framkommer att rätten har utsett en sakkunnig som uttalar sig. Den sakkunnige 

tillstyrker chefsöverläkarens ansökan utan vidare argumentation. I två fall i vår empiri finner 

vi en avvikelse från ovan nämnda mönstret där den sakkunnige specialisten i psykiatri lämnar 

ett längre uttalande i rättsfallet.  

 
...suicidförsöket talar för att det var planerat och att det inte utgjorde en impulshandling. Enligt 
beprövad erfarenhet och evidensbaserad medicin så utför man inte ett sådant suicidförsök på 
impuls. (Sakkunnig specialist i psykiatri, fall 5 LPT) 

 
Rätten bifaller chefsöverläkarens ansökan om fortsatt sluten psykiatrisk tvångsvård efter att 

sakkunnig i målet har tillstyrkt ansökan. 

 
Förvaltningsrättens sakkunnige läkare [Namn] har tillstyrkt ansökan om fortsatt sluten 
tvångsvård. (Sakkunnig fall 1 LPT) 

 
Vidare visar empirin att klienten har en liten roll i rättsfallen och dennes mening framkommer 

endast kort gällande om klienten som medger eller motsätter sig vården. Det framkommer 

aldrig om det är klienten själv eller dennes offentliga biträde som talar för klienten i 

rättsfallen.  

 
[Klienten] motsätter sig ansökan om fortsatt tvångsvård och anför bl.a. följande. Klienten har 
en viss psykiatrisk problematik men vården för denna kan ske frivilligt. Visserligen behöver 
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klienten medicin men klienten vill hellre behandlas för sitt missbruk. Klienten blir ofta mer 
manisk under vintern men just nu känner klienten sig bara arg. Klienten vill inte vara i vården 
utan vill hem till familjen. (Klienten, fall 1 LPT) 

 
Chefsöverläkaren är den aktör som har den starkast framträdande rollen och har lösningen på 

klientens problematik. Den av Förvaltningsrätten utsedde sakkunnige tillstyrker alltid 

chefsöverläkarens uttalande och ansökan. Klienten hörs oftast mycket kort och det 

framkommer aldrig om det är klienten själv eller det offentliga biträdet som för talan. Rätten 

går alltid på chefsöverläkarens och sakkunniges utlåtande utan att denna ifrågasätts. 

 

5.5 Sammanställning av resultat 

Av studiens empiri har mönster framkommit som visar på en samsjuklig typperson utifrån hur 

missbruket och den psykiska ohälsan beskrivits i rättsfallen. I LVM förs argumentation kring 

vissa rekvisit mer än andra. Vi finner en större transparens i rättsfall gällande LVM än LPT, 

då det framkommer utförliga beskrivningar av problemets karaktär och personliga 

förhållanden från socialnämndens utredning och muntliga anförande. Utifrån deras 

framställan argumenterar Förvaltningsrätten att rekvisiten är uppfyllda. De rekvisit i vår 

empiri det sker tydligast argumentation kring är general indikationerna fortgående missbruk 

samt samtycke till frivillig vård. Även rekvisitet uppenbar risk att förstöra sitt liv 

argumenteras tydligt i merparten av fallen.  

I LPT förs ingen tydlig argumentation kring den allvarliga psykiska störningen då det 

hänvisas till sekretesslagstiftningen. Förvaltningsrätten hänvisar till chefsöverläkarens 

uttalande och som tillstyrks av rättens sakkunnige. Detta ifrågasätts inte av Förvaltningsrätten. 

Det rekvisit som är föremål för störst argumentation är samtyckesrekvisitet, därefter kommer 

om klienten har ett oundgängligt vårdbehov.   

