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Abstract 

 

Title: The dilemma in the application of compulsory 
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The overall objective of our research is to understand  how social workers in social services 

protect the individual's autonomy, integrity and a coercive law which deprives the individual of 

his rights.  

In this study, we bring out social secretaries perspective on how they see the compulsory 

treatment and the problems that can arise in a detention. This study is based on the questions; 

How are power between social worker and client? What is the social secretary of the law on 

compulsory as a tool to help clients?  

We interviewed eight social workers who work specifically with compulsory treatment. We used 

the result to answer our questions. As a theoretical background, we chose to use the power 

perspective, the concepts of flexibility and freedom of action and categorizations.  

The results that emerged from our study are that compulsory treatment is considered to be a 

positive and negative thing. Social workers believe that the positive of compulsory treatment is 

that it is a tool to save lives but the downside is that it is forced to use violence. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och forskningsproblem 

Det råder ett dilemma i samhället mellan att ha en tvångslagstiftning som fråntar individen sin 

beslutsrätt över sitt eget liv och en ramlag som socialtjänstlagen där syftet är att främja 

individens självbestämmande rätt och integritet (Johnsson, 2006). Tvångsvård är ett stort 

problem i samhället eftersom att det kan användas i en sådan stor utsträckning att det kan kränka 

individer. Det kan även användas för lite då det kan innebära en risk för de individers liv som 

borde ha fått hjälp genom tvångsvård.  Att utsätta en vuxen och beslutkapabel person för tvång 

kan aldrig vara rätt om inte personen själv väljer det, men det innebär inte att personen i fråga 

nödvändigtvis kan ta rätt beslut även om den är i förmåga att kunna göra det. Även om en 

missbrukare inte kan bryta sitt missbruk så behöver det inte innebära att den inte bestämma om 

hon eller han behöver få vård. De individer som får LVM-vård är en liten grupp i jämförelse med 

de individer som frivilligt väljer behandling för sitt missbruk (Billquist & Skråner, 2009).   

 

Enligt Socialtjänstlagen (2001:453, SoL) skall vård framförallt ges i frivilliga former men 

tvångsvård ska aktualiseras enligt kriterier i Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 

(1988:870, LVM). Varje år vårdas omkring 1000 klienter enligt LVM, det vill säga enbart en 

liten del av missbruksvårdens klienter.  

 

Enligt en undersökning av Statens Institutionsstyrelse, SIS, tillhör de personer som har blivit 

tvångsomhändertagna det vill säga en av de mest utsatta grupperna i samhället. Tidigare 

forskning visar även att missbruksvården består av en marginaliserad grupp människor då 

missbrukaren pekas ut som offer vilket innebär att den inte är potentiell att själv kunna besluta 

om det som berör hennes eller hans liv. De flesta missbrukare har en instabil boendesituation, låg 

utbildning, har fysiskt och psykiskt ohälsa och är arbetslösa.  Tvångsvård upplevs ofta som något 

kränkande (Storbjörk, 2010). Det beror på att klienterna har ett begränsat handlingsutrymme 

oberoende om de befinner sig på låst eller öppen avdelning.  Den begränsade rörelsefriheten är 

ett resultat av tvånget. Inom tvångsvården är det ett förekommande dilemma eftersom klientens 
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frihetsberövande orsakar att deras självbestämmande över deras livssituation och vardag blir 

begränsad (Johnsson, 2006).  

 

Sverige har ett socialt skyddsnät som finns till för individer som hamnar utanför samhället. 

Syftet med att ha ett socialt skyddsnät är för att säkra individernas trygghet när det handlar om 

exempelvis barndom, sjukdom, arbetslöshet, funktionsnedsättning och ålderdom.  De individer 

kan drabbas av sociala problem som orsakar att de får svårigheter att klara av deras vardag.  I 

vissa fall utgör de en fara både för sig själva samt omgivningen, exempelvis missbrukare. Det är 

här lagen om vård av missbruk (4 § LVM) kommer in som en slags sista utväg. Lagen ska 

skydda dessa individer från att utsätta sig själva eller andra för ännu fler faror. LVM innebär ett 

tvångsomhändertagande som syftar till att motivera individer som har ett missbruksproblematik 

till fortsatt hjälp för att komma tillbaka in i samhället.  

 

Vid sidan av LVM ska tjänstemännen även tillgodose en bestämmelse i Socialtjänstlagen som 

ska främja individens självbestämmande rätt och integritet (Socialtjänstlagen 2001:453). Dessa 

bestämmelser medför ett dilemma som Johnsson (2006) pekar i sin rapport. Hon menar att 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 beslutanderätt 

över sitt liv (Johnsson, 2006). 

 

Socialsekreterarna tillämpar Lagen om vård av missbrukare som är ett komplement som finns i 

Socialtjänstlagen. Inom varje organisation finns det regler och riktlinjer som de anställda ska ta 

hänsyn till. I arbetet har de också handlingsutrymme och handlingsfrihet utifrån den position som 

de besitter (Runquist, 2012). En socialsekreterare har ett handlingsutrymme som dels är format 

av organisationen. Organisationen ger socialsekreteraren ett uppdrag och det avgör hur stort 

handlingsutrymmet är för socialsekreteraren. Det finns andra faktorer som påverkar utrymmet 

och dess användning. Professionellas tolkningar, traditioner och rutiner såväl som individuella 

faktorer hos klient och socialsekreterare, och samspelet dem emellan spelar roll. Friheten är stor i 

socialsekreterarens arbete samtidigt som den är styrd av lagar, regler, traditioner och 

överenskommelser. Ansvaret och friheten som den enskilde socialsekreteraren har ligger hur han 

eller hon hanterar det utrymme som ges. Det givna handlingsutrymmet kan användas på olika 



6 
 

sätt.  Människor med olika erfarenheter använder utrymmet olika, likaså om de traditioner som 

finns utvecklas till att de människorna i en specifik organisation använder sina 

handlingsutrymmen ganska lika (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). En socialsekreterare 

har makt att handla utifrån det handlingsutrymme som ges inom organisationen dock inom de 

ramar och lagar som finns.  Makt är något som en individ har i förhållande till andra. Det finns 

ett ömsesidigt förhållande mellan makt och kunskap där den ena parten är beroende av den andra 

(Albinsson  & Arnesson, 2000). Runquist (2012) redogör om hur mötet mellan socialsekreteraren 

och klienten inte alltid är konfliktfritt.  Orsaken till det är den position som en socialsekreterare 

och en klient har. En klient har en mindre maktposition pågrund av att han eller hon har sökt sig 

till socialtjänsten och därmed befinner sig i en beroendeställning till den instast som 

socialsekreteraren har makt över. 

 

Vi tar dessa forskningsresultat som utgångspunkt för en studie som tar reda på LVM hanteringen 

i praktiken och hur socialsekreteraren använder sitt handlingsutrymme. Utifrån det 

handlingsutrymme har de även makt att handla fritt inom de ramar som finns, exempelvis 

Socialtjänstlagen och Lag om vård av missbrukare. Vi vill ta reda på hur tjänstemännen hanterar 

“dilemmat” mellan tvångslagstiftningen och individens självbestämmande rätt och integritet i det 

handlingsutrymme och handlingsfrihet som socialsekreteraren har. 

1.2 Syfte 

Vårt syfte med studien är att förstå hur socialsekreterarna hanterar dilemmat som kan uppstå 

mellan klientens självbestämmande rätt och integritet och tillämpningen av LVM. Studien utgår 

från åtta socialsekreterares perspektiv. 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur görs makt mellan socialsekreterare och klient? 

2. Hur ser socialsekreterarna på LVM som ett verktyg för att hjälpa klienter? 
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1.4 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen inleds med en bakgrund och forskningsproblem där vi skriver varför vi har valt att 

studera tvångsvård och hur det är ett socialt problem i samhället. Därefter presenterar vi vad 

syftet är med vår studie och vilka frågeställningar vi kommer att besvara. Kapitel två tar upp vad 

lagen säger om missbruk och hur missbruksvården går till.  Kapitel tre innefattar vad tidigare 

forskning säger om ämnet tvångsvård och vilka teorier vi har valt att utgå från. Kapitel fyra och 

fem tar upp vilken slags metod vi har valt att utgå från samt vilka etiska överväganden en 

forskare ska ha i åtanke när en studie görs.  I kapitel sex presenterar vi vår analys som vi har 

analyserat utåfrån våra resultat vi har kommit fram till. Uppsatsen avslutas med en slutsats och 

en avslutande diskussion om studien, samt hur man kan gå vidare med forskningen. 

 

2. Missbruk och missbruksvård 

Avsnittet nedan kommer att behandla definitionen av missbruk och missbruksvård samt vad 

socialtjänstlagen och lagen om vård av missbruk innebär. 

2.1 Definition av missbruk 

Under årtiondet har definitionen av missbrukare skilt sig,  exempelvis så beskrivs missbrukare i 

förarbeten till alkoholistlagen att alkoholister är en relativt likartad grupp med sociala problem.  

Den generella definitionen av missbruk är att det är ett bruk av något i den mån att det blir ett 

självdestruktivt beteende. Drog och alkohol, sexualitet och spel är några exempel på missbruk. 

Enligt ett medicinskt/psykologiskt perspektiv klassas missbruk som en sjukdom. Det innebär att 

det finns ett anlag hos vissa individer som gör att de blir särskilt utsatta för att utveckla ett 

missbruk. Ur ett sociologiskt perspektiv är missbruk kopplat till miljön som individer befinner sig 

i. Med det menas det att de individer som står utanför samhället på grund av exempelvis 

fattigdom eller socialexkludering kan orsaka att de hamnar i ett missbruk (Andersson,1991).  De 

betraktas även som ”skadegörare” i samhället (Ekendahl, 2001).  
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2.2 Socialtjänsten 

Socialtjänstlagen (1980:620) trädde kraft den 1 januari 1982. Sedan dess har den ändrats flera 

gånger och den 1 januari 2001 (2001:453) kom den nya socialtjänstlagen ut.  I socialtjänstlagen 

skrivs det om individens självbestämmande rätt och integritet som lyder: 

 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet 

 

(Socialtjänstlagen 2001:453 kap 1:1 st. 3). 

 

Enligt socialtjänstlagen ska socialtjänstens verksamhet bygga på respekt för individens integritet 

och självbestämmande. Insatser ska därför utformas och genomföras tillsammans med den 

enskilde (Grönvall & Holgersson, 2004).  

