
 

Tvångsvård enligt LVM  

En studie om socialsekreterares och klienters erfarenheter 
och upplevelser av LVM-situationen. 



 

Rapportserie i socialt arbete. Nr 1, 2006  
 
Tvångsvård enligt LVM 
En studie om socialsekreterares och klienters erfarenheter och upplevelser av 
LVM-situationen 

 
Eva Johnsson 
 
Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete  
Växjö universitet 



 

 

Rapporten kan beställas från 
IVOSA, Växjö universitet, 351 95 Växjö 
E-post: rapport.ivosa@vxu.se 
Tel. 0470-70 80 00 
www.vxu.se/ivosa/ 
 
© IVOSA och författarna 
Ansvarig utgivare: Kerstin Gynnerstedt 
Redaktör: Verner Denvall 
Omslag: Eddie Andersson 
Tryckt hos Intellecta DocuSys, Mölndal 
ISSN 1652-8573  

 





 

1 

Innehåll 
Innehåll .............................................................................................................................. 1 
Förord................................................................................................................................ 3 
Figur- och tabellförteckning ........................................................................................... 4 
English abstract ................................................................................................................ 5 
Sammanfattning ............................................................................................................... 6 
1. Inledning och bakgrund.............................................................................................. 8 
2. Syfte och genomförande........................................................................................... 11 

Metodologiska utgångspunkter..........................................................................................................11 
Tillvägagångssätt ..................................................................................................................................11 
Intervjuerna ..........................................................................................................................................12 
Intervjugruppen ...................................................................................................................................12 
Avgränsningar ......................................................................................................................................13 
Etiska överväganden ...........................................................................................................................13 

3. Teoretiska utgångspunkter ....................................................................................... 15 
4. Tvångets innebörd..................................................................................................... 16 

Frihetsberövande .................................................................................................................................16 
5. LVM-situationen........................................................................................................ 18 

Socialsekreterarnas argument för LVM-vård ...................................................................................18 
Klienternas perspektiv ........................................................................................................................21 
En balansgång mellan kontroll och omsorg.....................................................................................22 
Klientens livshistoria ...........................................................................................................................23 

6. Meningsskapande processer och olika positioner................................................. 25 
Den goda relationspositionen ............................................................................................................26 
Den livräddande positionen ...............................................................................................................28 
Den regelstyrda positionen.................................................................................................................28 

7. Vården ......................................................................................................................... 31 
Ankomsten ...........................................................................................................................................32 
Institutionsvistelsen.............................................................................................................................33 
Motstrategier ........................................................................................................................................34 

8. Efter LVM .................................................................................................................. 36 
9. Avslutande kommentarer ......................................................................................... 38 
Referenser ....................................................................................................................... 40 
Bilagor.............................................................................................................................. 42 

Bilaga 1. .................................................................................................................................................42 
Bilaga 2. .................................................................................................................................................43 

Författarpresentation..................................................................................................... 45 
Rapporter i serien........................................................................................................... 46 
 
 



 

2 

  



 

3 

Förord 
Detta är en rapport som handlar om klienters och socialsekreterares erfarenheter 
av LVM-situationen. Studien har genomförts inom ramen för Sociorama – Kro-
noberg, ett av Socialstyrelsens fullskaleprojekt. I detta sammanhang har delar av 
rapporten diskuterats och jag har fått värdefulla kommentarer som fört arbetet 
vidare. Jag vill först och främst rikta ett stort tack till er jag intervjuat, det är era 
erfarenheter och kunskaper som ligger till grund för denna rapport.  

Jag vill också tacka Professor Håkan Jenner och docent Verner Denvall för 
konstruktiva kommentarer på rapporten. Slutligen vill jag tacka David Brunt för 
den engelska översättningen och Linda Dahlberg som skrivit ut intervjuerna.  

 
 
 
 

Växjö den 29/12 2005 
 Eva Johnsson 
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English abstract 
A large part of the social work with drug abusers is carried out within the social 
services in Sweden. This is mostly based on voluntary treatment. An important 
aspect of the work is to motivate the substance abuser to stop the addiction and 
to change their life situation. In the Swedish welfare system, compulsory treat-
ment is used in specific situations in the treatment of substance abusers and is 
regulated by the Care of Alcoholics and Drug Abuser Act (LVM, 1988:870). De-
cisions concerning compulsory treatment are to be taken when the substance 
abuser has a need for care, which cannot be provided by the Social Welfare Act 
or in any other way. The social services apply to the county administrative court 
for a care order, and the court decides in accordance with the statutory provi-
sions. When the social worker decides to apply for a care order, an investigation 
is conducted that includes both social and medical aspects.  

The aim of this study is to understand and interpret how social workers and 
substance abusers experience the investigation process for a care order, the time 
spent at the LVM-institution and after discharge. Another aim is to focus how 
processes of meaning are shaped within the interaction between social workers 
and clients. The investigation group consisted of 13 social workers and 10 sub-
stance abusers who had been subjected to the process and investigation for ap-
plying for a care order. The interview was semi- structured and focused on the 
different stages in the LVM-process and the relationship between the social 
worker and the client during the investigation period. All interviews were tape re-
corded and transcribed to text. The material is analysed by Collins' concept of 
situation, which also is the main theoretical standpoint. The study shows how the 
situation is experienced by social workers and substance abusers through the in-
vestigation process, being taken in to custody, the stay at the LVM-institution and 
the different positions taken by the actors during this process.  

The LVM-situation contains a combination of factors; the addiction, the sub-
stance abusers’ life situation, the knowledge that the social services have about 
the client, the social workers’ values and knowledge and the administrative condi-
tions. How these conditions work together and are assessed will vary depending 
on the interaction and relationship between social worker and client. The proc-
esses of meaning that are created in the relationship between the social worker 
and client is analysed and theoretically interpreted. These processes create differ-
ent kinds of meaning for the coercive intervention.  
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Sammanfattning 
Denna rapport handlar om hur socialsekreterare och missbrukare uppfattat och 
erfarit den utredande processen vid ansökan om LVM-vård, tiden på LVM-
institutionen och efter avslutad vistelse. Ett av syftena har varit att få en fördju-
pad förståelse av LVM-processen och ett annat syfte har varit att förstå de me-
ningsskapande processer som skapas mellan socialsekreterare och klienter i LVM-
situationen. Intervjuer har genomförts med socialsekreterare och klienter i Kro-
nobergs läns kommuner. Sammanlagt har tretton intervjuer genomförts, fem med 
klienter och åtta med socialsekreterare. Studien har en explorativ ansats med ut-
gångspunkt att förstå hur tvångssituationen uppfattas, tolkas och tillskrivs mening 
i de olika steg som en LVM-process innebär. Mitt teoretiska perspektiv utgår från 
begrepp som interaktion, meningsskapande processer, ritualer och situation 
(Blumer: 1969, Collins: 1988, 2004, Goffman:1973).  

Resultaten i studien visar att för att en LVM- situation ska uppstå krävs flera 
olika faktorer. För det första krävs en klient med ett omfattande missbruk och 
missbrukssituation som bedöms så allvarlig att det är fara för personens liv. And-
ra avgörande faktorer är en bedömning av missbrukarens totala livssituation, so-
cialtjänstens kunskap om personen, socialsekreterarens värderingar och kunska-
per samt strukturella och administrativa förutsättningar.  

Socialsekreterarna beskriver LVM-situationen som ett etiskt dilemma, även 
om det syftar till att bryta ett destruktivt missbruk och att rädda livet på missbru-
karen. Tvånget i LVM beskrivs av flertalet av klienterna som kränkande och blir 
påtagligt när deras fysiska frihet blir kringskuren och rörelsefriheten blir begrän-
sad, inte minst om de blir hämtade av polis. Självbestämmandet över vardagen 
och livssituationen går förlorad och kan beskrivas som ett existentiellt dilemma. 
Både klienter och socialsekreterare ger en samstämmig bild av att tvånget finns i 
den praktiska handlingen, att mot sin vilja bli placerad på institution. Analysen av 
interaktionen och skapandet av mening i LVM-situationen innefattar såväl struk-
tur (lagstiftning och organisation) som relationen mellan socialsekreterare och kli-
ent. I denna situation är det mellan de tre delarna som interaktionen skapas. In-
teraktionen innebär att aktörerna tar olika positioner för att skapa mening åt 
LVM- situationen som är en komplementär relation där socialsekreteraren utövar 
makt gentemot klienten. Trots det begränsade materialet har tre olika positioner 
kunnat urskiljas. Den första är den goda relations positionen som karakteriseras 
av att socialsekreterare och klienter går samman och förhåller sig till strukturen. 
De definierar situationen tillsammans och kan därmed ha någon typ av maktan-
språk på situationen vilket innebär att tvånget inte blir lika tydligt. Här är närhe-
ten och samstämmigheten hög i interaktionen mellan aktörerna. Den andra posi-
tionen som jag kallar för den livräddande positionen innebär att aktörerna är 
överens om insatsen som en livräddande åtgärd och därmed skapar mening till 
situationen.  I positionen är relationen underordnad strukturen och maktsituatio-
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nen är mer tydlig än den förra. Den sista, den regelstyrda positionen präglas av 
avstånd mellan socialsekreterare och klient. Socialsekreteraren förhåller sig till lag-
stiftningen och regelverket på ett administrativt sätt och relationen är komple-
mentär med tydliga definierade roller och maktpositioner mellan socialsekreterare 
och klient. Det finns ingen position som kan sägas vara mer eller mindre bra, det 
som är viktigt är att aktörerna är överens om hur relationen definieras. 

När missbrukaren anländer till LVM-institutionen beskriver alla utom en ett 
möte med det Goffman (1973) beskriver som en total institution. Här blir tvånget 
materialiserat utifrån bemötande och avpersonifiering. Själva vårdtiden beskrivs 
som både en period då man kan ta det lugnt men också som frustrerande på 
grund av den kringskurna friheten. Det finns olika strategier att hantera det, an-
tingen genom olika motstrategier som att rymma eller att använda sig av den be-
handlings som erbjuds. Efter utskrivningen från LVM-institutionen hade alla 
utom en av klienterna fortsatt kontakt inom den öppna  narkomanvården och 
några även inom den slutna missbrukarvården.  LVM-vården så som den uppfat-
tas och beskrivits i denna studie kan ses om ett inslag i ett längre behandlings-
sammanhang där den efterföljande rehabiliteringen varit väl så viktig.  
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1. Inledning och bakgrund 
Inom den svenska narkomanvården bedrivs det sociala arbetet med missbrukare 
främst inom öppenvård och med utgångspunkt för frivillighet i behandling. 
Tvångsingripanden är den yttersta interventionen inom socialtjänsten där ingri-
pandet enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i särskilda fall, SFS 1988:870) 
förutsätter att klienten är i behov av vård som hon eller han inte samtycker till. 
Den nuvarande LVM - lagstiftningen har sin utgångspunkt i att samhället har en 
plikt att förhindra människor från att förstöra sina egna och andras liv och att 
missbrukare i vissa situationer inte är beslutskapabla och ansvariga för sina hand-
lingar. 

Syftet med lagstiftningen är att dels bryta ett livshotande missbruk dels att mo-
tivera klienten till behandling under frivilliga former. Det är med andra ord en 
akut insats för att bryta missbruk men det finns också en framåtsyftande tanke 
om att motivera till fortsatt behandling. I LVM-utredningen från 2004 konstate-
ras att dessa två syften har diskuterats allt sedan lagen infördes 1981. Utifrån 
denna diskussion blir gränsen mellan tvångsvård och frivillig vård flytande (Steni-
us: 1998). Att se LVM-vård som behandling har diskuterats och alltmer betonas 
det påverkans - eller motivationsarbete som utvecklas inom de olika LVM-
institutionerna (SOU 2004:3). Tvånget innebär därmed inte tvång till behandling 
utan tvång till att avbryta drogintaget.  