Socialnämnden och chefsöverläkaren har de mest framträdande rollerna då de ansöker 

om tvångsvård. I LVM förhandlingar framställs läkares intyg som bevisning i socialnämndens 

utredning. Klienten röst hörs i alla rättsfall, det framgår dock inte alltid om det är klienten 

själv eller det offentliga biträdet som för talan. I de fall det tydligt står att det är det offentliga 

biträdet som för klientens talan framkommer argumentation och förklaringar till klientens 

problem tydligare. I två fall inverkar detta på domstolens beslut.   

Chefsöverläkarens utlåtande i sin ansökan om tvångsvård enligt LPT tillstyrks i 

samtliga tio fall av den av rätten utsedda sakkunnige. Sakkunniges uttalande framkommer 

endast i två av fallen med ett längre referat. Klientens anförande är kort och det framkommer 
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aldrig i rättsfallen om det är det offentliga biträdet eller klienten själv som för talan. 

Förvaltningsrätten bifaller chefsöverläkarens ansökan i samtliga fall. 

 

6 Analys och diskussion 

Avslutningsvis besvarar vi våra frågeställningar i vår analys och avslutande diskussion, där vi 

använder diskursanalys som metod och teori. Dessutom använder vi oss av Foucaults 

maktteori och begrepp som utestängningsmekanismer och modalitet. 

 

6.1 Analys 

Samsjuklighet är ett begrepp som inte används i mer än två av rättsfallen dock beskrivs 

klienten ha både ett missbruk och lida av psykisk ohälsa. I resultatet har vi utifrån rättsfallen 

konstruerat en samsjuklig typ-person för att illustrera samsjukligheten. Detta resultat har 

framkommit trots att rätten har hänvisat till gällande sekretesslagstiftning. Den samlade bilden 

ger oss att den samsjukliga klienten ofta är relativt ung, har varit känd inom socialtjänsten 

sedan unga år och tidigare vårdats under tvång. Klienten lider dessutom av psykisk ohälsa i 

form av psykoser och suicidtankar. Missbruket är ett blandmissbruk, där alkohol ofta blandas 

med tyngre droger som amfetamin och heroin. Likt Socialstyrelsens (2015) beskrivning är det 

inte en homogen grupp vilket även vårt resultat visar på.  

Studier i vår tidigare forskning visar att personer med missbruksproblematik har en 

klart ökad risk för att få psykiska besvär och vice versa (Öjehagen 2011a). I förarbetena till 

LPT framkommer att då klienten har en kombinationsproblematik där både allvarlig psykisk 

störning och missbruk förekommer ska vårdbehovet tillgodoses av psykiatrin 

(Socialdepartementet 1990:93). Är missbruket det primära problemet ska dock LVM 

tillämpas för att tillgodose vårdbehovet vilket även Staaf (2005) påtalar i sin avhandling.  

Vi ser i resultatet att den sociala diskursen och den medicinska diskursen konstruerar 

två skilda personlighetstyper av en och samma person. Detta menar vi kan kopplas till de 

skilda professionernas kunskapsfält och den lagstiftning som avgränsar dess område. Genom 

att det uppstår två skilda perspektiv, kan klientens individuella behov inte tillgodoses utifrån 

någon av lagstiftningarna. Därför blir tillämpningen av lagen när samsjuklighet råder likt hela 

havet stormar. De samsjukliga klienterna hamnar inte mellan stolarna som vi först tänkte, 

istället insåg vi att det finns ingen juridisk stol för dem att sitta på. Det är därför 

Förvaltningsrätten inte tar hänsyn till samsjuklighet. Den lag som får rättsligt genomslag är 

därmed beroende av vilken problematik som är mest akut. 
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Vidare i studien vill vi förstå hur Förvaltningsrätten styrker rekvisiten i rättsfall. 

Resultatet visar att i rättsfall rörande domar enligt LVM lämnas bifall enligt ansökan i nio av 

tio fall. Det skiljer sig hur rätten styrker rekvisiten och även i vilken omfattning detta görs. 