2.3 Lagen om vård av missbrukare 

Lagen om vård av missbrukare, LVM trädde kraft 14 juni år 1988. Senaste ändringen av lagen 

skedde 2011. Dessa kriterier är att tvångsvård skall beslutas om 

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

behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk. 

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

3.  och om han eller hon till följd av missbruket 

a. Utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, 

b. Löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller 

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

 

(Lagen om vård av missbruk 2011:73 § 4). 

 

Syftet med tvångsvård är att motivera missbrukaren till att frivilligt delta i fortsatt behandling 

och för att få den stöd som behövs för komma ifrån missbruket. Förutsättningen för att 

missbrukaren skall få tvångsvård är att den skall vara i behov av vård och att det behovet inte kan 

tillgodoses på frivillig väg.  De vårdinsatser som ges skall ha ett syfte till att motivera och stödja 

klienten till att i snarast tid få behandling utanför institutionen. Tvångsvården skall gälla så länge 
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personen i fråga är i behov av vård och senast när den har varat i sex månader. Klienten ska 

vistas utanför LVM institutionen för vård av annan form enligt § 27 i LVM. Behandlingsmålen 

bör vara anpassningsbara och rättas till den enskildes motivation och förmåga att tillgodogöra sig 

vården (Grönvall & Holgersson, 2004).  

2.4 LVM processen 

Det är exempelvis en klients läkare, socialsekreterare eller någon annan anhörig som måste göra 

en LVM-anmälan till socialtjänsten för att socialtjänsten ska kunna omhänderta en vuxen 

missbrukare enligt LVM. Sedan gör socialtjänsten en utredning. Om klienten behöver vård enligt 

LVM så görs en ansökan om tvångsvård hos förvaltningsrätten. Ofta säger förvaltningsrätten ja 

till en begäran om tvångsvård från socialtjänsten. De omedelbara omhändertaganden som görs i 

ett akut livshotande läge avser fyra av fem intagningar på LVM-hem  (Statens 

institutionsstyrelse, 2013).  

 

LVM ska syfta till att bryta ett missbruk som är livshotande och motivera klienten till frivillig 

behandling. Den vård som ges på LVM får endast vara som högst i sex månader. En 27 § -vård 

innebär att möjligheten till vård ske utanför institutionen. På det sättet kan vården ges på ett 

familjehem, öppenvårdsprogram eller på ett behandlingshem. Den vårdtid som ges ligger 

genomsnittligen på drygt fyra månader. Klienten får under sin vistelse på LVM-hem en viss 

sjukvård och omvårdnad, sedan utreder institutionen klientens möjligheter och behov samt att 

motivationsarbetet börjar. Klienterna får ett erbjudande om att göra en SiS utredning LVM, den 

utredningen ligger till grund för den planering av den vården som ska ges. Inom LVM- vården 

kartläggs klienterna, missbruket och kriminalitet som medicinska, psykiska och sociala 

förhållanden. Anledningen till att det görs är för att öka chansen till att hitta de insatser som är 

rätt för den enskilde. De som utreder består bland annat av en sjuksköterska, psykolog och en 

person som har särskild sakkunskap på området missbruk. Vid behov finns det tillgång till 

psykiatrisk utredningskompetens som institutionen erbjuder. Socialtjänsten får sedan 

bedömningarna som samlas i ett dokument med behandlingsrekommendationer. De resultat som 

utredningen visar är något som klienten får ta del av. 
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Några av de metoder som används på LVM-hem har stöd i Socialstyrelsens nationella riktlinjer 

för missbruk och beroendevård såsom motiverande samtal, återfallsprevention och CRA, 

communityreinforcemens approach. Andra inslag som ges är samtal i grupp samt personligt stöd, 

även att klienterna deltar i de dagliga aktiviteterna inom institutionen. Inom LVM-hem finns det 

olika målgrupper, exempelvis finns det hem för klienter med våldsbenägna klienter, klienter med 

särskilt omvårdnadsbehov och psykiatriska diagnoser. Staten står för en fjärde del av kostnaden 

till missbruksvården. Kommunen står för de övriga vårdkostnaderna. Vårdavgifterna skiljs åt för 

LVM-vård (Statens institutionsstyrelse, 2013). 

 

3. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter  

Det här avsnittet kommer vi att presentera vad tidigare forskning och teorier säger om 

handlingsutrymme och handlingsfrihet, kategoriseringar utifrån stigmateori samt 

maktperspektivet. 

3.1 Tidigare forskning 

Missbruk finns i varje socioekonomisk grupp i samhället. År 1950 fick alkoholmissbruk ett 

erkännande då det klassades som en medicinsk sjukdom av WHO (Världshälsoorganisationen) 

och AMA (American Medical association). Utifrån ett historiskt sätt har det inte alltid sett ut 

såhär, då missbruk har klassats på olika sätt. Under en tid såg samhället det som ett normalt 

beteende medan i andra avseenden har det bemötts som ett moraliskt problem. Alkoholmissbruk 

har även behandlats som ett kriminellt beteende (Saxe, Dougherty, Esty & Fine, 1983). 

Diskussioner om tvångsvård är något som förekommer i alla de nordiska länderna. 

Tvångsvårdslagar finns i många länder i Norden och i övriga länder. När det kommer till 

användningen av tvångsvård så har det ökat i Sverige jämfört med andra nordiska länder där de i 

praktiken inte använder sina tvångslagar. Det som är utmärkande för tvångslagstiftningen i 

Sverige är att det är krav att tillämpa tvång. Sveriges användning och utvidgning av tvångsvård 

är i en internationell jämförelse ganska unik i jämförelse med andra länder (Storbjörk, 2010).  
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Tvångsvård är ett stort problem i samhället eftersom att det kan användas i en sådan stor 

utsträckning att det kan kränka individer, men det kan även användas för lite då det kan innebära 

en risk för de individers liv som borde ha fått hjälp genom tvångsvård.  Att utsätta en vuxen och 

beslutkapabel person för tvång kan aldrig vara rätt om inte personen själv väljer det, men det 

innebär inte att personen i fråga nödvändigtvis kan ta rätta beslut även om den är i förmåga att 

kunna göra det. Även om en missbrukare inte kan bryta sitt missbruk så behöver det inte 

innebära att den inte bestämma om hon eller han behöver få vård. De individer som får LVM-

vård är en liten grupp i jämförelse med de individer som frivilligt väljer behandling för sitt 

missbruk. Möjligheten till tvångsvård har en stor verkan på vården då LVM används som ett hot 

för att få klienter som är ovilliga att gå in i en behandling som är ”frivillig” (Billquist & Skråner, 

2009).  

 

Wild, Roberts & Cooper  (2002)  skriver om hur obligatorisk behandling allt oftare används som 

ett socialt svar på missbruk. Arbetsgivare kan exempelvis använda sig av konstruktiva 

tvångsstrategier för att få en individ att söka behandling, därmed kan sociala myndigheter kräva 

att en klient eller individ som söker hjälp att delta på behandling för att de kan hotas med att bli 

av med sina förmåner. Familj och nära anhöriga kan använda sig av så kallad informella mandat 

då de använder sig av en metod att övertala eller genom strukturerade insatser eller ange någon 

form av behandlingsprogram för att övertyga missbrukare att ändra sitt beteende. Missbrukare 

klassas i vissa fall inte vara kapabla att ta rätt beslut och tar inte ansvar för sina handlingar. 

Något som bör betonas är att de personer som LVM vårdas är de missbrukare som har den tyngre 

typen av missbruk samt lever under sämre social situation, i jämförelse med de personer som 

vårdas frivilligt. Forskning kring LVM beskriver missbrukare som en olikartad grupp med olika 

problem och villkor för ett bättre liv. Här görs det även skillnad mellan unga och äldre, kvinnor 

och män, friska och sjuka, kriminella och icke-kriminella och så vidare (Ekendahl, 2001). 

 

Makt ses som ett viktigt redskap för att förstå svårigheterna i relationer och skapande av 

relationer, speciellt när det handlar om tvång och olikheter. I alla sociala relationer och 

styrkeförhållanden finns det någon form av makt och det kan ständigt ändras.  Eftersom att 

individer har tillgång till olika resurser måste makten relateras till de sammanhang som den 

utövas exempelvis genom den position som den anställde har i organisationen (Billquist & 
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Skråner, 2009). Runquist (2012) redogör om hur mötet mellan socialsekreteraren och klienten 

inte alltid är konfliktfritt. Det beror på flera orsaker och den främsta orsaken är positionen som 

de två parterna har och den så kallade monopolsituationen som framkommer när klienten är i 

kontakt med socialtjänsten. En sådan kontakt är inte frivillig utan  den är påtvingad exempelvis 

så måste klienten söka sig till ett socialkontor när den inte har resurser för att försörja sig. 

Kllienten befinner sig därför i en mindre position på grund av sin beroendeställning till insatsen 

som en socialsekreterare mer eller mindre har makt över.  

 

Inom den organisation som socialarbetare arbetar i så finns det en hierarkisk uppbyggnad vilket 

innebär att det inte är socialarbetarna själva som tar beslut i enskilda fall. Den position som en 

socialsekreterare har i sitt arbete är att följa de byråkratiska krav som finns i organisationen 

samtidigt som den skall tillgodose klientens krav. Det gör att socialsekreteraren hamnar i 

komplex situation (Van Berkel, Van der Aa & Van Gestel, 2010). Wörlén (2010) beskriver hur 

en organisation kan vara styrd av lagar vilket gör att tjänstemännen hamnar i en motstridig 

position. De svårigheter som kan uppstå med det handlingsutrymme som en tjänsteman har, är att 

de har en frihet att agera utifrån sina egna bedömningar när de ska fatta ett beslut. 

Socialsekreterarna har ett handlingsutrymme för att de ska kunna vara verksamma mot brukaren. 

Det utrymmet är bestämt utifrån de föreskrifter och regler som organisationen har ordnat.  De 

klienter som socialsekreterarna anser vara i behov av insatser eller åtgärder, exempelvis en typ 

av insats för exempelvis missbrukare kommer socialtjänsten att göra ett ingripande (Runquist, 

2012). 