Det finns ett tydligt etiskt dilemma i samhällets strävan efter frivillig vård och 
behandling för missbrukare och att samtidigt ha en tvångslagstiftning som fråntar 
individen sin beslutsrätt över sitt liv. Tännsjö (2002) menar att tvångsvård är nå-
got av det mest problematiska ett samhälle kan ge sig in på. Det kan dels innebära 
en risk för att använda tvångsvården för mycket och på så sätt kränka individer, 
dels att använda den för lite och därmed lämna individer som borde ha fått ta del 
av tvångsvårdens hjälp, åt sitt öde. Tännsjö (2002) har i sin bok utgått från John 
Stuart Mill som i On Liberty hävdade att det aldrig kan vara rätt att utsätta en vux-
en, beslutskapabel person för tvång, om det inte är i hennes eget intresse. Att vara 
beslutskapabel innebär inte nödvändigtvis att personen verkligen tar dessa beslut, 
men att hon är förmögen att göra det. Att en missbrukare inte är kapabel att bryta 
sitt missbruk behöver inte innebära att hon eller han inte är kapabel att ta ställ-
ning till om hon eller han ska ha vård.  

De missbrukare som är dömda till LVM-vård är en liten grupp i förhållande 
till de missbrukare som deltar i frivillig behandling för sitt missbruk. Under 2003 
(Knudsdotter Vanström, Palmgren Langlet och Björk: 2004) intogs totalt 904 
personer enligt LVM för vård på någon av SiS:s institutioner.1 Detta skall jämfö-
ras med att 23 300 individuellt behovsprövade öppenvårdsinsatser genomfördes 
under 2003 (Socialstyrelsen 2004:7). En stor andel av de missbrukare som blir 
                                                           
 
1Ytterligare 459 personer intogs på en SiS- institution men enligt SoL (Socialtjänstlagen).  
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dömda till LVM-vård är socialt utslagna missbrukare som lever i ett socialt utan-
förskap och tillhör de lägsta socioekonomiska klasserna (Larsson och Segraeus: 
2005, SOU: 2004:3).  

Tvångsåtgärder inom socialtjänstens arbete tydliggör myndigheters maktutöv-
ning i förhållande till klienters underordning. Tvångsvård av missbrukare kan be-
skrivas och uttryckas som en intention, praktisk handling och som en upplevd erfarenhet 
för såväl utredare som klient. Intentionen tar sin utgångspunkt i LVM -
lagstiftningen som säger att beslut om vård utan samtycke kan tas om någon till 
följd av ett fortgående missbruk är i behov av att komma ifrån sitt missbruk och 
om vårdbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Det finns tre specificerade fak-
torer för LVM (SFS 1988:870) där den första innebär att tvångsåtgärder kan bli 
aktuella om individen utsätter sin fysiska och psykiska hälsa för allvarlig fara, den 
andra inträffar om individen löper uppenbar risk att förstöra sitt liv och den tred-
je handlar om individen befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon 
närstående (4§ LVM). Intentionens utgångspunkt är således att avbryta ett de-
struktivt missbruk men syftar också till att motivera klienten till fortsatt vård. Den 
praktiska handlingen i tvångsvård är dels utredningsförfarandet inom socialtjäns-
ten dels den rättsliga processen samt själva LVM-vården2.  

Det är rimligt att utgå från att tvångsvård uppfattas på olika sätt av klienter, 
socialsekreterare och beslutsfattare. Forskning kring klienters erfarenheter och 
upplevelser av LVM-vård har visat att den kan uppfattas dels som en stigmatise-
rande händelse dels som en livräddande insats (Falk: 2002,  Johnsson: 2002, Lars-
son och Segraeus: 2005, Svensson: 2002, 2005). Ekendahl (2001) visade i sin stu-
die att många av de LVM- vårdade accepterar lagstiftningens idéer om samhäll-
skydd, även om de inte anser att det är tillämpligt på dem själva. Innebörden av 
tvångsvården kan uppfattas olika av individer bl.a. beroende på deras bakgrund 
(Christophs: 2002). Tvångsinterventionen kan tolkas olika av de berörda aktörer-
na och den kan förstås som både repression och som en omsorgshandling.  

Eftersom LVM-vård i sig förutsätter att socialsekreteraren och klienten har 
olika syn på interventionen blir förutsättningarna för deras möte annorlunda än 
vid frivilliga insatser. Även om det i frivilliga insatser kan förekomma ett under-
liggande tvång eller en dold maktutövning gentemot klienten är tvångsåtgärder en 
tydlig maktutövning (Billinger: 2000, Gerdner: 1998, Järvinen: 2002, Svensson: 
2002, 2005). Socialtjänsten och den enskilde socialsekreteraren kan därmed ha 
stort inflytande över den enskilde missbrukarens liv, det är en balansgång mellan 
omsorg och kontroll (Johansson och Skrinjar: 2001, Svensson: 2005).  

Under utredningsförfarandet ställs relationen mellan socialsekreterare och kli-
ent på sin spets och kommer att upplevas och erfaras utifrån de olika positioner 
som personerna har i det givna sammanhanget. I detta sammanhang kommer kli-
                                                           
 
2Socialtjänsten utreder behovet av LVM-vård vilket utgör är underlag till domstolsförhandling i 
Länsrätten.  Statens Institutionsstyrelse är huvudman för de institutioner som bedriver LVM-vård.  
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enter och socialsekreterare att skapa någon form av mening av tvångsinterventio-
nen. Denna studie har som utgångspunkt att undersöka klienters och socialsekre-
terares erfarenheter och upplevelser av LVM-situationen. 

Disposition 

Efter bakgrundskapitlet följer ett kapitel där jag beskriver studiens syfte, fråge-
ställningar och genomförande. Detta följs av ett kapitel om de teoretiska ramar 
och begrepp som ligger till grund för analys och förståelse av det empiriska mate-
rialet.  I de följande fem kapitlen redovisar jag de resultat och analyser vilka rela-
teras till aktuell forskning inom området. Det första av dessa kapitel (kapitel 4) 
heter Tvångets innebörd och beskriver de erfarenheter och föreställningar som 
socialsekreterare och klienter har om tvång och LVM.  I kapitel 5 fokuserar jag de 
moment som ingår i en LVM-process utifrån intervjupersonernas olika perspek-
tiv. Här redovisar och diskuterar jag olika perspektiv samt de etiska och moraliska 
ställningstaganden som socialsekreteraren ställs inför. Klienternas och socialsek-
reterarnas erfarenheter och upplevelser belyses från olika aspekter. I nästföljande 
kapitel, kapitel 6, analyserar jag meningsskapande processer och positioner mellan 
strukturella förutsättningar, socialsekreterare och klient. I kapitel 7 belyses klien-
ternas och socialsekreterarnas erfarenheter av LVM-vården, såväl ankomst till in-
stitutionen och vistelsen där samt klienternas olika motstrategier på institutionen. 
Därefter följer ett kort kapitel om tiden efter LVM- vården och kapitel 9 är ett 
avslutande kapitel. 

 
 
 



Syfte och genomförande 

11 

2. Syfte och genomförande 
Syftet med den här presenterade studien är att med utgångspunkt från social-
sekreterare och klienter få fördjupad kunskap om hur den utredande processen 
vid ansökan om LVM-vård uppfattas, tiden på LVM-institutionen och efter av-
slutad vistelse. Ett annat syfte är att fokusera på de meningsskapande processer 
som skapas mellan socialsekreterare och klienter i LVM - situationen. Följande 
frågeställningar ställs: 
 Vad uppfattar de olika aktörerna som tvång? 
 Hur uppfattar de varandras agerande i samband med LVM - utredningen?  
 Vilka avväganden gör socialsekreteraren? 
 Hur beskrivs LVM-situationen? 
 Vilka mekanismer i tvångsvården framkommer genom aktörernas berättelser 

om handläggningen och om vården?  
 Hur skapas och beskrivs relationen mellan socialsekreterare och klient samt 

relationen mellan socialtjänsten och klienten? 

Metodologiska utgångspunkter  

Studien har en explorativ ansats då dess utgångspunkt är att förstå hur tvångssitu-
ationen uppfattas, tolkas och tillskrivs mening i de olika steg som en LVM-
process innebär. De olika administrativa steg som klienten och socialsekreteraren 
medverkar i utgörs av själva utredningsförfarandet, tiden på tvångsinstitutionen 
och perioden efter utskrivningen. Studien kan karakteriseras som en kvalitativ 
fallstudie vilken kännetecknas av koncentration på en företeelse eller situation för 
att kunna belysa samspelet mellan viktiga faktorer som kännetecknar denna före-
teelse och situation (Merriam: 1994, Stake: 1994). Företeelsen här är således hur 
LVM-processen uppfattas, beskrivs och tolkas av klienter och socialsekreterare.           
Utgångspunkten är att aktörerna är aktiva och att de skapar mening utifrån sina 
olika erfarenheter, upplevelser och tolkningar. Blumer (1969:5) har uttryckt det 
som att; "The actors select, checks suspends, regroups, and transforms the mean-
ings in light of the situation in which he is placed and the direction of his ac-
tion…..meanings are used and revised as instruments for the guidance and for-
mation of action". Det empiriska materialet innehåller dels beskrivningar av de 
juridiska förutsättningarna för LVM-handläggning och vård dels analyseras inter-
vjumaterialet utifrån aktörernas utsagor där tonvikten ligger mer på innehåll och 
process än på språklig analys.  

Tillvägagångssätt 

Urvalet består av Kronoberg läns åtta kommuner som under 2003 hade haft 
klienter som blivit dömda till LVM-vård. Urvalet kan därmed beskrivas som ett 
strategiskt urval. Av de åtta kommunerna var det två kommuner som inte hade 
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några klienter som dömts till LVM-vård varför materialet består av de övriga 
sex kommunerna. Ingen av kommunerna i Kronobergs län har speciella LVM-
handläggare utan det ligger inom ramen för socialsekreterarens arbetsuppgifter. 
I de större kommunerna finns speciella missbruksenheter. 

Under 2003 var det sammanlagt 11 LVM- domar fördelat på sex kommuner 
(Socialtjänst 2004:7). De 11 LVM-domarna berörde 9 klienter. Ingen av de nio 
klienterna var inom tvångsvård vid tidpunkten för studiens genomförande.  

Genom företrädare i Sociorama3 togs kontakt med de socialsekreterare inom 
respektive kommun som ansvarat för LVM-utredningarna. De fick dels skriftlig 
dels muntlig information om projektet. Ingen avböjde att delta i studien. Social-
sekreterarna tog i sin tur kontakt med klienterna och frågade om de ville delta i 
projektet. 

Intervjuerna 

Intervjuer har genomförts med socialsekreterare och klienter med hjälp av en 
semistrukturerad intervjuguide där temana varit givna.  Möjligheter till följdfrå-
gor och fria berättelser har varit stora.  Intervjuguiderna till socialsekreterare 
och klienter har i princip varit lika med skillnaden för deras specifika utgångs-
punkter (Bilaga 1 och 2).  Intervjuerna påbörjade i slutet av 2003 och avsluta-
des i slutet av 2004 och fokuserade på relationen mellan socialsekreterare och 
klient under en LVM-utredning. Av de tretton intervjuerna spelades 11 in på 
band. Två socialsekreterare ville inte att intervjun spelades in. Anteckningar 
fördes som skrevs ut direkt efter intervjun. De andra intervjuerna har transkri-
berats till text. Samtliga intervjuer är det empiriska underlaget för analysen. 

De centrala teman som fokuserats i intervjuerna är; tvångets innebörd, LVM-
situationen, tiden på LVM-institutionen, efter LVM-vården samt relationen mel-
lan socialsekreterare och klient under LVM-processen. Inom varje centralt tema 
finns underteman som presenteras i analysen. Inom de olika temana har likheter 
och skillnader lyfts fram för att ge en nyanserad bild av de mekanismer som är 
verksamma i ett LVM-ärende.  