Ibland hänvisas endast till socialnämndens utredning och läkares intyg. I andra fall förs en 

argumentation där även klientens åsikter framhålls. Det argumenteras mest kring samtyckets 

rekvisit, följt av om det finns uppenbar risk att klienten förstör sitt liv. 

Vi ser tre olika formationer av hur rekvisiten styrks. I vissa fall sker en tydlig 

argumentation för samtliga rekvisit, i andra formationen fall stärks delar av rekvisiten tydligt 

och några med hänvisning till socialnämndens utredning eller läkarintyg. I den tredje 

formationen sker ingen tydlig argumentation alls och styrks enbart med hänvisning till 

utredning och intyg. Rättsfallen är informativa för att bedöma om det finns ett fortgående 

missbruk.  

I rättsfall gällande LPT har chefsöverläkaren att bevisa att en allvarlig psykisk störning 

föreligger hos klienten vilket är förutsättningen för tvångsvård enligt LPT. Det framkommer 

sällan information om personligt hälsotillstånd eller andra omständigheter med hänvisning till 

sekretess, vilket påverkar argumentationen i rättens bedömning. I hälften av fallen använder 

rätten chefsöverläkarens anförande för att styrka rekvisiten, i andra hälften gör rätten en 

hänvisning till chefsöverläkare och sakkunnigs utlåtande. Samtycket är det rekvisit som 

argumenteras tydligast från rättens sida där klienten har avsaknad av sjukdomsinsikt, inte kan 

ta grundad ställning till vård och inte deltar frivilligt i vården.  

I ett av fallen uppger klienten att denne har sjukdomsinsikt men enligt chefsöverläkare 

och rättens sakkunnige är så inte fallet. Deras samstämmiga utlåtande ger hög modalitet 

(Fairclaugh) till påståendet utifrån sin medicinska kunskap och makt som de besitter, vilket 

leder till att Förvaltningsrätten bifaller ansökan. 

 
[Klienten] är negativt inställd till vården och kan inte heller på grund av bristande 
sjukdomsinsikt ta ett grundat ställningstagande till vården. (Förvaltningsrätten, fall 2 LPT) 
 

I sju av tio fall gör chefsöverläkaren ingen framställan av klientens inställning till 

tvångsvården. Klientens farlighet ska bedömas utifrån fjärde stycket i 3 § LPT. Detta görs inte 

i rättsfallen enligt vårt resultat. Utifrån de formationer vi fann i rättsfallen gällande LVM kan 

vi se att den andra formationen, att enstaka rekvisit argumenteras, även är synliga i rättsfallen 

gällande LPT. Dock följer rättsfallen i LPT i huvudsak den tredje formationen där 

förvaltningsrätten i sin bedömning hänvisar till chefsöverläkare och sakkunnigs utlåtande. 
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I tidigare forskning har både Jacobsson (2006) och Zetterberg m. fl. (2014) funnit att 

argumentation som knyter an rekvisiten är bristfällig. Vår studie visar på ett liknande resultat. 

Särskilt tydligt framkommer det i rättsfallen gällande LPT där sekretessen gör det omöjligt att 

redovisa viss information. Som vi beskrivit tidigare finns det dock i rättsfallen för LVM 

betydligt mer information gällande klientens psykiska förhållanden än vad som framkommer i 

rättsfall för LPT. Vi ställer oss undrande till varför det görs skillnad i bedömningen gällande 

sekretess mellan LVM och LPT.  

Vad gäller rättsfallen för LVM skiljer det hur rekvisiten styrks, detta ligger i linje med 

det Runqvist (2012) beskriver, att tillämpningen över landet är ojämn. Skillnader i tillämpning 

mellan LVM och LPT kan förstås ur olika perspektiv. Här ser vi en förklaring kopplat till 

begreppet utestängningsmekanismer (Foucault).  Vi har sett skillnader i vad som får talas om 

och vem som får tala om det, i LVM och LPT. De olika professionernas makt berättigar dem 

att tillskriva klienterna konstruerade diagnoser, egenskaper och omständigheter där förbudet 

ligger i att allt inte får sägas och att klienten (dåren) inte får komma till tals. I protokollen från 