 

3.2 Teoretiska utgångsramar 

För att bättre förstå studiens resultat är det viktigt att ta hänsyn till vad teoretikerna säger om 

områden som vi anser berör vår studie. För att besvara våra forskningsfrågor har vi valt att 

använda teorier som kan förklara svaren på våra frågeställningar. Vi kommer också att förklara 

de begrepp som vi har använt då dem är återkommande genom hela uppsatsen. 
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3.2.1 Frontlinjebyråkrati 

Michael Lipsky (1980/2010) har utvecklat begreppet frontlinjebyråkrat (street-levelbureaucrat). 

Den karakteriseras av de som arbetar inom offentlig verksamhet och dem som arbetar direkt med 

andra människor exempelvis klienter. Frontbyråkrater ska i arbetet ta hänsyn till både de regler 

och riktlinjer som finns i verksamheten och ta hänsyn till individen.  Den typiska traditionella 

byråkraten kräver att den följer de formella regler som finns i en organisation, dock på ett sätt som 

är objektivt och opartiskt. Syftet med det är att medborgarna ska få lika behandling (van Berkel, 

van der Aa & van Gestel, 2010). Frontlinjebyråkrater har ett stort handlingsutrymme, trots att de 

arbetar efter riktlinjer som är bestämnda högre upp i organisationen. Både den position och makt 

som en frontlinjebyråkrat har i en organisation kräver att den har ett handlingsutrymme.  Utifrån 

det handlingsutrymme som socialsekreteraren har måste han eller hon kunna göra en bedömning 

och ta beslut efter vad den ser är bäst för den enskildes situation. Det beror på att den som arbetar 

inom sådana typer av verksamheter där det förekommer situationer är alldeles för komplicerade 

för att kunna styras på central nivå. Därför har verksamheter ofta inom den offentliga sektorn 

ramlagar, som ger den som arbetar med individer ett tolkningsutrymme (Lipsky, 1980/2010).  

En frontlinjebyråkrat har även en så kallad diskretion som den använder. Det innebär att personen 

i fråga använder sitt fria omdöme eller sitt fria avgörande, exempelvis det handlingsutrymme som 

en socialsekreterare har i sitt arbete (Runquist, 2012). Diskretion betyder även att en tjänsteman 

har makt att utifrån sitt handlingsutrymme att handla fritt för att hitta olika handlingsvägar för 

klienten. Det medför att handläggning och bedömningar som berör klienter måste individanpassas 

och får inte vara en rutin eller en standard för alla handläggningsärenden. När en individ söker 

hjälp hos socialtjänsten så går de igenom en process för att få en byråkratisk och institutionell 

identitet, för att de sedan skall formas fram till ”klienter”. Den här processen börjar ofta med att en 

socialsekreterare gör en bedömning eller utredning efter att den har mött en klient. Det är de 

institutionella normerna och förståelseramarna som bedömer individens situation och behov 

(Runquist, 2012). Den här teorin ska hjälpa oss att förstå hur socialsekreterare använder sitt 

handlingsutrymme och handlingsfrihet i sitt arbete med klienten. Det sker dock utifrån de ramar 

och regler som återfinns i Socialtjänstlagen och Lagen om vård av missbruk. 

 



14 
 

3.2.2 Maktperspektivet 

Makt är generellt ett koncept som är förstått, men det finns ändå inte en tydlig definition av 

betydelsen. En teori om makt är att det är något som förekommer mellan två eller flera personer 

(Bundy-Fazioli, Bubar & Quijano, 2013). Makt handlar om vem eller vilka som har makt över 

någon annan. Makt kan förknippas med statliga strukturer, institutioner, roller, relationer, klass 

eller kunskap. Den finns i samhället, mellan och i individerna. De individer som utövar makt inom 

en organisation ses som mer värdefulla och gör att möjligheterna till utveckling blir större. De 

ultimata källorna till organisatorisk makt är arbetsdelningen och positionen individen har i 

organisationen. Makt är något individen har i förhållande till andra, det är inget avskilt fenomen. 

Det finns ett ömsesidigt förhållande mellan makt och kunskap där den ena parten är beroende av 

den andra (Albinsson  & Arnesson, 2000). 

Foucault tolkning av makt är att den är multidimensionell eftersom att den inriktar sig från alla 

håll, uppifrån och ner. Det vill säga att makten riktar sig både mot den som dominerar och mot den 

som domineras. Ytterligare en utmärkelse är att makt inte försedd för vissa personer eller att den 

har en struktur, utan makt är finns överallt och skapas ständigt i samband med varje förhållande 

(Albinsson & Arnesson, 2000). 

Det finns olika former av makt såsom disciplinär och suverän makt. Disciplinerad makt innebär att 

individen ses som ett objekt. Människor kan tämjas genom att övervaka, avskilja och använda sig 

av sanktioner (Albinsson & Arnesson, 2000). Disciplinär makt handlar även om att det finns en 

verkningsfull uppsättning av verktyg som hierarkisk övervakning, normaliserade granskningar och 

bedömningar samt uppdelning. Dessa drabbar de inblandade personerna genom att det finns regler 

och rutiner med mera (Billquist & Skråner, 2009). Ytterligare en makt är den suveräna makten 

som kan inordnas till staten och lagstiftningen (LVM) som sätter ramarna för både klientens och 

kontaktpersonens handlingsutrymme (Billquist & Skråner, 2009).  

Maktperspektivet kommer vi att använda som ytterligare en utgångspunkt för att se hur 

socialsekreterare använder sin makt mot sina klienter. Då makt förekommer i alla relationer är det 

viktigt för en socialsekreterare att försöka visa hänsyn för den enskilde individen. 
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3.2.3 Stigmatisering 

Kategorisering kan vara ett sätt att förklara eller se på hierarkier som sker i samhället. Det är något 

som finns i varje samhälle, då människor ses utifrån deras egenskaper som gör att dem blir 

nedvärderade. Den här egenskapen som människan har ska avvika på ett sätt som inte är önskat i 

samhället och de normer som finns. Det är de “normala” människorna som sätter normerna för hur 

en individ ska vara och  hur de ska bete sig i samhället. Det är något som sker rutinmässigt och 

utan någon större eftertanke. För att samspelet mellan dessa individer inte ska störas förväntas 

individer att bete sig på ett sätt som samhället kräver. En avvikande individs beteende blir ett sätt 

för de ”normala” att hitta en lösning på varför de beter sig eller är på ett visst sätt. Personer som 

avviker på det här sättet ser dock sig själva som normala. Det uppstår en brist på den egna 

överenskommelsen som en individ har mellan den egena uppfattning om hur den ser på sig själv 

och hur andra personer uppfattar henne eller honom. När  den personen inser att andra personer i 

sin omgivning har en annan bild på den avvikande personen jämfört med den egna vilket resulterar 

till att han är annorlunda jämfört med de andra. När en sådan skillnad görs mellan individer 

uppstår det något som kallas för stigma (Goffman 1963/2011).  

Eftersom socialsekreterare arbetar med olika typer av individer som har olika problem kan det 

vara ett sätt att använda sig av begreppet stigmatisering just för att förstå om de delar upp klienter i 

grupper eller liknande. 

 

4. Metodisk tillvägagångssätt 

I det här avsnittet kommer vi att beskriva vilken slags metod vi har valt att utgå från och vilka 

urval som har förekommit samt hur vi har gått till väga. 

 

4.1 Vetenskapsteoretiska ansatser 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten som vi kommer att utgå från i vårt arbete är det 

hermeneutiska perspektivet eftersom vi vill försöka tolka och förstå hur socialsekreteraren tänker 

och agerar i sitt arbete kring tvångsvård och tillämpningen av LVM. 
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Hermeneutik kommer från det grekiska ordet hermeneuein och betyder tolka eller förkunna. Inom 

ontologin används hermeneutik som en slags metod som hjälper oss att förstå eller tolka ett 

problem, exempelvis vad ett resultat är och vad det innebär (Allwood, 2004). Det finns två 

grundfrågor i hermeneutiken som undersöks. Det första är vad är förståelse? Den andra är vilken 

metod bör jag använda mig av för att uppnå förståelse?  Begreppet förförståelse är relevant för att 

närmare kunna förstå innebörden av de här två grundfrågorna. När det gäller människan så har 

den fördomar, förväntningar och föreställningar som karakteriserar hur den ser agerar och ser på 

omvärlden, det här sker i regel omedvetet. Hermeneutikens intention är att vi hela tiden använder 

våra egna fördomar för att förstå omvärlden som vi är en del av (Birkler, 2008).  I en subjekt-

subjektrelation är målet att ett subjekt skall ha en förståelse för ett annat subjekts livsvärld. Den 

här metoden kallas för tolkningsprocessen.  Livsvärldar innebär hur individen upplever sin 

omvärld,  både den materiella och den sociala, så som roller, normer och personliga relationer 

som finns. Det gäller även vad de upplever av sina egna identiteter, behov, känslor och avsikter.  

För att kunna förstå andra individers livsvärldar kan det endast ske genom de tolkningar av de 

uttryck som exempelvis deras handlingar och uttalanden.  Ett viktigt verktyg för att kunna uppnå 

överenskommelse och förståelse mellan två individers livsvärldar är språket. Tolkningsprocessen 

hindras om det inte finns ett språk som är gemensamt eller om orden som används förstås olika 

mellan parterna  (Andersen, 1994). 

4.2 Val av metod 

Vi har valt att utföra en kvalitativ studie genom att intervjua åtta socialsekreterare i Småland. Vi 

tror att det är mest fördelaktig att intervjua eftersom metoden kommer att ge oss en mer öppen 

och djupgående information om ämnet. Det gör att intervjupersonerna kan tala fritt under 

intervjuns gång. Det ger oss även en  möjlighet att tolka det material som vi har samlat in för att 

sedan analysera vår empiri.  

 

Som utgångspunkt har vi valt att utgå från det hermeneutiska perspektivet som ska hjälpa oss att 

tolka och förstå hur socialsekreterarna ser på tvångsvård. Innan en forskare bestämmer sig för att 

välja metod måste syftet för det studie eller undersökning vara avgörande. Om forskaren är ute 

efter att förstå människors sätt att tänka eller reagera, eller om forskaren vill ta reda på olika 

handlingsmönster så kan en kvalitativ studie vara passande som metod (Trost, 2010). Kvalitativa 
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studier grundar sig på i sitt forskningstillvägagångssätt på ord istället för datainsamlings 

material, främst intervjuer, därför har vi valt att utgå från den här metoden. 