Intervjugruppen 

Av de klienter som ingår i studien hade alla avslutat sin LVM-vård vid intervjutill-
fället. Fem klienter har intervjuats varav tre personer befann sig i frivillig institu-
tionsvård och två personer hade eget boende och stöd via öppenvården. Alla är 
män och medelåldern för gruppen är 42 år. 4 De hade börjat sin LVM-vård genom 

                                                           
 
3 Sociorama - Kronoberg är ett av Socialstyrelsens fullskaleprojekt om kunskapsbaserad social-
tjänst. 
4 Medelåldern är något lägre än riksgenomsnittet där 43 % av de inskrivna klienterna på SIS-
institutionerna är över 45 år (Allmän SIS-rapport 2005:2). 
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ett omedelbart omhändertagande med polishandräckning. Tre av dem var alko-
holmissbrukare och två var blandmissbrukare. Intervjuerna med klienterna skedde 
på olika platser. Tre intervjuer skedde på frivilliga behandlingsinstitutioner, en på 
klientens arbetsplats och en i klientens hem. 

De fyra klienter som inte intervjuats (två kvinnor och två män) har inte gått att 
nå på grund av olika skäl. En var inne i aktivt missbruk, två personer hade flyttat 
från kommunen och en person var inne i rehabilitering men gick inte att nå. Av 
dessa personer var tre narkotikamissbrukare och en var alkoholmissbrukare. 

Åtta socialsekreterare har intervjuats varav två var män och sex kvinnor. Av 
dessa var det tre som hade varit handläggare till fyra av de intervjuade klienterna. 
Intervjuerna med socialsekreterarna skedde på deras arbetsplatser.  Socialsekrete-
rarna hade alla lång erfarenhet av socialt arbete5 och sex av dem hade också arbe-
tat med missbrukare under många år.  

För fem LVM-utredningar finns således intervjuer där socialsekreteraren och 
klienten ger sina respektive erfarenheter av samma situation. I de övriga fallen är 
det enbart socialsekreterarnas beskrivningar som kan återges.  

Avgränsningar 

Fokus i denna studie är hur klienter och socialsekreterare erfarit och upplevt 
LVM-handläggningen, institutionsvistelsen och tiden efter avslutad vård.  Den 
kontakt som klienterna haft med personal på SiS- institutioner eller annan perso-
nal inom öppenvård ligger utanför denna studie.  

Etiska överväganden 

Eftersom det är ett avgränsat och litet urval blir etiska aspekter på redovisningen 
av studien extra känsliga. Jag har valt att inte namnge de kommuner som deltar då 
det kan vara lätt att känna igen såväl klienter som socialsekreterare. I presentatio-
nen benämns klienterna för han och honom och socialsekreterarna för hon och 
henne. Anledningen till detta är min strävan att anonymisera berättelserna. Jag 
kommer därför att presentera resultaten generellt och undvika att ta med alltför 
specifika exempel. Av samma skäl kommer intervjucitaten att vara anonyma - ing-
en hänvisning ges till vilken intervjuperson som sagt vad. 

Återföring 

En viktig aspekt är intervjupersonernas delaktighet i studien och att diskutera och 
återföra de resultat som framkommit. I samband med att rapporten började bli 
klar skickades den ut till de olika personer som intervjuats för att få kommentarer 
och att ha en dialog kring texten. I en av de större kommunerna deltog jag vid ett 

                                                           
 
5 Med lång erfarenhet menas här fyra år eller mer som yrkesverksam socialarbetare. 
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personalmöte för presentation av resultaten och där vi hade en dialog kring detta. 
Resultaten har också presenterats för Socioramas kollegium6.  

                                                           
 
6 Socioramas kollegium är den grupp personer som arbetat i Kronobergs fullskaleprojekt Socio-
rama inom vilket detta projekt möjliggjordes.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Den teoretiska utgångspunkten går delvis samman med den metodologiska ansat-
sen då intentionen är att förstå människors sätt att hantera en specifik situation. 
Inom socialpsykologisk och interaktionistisk teoribildning står individens tolkning 
av den situation han eller hon befinner sig i fokus och den interaktion som skapas 
i situationen mellan individerna. Den interaktion som uppstår i den givna situatio-
nen är också den som kommer att skapa någon form av mening för aktörerna 
(Blumer: 1969). Israel (1999) menar att människor ständigt etablerar relationer vil-
ka i sin tur påverkas av den sociala situationen, vilken i sin tur influeras av de på-
gående processerna. Som människor befinner vi oss i olika typer av kontext där vi 
både skapar och skapas av denna kontext. För att söka förstå de meningsskapande 
processer som uppstår i olika sammanhang mellan individer är det centralt att de-
finiera situationen.  

Collins (1988, 2004) definierar situation som en princip som visar hur den soci-
ala strukturen är sammansatt både utifrån dess positiva och dess negativa och un-
derordnade aspekter. Han menar att all social verklighet är definierad och att 
makt utgår från förmågan att ha kontroll över hur situationen definieras. Situatio-
nen skapar därmed specifika handlingsutrymmen och positioner för aktörerna. I 
interaktioner mellan människor kommer ritualer att utspelas. Ritualer etableras i 
möten mellan människor (Collins: 2004). Möten mellan människor varierar i in-
tensitet och närhet och förkroppsligar den struktur de sker i. I ritualen skapas en 
intersubjektivitet där aktörerna delar handlingar, medvetande och emotioner ge-
nom gemensamma symboler. Den skapar ramen, men det är de olika interaktio-
ner mellan individerna där just meningen etableras och modifieras genom tolk-
ningsprocesser.  

En struktur är således inte utslagsgivande för det samspel som kommer att 
skapas inom den definierade kontexten. I LVM-situationen blir myndigheters 
överordning i förhållande till klienten tydlig. Denna struktur eller kontext kom-
mer därmed att innebära specifika förutsättningar för interaktionen och relatio-
nen mellan aktörerna. Goffman (1973) har beskrivit hur personer som är intagna 
på institutioner som fängelse eller mentalsjukhus använder sig av olika motstrate-
gier i förhållande till systemet. Dessa motstrategier har funktionen av att dels 
markera en vägran till underordning av strukturen och de regler som gäller dels 
att bevara självkänslan och självrespekten. Ett par svenska studier av LVM-
vården (Skårner: 2004, Svensson: 2001) har visat att klienters förhållningssätt på 
LVM-institutioner är likartade som de Goffman tidigare beskrivit.   
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4. Tvångets innebörd 
”Tvång” är abstrakt som fenomen. Däremot finns tvång som begrepp i föreställ-
ningar, erfarenheter och gemensamma överenskommelser. Tvång finns också som 
praktiker där LVM-vården är en sådan. I följande avsnitt redovisas de erfarenheter 
och upplevelser kring tvång som klienter och socialsekreterare beskrivit.  

Frihetsberövande 

Tanken bakom att individen fråntas rätten att bestämma över sitt liv grundar sig i 
att missbruket har tagit överhanden och därmed styrt deras liv. Missbrukare som 
är föremål för tvångsvård beskriver i första hand hur deras fysiska frihet blir 
kringskuren. Under en avgränsad period (max 6 månader) är deras handlingsut-
rymme begränsat oavsett om de är på en låst eller öppen avdelning. Den begrän-
sade rörelsefriheten är ett uttryck för tvånget. De har sin makt, de kan låsa in mig. 
Även om dörren var öppen så fick jag inte gå fram till tröskeln. Det var liksom ra-
men………där var tvånget.  En annan klient beskrev sin upplevelse: 

Jag fick inte alls gå ut under de två första veckorna. Jag var på en observationsavdelning 
för att de skulle ha koll hur man fungerade. Sen flyttade jag till en annan avdelning. Då 
fick jag lite mer frihet, men det var ju låst i och för sig.  

Frihetsberövandet kommer att innebära att en stor del av klienten självbestäm-
mande över sin vardag och livssituation går förlorad vilket lyfts fram som ett exis-
tentiellt dilemma vid tvångsvård (Arlebrink: 2004). I SOU-rapporten från 2004 
konstateras också att de kränkningar som klienter upplevt i tvångsvård framför 
allt har varit relaterade till begränsningar i rörelsefriheten vilket är fallet då de vis-
tas på låst avdelning med kontrollåtgärder av olika slag.   

Tvångets innebörd, dvs. att bli berövad sin frihet blir för flera mycket påtagligt 
vid det omedelbara omhändertagandet då klienten blir hämtad av kriminalvårdens 
transport. Så kom kriminalvårdsstyrelsens transport och hämtade mig. Jag tänkte i mitt stilla 
sinne, jag känner mig värre än Krister Pettersson. En annan klient uttrycker det så här; 
Jag blev hämtad av polisen. Jag fick inte ens ta med mig några kläder. I flera månader fick jag 
gå i samma persedlar. Handräckningssituationen och det omedelbara omhänderta-
gandet beskrivs som kränkande då situationen jämställdes med hur kriminella 
personer behandlas.  

 Liksom klienterna menar socialsekreterarna att tvånget materialiseras i såväl 
den fysiska miljön som i frihetsberövandet. Tvånget måste ju vara den här fysiska mil-
jön. De måste vara på det här stället och inom de väggarna. De är kontrollerade och inlåsta. 
Man skär av de fysiska möjligheterna. När socialsekreterarna pratar om tvång relaterar 
de frihetsberövandet till etiska aspekter. Att beröva en person hans eller hennes 
frihet innebär en kränkning; det är frihetsberövandet, det är alltså kränkningen på något 
sätt.   
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Det framkommer också synpunkter om att tvångsinsatsen var bra och här lyf-
ter såväl klienter som socialsekreterare fram värdet av avgiftning och omsorg i 
form av mat och vila. Flera av klienterna pratar om att de troligtvis inte hade varit 
vid liv om det inte kommit i vård. Hade jag inte fått LVM:et hade jag inte suttit här, det 
vet jag. Flera av klienterna bekräftar socialsekreterarnas bild av att deras missbruk 
var så destruktivt att de riskerade att dö.  

I berättelserna om tvång finns en samstämmig bild från både klienterna och 
socialsekreterarna. Tvånget finns i den praktiska handlingen, att mot sin vilja bli 
placerad på en institution där friheten är tydligt begränsad. Det är ett etiskt och 
moraliskt dilemma för socialsekreterarna. LVM-situationen är i den meningen en 
tvångssituation för såväl klienten som socialsekreteraren och är påtaglig och kan 
vara plågsam (Jenner: 1995). Det moraliska dilemmat hanteras genom den tänkta 
goda effekten att klienten ska bli avgiftad och räddad till livet. Klienterna kan 
också se värdet i att bli avgiftade och få omvårdnad under en period, men kränk-
ningen av att bli fråntagen sitt självbestämmande dominerar deras upplevda erfa-
renheter av tvånget. Klienterna lyfter fram olika erfarenheter av tvånget eller 
tvångets olika uttryck i en LVM-situation. Det är polishämtning vid det omedel-
bara omhändertagandet, som entydigt uppfattas som kränkande och det är den 
begränsade rörelsefriheten och olika aspekter av kontrollåtgärder som exempelvis 
att bli observerad (och därmed bedömd på ett eller annat sätt).  
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5. LVM-situationen 
När socialsekreteraren gör sin LVM-utredning för fortsatt handläggning (social-
nämnden och länsrätten) innefattar det en mycket klar maktutövning i förhållande 
till klienten men det finns också omsorgsaspekter i detta. Socialsekreterarna 
kommer ofta i ett dilemma i förhållande till klienten om hon haft en relation till 
honom tidigare som byggt på frivillighet och ett gemensamt arbete. En mer be-
handlingsinriktad relation förändras då socialsekreteraren får kännedom om att 
situationen är så allvarlig att en LVM-utredning måste göras. Förutom den aktuella 
situationen som förändras finns också den framtida relationen att ta i beaktande 
eftersom kontakten ofta fortsätter efter avslutad LVM-vård (Johansson: 2004). 
Traditionellt i socialt arbete betonas relationens betydelse mellan socialarbetare 
och klient. Utgångspunkten är att en behandlare – klientrelation ska bygga på öm-
sesidig kunskap och förståelse för den andra och det är denna relation som är för-
utsättningen för att olika typer av interventioner ska leda till positiv förändring för 
klienten (Bernler och Johnson: 2001, Jenner: 2004, Skau: 1993). Detta förhåll-
ningssätt ställs på sin spets när socialarbetaren använder sig av tvångsinterventio-
ner som LVM. 