LVM förekommer det ofta moraliska omdömen om klienten, exempelvis att klient “tar allt 

som kommer i dennes väg”. Detta uttalande går även koppla till Foucault som menar att 

minsta sak som skiljer från normen går att bestraffa. I det fall där socialnämnden får avslag på 

sin ansökan menar Förvaltningsrätten att det är den psykiska ohälsan som behöver behandlas 

inte missbruket. Här ser vi det som att den juridiska professionen disciplinerar den sociala, 

genom att säga vad det är som behöver åtgärdas för att klienten ska återgå till normen enligt 

Foucaults disciplinerande maktrelation. Vi kan även förstå detta ur Runquists (2012) 

perspektiv om tomhänta socialsekreterare, då institutionerna inte anpassar sig till klientens 

behov, vilket leder till att socialsekreteraren söker nya vägar för att få klienten till behandling. 

I LPT ligger medicinska diagnoser, som kan vara biologiskt-medicinska eller 

psykosociala till grund för rättens bedömning, vilken förklarar klientens beteende och blir ej 

ifrågasatt av rätten. Att samtycket saknas förklaras sedan med klientens diagnos och blir då 

omöjligt att ifrågasätta. Dåren i rättsfallen ses klienten vara som sällan får komma till tals då 

dennes uttalande uppfattas osant eller otillförlitligt och tillskrivs ingen betydelse. Genom att 

använda sig av Foucaults utestängningsmekanismer har Förvaltningsrätten tillskrivit de 

professionella makt att säga vad som är sant eller falskt utifrån att de har ett kunskapsövertag 

som inte ifrågasätts. 

I LVM-förhandlingar är socialnämnden den aktör som oftast får komma till tals i 

rättsfallen genom utredningen som följer ansökan om LVM. I utredningen anför 

socialnämnden skälen för tvångsvård, och styrker det fortgående missbruket med läkarintyg 
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innehållande medicinsk bevisning i form av blod- eller urinprov. Runqvist (2012) betraktar 

denna utredning som ett maktinstrument i Förvaltningsrätten, då socialsekreteraren styr 

utredningens riktning får förfarandet kritik för sin avsaknad av allsidighet då omständigheter 

som talar till klientens förmån ofta saknas. Utredningen innehåller information om klientens 

personliga förhållanden och omständigheter som socialnämnden iklädd samhällsdomares roll 

avgör vad som är avvikande beteende utifrån samhällets lagar, regler och normer (jmfr 

Foucault). Makten socialnämnden besitter använder den för att styrka att förutsättningarna för 

tvångsvård är uppfyllda, det ger också skäl för bestraffning och behandling för att klienten ska 

återanpassas i samhällets norm. Samma maktförhållande visar studiens resultat gällande 

rättsfallen för LPT där även chefsöverläkaren får rollen som samhällsdomare utifrån sina 

medicinska bedömningar.  

Det framkommer även att det finns maktförhållanden professionerna emellan då den 

medicinska vetenskapen står högre i rang utifrån en kritisk diskursanalys (Faircluogh) som 

syftar till vem som säger vad. I övervägande del av rättsfallen har socialnämnden hög 

modalitet i sina uttalanden då de uttrycker understödda fakta. Dock visar empirin även på 

uttalanden som är mer oklara. Ett fall där rätten lämnar avslag till ansökan har socialnämnden 

uttalat sig enligt följande: 

...eftersom testerna kan ha manipulerats. (Socialnämnden fall 5 LVM) 