 

Vi har valt att inte använda oss av en kvantitativ metod eftersom den syftar sig på en matematisk 

grund och ger information om hur många personer som uppfattar något (Edling & Hedström , 

2003). Att använda sig av kvantitativ metod i form av enkätundersökningar i vår studie anser vi 

inte vara passande eftersom att vi söker efter mer detaljerad information om individuella 

upplevelser, vilket vi inte skulle få av frågor som ställs i enkäter.  

 

Det som står i fokus är att få reda på information kring den intervjuade personen, upplevelsen, 

beskrivningen och sammanhang kring det studerade området (Bryman, 2011). Det som är 

utmärkande för kvalitativa intervjuer är att man bland annat ställer frågor som är enkla och raka, 

och av dessa får forskaren mer innehållsrika svar. Efter att ha fullgjort intervjuerna har forskaren 

sedan mycket rikt material som man sedan kan hitta många intressanta åsikter, skeenden och 

mönster med mera (Trost, 2010).  

 

Vi har utgått från en semistrukturerad intervju som innebär att det finns en intervjuguide som 

innehåller flera frågor som fyller ut flera teman.  Intervjuaren kan på så sätt gå in på djupet med 

hjälp av de frågor som finns i intervjuguiden, som informanterna besvarar tills den känner att det 

är måttligt (Eliasson, 2010). En annan viktig aspekt med genomförandet av studien är att det är vi 

som väljer ut vilka delar av intervjuerna vi finner relevanta för vårt forskningsresultat. Olika 

personer tolkar olika företeelser vilket gör att intervjumetoden som vi har använt är av ett 

subjektivt slag (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

En förförståelse som vi har är att vår intervjumetod kan påverka vårt sätt att analysera. Vi har 

valt att dela upp intervjuguiden i form av olika teman utifrån studiens frågeställningar. De olika 

teman som vi har tagit upp är, bakgrundsinformation, handlingsutrymme, makt, dilemmat mellan 

tvångslagstiftningen och bestämmelsen i Socialtjänstlagen som rör individens självbestämmande 

rätt och integritet samt hur dilemmat kan åtgärdas. Den fullständiga intervjuguiden hänvisar vi 

som bilaga. Det är en viktig aspekt att genom hela uppsatsarbetets gång reflektera etiskt och att 



18 
 

ha en kritisk inställning till den forskning som finns samt vår egen uppfattning till den 

information som vi får av våra informanter. 

4.3 Urval 

I samband med val av intervjupersoner så är viktiga utgångspunkter att tänka på vilka som ska 

väljas ut och hur många eftersom att antal intervjupersoner ska vara rimliga att bearbeta inom 

den tidsramen som finns då det är en tidskrävande process. Informationen som vi får från våra 

intervjupersoner ska vara i en sådan kvalitet att det går att använda som grund för att sedan 

kunna analysera och tolka det som sägs för att besvara våra intervjufrågor (Dalen, 2008). Vi har 

därför valt att intervjua åtta socialsekreterare i Småland som arbetar inom socialtjänsten, 

missbruksavdelningen eftersom vi endast är intresserade av att få ta del av deras svar på våra 

forskningsfrågor (Bryman, 2011). Valet till att det just blev socialsekreterare är för att de arbetar 

nära området tvångsvård och på så vis anser vi att de är lämpligast att ställa upp som våra 

informanter och besvara våra forskningsfrågor. Anledningen till att vi just har valt 

socialsekreterare och inte behandlare är för att dem arbetar med myndighetsutövning jämfört 

med behandlare. De är även närmare ett fronlinjebyråkratiskt perspektiv eftersom att de får fatta 

beslut om insatser.  

 

Vi har använt oss av både målstyrda urval och snöbollsurval. Målstyrda urval innebär att man 

väljer ut enheter, det vill säga individer, organisationer, dokument, avdelningar med mera vars 

svar kan bli relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Snöbollsurval innebär att den 

intervjuade personen kan hjälpa oss att vidare hitta en annan lämplig informant som kan ge oss 

ytterliggare information och synpunkter (Ahrne & Svensson, 2011). Det här urvalet tillämpades 

på så vis att efter vi hade intervjuat en socialsekreterare frågade vi vidare om den kände någon 

kollega som kunde tänka sig ställa upp som informant för att hjälpa oss besvara på våra frågor. 

På det viset hjälpte det oss att hitta nya intervjupersoner.  

 

Konsekvensen med snöbollsurval är att forskaren lämnar över beslutet åt varje 

undersökningsperson att själva bestämma vem de vill fråga för att ställa upp på en intervju. Det 

kan innebära att forskaren samlar in data som speglar ett visst perspektiv på ett problem och 
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kanske inte får de svar från de personer som inte ingår i det nätverket. Som forskare kan man be 

informanterna att få kontakt med någon person som dem inte har nära relation till (May, 2001). 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

Vi har intervjuat åtta socialsekreterare som arbetar som handläggare inom socialtjänsten. 

Samtliga har myndighetsutövning i sin tjänst. De krav som vi hade på socialsekreterarna var att 

de skulle arbeta specifikt inom missbruk. Det här skedde via direktkontakt med ett socialkontor 

och vi fick kontaktinformation via telefon och e-post. Vi frågade om det fanns några 

socialsekreterare som kunde tänka sig ställa upp på en intervju. I det sammanhanget uppstod det 

en hel del komplikationer då det var svårare än vi trodde att få tag i informanter som var villiga 

att ställa upp. Syftet var att hitta alla våra informanter på en och samma ort då vi hade fått 

information om att det finns tillräckligt många socialsekreterare som arbetar inom området. Det 

blev inte som vi hade tänkt oss eftersom det var få socialsekreterare som ville ställa upp på grund 

av tidsbrist, vilket fick oss att vigda våra sökområden efter intervjupersoner på andra orter i 

Småland som låg oss närmast. Efter flera försök fick vi slutligen tag på alla socialsekreterare som 

var lämpliga för studiens område.  

 

Vi spelade in intervjuerna och sedan påbörjades transkriberingsprocessen. Vi delade upp 

transkriberingarna då vi gjorde fyra stycken vardera. När det gäller fördelningen och 

skrivprocessen så har den största delen av arbetet skett gemensamt. Anledningen till att vi valde 

att arbeta igenom de olika delarna gemensamt var för att vi ville ha ett sammanhängande språk i 

texten.  En risk som kan uppstå när man delar upp skrivandet är att texten inte blir 

sammanhängande eftersom då två personer kan språkmässigt skriva på olika sätt. Visserligen kan 

språket i texten korrigeras men vi ansåg att det var för tidskrävande.  En annan anledning till ett 

gemensamt skrivande är att vi kan dela med oss av våra tankar och idéer som kan hjälpa oss att 

få en text som har en röd tråd genom hela arbetet. 
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4.5 Validitet 

Begreppet validitet handlar om att en bedömning görs av de slutsatser som framställts från en 

undersökning hänger samman eller inte. I grunden handlar det om ett mått för ett begrepp 

faktiskt reflekterar det som begreppet tycks föreställa (Bryman 2011). I en kvalitativ 

undersökning där intervjuer används är det bra att vara medveten om hur trovärdig 

undersökningspersonerna är mot forskaren. Den används även som en strategi för att öka 

trovärdigheten om en studie.  Vi är även medvetna om att under arbetets gång ha i åtanke att det 

är endast deras åsikter och upplevelser som vi har fått ta del av och att det inte gäller alla 

socialsekreterare som arbetar inom missbruk. Under en intervju kan det lätt bli missförstånd och 

för att minska denna risk har vi frågar över saker vi undrar eller inte har förstått. På så vis kan 

trovärdigheten öka, eftersom vi bekräftar att det är informanternas verklighet som vi speglar och 

inte vår egen. Genom att göra på det här sättet kan det minska risken för missförstånd och få ett 

material som är så korrekt som möjligt 

Stúkat (2011) redogör att forskaren ska ha i förberedskap att det finns risk att informanterna ger 

svar som inte är sanna. Orsaken kan vara att de är rädda att visa sina brister exempelvis om vi 

ställer frågor som har med samarbete att göra inom och utanför en organisation. Vi kan vara 

beredda på att intervjupersonerna inte ger den sanna bilden av hur det egentligen är eftersom de 

är inte vill ge en negativ bild av organisationen. Ett sätt att undvika sådana brister är skapa en 

trygg miljö.  När vi utförde våra intervjuer så tog vi hänsyn till att det är viktigt att skapa en 

trygg och behagelig miljö mellan oss och våra informanter. Det vi gjorde var att inför varje 

intervju presenterade vilka vi är och varför vi har valt att göra vår studie. Det gör att 

informanterna kan slappna av och känna sig mer trygga.  

4.6 Reabilitet 

Reabilitet betyder hur tillförlitligt någonting är. Det är ett vanligt begrepp som används i studier 

inom kvantitativ forskning då forskare tar reda på hur tillförlitligt en studie är och för att övriga 

personer ska kunna ha ett förtroende om studien som görs. Ytterliggare innebär det att resultatet 

från en undersökning ska bli samma om det genomförs om igen, eller om de påverkas av 

slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar (Bryman 2011).  Det kan förekomma många brister 

i en undersökning där reliabilitet används exempelvis feltolkningar av frågor och svar hos 



21 
 

undersökningsgruppen och bedömaren. Andra faktorer som kan uppstå är yttre störningar, 

felskrivningar, felräkningar eller gissningseffekter när svaren skall behandlas och tolkas (Stukát, 

2011). Eftersom att vi utför en kvalitativ studie med intervjuer som utgångspunkt är reabilitet 

inte relevant då tillförlitligheten inte nödvändigtvis kan öka. Det här på grund av att intervjuer 

handlar om bland annat individuella åsikter och uppfattningar. Dock kan det kan öppna upp för 

hur en forskare har gått till väga. Det kan öka tillförlitligheten om det är så att andra forskare vill 

forska om samma ämne och på såsätt kan de använda sig av samma metod eller 

tillvägagagångssätt. En annan viktig synpunkt kan vara att vi som forskare disskuterar med 

varandra om det material som vi har samlat in eftersom vi båda kan tolka saker olika. Det gjorde 

vi genom att prata samman och förklara för varandra hur vi har uppfattat vårt insamlade material. 