Begreppet motivation och motivationsarbete är något som diskuteras mycket 
inom svensk missbrukarvård (Jenner: 2004, Svensson: 2000, SOU: 2004:3). Detta 
förhållningssätt sätts på sin spets när myndighetsutövning som LVM ses som den 
enda lösningen. Förutom i tvångslagsstiftningen uttrycks i socialtjänstlagens in-
tention att behandling för rehabilitering och kontroll för överlevnad skall ses som 
två aspekter av omsorg för klienter (Ekendahl: 2004). I detta avsnitt belyses soci-
alsekreterarnas avväganden och argument för LVM-vård och relationen till klien-
terna samt klienternas upplevelser av tiden för LVM-utredningen och relation till 
sin socialsekreterare. 

Socialsekreterarnas argument för LVM-vård 

Hur tänker socialsekreterarna om den situation som de utreder och vilka avvägan-
den gör de? Även om det inte är de som tar det formella och juridiska beslutet är 
det den utredning de gjort som ligger till grund för domen. I en studie om social-
sekreterares bedömningar och val av insatser för missbrukare framkom det att 
LVM förespråkades som en ”livräddande nödvändighet”, en formalistisk eller 
uppgiven hållning, en motivationsinsats eller en insats för att skydda omgivningen 
(Blomqvist och Wallander: 2004). Likartade motiveringar går att finna i denna 
studie. Framför allt läggs en stark tilltro till avgiftning och nykterhet då det ”verk-
liga” förändringsarbetet kan påbörjas.  Klienterna har haft ett långvarigt missbruk 
och har tidigare varit i olika typer av frivillig behandling. De allra flesta klienterna 
har haft långvarig kontakt med socialtjänsten. En typisk LVM-situation beskrivs så 
här;  
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Som regel är det människor som man har jobbat med under rätt lång tid och försökt hit-
ta frivilliga lösningar tillsammans med, någon form av frivillig behandling. Men ändå 
inte kommit någonvart. Och så blir situationen så allvarlig att det handlar om fara för 
en människas liv. 

LVM-vården ses som en slutpunkt av en period av intensivt och destruktivt miss-
bruk och en startpunkt för frivillig behandling och ett bättre liv.  

Det jag tänker om omhändertagandet är att bryta för att de ska på något sätt få kon-
takt med sina känslor igen. Det jag tänker är att de blir inte drogfria av omhänderta-
gandet men däremot kan de börja få kontakt med sig själva igen, och då börjar de bli 
tillgängliga för andra alternativ.  

Generellt argumenterar socialsekreterarna kring de medicinska implikationerna för 
ett destruktivt missbruk. Det är allvarliga fysiska skador som klienten ådragit sig 
på grund av missbruket och det är för flera av klienterna upprepade självmords-
försök som oroat dem. Han hade gjort flera suicidförsök och sista gången, ja det var nästan 
att han dog. Och då blev det LVM. Tvångsåtgärden ses som en livräddande interven-
tion och som början på ett fortsatt rehabiliterande arbete. Då har vi ju läkarintygen 
som på något sätt bekräftar att det finns alkoholrelaterade skador som kan leda till döden om 
de fortsätter. Ofta finns det ett nära samarbete med vårdcentralerna i kommunen 
vilket också innebär att det går snabbt att få läkarintyg till LVM-utredningen och i 
vissa fall är det distriktläkaren som initierat de. Vårdcentralen hade varnat honom för 
konsumtionen. Så det var både medicinskt att han inte klarade av och det här frivilliga vi hade 
försökt med. Han klarade det inte. Socialsekreterarna beskriver ett intensivt missbruk 
som om det inte bryts riskerar klientens liv. För några var missbruket så allvarligt 
att klienten inte längre kunde klara av att hitta hem utan återfanns irrande på sta-
dens gator.  

Han var väldigt nergången och fysiskt förvirrad så han kunde i stort sätt inte ta hand 
om sig själv. Dels att han kunde dö dels att den här hjärnskadan, den skulle förvärras 
ytterligare och bli kroniskt bestående. Närminnet fungerade inte alls, det blev fullständigt 
kaos.    

Flera socialsekreterare återkommer till psykiatriska och psykologiska bedömningar 
och utlåtanden som psykiatrin skrivit om klienterna som viktiga i sitt ställningsta-
gande till ansökan om LVM. Vi fick deras journalanteckningar och det stod ju fruktans-
värt i dom så man kände ju att han måste skyddas från sig själv. I ovan beskrivna situatio-
ner tar socialsekreteraren över ansvaret och bedömer inte klienten som beslutska-
pabel och kommer därmed att inta en maternalistisk position.  

Även om medicinska aspekter är det som vanligtvis poängteras och därmed att 
LVM ses som en livräddande insats i enlighet med lagen, förekommer också ar-
gument för LVM -vård utifrån samhällskydd, dvs. förutom att skada sig själv (t. 
ex självmordsrisk) även riskerar att skada någon närstående (LVM §4, första 
stycket 3). De närstående som framför allt nämns i socialsekreterarnas argument 
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för LVM-vård är klienternas barn som far illa av att möta och se sina föräldrar 
nergångna.  

För att han skulle överleva, och att familjen, barnen och makan…. Då hade han varit 
in och ut. Sen försvann han från hemmet och det blev panik. Hans missbruk blev så de-
struktivt, suicidförsök vid tre tillfällen - helt galet och olaga tvång. Och psykiatrin var 
maktlös. Sen kom det en anmälan från allmänläkaren på beroendeenheten - så då blev 
det omedelbart omhändertagande. 

I argumenten för skydd av klientens barn nämns såväl män som kvinnor. Det 
skiljer sig från de resultat som Staaf (2004) visar i sin studie av socialnämndens 
utredningar inför ansökan om LVM-vård. Hon visade att det var vanligt att 
kvinnliga missbrukares barn omnämns i utredningarna medan missbrukande 
mäns barns sällan omnämns. Närståendeskyddet har motiverats bl. a utifrån att 
brottsbalkens regler inte ansetts tillräckliga för att skydda anhöriga från befarat 
brott från missbrukaren. Risken för skada innefattar såväl fysisk skada som 
psykiska lidanden som anhöriga kan ställas inför (SOU 2004:3). I lagtexten är 
det tydligt att tillämpningsområdet inte omfattar annan än närstående. Trots 
detta tas denna skyddsaspekt upp som ett av vägande argument för omhänder-
tagande. Följande situation beskriver hur klienten hotade personer då han var 
berusad och utgjorde därmed en fara för andra. Han hotade personal på Konsum så 
han var ju en fara för allmänheten. I den beskrivna situationen skulle brottsbalkens 
regler gälla för hotet och inte som en del av argumentationen för LVM.  

Den sociala indikationen i LVM-lagen diskuteras framför allt när det gäller 
unga missbrukare.  

Han har svårt att anpassa sig i samhället och känner att han är utanför. Och har svårt 
att ställa upp på de krav som samhället döljer. Han känner att han inte passar in nån-
stans. Han har myror i kroppen och det händer saker hela tiden och han styr inte över 
sitt liv.  

I de beskrivningar som socialsekreterarna ger av de situationer då LVM-
utredningar gjorts är såväl generalindikation och de olika specialindikationerna 
uppfyllda. Det är klienter som har ett långt och allvarligt missbruk bakom sig 
och såväl deras fysiska som psykiska hälsa är i fara. Hälsoindikationen (4 § för-
sta stycket i LVM) föreligger i så gott som varje fall.  

För de unga missbrukarna motiverades LVM med hjälp av den sociala indika-
tionen (4 § första stycket 2 i LVM) där tvångsåtgärden syftat till att bryta en nega-
tiv utveckling. Den sociala indikationen åberopades också för ett par av de äldre 
missbrukarna, där behandlingsmålet mer syftat mot omvårdnad och ett mer vär-
digt liv. För flera har skadeindikationen (4 § första stycket 3 i LVM) avseende så-
väl självmordsrisk som skydd av närstående beskrivits. Det socialsekreterarna har 
berättat om är situationer då missbrukaren är fysiskt och psykiskt nedgången, ti-
digare insatser har prövats och inte fungerat, närstående kommer till psykisk ska-
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da på grund av missbruket och i vissa fall missbrukare som är så förvirrade att de 
inte kan ta vara på sig själv.   

En rättslig prövning är aldrig objektiv eftersom det i den rättsliga processen 
sker en tolkning och definiering av problemet. Gustafsson (2001) konstaterade i 
sin studie av rättssäkerheten i LVM att det fanns inslag av godtycklighet i rätts-
processen. Det har också visat sig i en studie av LVM-förhandlingar vilka i rätten 
präglas av ”försoningens och legitimeringens logik” (Jacobsson: 2004). Studien 
visar att klienten underordnas problemet, missbruket och övertygas om vårdens 
nödvändighet.  

Klienternas perspektiv 

Men hur resonerar missbrukaren utifrån sina minnen och erfarenheter från si-
tuationen? För flera av klienterna framstod det akuta omhändertagandet som 
onödigt även om de förstod socialsekreterarens argument. Hade de bara väntat 
några dagar till så hade det inte behövts.  

Jag gick där ute på Torpet och då kom socialsekreteraren och jag var sjukskriven och 
hade lite pilsner i mig. Och det förelåg definitivt ingen fara för mitt liv i det läget. Hon 
ville köra in mig till avgiftning, men det ville inte jag. Efter en timme kom polisen och 
hämtade mig. Jag hade bara inte druckit färdigt. Och att hon gjorde det där omedelbara 
omhändertagandet, ja jag kanske hade druckit färdigt på fredagen där. Men, visst, det 
skulle lika gärna kunnat ha smällt till med bukspottkörteln.  

Ibland är det anhöriga som tar kontakt med socialtjänsten då de blivit oroliga 
för sina anhöriga vilket en klient berättar om; Min dotter ringde och jag hörde inte att 
det var hon. Jag hade druckit mycket hembränt och jag hade fått inre blödningar i magen och 
så spottade jag blod jämt och levern var skadad.   

Dottern ringde till avgiftningen och socialtjänsten och två socialsekreterare 
åkte hem till honom och ett omedelbart omhändertagande skrevs.  

De sa att jag var i stort behov av LVM. När de förde det på tal blev jag fly förbannad 
och sa att det finns andra som är värre. Jag tänkte att det blir ingenting. Och jag satt i 
lugn och ro därhemma och så kom dom. Socialen hade nyckel och gick in i min lägenhet. 
Går du inte in frivilligt blir det LVM sa de. Men jag ville inte och då fick jag skriva på 
ett papper – inte fattade jag vad det var, men det var LVM:et. 

Ett missbruk utan gränser beskrivs av flera klienter; jag missbrukade alkohol i alla 
former. Fick jag tre liter sprit och någon sa att du dör om du dricker det och då drack jag. 
Där var liksom ingen botten. Andra uttrycker en lättnad över att ha blivit tvångs-
omhändertagna. Jag var nästan glad för att bryta av skiten. Det var ju min räddning, för 
jag hade inget jobb. Annars skulle man ju dricka ihjäl sig.  