Detta uttalande har en underton av osäkerhet som underminerar den makt som 

socialsekreteraren besitter utifrån sin professions kunskap och ger socialnämndens uttalande 

en låg modalitet. Chefsöverläkaren uttalar sig i rättsfallen kring rekvisitet allvarlig psykisk 

störning med en högre modalitet då studiens resultat påvisar att dennes medicinska 

bedömning tillstyrks av sakkunnig och aldrig ifrågasätts. Här ser vi skillnader i hög och låg 

modalitet professionerna emellan då socialnämnden ibland blir ifrågasatt. Klienten får i 

rättsfallen enligt både LVM och LPT litet utrymme och om det är klienten själv eller det 

offentliga biträdet som för talan framkommer sällan eller aldrig. Klientens uttalande i 

rättsfallen ses ha låg modalitet och kan lättast påvisas under rekvisitet om samtycke då 

klienten anser att den kan få sitt vårdbehov tillgodosett genom frivilliga insatser, trots att 

aktörer i Förvaltningsrätten framhåller att klienten avbryter behandling, avviker från 

institutioner och återfaller i missbruk och att den psykiska ohälsan försämras. I förhållande till 

klienten står båda professionerna i en jämlik maktposition utifrån sin roll som 

samhällsdomare.  

Vårt resultat visar i rättsfallen för LVM på att när klienten får uttala sig så kan det 

göra skillnad för utgången i målet. Särskilt tydligt blir det då offentliga biträdet för talan. I ett 
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fall har Förvaltningsrätten lämnat en oenig dom då klienten framfört personliga hälsotillstånd 

som påverkar klientens förmåga att genomföra delar av den behandling klienten är i behov av. 

Detta uttalande lämnar ny information till rätten och påvisar behov av samordnade insatser 

från både Socialtjänst och Hälso- och sjukvård och därför anser vi klienten ha en hög 

modalitet i jämförelse med andra klientuttalanden. Detta kan även skapa motprocesser som 

motverka utestängningsmekanismerna och ger förklaringar till problemet ur klientens 

synvinkel som därmed kan ses som rimliga och skapa ny förståelse för problemet. Att samma 

diskussion inte uppstår vid LPT förhandlingar menar vi kan bero på att medicinen som 

profession har stor makt och kunskap som inte ifrågasätts. Detta visar på att när ny kunskap 

tillförs dekonstrueras den tidigare bilden av klienten som skapats i diskursen. Vilket leder till 

en vidare förståelse av problemet och innebär även att makten rubbas. 

Hur diskurserna kring missbruk och psykisk ohälsa betraktats har skiftat i ett historiskt 

perspektiv.  I ett fall har missbruk setts som en diagnos vilket ligger i linje med dagens 

utveckling något även Israelsson (2013) för en liknande tes om.  Han menar att då missbruk 

erkänns som en sjukdom och normaliseras, leder till förändringar inom Förvaltningsrättslig 

lagstiftning där sociallagstiftning får ge vika för psykiatrisk lagstiftning. Utifrån Foucaults sätt 

att resonera kring makt som en relationell process där ny kunskap leder till att makten rubbas 

och föreställningar om vad som är sant eller falskt dekonstrueras även begreppet missbruk 

och vem som ska vara huvudman för behandlingen i framtiden.  

Diskursanalys kan användas för att förstå även det som “står mellan raderna”. I 

resultatet finns citat där aktörer säger en sak men underförstått menar en annan. Ett exempel 

är när socialnämnden talar för att det inte går att tvångsvårda klient enligt LPT någon längre 

tid för att sedan säga att det är viktigt med ett samarbete mellan de olika huvudmännen. Här 

tolkar vi det som att socialnämnden önskat att klienten skulle vårdas en längre tid med LPT 

men att lagstiftningen inte tillåter det då klienten blir “för frisk”. Runqvist (2012) tar upp 

dilemmat och menar att institutionerna inte är anpassade för samsjukliga klienters behov.  