På det här sättet kunde vi komma fram till en gemensam uppfattning kring det insamalde 

materialet för att sedan kunna analysera vårt resultat så att det skulle bli så korrekt som möjligt. 

 

5. Etiska överväganden 

Det finns etiska principer som berör de personer som är en del av en forskning. Dessa frågor 

handlar om frivillighet, integritet, anonymitet och konfidentialitet.  

5.1 Informationskravet 

En forskares plikt är att informera undersökningsgruppen syftet med studien som ska genomföras 

och vilka förutsättningar som gäller för de som deltagare. Deltagarna ska även få information om 

att det är frivilligt att delta och att de har möjlighet att när som helst får avbryta sin medverkan. 

Ytterligare en viktig aspekt är att upplysa informanten om att syftet med datainsamlingen 

kommer endast att användas i forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). Innan vi inledde intervjun 

talade vi om för våra informanter vad syftet med vår studie är  och vilka förutsättningar de har 

som intervjupersoner. Vi berättade att de fick avbryta intervjun när som helst. En annan sak vi 

talade om var att intervjun kommer att spelas in för att det  ska vara lättare för oss att 

sammanställa materialet för att göra en analys, dock poängterade vi att materialet inte kommer 

att vara tillgänglig för någon utomstående och att intervjupersonerna kommer att hållas anonymt. 

En viktig punkt som vi tydliggjorde var att den information som vi skulle få av våra informanter 
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är inte enbart begränsad mellan oss som utför studien, vilket kan vara en konsekvens då kan 

finnas risk att exempelvis vår handledare vill granska vår datainsamling av någon anledning. Det 

kan ske genom att handledare vill läsa igenom våra transkriberingar. 

5.2 Samtyckeskravet 

Forskarens uppgift är att hämta information om samtycke från de personer som ska delta i 

undersökningen. Ett krav är att undersökningspersonerna får bestämma hur mycket den vill vara 

medverkande och på vilka villkor det ska ske. Om en deltagare väljer att avstå från att delta i 

studien får forskaren använda den information som samlats in. Om personen väljer att helt avstå 

från studien så gäller det för forskaren att även stryka bort den insamlade materialet. När det 

gäller beslutet angående om personen vill delta eller avbryta sin medverkan får den inte utsättas 

för påtryckning eller påverkan (Vetenskapsrådet, 2002).Våra informanter blev informerade om 

att de när som helst under intervjuns gång får  lov att avbryta sin medverkan och att det var något 

som vi respekterade. Vi poängterade även att det inte är tvunget att svara på alla frågor som ställs 

utan, de får välja vad dem vill svara på. En konsekvens som hade kunnat uppstå om någon av 

våra informanter hade avbrutit sin medverkan eller hade valt att inte svara på en del frågor hade 

kunnat leda till att när vi sedan sammanställer vårt material att det inte går att jämföra alla delar, 

då materialet har gått förlorat. 

5.3 Konfidentialitetskravet 

De uppgifter som forskaren har samlat in ska bevaras med största konfidienalitet och att inte 

obehöriga kan ta del av informationen. Forskaren har även tystnadsplikt för känsliga uppgifter 

som berör enskilda personer som går att identifiera. För att de personer som deltar i 

undersökningen inte ska kunna identifieras av obehöriga utifrån måste alla uppgifter antecknas, 

lagras och avrapporteras (Vetenskapsrådet, 2002). Våra intervjupersoner blev informerade om att 

de kommer avidentifieras och hållas anonyma så ingen får reda på vem som har sagt vad. Därför 

valde vi att uppkalla våra informanter i vår analys och resultat som intervjuperson A, B och C 

osv. Om vi inte hade avidentifierat våra intervjupersoner hade de kunnat råka illa ut exempelvis 

för att de sagt något om sin arbetsplats som de inte hade velat att någon skulle få ta del av. 



23 
 

5.4 Nyttjandekravet 

I början av forskningsprocessen ska forskaren ta hänsyn till de risker som kan uppstå och kan 

innebära att forskningsresultatet kan användas på fel sätt. Det materialet som forskaren har 

samlat in får enbart användas i det syfte som har med forskningen att göra. Den insamlade 

materialet får ges ut till andra forskare om de berörda samtycker till det. Den insamlade 

forskningsresultatet får dock inte användas av exempelvis sociala myndigheter om inte 

personerna som det angår inte samtycker till det (Vetenskapsrådet, 2002). Vi berättade för våra 

informanter hur vi skulle hantera den informantion som vi får av de genom att enbart använda 

det till studiens syfte. Om det skulle vara så att någonutomstående vill ta del av den 

informationen som vi har fått reda på så skall informanterna få reda  på det och ge sitt samtycke. 

Om uppgifter kommer ut som den enskilde inte har samtyckit till kan den råka illa ut, samt att 

individens integritet kränks då forskaren inte tagit hänsyn till det beslut som fattats. 

 

6. Resultat och Analys 

I det här avsnittet kommer vi att analysera våra resultat från våra intervjupersoner utifrån 

relevanta teorier och tidigare forskning som ska besvara på våra frågeställningar. Vi kommer 

kort att sammanfatta socialsekreterarnas syn på våra frågor och relevanta citat av det som 

framkommit. Vi kommer att dela upp analysen i olika teman för att skapa en struktur. För att 

underlätta för läsaren kommer vi kort att presentera de personer vi valt att intervjua. Vi kommer i 

texten att benämna våra informanter som A respektive B och så vidare. 

 

Hermeneutik är ett slags verktyg som hjälper oss att förstå eller tolka ett problem, exempelvis 

vad ett resultat är och vad det innebär (Allwood, 2004). Vi kommer att använda den metoden för 

att tolka intervjupersonernas svar på våra frågor samt vad det innebär för våra forskningsresultat. 

Då det här tolkningsperspektivet innebär att förstå eller tolka ett subjekts livsvärld kommer vi att 

använda det som utgångspunkt när vi ska förstå hur socialsekreterarna arbetar med tvångsvård ( 

Andersen, 1994). 
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6.1 Intervjupersoner 

A: Kvinna, 50 år, utbildad socionom, arbetat inom psykiatrin som läkarsekreterare, 

familjebehandlingshem, tonårshem, ekonomiskt bistånd. Nuvarande arbete socialsekreterare 

inom missbruksvården i 13 år. 

 

B: Man, 52 år, utbildad sjuksköterska och socionom. Arbetat inom psykiatrin och socialtjänsten. 

Nuvarande arbete, socialsekreterare inom missbruksvården i drygt 10 år. 

 

C: Kvinna, 44 år, utbildad socionom, läst enstaka kurser inom kriminlogi och juridik. Arbetat 

inom högskola. Nuvarande arbete, socialsekreterare inom missbruksvården i 4 år. 

 

D: Kvinna, 61 år, utbildad socionom. Arbetat som kurator och inom alla avdelningar i IFO, 25 

års erfarenhet.  Nuvarande arbete, enhetschef inom missbruksvården i 3 år. 

 

E: Kvinna, 28 år, utbildad socionom, började läsa till journalist. Arbetat som volontär och 

handikappsomsorgen, ekonomiskt bistånd, människor med psykiska besvär. Nuvarande arbete, 

socialsekreterare inom missbruksvården i 6 månader. 

 

F: Kvinna, 32 år, gått en IKM utbildning, läst enstaka kurser inom juridik för att komplettera en 

socialsekreterartjänst. Arbetat i 4 år inom missbruksvården, Nuvarande arbete, gruppledare inom 

missbruksvården sedan 1 år. 

 

G: Man, 34 år, KI utbildning. Arbetat tidigare inom ekonomisk bistånd i 5 år och 

behandlingshem. Nuvarande arbete, socialsekreterare inom missbruksvården i 3 år. 

 

H: Kvinna, 48 år utbildad socionom, arbetat tidigare funktionsnedsättning och dubbeldiagnos 

och konsult. Nuvarande arbete, socialsekreterare inom missbruksvården inom socialtjänsten i 10 

år.    

 



25 
 

Vårt syfte med studien är att förstå hur socialsekreterarna hanterar dilemmat som kan uppstå 

mellan klientens självbestämmande rätt och integritet och tillämpningen av LVM. Studien utgår 

från åtta socialsekreteres egna uppfattningar och erfarenheter kring tvångsvård. 

6.2 Tvångsvårdens dilemma  

Om vi nu analyserar våra resultat till vad tidigare forskning och teorin finns det disskusioner om 

att tillämpningen av tvångsvård orsakar ett stort problem eftersom att den kan användas i en 

omfattning som kränker individen samtidigt finns det risker om den användas för lite och mista 

sitt liv (Billquist & Skråner, 2009). Socialsekreterare menar att de ska försöka förhålla sig till 

bestämmelsen om individens självbestämmande och integritet så mycket som det  bara går dock 

inom de lagar som finns. En annan förklaring menar de att ett sätt att förhålla sig till det 

dilemmat som kan ske vid ett tvångsomhändertagande är att förklara vad lagen säger för den 

enskilde klienten. Det ska vara tydligt för brukaren så att denne förstår vad som sker 

 

Missbrukare klassas i vissa fall inte vara kapabla att ta rätt beslut och tar inte ansvar för sina 

handlingar (Ekendahl, 2001). Det finns även enade åsikter bland våra intervjupersoner att 

tvångsvård är en drastisk åtgärd från samhället som gör att individen blir kränkt. Dock menar de 

att det även är en åtgärd som samhället bör ta till då individen riskerar livet på grund av sitt 

missbruk. Socialsekreterarna anger att hjälpen som ges är till för att hjälpa individen då den inte 

är kapabel att själv inse att den är i behov av vård eller att den har ett missbruksproblematik. Ofta 

är det familjen eller nära anhöriga som anmäler till Socialtjänsten eftersom de är rädda att 

någonting ska hända den personen som de håller kärt. Det händer även att en missbrukare 

kommer självmant och vill ha hjälp för sitt missbruk. Socialsekreterarna berättade att tvångsvård 

är en insats som tas till för missbrukarna då socialtjänstlagen individens behov inte har kunnat 

tillgodoses via Socialtjänstlagen. Socialsekreterarna menar att det blir som en sista utväg 

eftersom ingenting annat har fungerat och då tar man till tvångsvård i hopp om att en klient ska 

kunna gå ut sitt missbruk och kunna leva ett stabilt liv utan alkohol eller narkotika. 