Socialtjänstens utredningar om tvångsvård är av skiftande kvalitet och är bero-
ende av socialsekreterarens kunskap (Blomqvist och Wallander: 2004), engage-
mang och relation till missbrukaren (Staaf: 2004). Den bild som presenteras av 
missbrukaren beror på hur relationen mellan denne och  socialsekreteraren är. 
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Inte minst blir det viktigt i den rättsliga förhandlingen då det är socialtjänstens ut-
redare som har tolkningsföreträde i rätten då hon eller han beskriver bilden av 
missbruket och vårdbehovet.  En klient beskrev domstolsförhandlingen på föl-
jande sätt: 

Så fick jag åka in och tala för mig i Växjö tingsrätt, eller länsrätten beträffande det här 
omedelbara omhändertagandet. Och jag kan prata för mig. Visst jag hade en offentlig 
försvarare men han sa inte ett käft va. Jag framlade mina synpunkter på det hela, men 
de från socialen satt ju på andra sidan, de var med på nåt vis och ja så blev det ju fast-
slaget.  

De situationer som beskrivits är ett omfattande missbruk som pågått under 
många år och livshotande situationer, antingen på grund av omfattande fysiska 
skador eller upprepade självmordsförsök. Flera av klienterna menar att det var 
rätt med en tvångsåtgärd i den akuta situationen, dvs. avgiftning på beroende-
enheten, men den fortsatta LVM-vården uppfattas mer som en bestraffning.   

En balansgång mellan kontroll och omsorg 

Förutom juridiska aspekter finns det i socialsekreterarnas berättelser starka in-
slag av omsorg för klienterna. Trots att hon bedömer situationen som att klien-
ten är så pass nedgången att frivilliga behandlingsformer är omöjliga att 
genomföra kan situationen innebära en stark vånda för att kränka klientens 
personliga integritet, något som följande citat belyser.  

Det är en jättehemsk roll man har. Man ska besluta om ett speciellt ingrepp i en männi-
skas liv. Man blir översköljd av information från andra människor. Och hela tiden 
finns tvivel på om det är rätt det man gör. Även om man vet att det är enda utvägen i si-
tuationen, annars kanske han riskerar att dö eller andra i hans närhet kommer till 
skada. 

I socialsekreterarnas resonemang kan man urskilja argument som att det är dro-
gen personen skall räddas från. Missbrukaren ses som ett offer och därmed utan 
möjlighet att själv kunna påverka sin situation. I och med tvångsinsatsen räddar 
man personen från drogen och ger honom/henne möjlighet att kunna ta ansvar 
över sitt liv igen.  

Det jag tänker om omhändertagandet är att bryta för att de ska på något sätt få kon-
takt med sina känslor igen. Det jag tänker är att de blir inte drogfria av omhänderta-
gandet men däremot kan de börja få kontakt med sig själva igen, och då börjar de bli 
tillgängliga för andra alternativ.  

Han är en klok människa på många sätt men han håller sitt missbruk isolerat från den 
kloka delen av sig.  

Det som ligger i maktutövningen är vem som definierar situation och på vilket 
sätt. I klienternas berättelser finns sällan uttryck som "att få kontakt med sig 
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själv", utan deras kommentarer avspeglar mer det fysiska omhändertagandet 
som att ja det kan bli skönt att vila ett tag.   

Olika aspekter ses som omsorg i en LVM-situation vilket följande citat av so-
cialsekreterare och klient visar. Socialsekreteraren berättar om utredningssituatio-
nen med klienten;  

Han var ju nästan död vid det sista självmordsförsöket – och då blev det ett LVM. 
Man kände ju att han måste skyddas mot sig själv. Ibland är han som en treåring som 
sitter i en sandlåda och vill liksom att alla andra ska ta hand om honom. Det blev kri-
minalvårdens transport upp till LVM-institutionen och sen åkte jag dit rätt så snabbt 
för att påbörja en planering. Och jag är ju den som känner honom bäst eftersom jag har 
följt honom i flera år.  

Socialsekreteraren beskriver dels en akut situation där det är fara för klientens 
liv men beskriver också sin relation till klienten. De har haft kontakt under en 
längre period och hon är den som känner honom väl vilket visar både en makt-
aspekt och omsorgsaspekt i relationen. Klienten i sin tur pekar också på om-
sorgen från socialsekreteraren även om han poängterar hennes handling gent-
emot honom efter själva omhändertagandet. Han berättar;  

Socialsekreteraren måste jag säga, hon har skött sitt jobb alla tiders när det gäller 
LVM:et. Hon satte sig i bilen på morgonkvisten tidigt och körde upp till X-stad för att 
äta lunch med mig i två timmar, sedan körde hon hem igen. Det är strongt alltså, för det 
är inte många som gör det.  

I klientens ögon blev han bemött med omsorg och respekt från socialsekretera-
ren som åkte till LVM-institutionen dagen efter det han kommit dit. Det var soci-
alsekreterarens handling som var det viktiga för honom.  

Flera av socialsekreterarna återkommer till klienterna oförmåga att klara av de 
mest basala funktionerna som att hitta hem, tvätta sig och äta. Som i de beskriva 
citaten här finns också en tydlig maternalism, dvs. socialsekreterarna tar över och 
beslutar åt klienterna. De betraktas som inkapabla att ta egna beslut. Han var så 
vilsen och i det läget tror jag att han tyckte det var skönt att bara att någon tog hand om ho-
nom.  

Klientens livshistoria 

En annan aspekt som tas upp är klientens livshistoria. Vid några tillfällen har so-
cialsekreteraren haft en långvarig kontakt med missbrukaren och känner honom 
relativt väl. Det innebär också att hon sedan har arbetat med motivationsarbete 
och olika typer av frivilliga insatser med klienten. Socialsekreteraren söker argu-
ment som inte finns direkt kopplade till den akuta situationen utan försöker sätt 
in den i ett livssammanhang.  

Problemet var att få in honom i behandling. Han hade blivit av med jobbet och familjen 
var ju bekymrad. Vi hade bestämt olika saker, varit på flera behandlingshem och så. 
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Det är något gammalt trauma som han bär med sig från barndomen som han ofta åter-
kommer till. Och det finns den här djupa rädslan för kontrollförlust hos honom.  

Klienterna söker också argument som inte är knutna till missbruket och den aktu-
ella situationen för att förstå varför de blivit dömda till LVM-vård. De, liksom so-
cialsekreterarna, diskuterar tidigare livserfarenheter som kan ha haft betydelse för 
att de befinner sig i ett allvarligt missbruk. Det är livserfarenheter som ligger lång 
tillbaka i tiden som t.ex. fosterhemsplaceringar i barnaåren eller en känsla av att 
alltid ha varit utanför. Mamma ville ju inte ha mig. Så jag var väl inte accepterad, och det 
var väl kanske mycket därför jag fick hålla på med annat för att få harmoni inom mig själv. 
Andra faktorer som klienterna lyfter fram är konfliktfyllda separationer från part-
ners där de förlorat eller hotas med att förlora kontakten med sina barn. Dessa be-
rättelser har karaktären av ”offer - berättelser”, det har varit situationer som inte 
gått att påverka. Det är också berättelser som liknar varandra vilket kan tolkas 
som att klienterna ”skolas” in i ett sammanhang som ska passa såväl de strukturel-
la som de behandlingsinriktade förutsättningarna. Det kan tolkas som att behand-
larna både formulerar mål för behandlingen och missbrukarnas liv och skriver 
därmed in missbrukaren i en kategori med hjälp av berättelser som bygger på en 
och samma kärna. Därmed medverkar behandlare i att definiera och beskriva 
missbrukares problem (Hilte och Laanemets: 2000, Sögaard Nielsen: 2003). Ut-
ifrån olika intryck av och kunskaper om klienten och vården matchas klientens 
livsberättelse så att den ska passa behandlingen.  

När det gäller strukturella förutsättningar är ekonomiska aspekter viktiga. 
LVM-vård är dyrt och i vissa fall kan man ställa sig frågan varför inte tvångsvård 
ansökts om tidigare. Argument från medicinsk expertis har varit viktiga för de in-
tervjuade socialsekreterarna. Maritha Johansson (2004) har i sin studie också sett 
att läkarintyget är ett viktigt, och ibland avgörande dokument, för socialsekrete-
rarnas utredning då de ansöker om LVM-vård. Liksom i hennes studie visar den-
na undersökning att fokus riktas mot den enskildes historia snarare än att hand-
läggarna diskuterar varför tidigare behandlingar misslyckats.  

För att en LVM-situation skall uppstå krävs således flera olika faktorer.  För 
det första krävs en klient med ett omfattande missbruk och en missbrukssituation 
som bedöms så allvarligt att det är fara för personens liv. Förutom missbruket i 
sig, ingår också en bedömning av missbrukarens totala livssituation. Andra avgö-
rande faktorer är socialtjänstens kunskap om personen, socialsekreterarens värde-
ringar och kunskaper samt strukturella och administrativa förutsättningar (se 
Svensson: 2005). Hur dessa faktorer samspelar i olika situationer skiljer sig och i 
materialet kan några olika positioner urskiljas. Då det är ett begränsat material kan 
inga generella slutsatser göras. 
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6. Meningsskapande processer och olika positioner 
En väsentlig del i mänskligt handlande är att skapa mening i de situationer indivi-
den eller individerna befinner sig i. Det kan beskrivas som meningsskapande pro-
cesser vilka är dynamiska och beroende av såväl situation som interaktion och re-
lation i den givna situationen. Den situation som LVM-utredningen innebär skall 
hanteras av både socialsekreterare och klient under de givna strukturella förut-
sättningarna. Trots en situation som har tydliga ramar finns det olika sätt att för-
hålla sig till denna.  En grundläggande förutsättning är ett allvarligt missbruk. 
Missbruket i sig är således också något som de två aktörerna måste förhålla sig 
till. Tilltron till nykterhet får ibland vissa magiska förtecken som om drogen vore 
personifierad.   

Den situation som en LVM- utredning utgör innefattar såväl struktur (lagstift-
ning och organisation) som relationen mellan socialsekreterare och klient. I denna 
situation är det mellan de tre delarna som interaktionen skapas. Interaktionen in-
nebär att aktörerna tar olika positioner för att skapa mening åt LVM- situationen 
och interventionen, vilket illustreras med följande figur. 
 
 

 Missbruk 
 
 
     
 
 

Figur 1. LVM-situationen 
Denna modell är den utgångspunkt jag använder för att med hjälp av de teore-
tiska begreppen analysera de olika typer av positioner som utkristalliserats i in-
tervjumaterialet. Den definierade situationen är LVM-situationen som är en 
komplementär relation där socialsekreteraren utövar makt gentemot klienten. 
Enligt Collins (2004) visas makten genom förmågan att ha kontroll över hur 
situationen definieras. Eftersom LVM-lagstiftningen är en tvångslag finns en 
tydligt definierad makt där socialtjänstens aktörer har makten och kontrollen 
över situationen. Förutsättningarna för LVM-situationen är som tidigare 
skrevs, en kombination av olika faktorer; missbrukssituation, missbrukarens 
livssituation, socialtjänstens kunskap om personen, socialsekreterarens värde-
ringar och kunskaper och de omgivande administrativa förutsättningarna. Hur 
dessa faktorer sammanfaller och värderas kommer att variera beroende på in-
teraktionen och relationen mellan socialsekreterare och klient. En första förut-
sättningen för att en LVM-situation uppstår är missbruket medan strukturen 
sätter ramen för handlingsutrymmet. Aktörernas skilda förhållningssätt till 
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strukturen innebär att aktörerna kommer att inta olika positioner i förhållande 
till varandra och till strukturen. Oavsett position kommer därmed de olika ak-
törerna att ingå i ett växelspel där de också kommer att bära upp den givna 
strukturen. Detta växelspel kommer att definieras utifrån de interaktionsritualer 
som etableras i de olika relationerna (Collins: 2004). Trots den likartade struk-
tur som en LVM-situation innebär kommer mötena mellan aktörerna att varie-
ra i intensitet och närhet. I de interaktionsritualer som uppstår skapas en inter-
subjektivitet där aktörerna delar handlingar, medvetande och emotioner genom 
gemensamma symboler (se kap. 3). Samstämmigheten mellan aktörerna i situa-
tionen kommer att vara högre då den ömsesidiga intensiteten är hög. Makten 
kan då uppfattas och hanteras på olika sätt beroende på dem som deltar i inter-
aktionen. I LVM-situationen kan detta resonemang tolkas som att ju mer när-
het och samstämmighet, desto mindre tydligt blir tvånget. Denna typ av inter-
aktionsritualer är utgångspunkten för att förstå hur meningsskapande processer 
skapas i relationen mellan struktur – socialsekreterare - klient i tvångssituatio-
nen. Trots det begränsade materialet har några olika situationer där aktörerna 
intar olika positioner kunnat urskiljas.  