 

6.2 Diskussion 

Syftet med studien är att förstå tillämpningen av LVM och LPT vid samsjuklighet samt hur 

rekvisiten styrks i domstolsförhandlingar vid omhändertagande för tvångsvård enligt dessa 

lagar. Vi ville också få en förståelse för hur rättens olika aktörer får betydelse för tolkningen 

av rekvisiten i LVM och LPT. Vi har sett hur socialnämndens utredning kan skapa ett 
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problem för samsjukliga då inte klientens omständigheter redovisas på ett korrekt sätt för att 

få det faktiska vårdbehovet av både missbruk och psykisk ohälsa tillgodosett. 

För personer med samsjuklighet är det vanligt att problemen förstärker varandra så att 

både missbruket och den psykiska störningen blir svårare än vad de hade varit om de 

förekommit ensamma. Runquist menar att socialsekreterarna står “tomhänta” inför att 

institutioner inte anpassar sig till klientens behov vilket kan medföra för en samsjuklig klient 

att det är svårt att accepteras som patient av psykiatrin trots missbruket och få en 

behandlingsplats som tar hänsyn till klientens samsjuklighet. I vår studie har vi sett hur 

klienterna har egna önskemål om vilken typ av behandling de är i behov av men vid avsaknad 

av kompetens hos institutionerna får de nöja sig med behandling för den problematik som 

anses vara mest akut. Detta trots att förarbeten talar om vikten av ett samordnat 

behandlingsarbete. Vi har i vårt resultat sett att svårigheterna för de samsjukliga är likt “hela 

havet stormar” och att det är just deras stol som saknas vilket kommer göra dem till förlorare 

ännu en tid framöver, då den juridiska diskursen om just samsjuklighet saknas.  

Vi anser att Missbruksutredningen var något på spåren trots den kritik som Runquist 

framför och det är inte utan att vi frågar oss om Missbruksutredningen skulle lämnas till 

riksdagen idag, skulle den då få genomslag beroende på att det politiska läget i riksdagen har 

förändrats? 

Vi har funnit denna studie intressant och lärorik att genomföra. Vi har fått en 

fördjupad förståelse för hur de rättsliga, medicinska och sociala systemen fungerar och vilka 

svårigheter och utmaningar vi som arbetar med denna komplexa grupp av människor kommer 

möta i vår professionella roll även i framtiden. Vi har sett att det behövs mer forskning kring 

hur lagstiftningarnas utformning får konsekvenser för samsjukliga även i ett vidare perspektiv 

än vi syftar till här. Som exempel personer med somatiska sjukdomar eller funktionshindrade 

personer. 

 

6.3 Metoddiskussion 

Då vi påbörjade detta uppsatsskrivande hade vi från start en viss kunskap utifrån tidigare 

erfarenheter. I arbetet med personer inom missbruksvården såg vi att personer med 

samsjuklighet inte fick den vård de behöver. Avsaknaden av erfarenheter från psykiatrisk vård 

kan ha inneburit att vi intagit ett visst perspektiv. Vi menar dock att vi genom denna 

medvetenhet ändå förhållit oss kritiska och oberoende. 



 

46 
 

Vi började med att friska upp våra minnen gällande LVM- och LPT-lagstiftningen. Vi sökte 

även tidigare forskning kring ämnet. Det visade sig att forskningen kring detta område var 

ganska sparsam. Det innebar att vissa forskare oftare än andra dök upp i olika konstellationer 

ensamma eller med andra forskare. Bilden som framkommer är därför eventuellt inte så vid 

som om forskningen varit mer omfattande. Vi valde även att söka hur det ser ut internationellt 

för att kunna jämföra och se likheter och skillnader. Detta menar vi är intressant då 

problematiken även återfinns i andra länder. Vi ville även ge en bakgrund till hur synen på 

missbruk och psykisk ohälsa skiftat i Sverige och därmed påverkat lagstiftningen. 