 

A: Det är ju dubbelt som sagt, det är inte roligt att behöva ta till den lagen men ibland är det ju 

verkligen nödvändigt.  
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En annan åsikt som en del socialsekreterarna delade gemensamt var att självbestämmanderätten 

faller när klienten inte förstår vad som händer på grund av exempelvis en sjukdom, att hon eller 

han inte kan föra sin egen talan eller förstår inte varför ett tvångsomhändertagande är aktuell. 

Även om en missbrukare inte kan bryta sitt missbruk så behöver det inte innebära att den inte 

bestämma om hon eller han behöver få vård.  

 

De individer som får LVM-vård är en liten grupp i jämförelse med de individer som frivilligt 

väljer behandling för sitt missbruk (Billquist & Skråner, 2009).  Gemensamt för 

socialsekreterarna var att det är en ytterst liten del som tvingas till vård, och att de klienter som 

kommer till socialtjänsten och söker hjälp gör det på frivillig basis. En annan synpunkt kunde 

vara att det är någon anhörig till den som missbrukar söker hjälp och vill att den personen som 

ska få ordning på sitt liv. Enligt socialsekreterarna tar oftast klienterna ett beslut om ett 

tvångsomhändertagande på ett bra sätt, men att de får ha i åtanke att kommunicera det som 

kommer att hända med klienten så fort läget är stabilt. Ibland menar de att det händer att klienten 

kommer och söker hjälp där den söker efter vård för sitt missbruk men kan inte själv ta initiativet 

och då måste socialsekreteraren som myndighetsperson ta an den rollen för att hjälpa den 

enskilde på bästa möjliga sätt.  

 

F: Grundprincipen är ju vill klienten själv ta emot vård så försöker man med det då är det som 

gäller men samtidigt har jag varit med och testat och klienten vill men har inte förmågan. 

 

En delad åsikt som uppkom bland våra informanter är att de strävar efter att individens integritet 

och självbestämmande rätt inte ska inskränkas. Här blir det ett dilemma så fort ett beslut har tagit 

att en klient ska tvångsomhändertas med stöd av LVM. Individens självbestämmande rätt faller 

automatiskt när ett sådant beslut tas. De menar att dem ibland inte alltid har något val att ta till 

tvångsvård då en klient är så djupt i sitt missbruk att den håller på att förlora sitt liv. 

  

D: Vi har en kille som fått ett LVM för några år sedan, jag träffade honom idag och han kan 

fortfarande inte glömma det. Jag skiter i det för vi räddade honom då, men han ser inte det på det 

sättet. Det finns ingen självbestämmande där, det är vi som bestämmer. 
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Socialsekreterarna poängterade att även om klienten inte accepterar ett tvångsomhändertagande 

så bortser de från klientens åsikt. Det på grund av att de anser att det görs för klientens bästa. Det 

kan även urskiljas en osäkerhet bland socialsekreterarna då de kan bli osäkra kring 

tvångsvårdsomhändertagandet verkligen är för klientens bästa. Det som finns i tankarna hos 

vissa socialsekreterare är om beslutet som har fattats verkligen har varit det rätta eller inte.  Kan 

det ha funnits en annan utväg eller om det går det att lösa problematiken på en frivillig väg. 

Något som socialsekreterarna städnigt kunde tänka på är om klienten far illa när de hamnar på en 

institution och vad som händer med klienten. Sedan finns det en annan sida av denna konflikt då 

en socialsekreterare inte kan tillåta en människa som riskerar att dö.  

 

En betydelsefull synpunkt från våra informanter är att tillämpningen av LVM kan se olika ut 

bland olika socialsekreterarna beroende på vilken ställning de har till tvångsvård. Om synen på 

tvångsvård anses vara positiv menar de att tillämpningen av LVM lagstiftningen kommer att ske 

i större utsträckning än om den är negativ, då de strävar efter mer frivilliga lösningar för den 

enskilde klienten. Socialsekreterarna förklarar att anledningen till att en del socialsekreterare 

använder sig av LVM oftare är på grund av att de ser det som den enda positiva insatsen för en 

klient att gå ur sitt missbruk, medan andra socialsekreterare försöker att använda tvång så lite 

som möjligt. De anser att inlåsning inte är till en fördel för att klienten skall gå ifrån sitt 

missbruk. En annan sak som de tar upp är att frivillighet kan leda till klienten en större chans till 

motivation och förändring. De påpekar att självbestämmanderätten försvinner under de sex 

månader en klient sitter inlåst på en institution. En klient har makt över sitt eget liv fram tills ett 

LVM beslut ska tas och det sker på grund av att frivillig vård inte tidigare har fungerat. 

G: Det är individens självbestämmande som gäller tills det inte går längre. Klientens integritet är 

väldigt viktigt, så när man tar tvångslagstiftningen gör man det när det inte finns något annat. Det 

står rätt tydligt i lagstiftningen, men hur man förhåller sig till det är olika.  

Eftersom det inte går att förhålla sig till individens självbestämmande rätt när en individ hamnar 

på en institution hem menar socialsekreterarna att de får försöka involvera klienten att få delta så 

mycket som möjligt i hur vården ska läggas upp.  Socialsekreteraren ska även försöka lösa 

klientens problem utifrån han eller hennes önskemål. Tvånget ska tas till så lite som möjligt 
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eftersom det är ett stort ingrepp i individens liv då individen förlorar all rätt att bestämma över 

sitt eget liv. 

6.3 Socialsekreterarens handlingsutrymme 

Michael Lipsky (1980/2010) nämner att en gräsrotsbyråkrat som i arbetet ska ta hänsyn till både 

de regler och riktlinjer som finns i verksamheten eller organisationen samt ta hänsyn till 

individen.  Trots att frontlinjebyråkrater arbetar efter riktlinjer som är bestämda högre upp från 

organisationen, så innehar de ett stort handlingsutrymme. Både positionen och den makt som 

frontlinjebyråkraten har i organisationen kräver att den har ett handlingsutrymme.  

Socialsekreterare är ett exempel på en gästbyråkrat som är en del av en organisation, alltså 

socialtjänsten.  Arbetet sker direkt med klienten samtidigt som den har en rad lagstiftningar att 

förhålla sig exempelvis socialtjänstlagen och Lagen om vård av missbrukare i sitt arbete kring 

tvångsvård. 

En frontlinjebyråkrat har en så kallad diskretion som den använder, vilket innebär att personen i 

fråga använder sitt fria omdöme eller sitt fria avgörande exempelvis det handlingsutrymme som 

en socialsekreterare har i sitt arbete. Utifrån det handlingsutrymme som socialsekreteraren får 

har de regler och riktlinjer som de ska anpassa sig efter i deras arbete gentemot klienten 

(Runquist, 2012). Samtliga socialsekreterare berättade att arbetet med klienten var stort och fritt 

där de kunde styra upp arbetet lite som de själva ville samt att de kunde skapa egna lösningar för 

den enskilde klienten. Det som poängterades från socialsekreterarna var att trots att de har ett fritt 

handlingsutrymme så ska det ske genom de lagrum som finns inom organisationen exempelvis 

Socialtjänstlagen och LVM. 

A: Jag tycker att vi har rätt så mycket handlingsutrymme, vi måste ju hålla oss inom lagen 

och riktlinjer, men jag tycker att vi får göra rätt så mycket, så som att tänka runt och tänka 

fritt, hitta egen egna lösningar.  

Socialsekreteraren berättade att det finns en delegationslista där det står klart och tydligt om vad 

de får fatta beslut om dock utifrån den position de har inom socialtjänsten. Det handlar mest om 

mindre beslut och stödinsatser exempelvis öppenvård. Handlar det om högre insatser exempelvis 

om en klient ska få ett tvångsomhändertagande enligt LVM är det socialnämnden som fattar de 
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besluten. Dock poängterar de att socialnämnden ofta går efter socialsekreterarnas bedömningar 

om en klient ska få LVM eller inte, eftersom det är de som gör utredningarna och har den 

kontakten med sina klienter jämfört med socialnämnden. 

B: Ja, jag har ett ganska så fritt handlingsutrymme utifrån den delegationslista som vi har, 

det beror lite på vart man befinner sig i organisationen. Man får ju fatta vissa beslut och 

stödinsatser medan andra bistånd måste fattas av socialnämnden. Handlingsutrymmet i 

arbetet med klienterna är stort och fritt men vi håller ju ändå oss till lagar och riktlinjer i 

jobbet, etiska riktlinjer, arbetsmiljöregler och som vi var inne på innan socialtjänstlagen.  

Dock var åsikten även det motsatta när det gäller handlingsfriheten var betydligt mer begränsad 

när det gäller bedömningar med stöd av LVM. Här var det ofrånkomligt att göra annat än vad 

lagen anger oavsett om socialsekreteraren har en annan uppfattning om ett LVM ska tas eller 

inte. 

F: Men just när det gäller LVM där får man verkligen läsa vad som står i lagtexten, det är 

klart att det är en bedömning när man ska inleda en utredning eller ett LVM samtidigt är 

man styrd genom lagen det som står där måste man följa oavsett om man har en annan 

personlig åsikt, oavsett vad man tycker om LVM. 

 

Generellt menar socialsekreterarna att deras personliga åsikter om LVM kan hamna i kläm när de 

ska bedöma ett fall med stöd av LVM. De hamnar därför i en komplex situation mellan deras 

personliga preferenser och deras professionella yrkesroll. 

6.4 Makt och maktrelationer  

Det finns en tydlig makt som är närvarande i en relation mellan två eller flera personer 

exempelvis i mötet mellan socialsekreterare och klient (Bundy-Fazioli, Bubar & Quijano, 2013). 

Socialsekreterarnas uppfattning om makt är att den finns i mötet med klienten eftersom att det 

finns ett under och överläge mellan socialsekreterare som myndighetsutövare och klient som är i 

behov av en vårdinsats. Det är något som de ständigt försöker förhålla sig till för att ta hänsyn till 

klientens situation. Trots att klienten vet om att den är i ett underläge, vill socialsekreterarna av 



30 
 

respekt hitta en balans så att klienten känner sig på samma nivå. Det kan handla om smådetaljer i 

deras handlade exempelvis att använda samma språk som klienten.  

 

F: Det med makt är intressant, jag skulle exempelvis kunna utstråla min makt med mina 

kläder och verkligen markera med den vägen vilken position man har över klienten, eller 

att använda ett annat språk. 