Den goda relationspositionen 

De positioner som kan iakttas utifrån denna typsituation är hur socialsekretera-
re och klienter går samman och förhåller sig till strukturen. Handlingsrepertoa-
ren de använder sig av är att avklientisera relationen och tillsammans förhålla 
sig till strukturen. Det sker genom att bägge aktörerna talar om varandra ut-
ifrån personliga egenskaper och inte utifrån den professionella relationen. De 
definierar situationen tillsammans och kan därmed ha någon typ av maktan-
språk på situationen vilket innebär att tvånget inte blir lika tydligt. Här är när-
heten och samstämmigheten hög i interaktionen mellan aktörerna (se Figur 2). 
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Figur 2. Den goda relationspositionen 
I denna position är det den goda relationen som är meningsskapande för LVM-
interventionen vilken kan illustreras genom följande berättelse. Socialsekreteraren 
berättar om en man som haft ett långvarigt alkoholmissbruk och som hon haft 
kontakt med i ca 2 års tid. På grund av missbruket hade han också fått allvarliga 
fysiska skador som blev livshotande när han drack. De hade tillsammans planerat 
frivillig behandling på behandlingshem dit mannen skulle åka, men mannen ute-
blev från dessa träffar. Missbruket accelererade och mannen blev omedelbart 
omhändertagen enligt LVM. Socialsekreteraren beskriver relationen till mannen 
som stabil och tillitsfull och hon berättar:  

Man satsar lite extra på de ärendena, att hitta fram till personen. Jag känner ju 
att det är ett väldigt ingrepp och man måste ta det med väldigt stort ansvar och försöka 
leda det till nåt bra. …. Finnas med i planeringen hela vägen. Och jag känner med den 
mannen, det är viktigt att nå honom lite djupare. Jag känner att vi har en sån relation. 
Han litar på mig, det säger han rätt ofta och det känns skönt. 

Klienten, liksom socialsekreteraren betonar den goda relationen som viktig och 
hade inte den funnits hade han inte kommit förbi kränkningen som tvångsom-
händertagandet innebar för honom; 

Jag måste säga att hon är den som har mest innanför pannbenet. Hon är en äldre kvin-
na och jag tycker att vi har en vettig dialog. Och det har hon ju förstått på mig också att 
jag inte är den som köper något gratis. Hon bemöter mig med respekt och inte som ett 
fyllo som de yngre gör. Hon och jag har en jävla bra relation! Hon talar klar-
språk och jag tål vad hon har att säga till mig. Hon vet vad jag är för luring…att jag 
ställer krav på henne. Vi möts på halva vägen.  

Dessa två berättelser om samma relation och situation visar hur klient och social-
sekreterare går ihop och enas kring det meningsfulla i insatsen. Den strategi aktö-
rerna intar här är att relationen skapar mening till interventionen. Den goda rela-
tionen lyfts fram och genom detta förhåller de sig gemensamt till struktur och re-
gelsystem. Strategin och positionerna som aktörerna intar är relationen som något 
gemensamt – det är den som ett skapar mening till situationen och interventio-
nen.  
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Den livräddande positionen 

Ett annat förhållningssätt, andra positioner som uppstår är när aktörerna är över-
ens om insatsen som en livräddande åtgärd och därmed skapar mening till situa-
tionen (se Figur 3).  
 
 
 
 Missbruk 

 _ _ _ _ 
     
 
 

Figur 3. Den livräddande positionen 
Här är socialsekreteraren och klienten inte överens om relationens betydelse. Det 
innebär inte att de inte har en relation, men beskrivs här som mer komplementär 
än den ovan beskrivna. De åtgärder som socialsekreteraren föreslår efter tvångs-
vården (och under utredningstiden) är social omsorg i bemärkelsen att klienten 
skall kunna upprätthålla sina funktioner, men det finns ingen strävan efter någon 
genomgripande förändring av klientens liv (Blomqvist och Wallander: 2004, Jo-
hansson: 2001, SOU 2004). Följande exempel visar på detta:  

Vi fick aldrig en bra relation. Han uppfattade mig som tjatig och påminde om hans 
missbruk. Men det var ju hans hjärnskada och att han inte förstod vad som hände- det 
var jättesvårt… Min tanke var att när han kom hem, att han behövde hjälp genom om-
sorg, alltså boendestöd eller gruppboende, för vi såg ju att han hade svårt att reda sin till-
varo.  

Klienten berättar inte mycket om detta men är enig om att han troligtvis dött 
om han inte blivit omhändertagen. För det var ju räddningen att komma ner och nykt-
ra till. Jag trivdes väldigt bra där, bästa stället jag varit på. Kroppen fick läka upp lite 
grann och jag var fräsch när jag kom hem.  

I positionen är relationen underordnad strukturen även om socialsekreteraren 
hade en annan ambition. Maktsituationen är tydlig, då det är tvångsåtgärden som 
skall genomföras. Från socialsekreterarens sida fanns en hög grad av intensitet 
och engagemang medan det var lågt från klientens sida. De är dock överens om 
att insatsen var meningsfull och nödvändig. Man kan också se att socialsekretera-
ren var medveten om klientens behov av omvårdnad och respekterade klientens 
integritet.  

Den regelstyrda positionen 
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En tredje typ av relation och strategi i LVM-situationen är de relationer som 
präglas av avstånd mellan socialsekreterare och klient. Socialsekreteraren för-
håller sig till lagstiftningen och regelverket på ett administrativt sätt och talar 
begränsat om relationen och mer om klientens behov av vård. Liksom i den 
livräddande positionen beskrivs relationen som komplementär och med tydliga 
definierade roller och maktpositioner mellan socialsekreterare och klient (se 
Figur 4). 
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 _ _ _ _ 
 _ _ _ _   
 
 

Figur 4. Den regelstyrda positionen 
Det stora vårdbehovet går ”utöver” relationen men det är också relationer som 
präglas av misstänksamhet från klientens sida och (vilket gör) maktutövningen 
här öppen och tydlig. Socialsekreteraren förhåller sig till regelverket – det är 
meningsskapandet i denna typ av relation. Exempel på detta är följande berät-
telser om situationen och relationen. 

Det blev ett omedelbart LVM och vi följde med honom in till Beroendeenheten. Jag var 
aldrig på LVM-institutionen utan det var en behandlingsassistent. Men vi hade ju tele-
fonkontakt. Under tiden har jag skött hans ekonomi med hyresinbetalningar och när det 
behövts det här med fickpeng.  

Genom detta mer byråkratiska förhållningssätt skapas också avstånd till klienten 
och en relativt opersonlig relation.  Klienten finns i tvångssituationen på grund av 
sitt missbruk och det är detta som ska åtgärdas av andra än den handläggande so-
cialsekreteraren som t.ex. personal på LVM-institutionen och efter utskrivning 
inom den frivilliga missbrukarvården. Klienten beskriver likartad upplevelse av 
situationen och relationen till socialsekreteraren.  

Jag vet inte vad jag ska säga om relationen. Vi har ju strikt bestämt vem som ska göra 
vad, nån typ av kontrakt. Men det har inte alltid fungerat som t. ex.  det här med hyres-
inbetalningar som kommit in för sent. Jag kan ju inte överklaga hennes missar – det är 
ju hon som har makten. Och jag behöver ju deras hjälp ett bra tag till. Så, jag vill inte 
säga så mycket om den relationen.  

Klienten bekräftar bilden av en formell relation med byråkratiska förtecken. De 
positioner som intas präglas av avstånd i förhållande till varandra, men det finns 
också en tydlighet i vad som förväntas. Bägge parterna förhåller sig till 
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regelverket och det är genom detta som mening skapas till LVM-situationen. I 
denna position är det låg grad av närhet och samstämmighet.  

Det finns ingen position som kan sägas vara mer eller mindre bra, det som är 
viktigt är att aktörerna är överens om hur relationen definieras. Jag har i materia-
let inte kunnat finna relationer som beskrivs olika av klienten och socialsekretera-
ren. Det är möjligt att de meningsskapande processer som pågår i en tvångssitua-
tion skapar någon form av enighet mellan aktörerna, även om det är under tydlig 
maktutövning. Om inte det sker blir det omöjligt att skapa mening åt situationen.  
På så sätt blir det också rimligt att tänka att aktörerna bär upp strukturen liksom 
att de på olika sätt måste förhålla sig till den av strukturen satta ramarna. Det är 
dock möjligt att ett större material inneburit fler typer av positioner.  Jag kan inte 
uttala mig om positionernas betydelse för om klienten slutar missbruka eller ej.  
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7. Vården 
Efter det att LVM-utredningen är slutförd och besluten har fattats först i soci-
altjänsten och sedan i länsrätten inleds vården. För de personer som blivit 
omedelbart omhändertagna inleds vården direkt genom att de blir inskrivna på 
en avgiftningsavdelning vilken i Kronobergs län är Beroendenheten på St. Sig-
frids sjukhus. Samtidigt arbetar Statens Institutionsstyrelse med att finna en 
lämplig plats på någon av deras institutioner. Ibland sker detta i samråd med 
socialsekreteraren som kan ha diskuterat olika alternativ med klienten. Den fy-
siska avgiftningen är en akut åtgärd som innebär att ett mer motivationsinriktat 
arbete kan starta på LVM-institutionen. I LVM-utredningen från 2004 menar 
man att det hade varit mer riktigt att beskriva avgiftningen som ”abstinensbe-
handling” eftersom man hanterar olika typer av symtom som uppstår när ef-
fekterna av drogen försvinner och inga nya tillförs. I Kronobergs län, såväl 
som på andra platser i landet, uppfattas tillgången på avgiftningsplatser som för 
liten.  

Beroende på vilket missbruk klienten har, läggs abstinensbehandlingen upp på 
olika sätt. Flera av klienterna var positiva till den inledande avgiftningen men me-
nade att den kunde ha pågått under längre tid. Argumenten som framfördes var 
att de psykiska symtomen, framför allt ångest blev svåra att hantera efter den aku-
ta avgiftningen. Flera menade att hade de haft möjlighet att stanna längre på Be-
roendeenheten hade LVM-vården inte behövts.   

   På tvångsinstitutionen fortsätter sedan vården för klienterna. Utifrån lag-
stiftningens utformning är LVM både en akutinsats för att rädda klienten från en 
livshotande situation men också att behandlingsinsatser ska påbörjas under vistel-
sen på institutionen. Framför allt betonas motivationsarbete till fortsatt behand-
ling (SOU 2004:3). I socialsekreterarnas och klienternas berättelser är det få som 
har någon större tilltro till att vistelsen där kommer att förändra klientens syn på 
missbruket. Socialsekreterarna uttrycker det som en mellanstation före den ”verk-
liga” behandlingen kan starta. Jag hade väl hoppats på mer aktiv behandling, men det är 
mer förvaring. 