I sökandet efter rättsfallen var det svårare att finna kvinnor som hade fått både ett 

LVM och ett LPT. Vi insåg efter ett tag att i de rättsfall vi funnit gällande LVM så ansökte 

inte socialnämnden alltid om vård enligt alla specialindikationerna vilket även kom att 

påverka vårt resultat, om än i mindre utsträckning. Det framkom även att sekretessen i LVM 

och LPT gällande personliga omständigheter begränsade vår empiri. Då det inte inom ramen 

för denna studie fanns möjlighet att få tillgång till sådant material hade vi inte kunnat arbeta 

på något annat sätt menar vi. 

För att analysera mängden data vi samlat in delade vi upp rättsfallen mellan oss och 

använde våra läsfrågor och begrepp för att sortera materialet. Vi insåg under resans gång att 

trots att vi gjort på liknande sätt hade vi ändå tolkat vissa delar av texten olika. Att vi 

uppmärksammade detta ledde till att vi vid omläsning av texten erhöll ett vidare perspektiv. 

Vi kunde se att vårt eget sätt att tolka texten inte var det enda och att vår förförståelse för 

vissa områden gjorde att vi ibland drog förhastade slutsatser eller rent av missade information. 

Att vi i denna process har varit två menar vi har varit till god hjälp för att få förståelse. 

Att göra en diskursanalys av rättsfall innebär inte att en sanning skapas kring hur 

förvaltningsrätten och dess aktörer agerar. Det ger dock en viss kunskap om just de fall vi 

studerat. Vilket går att jämföra med det vi tar upp i avsnittet dokumentgranskning och 

källkritik gällande olika verksamheter och deras produktion av dokument. Det vi menade var 

vinsten av att granska rättsfall med hjälp av diskursanalys är att se hur aktörerna i rätten 

verkligen handlar. Hade vi gjort intervjuer med socialsekreterare, läkare, offentliga ombud 

med flera hade vi kunnat få en bild av hur det egentligen ska gå till men vi hade inte fått svar 

på om det är så det görs. Det som är en nackdel är att det kan finnas skillnader i hur olika 

förvaltningsrätter dokumenterar och att viss information saknas, som exempelvis när 

informationen är sekretessbelagd. 
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Bilaga 1 

Bilagor  
 
 
 

Läsfrågor 

1. Hur beskrivs psykisk ohälsa/missbruk i rättsprotokollen?  (Karaktär) 

2. Hur beskrivs orsaken/skälen till tvångsvård? (Orsak) 

3. Vilka konsekvenserna beskrivs om inte klienten får tvångsvård? (Konsekvenser) 

4. Vem för argumentationen och hur förs argumentationen? (Aktörer) 

5. Vad får sägas och vad utesluts, finns det underförstådda meningar i texten?  (Aktörer) 

6. Hur beskrivs uppkomsten, utvecklingen och framtiden av klientens problematik? 

(Uppkomst, utveckling och framtid) 

7. Vem ses ha lösningen på problemet? Rätten, ansökande eller klienten. (Lösning) 

8. Vilka bärande begrepp kan utläsas i rättsprotokollen. (Illustrationer och begrepp) 
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Bilaga 2 
 
Läsfrågor till rekvisiten  
 

Till varje rekvisit frågas: 

1. Vem argumenterar? 

2. Hur argumenterar aktören? 

 

Rekvisiten 4 § LVM: 

1. Fortgående missbruk 

2. Vårdbehovet kan inte tillgodoses genom SoL eller på annat sätt 

3. a) riskerar att utsätta sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara 

    b) uppenbar risk att förstöra sitt liv 

    c) allvarligt skada sig själv eller någon närstående 

 

Rekvisiten 3 § LPT 

1. Lider av allvarlig psykisk störning 

2. På grund av psykiskt tillstånd och personliga förhållanden har ett oundgängligt behov 

av sluten psykiatrisk vård. 

3. Patienten motsätter sig vård eller till följd av patientens psykiska tillstånd kan antas att 

vård inte kan ges med samtycke 

4. Bedömning av patientens farlighet för annans personliga säkerhet eller fysiska eller 

psykiska hälsa 

 

 

 

 

 

 

 