 

Disciplinerad makt innebär att individen ses som ett objekt. Människor kan tämjas genom att 

övervaka, avskilja och använda sig av sanktioner (Albinsson & Arnesson, 2000).  En sådan 

disciplinerad makt kan urskiljas inom socialtjänsten där socialsekreterana har uppdrag att ”ordna 

upp” livet för de hjälpsökande med hjälp av insatser som erbjuds.  I särskilda fall när insatserna i 

socialtjänstlagen är uttömda så tas sanktioner till i form av tvångsvård där klienter låses in i sex 

månader. Motivet med tvångsvård är att klienten ska gå med på frivilligvård efter sin vistelse på 

institution.  

Makt handlar om vem eller vilka som har makt över någon annan. Makt kan förknippas ofta med 

statliga strukturer, institutioner, roller, relationer, klass eller kunskap. Det finns ett ömsesidigt 

förhållande mellan makt och kunskap där den ena parten är beroende av den andra (Albinsson & 

Arnesson, 2000). Det stämmer överrens med socialsekreterarnas bild av begreppet då de anser att 

det kan användas som ett verktyg i det avseendet att det kan vara ett stöd för klienten genom att 

den hjälper till att vägleda till rätt riktning. De socialsekreterare som anser att makten ligger i 

klientens händer, hävdar att det är deras rätt att bestämma över deras liv och hur de tillsammans 

med socialsekreteraren ska hitta en väg ut från klientens missbruk.  

 

E: Makt är att kunna följa med klienten i hans resa men ändå utan att styra den utan att den själv 

bestämmer var den vill gå och jag finns med på vägen men man har också makt att vara med och 

hjälpa till att få klienten att nå en förändring. 

Begreppet makt uppfattas av socialsekreterarna som någonting negativt.  En del hävdar att de 

inte utövar makt då de överlåter sina klienter att ha den makten att få ordning på sitt liv. 

Socialsekreterarna är medvetna om deras maktposition gentemot klienten när ett 
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tvångsomhändertagande ska göras och då blir makten synlig. Det vill säga att makten riktar sig 

både mot den som dominerar och mot den som domineras (Albinsson & Arnesson, 2000). 

F: Ja, inom socialtjänsten har man definitivt en maktposition som myndighetsutövare, det har 

man ju. Det är ett under och överläge i och med att det finns en tvångsvårdlagstiftning så är det 

ju. 

Socialsekreterarna berättar att hanteringen av makten kan variera. Det är någonting som de 

ständigt måste ha hänsyn till när de arbetar med klienten. De menar att makten kan både brukas 

på ett bra och dåligt sätt. Socialsekreterarna menar att de inte vill använda makt som något 

medel, men de anser att det finns socialsekreterare som kan använda makten fel. Om de 

upptäcker den makt dem har kan den missbrukas. Risker som kan uppstå när makt missbrukas är 

att socialsekreteraren inte lyssnar på den enskilde och vad den egentligen vill, att 

socialsekreteraren endast lyssnar på sina egna intentioner. På sådant sätt kan de förlora klienten 

eftersom det inte finns någon maktbalans mellan myndighetsutövare och brukare. Ett annat sätt 

att bruka sin makt är att de försöker att utöva den på ett lågmält sätt som gör att klienten upplever 

att den har val, istället för att ge ett ultimatum. 

C: Om vi inte kan lyckas hitta en lösning eller samarbeta inom detta så kan det bli så att vi måste 

öppna en LVM utredning. 

Det finns även praktiska strategier att dölja sin makt som myndighetsutövare och det kan enligt 

socialsekreterare göras genom att exempelvis vid mötet med klienten. Ett exempel är att istället 

för att sitta bakom skrivbordet kan dem sitta bredvid klienten. Anledningen till det är för att 

försöka skapa en ömsesidig relation till klienten så att han eller hon inte känner sig i ett 

underläge. Andra anser inte att de utövar någon makt även om de vet är medvetna om att den 

existerar som myndighetsutövare. De anser att makten ligger hos klienten om den vill förändra 

sitt liv och att det inte är något som socialsekreterarna kan tvinga dem till mot deras vilja. 

Runquist (2012) menar att mötet mellan socialsekreteraren och klienten inte är konfliktfritt på 

grund av flera anledningar och den främsta orsaken är positionen som de två parterna har. 

Socialsekreterarna delar snarliknande åsikter kring problematiken som kan ske i samband när det 

ska fattats en bedömning angående klienten, samt om de stödinsatser som kan beviljas som 

personen inte samtycker till. Det kan uppstå konflikter mellan dem eftersom de ibland inte delar 
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samma åsikt. Klienten är i en beroendeställning till socialsekreteraren då den har makten över de 

insatser som ges och därmed har klienten en mindre maktposition. 

 

C: Det blir en konflikt i början, men vi går inte med den konflikten utan vi försöker ju 

bara tala om att det är för deras bästa.  

 

Socialsekreterarna ansåg att klienten ofta uppfattar socialtjänstens agerande eller beslutsfattande 

som någonting negativt. Det sker om klienten inte är ense med den målsättning som finns i den 

organisationen, eller om en tjänsteman brister i förståelsen av klienten samt deras önskan och 

behov (Runquist, 2012). Socialsekreterarna menar att de inte alltid lyckas övertyga klienten med 

motivet bakom ett beslut gällande en vårdinsats, och klienten kan exempelvis känna sig orättvist 

behandlad och vänder det mot sig genom att de reagerar negativt mot det. 

 

C: De kan ju bli vansinniga såklart, kan ju skrika alla de fulaste orden du kan tänka dig.   

 

En socialsekreterare berättade om en klient som hade tvångsomhändertagits enligt LVM, då han 

ansåg att de agerade rätt eftersom om det hade varit frivilligt hade han inte gått med på att få 

vård för sitt missbruk. En stor konflikt var även att klienten fortsatte med sitt missbruk trots att 

den hade suttit i ett LVM hem i sex månader. Det är någonting som upprepas hos de andra 

socialsekreterarna att det är vanligt att klienterna faller tillbaka till sitt missbruk. Syftet med ett 

LVM är för att göra någotbra för den enskilde klienten men samtidigt kan det även ge fortsatta 

konsekvenser som är mindre bra.. 

 

C: Då var det bättre lösning LVM, det blev inte bra det heller ja iallafall han har gått tillbaka till 

missbruket. 

 

En del socialsekreterare gör det tydligt för klienten vad som kommer hända genom att de 

förklarar klientens rättigheter exempelvis som att överklaga ett beslut till förvaltningsrätten. De 

ser även till att de finns där för klienten genom att besöka dem på LVM hemmen. Något som 

socialsekreterarna lägger stort vikt på är att arbeta med klienten på nära distans. Det läggs även 
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mycket vikt på respekt för individen och som socialsekreterare att vara ödmjuk och lyssna till 

vad klienten vill. 

 

A: Det är en konst att kunna förklara för folk och hjälpa de att tänka om. Jag försöker förklara hur 

jag har tänkt och vad jag tror, sen har ju klienten alltid rätt att överklaga ett beslut som går emot 

hans vilja. 

 

Socialsekreterarna menar även att det kan bli en konflikt mellan de och klienten då klienten 

ständigt överklagar ett beslut för ett tvångsomhändertagande enligt LVM, eftersin det är en lång 

process då det går vidare till flera instanser såsom förvaltningsrätten, kammarrätten och med 

mera. En synpunkt från vissa socialsekreterare var att bara för att de är en myndighetsperson och 

tror dem gör det “rätta” så behöver det inte alltid vara så. Det handlar om att prova sig fram till 

de bästa lösningar som går att finna för den enskilde klienten.  

  

6.5 Stigmatisering av missbrukare 

Goffman (1963/2011) beskriver att individen förväntas att bete sig utifrån det mönster som finns 

i samhället, det vill säga det som anses vara ”normalt”. Om individen avviker från det som anses 

vara normalt så stör det samspelet dem emellan. Missbruk innebär enligt socialsekreterarna att en 

person får leva i en ständig ensamhet och skamlighet för deras missbruk.  Därför blir 

konsekvenserna ytterligare ett utanförskap då inte känner sig som alla andra personer som finns i 

det samhället de lever i eftersom att deras missbruk orsaker att de hamnar utanför normen.  

E: Jag tycker att det är ett jättesocialt problem. Jag tänker att missbruk handlar mycket om 

ensamhet. De som jag har träffat nu ska jag inte säga alla, många av de jag har träffat är 

fruktansvärt ensamma har få anhöriga, få vänner, missanpassade. Det enda de vill är att passa in 

och få vänner och leva ett Svensson liv. Om nu jag ska se från samhällets sida att alla ska anpassa 

sig efter vår mall.  

Kategorisering är ett sätt för oss ”normala” att placera de som avviker från normen som råder i 

samhället.  De personer som avviker anser sig själva vara normala. När de upptäcker att deras 

självbild inte stämmer överens med verkligheten och hur andra uppfattar dem, då den avvikande 
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individen inser att han skiljer sig från de ”andra” och när det råder en sådan skillnad uppstår det 

något som heter stigma (Goffman, 1963/2011). Enligt socialsekreterarna blir missbrukarna lätt 

stigmatiserade eftersom att det finns en risk för att de själva stämplar sig som missbrukare och 

därmed går in i den rollen. Hopplöshet och svårigheter att avbryta missbruket orsaker att de har 

svårigheter att gå ut ur den rollen. Socialsekreterarna försöker ha i åtanke i när de gör en  

bedömning att de försöker se individen som en helhet istället för en särskild grupp exempelvis 

unga, äldre, kriminella och icke kriminella med mera dock menar de att det kan vara svårt att 

undvika någonting sådant då det är enklare att gruppera in klienter i grupper just för att 

underlätta sitt arbete. I vissa fall tillämpar socialsekreterarna Lagen om vård av missbrukare på 

en del grupper mer än andra.  

En del av socialsekreterarna tror att det finns ett stort mörkertal när det gäller missbrukare och att 

en stor andel väljer bort att söka hjälp för missbruket. Orsaken kan bland annat bero på att det är 

en skam och att det gör att en del personer väljer bort att söka hjälp just för att undvika att bli 

stämplade från andra personer. 