    Perioden på LVM- institutionen kan i grova drag delas in i tre perioder; den 
första handlar om mellan 1-2 veckor då klienten befinner sig på en låst avdelning. 
När han sedan flyttar över till en mer öppen avdelning får han en kontaktperson 
och någon form av motivationsarbete börjar. Det finns också möjlighet till aktivi-
teter av skilda slag och möjlighet att delta i samtalsgrupper som fokuserar på att 
arbete med personens missbruksproblem. Den avslutande fasen utgörs av förbe-
redelse för utskrivning och fortsatt planering för bostad, sysselsättning och even-
tuell frivillig behandling.  
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Ankomsten 

Klienternas skildringar av att komma till LVM-institutionen är berättelser av att 
möta det som Goffman (1973) beskriver som en total institution. Här blir tvånget 
materialiserat utifrån bemötande och avpersonifiering. Följande berättelse är ett 
exempel på detta:  

Jag kom till Intaget och de sa klä av dig! Där stod en kvinna och två män. Du ska du-
scha, fastän jag hade duschat på morgonen på avgiftningen. Sedan började de tränga på 
sig en gummivante. Ja, det är praxis för alla sa de, men det lyckades jag klara mig ifrån. 
Men jag fick stå där och blaska mig och sen skulle de tvätta kläderna, fastän de var ny-
tvättade. De tvättades i 90 grader, Och sen på med nån jävla tomteoverall, någon grön 
och grå fick man. Det var bara luvas som fattades så hade man sett ut som en julgran.  

Denna typ av berättelse berättas av flera av de intervjuade klienterna där intag-
ningsproceduren manifesterar tvånget genom rutiner som kroppsbesiktning, 
duschning och att egna kläder tas ifrån dem. Själva rummet de kommer till är 
kalt och sterilt och vårdarna uppfattas som fångväktare. Flera är socialsekrete-
rare är skeptiska till LVM-vården och beskriver mottagandet på LVM-
institutionen i likartade termer som klienterna. Inte minst blir det ett moraliskt 
dilemma för socialsekreteraren under handläggningstiden och i relation till kli-
enten vilket följande citat belyser:  

Det är väldigt knepigt att vi försöker prata varmt om LVM, att det finns en god tanke 
bakom. Att de ska bli väl omhändertagna, det ska bli bra. De ska få den vård de behö-
ver och de ska förhoppningsvis bli nyktra. Och så stämmer det inte alls när vi kommer 
dit. För då är det ett fruktansvärt möte med verkligheten. Att komma till dessa här in-
tagningsavdelningar med kala rum, metalltoaletter och handfat och plastade britsar. Och 
bli inlåst i en cell på natten. 

Om klienten också blivit transporterad till institutionen med kriminalvårdens 
transport är likheten med att fängelse snarlik. Maktutövningen från samhällets 
sida är tydlig medan omsorgsaspekten är svår att se.  

En av klienterna var av en annan åsikt. Han tyckte inte att den låsta avdelning-
en var kränkande och var mycket nöjd med sin tid på LVM-institutionen. Han 
berättar: 

Jag var nästan glad för att bryta skiten. Eftersom det var LVM behövde jag inte betala 
för mig heller. Det rätade upp ekonomin en aning. Det var jävligt bra där. Mer ordning 
och reda och lite mer manlig personal.  

För denna klient var det ett uppehåll i missbruket som han behövde och 
tvånget uppfattade han som att det var struktur och ordning. Den första tiden 
på institutionen, mellan 1 - 2 veckor, beskrivs också som präglad av sysslolös-
het; Bara röka och dricka kaffe och så var det gott om mat.  
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Socialsekreterarna menar att man inte kan prata direkt om vård på LVM-
institutionen utan att det mer handlar om att klienten skall bli avgiftad och om-
händertagen.  

Det som är positivt är att i akutsituationer när människor inte själva kan ta ansvar för 
sitt liv så kan det behövas. Att de får äta mat, sova och vila och må bra. Alltså rensa 
sin kropp från allt vad droger heter och komma förbi abstinensdagarna och utplåna ris-
kerna för delirium eller vad det kan va.  

LVM-vården kan också uppfattas som en start för fortsatt behandling under 
frivilliga former.  

Institutionsvistelsen 

Klienterna har berättat om olika upplevelser av tiden på LVM-institutionerna7. 
Efter att ha sluppit den låsta avdelningen blir det lite mer frihet som att kunna 
åka och handla i samhället även om det är tillsammans med personal. Flera 
ställen hade mindre hus för de klienter som kommit förbi abstinensfasen vilket 
uttryckts som positivt.  

Jag flyttade till en småplansvilla så jag kände mig positiv då vad dom än gjorde. Och så 
fick jag två väldigt bra terapeuter eller kontaktpersoner heter det. Det var två mycket 
rara damer. I början gillade jag inte alls det, när jag var inne på den stängda avdelning-
en. Där fanns en massa knepiga personer. Jag skulle vara med i program och sitta i 
grupper och prata om missbruk och hur man håller sig nykter. Det var frivilligt. Jag var 
med där och tyckte att det var intressant. Och jag kände nån sorts tilltro till dom och få 
prata och tänkte igenom mina problem. Att det här missbruket det måste ta slut för jag 
börjar bli äldre. Så det var precis som ett klick, att jag ska faktiskt sluta med allt det 
här med droger och drickeri och allt. Och så har det faktiskt varit sen jag kom därifrån, 
i snart 2 år.  

Citatet ovan kan ses som ett uttryck för en klient som är motiverad och som 
använder sig av de behandlingsmöjligheter som institutionen har att erbjuda. 
Skårner (2004) har i sin studie om kontaktmannaskap på LVM-institutioner be-
skrivet att relationen mellan kontaktperson och klient är central för att en be-
handlingsplanering ska fungera. Likartat resultat har också framkommit från 
den senaste utvärderingen av LVM-vård (Larsson och Segraeus: 2005). 

På institutionen försöker man att hjälpa klienten med att upprätthålla kontak-
ter med viktiga personer som klienternas barn. Ambitionen att hjälpa den intagne 
kan ändå innebära att situationen uppfattas som stigmatiserande vilket följande 
citat belyser:  

                                                           
 
7 Flera av SIS institutioner har använts vilka har olika behandlingsmetoder vilket också kan spela 
roll i hur klienten uppfattat vistelsen där. Jämförelse mellan dessa ligger utanför denna studie. 
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Det var skitjobbigt och stå där och försöka vara vuxen, jag är stor, jag är pappa. När vi 
sen vinkat och de åkte såg jag att de grät och då exploderade allting. När det gör så 
djävla ont……, alltså rent känslomässigt. 

Flera klienter uppfattade tiden på LVM-institutionen som en period man fick 
stå ut med och acceptera att det var tråkigt och inte mycket att fördriva tiden 
med.   

Det var jävligt bra. Det fanns lite mer manlig personal och nästan inga restriktioner. 
Det var ingen terapi där utan mest förvaring. Jag fick åka ner på byresa varje dag. Det 
var som en öppen anstalt, golfbana och fina promenader. Jag trivdes faktiskt där.  

För andra klienter kan den tydliga strukturen i sig vara positiv och tvånget upp-
levs då inte som något stigmatiserande. Andra anpassar sig till situationen och 
drar nytta av de behandlingsalternativ som erbjuds. 

Motstrategier  

Det finns olika strategier för att hantera tvångssituationen. Goffman (1973) har 
beskrivit hur individer som vistas på totala institutioner utvecklar motstrategier.  
Dessa strategier kan ta sig olika uttryck. I berättelserna finns exempel på att klien-
ten drar sig undan de olika verksamheter och aktiviteter som finns på institutio-
nen. 

De hade en bra musikanläggning och jag och en kille till satt och jammade en del - det 
var kul. Sen var det städgrupper och något snickeri och sådan aktivitet. Men ville man 
inte göra nåt så behövde man inte heller.  

Andra studier har visat att ovilja att ta del av behandlingserbjudanden eller att 
delta i de olika verksamheterna på institutionen är ett sätt att visa att man inte 
finner sig i den påtvingade vistelsen (Goffman: 1973, Skårner: 2004, Svensson: 
2001).  

I flera av klienternas berättelser återkommer en annan aspekt som bidrar till 
känslan av meningslöshet på institutionen; att de andra klienterna som vistas på 
institutionen uppfattas som en annan typ av missbrukare. Framför allt de som har 
ett alkoholmissbruk är skeptiska till narkotikamissbrukare. De är "en annan sort" 
som flera uttrycker det vilket kan tolkas som en strategi för att bevara sin själv-
känsla och distansera sig mot kollektivet på institutionen.  

Ett påtagligt sätt att återerövra känslan av att kunna bestämma över sitt liv är 
att rymma från LVM-institutionen vilket flera av klienterna berättade om. Det ger 
åtminstone en illusorisk upplevelse av att ha kontroll över sin situation och att 
själv bestämma.  

Jag blev lite så här trotsig precis som alla de andra. Jag var lite smartare än de för jag 
stack när det var full snöyra och stack till X-stad och tog in på hotell. Ja, festade runt 
och sen ringde jag och berättade var jag var. Och så kom dom och hämtade mig.  
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Det är en motstrategi som en del socialsekreterare förstår och tar med i beräk-
ningen vilket följande citat belyser; han tog permissioner som var lite häftiga. Han tog 
inte på allvar att han var på en LVM-institution. Han upphävde det så att säga själv.  

   För några innebär vistelsen på institutionen att deras ångest ökar och genom 
att hantera den på olika sätt hoppas på att komma där ifrån. Ibland är det konflik-
ter med andra intagna som bidrar till detta. Man fick nästan panik. Och det urartade 
sig i att jag skar mig i handlederna ett antal gånger……när det gjorde ont. De lappade ihop 
det varje gång.  

Ett annat sätt att hantera LVM - vistelsen är att trotsa socialsekreterarens krav 
på planering efter institutionsvistelsen. När de väl har kommit dit vill några under 
en period inte har någon kontakt med socialsekreteraren.  

Jag hade väldigt tryck på mig från socialsekreteraren. Hon ältade om allt möjligt, att jag 
skulle fixa lägenhet och ta itu med mina skulder. Jag blev fly förbannad och det sa jag 
till min kontaktperson. Jag önskade att all världens olyckor skulle drabba socialsekrete-
raren.  

För denna person var vistelsen på institutionen en positiv upplevelse medan soci-
altjänsten var den som försökte stjälpa hans rehabilitering.  

Sammanfattningsvis konstateras att för klienterna innebar institutionsvistelsen 
inneburit en tid för fysisk och psykisk återhämtning. Ankomsten till LVM – insti-
tutionerna med dess ritualiserade mottagande med ”vakter”, avklädning och 
duschning har med undantag av en person upplevts som kränkande av klienterna 
(och socialsekreterare i de fall de varit med). Vistelsen på institutionen har för 
några av klienterna blivit en positiv erfarenhet då de tycker att de fått hjälp med 
sitt missbruk. Andra har försökt hantera tvångssituationen på LVM-institutionen 
genom olika typer av motstrategier såsom att inte delta i verksamheten, rymma 
eller skada sig själv.   
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8. Efter LVM 
En av intentionerna med LVM-vården är att den ska vara föreberedande för fri-
villig behandling efter det att vistelsen på institutionen är avslutad. Det kräver 
samarbete mellan socialtjänsten och SIS-institutionen. Enligt 30 § LVM skall so-
cialnämnden aktivt medverka verka för att den enskilde efter vårdtidens slut på 
LVM-hem "erhåller bostad och arbete eller utbildning samt se till att han får per-
sonligt stöd eller behandling för att varaktigt komma ifrån sitt missbruk". Ge-
nomförande och uppföljning av eventuell eftervård efter avslutat LVM ligger på 
kommunerna. För att kunna planera vård och behandling efter vistelsen krävs att 
en planering startar i ett tidigt skede av LVM-vistelsen. Det finns i LVM-lagen 
också möjlighet att efter tre månader försöksutskrivas till annan vårdform (27 § 
LVM). När ett sådant beslut tas ligger ansvaret hos LVM-hemmets institutions-
chef och socialnämnden. Flertalet av socialsekreterarna hade redan en påbörjad 
planering för frivillig behandling innan LVM-vården påbörjades. Det var inte vår 
tanke att han skulle stanna i 6 månader. Så därför planerade vi direkt för när han skulle vi-
dare. Så fort de kände att han var redo skulle han ut på en § 27.  Den frivilliga behand-
lingen som planerats har varit allt från behandlingshem, familjehem och kommu-
nens olika typer av öppenvårdsinsatser. För några har den uppföljande vården 
upplevts som ett fortsatt tvång, vilket också kan avspegla personens ambivalens i 
förhållande till missbruket.  