 

7. Slutsats 

 

För att svara på vår frågeställning “ Hur görs makt mellan socialsekreterare och klient? ”  

poängterade socialsekreterarna att det finns en maktrelation mellan de och klienterna. 

Definitionen av makt skiljde sig åt dock åt mellan socialsekreterarna men en gemensam åsikt är 

att det ses som någonting negativt och att de är medvetna om att det förekommer i mötet med 

klienten, oavsett om de väljer att visa makten eller inte. Orsaken till att det uppkommer makt är 

att de två olika positionerna som de två parterna har, då klienten befinner sig en lägre position 

gentemot socialsekreteraren som har makten över insatsen som ges. Socialsekreteraren menar att 

det inte är önskvärt med sådana möten där klienten känner sig i underläge på grund av 

maktrollerna, därför försöker somliga att minska synligheten av makten.  Det kan göras genom 

olika metoder exempelvis att socialsekreteraren använder ett språk som är förståerligt för 

klienten, alltså inte för komplicerade ord. Det finns även åsikter om att makt ska användas på ett 
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sätt som ska hjälpa klienter att styra över deras egna liv, genom att försöka motivera de till 

förändring för att komma ifrån sitt missbruk. 

 

Vår andra frågeställning lyder “ Hur ser socialsekreterarna på LVM som ett verktyg för att hjälpa 

klienter? ” Socialsekreterarna har både bra och mindre bra uppfattningar om lagen om vård för 

missbrukare. Därmed skiljer även synen på om huruvida LVM är ett hjälpmedel för klienten eller 

inte. Gemensamt för socialsekreterare är att de anser att de är medvetna om att tillämpningen av 

tvångsvård är drastisk åtgärd för klienter, då det fråntar individers rätt att bestämma över deras 

liv. Samtidigt anser en del av socialsekreterarna att det i vissa fall är en åtgärd som måste tas till, 

eftersom de klienter som tvångsvårdas inte är kapabla att själva ta ett beslut för att vårdas. 

Socialsekreterarna poängterade att samhället har en skyldighet att rädda dessa individer och 

LVM kan då vara den enda utvägen. Det uppkom även åsikter om att LVM enbart är en sanktion 

som kränker individen. Det vill säga saknar förmågan att hjälpa individer ifrån sitt missbruk. De 

menar att tvångsvård snarare har en negativ effekt då en missbrukare oftast faller tillbaka i sitt 

missbruk efter att suttit på en institution.  

 

8. Slutdiskussion 

När det kommer till resultatet som vi har fått av socialsekreterarna är vi medvetna om att vi ska 

ha i beredskap att det är deras, tankar, åsikter och uppfattning om tvångsvård.  Det gäller både 

uppfattningen om tvångsvård är positiv eller negativ. Vi kan alltså inte förvänta oss att svaren 

utgör verkligheten för andra socialsekreterare som arbetar med tvångsvård.  

 

Begreppet makt uppfattas av socialsekreterarna som någonting negativt. De vill inte förknippa 

sin roll som socialsekreterare med makt. Något som en del socialsekreterare hävdar är att de inte 

brukar makt gentemot sina klienter. De vill inte se sig själva som en person som har makt över 

någon annan individ. De är dock medvetna om att deras makt blir synlig när tvångsvård 

tillämpas, eftersom klienten hamnar i ett underläge då den inte har något att säga till om. Vi 

anser att det är en intressant synpunkt från socialsekreterarnas sida att påstå att de inte har makt 

när de egentligen har en tydlig maktposition som myndighetspersoner. Forskare som Bundy-

Fazioli, Bubar & Quijano (2013) redogör att det finns en tydlig makt som är närvarande i en 
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relation mellan två eller flera personer exempelvis i mötet mellan socialsekreterare och klient.  I 

mötet med klienten finns det en obalans mellan de två parterna eftersom de befinner sig i två 

skilda maktpositioner som insatstagare och myndighetsperson.  

 

Samtliga socialsekreterarna poängterade dock att de i stort sätt är maktlösa inför lagtexten och att 

det är den som styr. Vår fundering är, hur välfungerande är lagtexten eftersom att många 

socialsekreterare anser att det är för komplext att döma utifrån den? Förmodligen ligger en del 

ängslan bakom den okritiska bilden av tillämpningen av lagtexten som socialsekreterarna ger 

oss.  De menar att det handlar om individers liv på ett mycket påtagligt vis, då det kränker 

individen genom att de blir maktlösa över deras egna liv när LVM tillämpas. När en individ 

tvingas till vård påpekar socialsekreterarna att det ofta leder till någon form av konflikt. De 

vänder vården emot sig och agerar starkt på det beslut som tagits istället för att tänka på motivet 

bakom ligger bakom tvångsvårdsbeslutet. Relationen kan då bli lidande eftersom klienten tappar 

sin tillit och förtroende för socialsekreteraren. Det bästa sättet att försöka hantera detta enligt 

socialsekreterarna är att  lugna ner klienten och förklara situationen, vilket inte alltid är lätt enligt 

socialsekreterarna. 

 

En annan aspekt som vi funderar över är om det verkligen är möjligt  för en socialsekreterare att i 

praktiken tillgodose individens självbestämmande rätt och integritet när det egentligen kränker 

individen när LVM tillämpas? Utifrån det kan vi genom vårt reslutat urskilja ett dilemma som 

uppstår, det vill säga hur socialsekreterarna hanterar sitt  handlinsutrymme och maktposition i sitt 

arbete. Socialarbetarna menar att de befinner sig i en komplex situation när den står mellan att 

tillämpa lagen eller inte.  Bakom varje bedömning som rör LVM ligger motsägelser från 

socialsekreterarna om huruvida tillämpningen av LVM kommer att hjälpa eller försämrar det mer 

för klienten. En annan viktig synpunkt som de belyser är om tvångsvård inte tillämpas, överlever 

klienten då? Gemensamt för socialsekreterarna är hur ska de agera som tjänsteman när de ska 

bedöma en sådan allvarlig situation när de ser en klient som fara illa och riskera sitt liv.  Frågan 

vi ställer oss är om det går att bortse från att ta till tvång hjälpa av fruktan att det kränker 

individen eller trots det ta till tvång med avsikt om att rädda individen från sitt missbruk? De 

intervjuade socialsekreterarna anser att det är samhällets skyldighet att inte låta individen lämnas 

åt sitt öde, när den riskerar sitt liv.  
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Vår uppfattning av tvångsvård utifrån det vi har kommit fram till är att det oftast inte fungerar. 

Det beror på att de individer som hamnar på en institution i stor grad faller tillbaka i sitt 

missbruk. Vad kan det bero på? Någonstans måste det brista för att det verkar enligt 

socialsekreterarna vara en tillfällig lösning på ett problem som fortsätter att existera. 

 

När det gäller valet av vår metod anser vi att vi har lyckats då vi kunnat besvara våra 

frågeställningar. Det innebär att datainsamlingen som vi har samlat in har kunnat förse vår 

studie. Vi har även kunnat koppla resultatet av vår studie till våra teorier och tidigare forskning. 

Det har funnits en del komplikationer under studiens gång i samband med våra intervjuer. Det 

berodde på att vi upplevde att intervjuguiden inte fungerade som vi hade förväntat oss, eftersom 

många ansåg att frågorna var alltför komplicerade och svåra.  Det vi hade kunnat göra är att 

skriva ihop några frågor eller att göra de mer lätta att förstå så att det inte blir missförstånd. Dock 

vill vi generellt  påstå att vi har fått innehållsrika svar från våra intervjupersoner, vilket har gjort 

att vi har lyckats med att knyta an vårt resultatet med övriga delar av vår studie.  

  

Vi reflekterar över huruvida vårt resultat i vår studie skulle kunna ha sett ut om vi hade använt 

oss av en annan strategi.  Exempelvis större målgrupp, bredare geografiskt perspektiv och 

förslagsvis utfört en komparativ studie. Vi förmodar att vårt resultat skulle kunna innehålla mer 

olikheter när det gäller synen på tvångsvård och tillämpningen av den. När det kommer till 

trovärdigheten i studiens resultat som hör till kvalitén, är vi tveksamma om det skulle ha varit 

högre om vi exempelvis hade inkluderat fler personer i vår kvalitativa undersökning.  Det är 

individuella personers åsikter och upplevelser, så vare sig vi hade intervjuat åtta socialsekreterare 

eller femton, innebär det inte att vi kommer närmare sanningen.  

 

8.1 Vidare forskning kring tvångsvård 

För att vidare forska inom det här området, så finns det en del intressanta inriktningar som kan 

undersökas. Ett exempel är innehållet i lagstiftningen och om det är möjligt att ändra det som står 

för att förbättra tvångsvården. En annan sak som kan vara intressant att studera är hurvida 
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missbruksvården fungerar generellt och hur den kan blir mer effektiv. Kan det vara så att 

tvångsomhändertaganden minskar om den frivilliga missbruksvården förbättras? 
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10. Bilaga  

Intervjuguide 

1. Kan du berätta lite om dig själv? 

2. Hur kommer det sig att du valde arbeta inom missbruksvården 

3. Vad har du för arbetsposition? 

4. Vad tycker du om ditt yrkesområde? Vad är positivt och vad är negativt? 

5. Finns det några regler eller riktlinjer som ni följer inom er arbetsplats/organisation? 

6. Hur ser samarbetet ut på din avdelning?  

7. Vad har du för handlingsutrymme och handlingsfrihet i ditt arbete?  

8. Vad är makt för dig?  

9. Hur upplever du maktrelationen mellan dig som socialsekreterare i mötet med klienten? 

10. Hur ser maktrelationen ut mellan dig som socialsekreterare och organisationen i helhet? 

11. Vad är missbruk för dig? 

12. Hur ser du på missbruk som socialt problem? 

13. Finns det några grupper, former eller grader av missbruk som ni avstår från i 

tillämpningen av LVM? 

14. Hur ser du på tvångsvård? Positivt och negativt? 

15. Vilka konflikter kan uppstå i samband med ett förslag till beslut? 

16. Hur förhåller du dig till bestämmelsen om individens självbestämmande rätt och 

integritet som finns med i socialtjänstlagen gentemot en tvångslagstiftning? Den här 

Krocken emellan? 

17. Hur kan man hitta åtgärder för att minska dilemmat mellan dessa två? 

18. Om du fick ändra på någonting i dessa två lagrum vad skulle det i sådana fall vara? 

 

 