Kontakten med socialtjänsten fortsätter för de allra flesta efter det att LVM är 
avskriven. Eftersom det är personer som på många sätt är socialt utslagna har de 
behov av olika typer av stödåtgärder. Några uppfattar det som ett stöd. Jag fick ny 
bostad och så har jag fått en kontaktperson via min socialsekreterare som är bra. Vi träffas 
ofta och kan prata om det mesta. Det var han som hjälpte mig till att få det här jobbet. Klien-
ten är dock kritisk mot socialtjänsten eftersom hans ”gamla” socialsekreterare 
bytt arbetsuppgifter vilket för honom inneburit två nya handläggare inom en kort 
tidsperiod. Om LVM-interventionen säger han; Det vill jag aldrig vara med om igen.  

Av de intervjuade klienterna i studien är det en person som avslutade alla kon-
takter med socialtjänsten efter det att han skrevs ut från LVM-institutionen. Han 
fortsatte med den öppenvårdskontakt som erbjöds där och var nöjd med den. 
Med hjälp från socialtjänsten flyttade han från kommunen till egen bostad och 
har varit nykter i ett år. Eftersom han har sjukpension har han inget behov av 
försörjningsstöd. Socialsekreteraren ringer honom då och då för att höra hur han 
har det. 

   Klienten, eller f d klienten säger så här om tiden som varit; För min del var 
LVM:et bra. Jag fick i alla fall fundera igenom varför en människa får LVM. Och jag kun-
de gå igenom hela mitt liv. Just då tyckte jag inte att det var bra, 
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men nu bakefter ser jag det. Andra uppfattar den fortsatta ”frivilliga” kontakten 
med socialtjänsten som en annan typ av tvång, Man biter ej den hand som föder en 
som en klient sa.  

Några av klienterna klarade av drogfrihet en kortare tid efter det de skrivits ut 
från LVM-institutionen men återföll relativt snabbt i missbruk. De blev beviljade 
frivillig institutionsvård på behandlingshem och kommer efter denna att ha kon-
takter inom kommunens eller landstingets öppenvårdsverksamheter för missbru-
kare. Ambitionen hos personerna finns att sluta missbruka. Det finns ett nytt projekt 
som jag ska delta i och är intresserad av. Personalen ska ha anmält mig. Jag har gett mig fan 
på att inte dricka mer.  

Av de fem klienter som intervjuats i studien hade alla fortsatt i någon typ av 
behandling efter vistelsen på LVM-institutionen. En av dem hade avslutat sina 
behandlingskontakter och var drogfri. Tre personer hade återfallit i missbruk ef-
ter LVM-vården och befann sig på behandlingshem på frivillig basis vid intervju-
tillfället och ytterligare en person hade öppenvårdskontakter med socialtjänst och 
psykiatri. Av de personer som inte intervjuats befann sig en på behandlingshem 
och enligt socialsekreterarna visste de att en var i aktivt missbruk medan de andra 
två hade lämnat kommunerna och hur de levde sina liv var osäkert.  För de per-
soner som intervjuats har LVM-vården i sig (med undantag av en person), inte 
inneburit att de slutat missbruka. Tvångsinterventionen kan mer ses som ett in-
slag i ett längre behandlingssammanhang där den efterföljande rehabiliteringen 
varit väl så viktig vilket också Larsson och Segraeus (2005) visade i sin uppfölj-
ningsstudie av LVM- vårdade missbrukare.  
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9. Avslutande kommentarer 
Genom att följa de olika steg en LVM-utredning, dom och institutionsvistelse in-
nebär genom aktörernas berättelser har det varit möjligt att skildra processen så 
som de olika aktörerna erfarit och upplevt den. Flera olika faktorer inverkar och 
samverkar i förloppet liksom tolkningen av de olika situationerna. En första för-
utsättning är att personen har ett så pass omfattande missbruk av alkohol eller 
droger att det innebär en fara för hans liv eller fara för närstående, och att det 
kommer till socialtjänstens kännedom. Oftast har socialtjänsten haft kontakt en 
längre tid med honom eller henne vilket också var fallet i denna studie med un-
dantag från en person som tidigare fått missbruksbehandling betald från sin ar-
betsgivare. Till stor del bygger socialsekreterarnas bedömning på den samlade 
kunskapen man har om klienten. Syfte med LVM-vården har från socialtjänstens 
sida genomgående varit att bryta missbruket. Socialsekreterarnas utgångspunkt 
var att tvångsvården skulle innebära en brytning av ett destruktivt missbruk så att 
personen skulle kunna "börja om" eller få en förändring till stånd i livssituatio-
nen. Härvidlag kan man tolka det som att missbruket i sig innebär ett tvång och 
begränsat handlingsutrymme för klienten medan tvångsvården kommer att, i bäs-
ta fall, innebära en ny frihet där klientens handlingsutrymme ökar.  

När förslag till beslutet om LVM-vård tas har socialsekreteraren vägt samman 
olika faktorer kring klientens situation. Det är den samlade informationen och 
kunskapen om personen, bedömningen av missbrukets intensitet och farlighet 
vilket underbyggs ytterligare genom läkarintyget. Ofta beskrivs också en känsla 
hos socialsekreteraren som förefaller bygga mindre på fakta och mer på en intui-
tiv känsla, grundad på den relation de har till klienten. Studien visar också att so-
cialsekreterarna fram för allt bygger sina beslut på ställningstaganden där klienten 
är i fokus där hon väger samman en mängd olika fakta och information, tillsam-
mans med sin erfarenhet av relationen med klienten. Det finns en strävan mot 
tydlighet och information till klienten om LVM-processen. Inte minst avspeglas 
det i att flertalet handläggare fortsätter en aktiv dialog med klienterna under insti-
tutionsvistelsen för den fortsatta planeringen. I den här studien till skillnad mot 
den som Svensson (2005) genomfört i Helsingborg är det sällan som ekonomiska 
aspekter har fått större fokus för val av behandling. Detta är också något som So-
cialstyrelsen (2005) diskuterat där de konstaterat att socialarbetarna hamnar i en 
vanmaktssituation inför de problem de möter, i synnerhet om det dessutom är 
kopplat till ekonomiska besparingar. Vad som dock kan konstateras från denna 
studie är att tvånget inom missbrukarvården är ett på många sätt problematiskt 
område som innebär stigmatisering och kränkning av klienter och samtidigt en 
moralisk vånda för flera av handläggarna även om klienten räddas från drogen.  

Ett annat resultat är den betydelse som relationen har mellan socialsekreterare 
och klient. Den har stor betydelse för hur socialsekreteraren handskas med in-
formationen kring den speciella klienten.  
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Beroende på vilket relation om finns mellan socialsekreterare och klient 
kommer socialsekreterarens värderingar att påverka om det syftet är att rädda 
personen från drogen eller om det är en mer tydlig maktutövning som visar vem 
som bestämmer. I tolkningen och analysen av meningsskapande processer i 
LVM-processen är det tydligt att det finns utrymme för olika positioner mellan 
struktur, socialsekreterare och klient.  De positioner som tas av aktörerna speg-
lar den interaktion som skapats mellan dem där hög grad av närhet innebär att 
tvånget inte upplevs lika påtagligt som när det är låg grad av närhet. Dessa pro-
cesser skapar också olika former av mening till tvånget. Genom att särskilja de 
olika komponenter som ingår i en situation blir det möjligt att tolka de olika po-
sitioner som aktörerna tar i den givna situationen. Fokus för studien har framför 
allt varit klientens och socialsekreterarens perspektiv. För att ytterligare fördjupa 
kunskapen om hur mening skapas i tvångssituationer krävs studier av klienters 
och behandlares positioner på LVM-institutionen.  
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Bilagor 

Bilaga 1.  

Intervjuguide - socialsekreterare 

Utbildning och arbetserfarenhet 
Erfarenhet av arbete med missbrukare 
Beskriv en typisk ”LVM-situation” 
Vad är tvång? 

Beskriv den klient som du utrett för LVM-utredning: 

ålder 
kön 
typ av missbruk 
social situation 
Har personen hemmavarande barn? 
Hur lång kontakt har du haft med personen? 
behandlingskontakt? 
Annan typ av kontakt 
Vem initierade LVM-utredningen? 
Vilka argument hade du för ditt förslag till LVM-vård?  
Var det kopplat till någon kritisk händelse? 
Beskriv hur du uppfattade utredningsperioden avseende relationen till klienten 
Vad var målet med LVM-vården? 
Har du fortfarande kontakt med klienten? 
Beskriv er relation idag. 
Stöd på arbetsplatsen? 
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Bilaga 2.  

Intervjuguide – klienter 

Bakgrund 

Ålder 
Typ av missbruk 
Missbrukat antal år 

Kontakt med socialtjänsten 

Hur länge? 
Tidigare stöd/hjälp? 
Tidigare LVM? 
Tidigare behandling?  

LVM 

Beskrivning av situationen som ledde fram till LVM 
Hur gick själva omhändertagandet till?  
Hur föreberedde din socialsekreterare dig? 
Tyckte du själv att du var i behov av vård? 
Om, ja vilken typ av vård? 
Vad skulle tvånget leda till? 
Fanns det något i situationen som var positivt/negativt? 

Tvånget 

Vad kom du till för institution? 
Hur blev du bemött där? 
Vad tycker du är typiskt för tvångsvård som du varit med om? 
Hur vill du beskriva tvånget? 
Hur gjorde man tvång där du var? 
Hur länge var du på LVM –institutionen? 
Vad hände sen?  

Mötet med utredaren 

Kontakt/relation med utredaren före eller ny? 
Beskriv relationen 
Tankar kring att hon gjorde LVM 
Relationen efteråt 
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Finns det någon gång som du tycker att tvångsomhändertagande är en rimlig åt-
gärd?



Författarpresentation 

45 

Författarpresentation 
Eva Johnsson är filosofie doktor och arbetar som lektor och forskare i socialt ar-
bete på IVOSA, Växjö universitet.   

 
Hon kan nås genom:  

  Växjö universitet 
  Eva Johnsson, IVOSA 
  351 95 Växjö 
 

Samt e-post: Eva.Johnsson@vxu.se 
eller per telefon: 0470-70 80 24 

 



Tvångsvård enligt LVM 

46 

Rapporter i serien 
 
1. Salonen, Tapio & Rickard Ulmestig 2004. Nedersta trappsteget. En studie om kom-
munal aktivering. 
 
2. Harju, Anne 2005. Barn och knapp ekonomi. 
 
3. Enokson, Uffe 2005. Tid, pengar och sociala nätverk. 
 
4. Salonen, Tapio (red) 2005. Rena rama Sociorama. Kunskapsutveckling mellan social-
tjänst och universitet. 
 
5. Johnsson, Eva 2006. Tvångsvård enligt LVM. 

 
 
 

Publikationer i rapportserien i socialt arbete vid IVOSA, Växjö universitet 
kan beställas genom IVOSA, Växjö universitet, 351 95 Växjö 
E-post: rapport.ivosa@vxu.se 
Tel: 0470-70 80 00 
Eller hämtas som pdf: 
www.vxu.se/ivosa/publikationer/rapporter_socialt.xml 

 


