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Sammanfattning 

Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är en tvångsvårdslag och är den 

enda lagen som avviker från frivillighetsprincipen i socialtjänstlagen, vilket ger 

socialsekreterarna möjligheten att gå emot individens fria vilja. Studien syftar till att belysa de 

faktorer som kan bidra till vilka svårigheter socialsekreterare kan ställas inför i relation till LVM- 

lagstiftningen, individens rättssäkerhet och självbestämmanderätt. Syftet är också att 

problematisera socialsekreterarnas tillvägagångssätt gällande tillämpningen av LVM- 

lagstiftningen och om mål och syfte uppfylls. De teoretiska utgångspunkter som används för att 

kunna analysera det empiriska materialet är teorier om socialsekreterarnas handlingsutrymme 

och etiska dilemman som kan uppstå i relation till klienten samt teorier om makt och motivation. 

För att samla in det empiriska materialet användes semistrukturerade intervjuer med olika 

socialsekreterare, därmed fångades socialsekreterarnas egna erfarenheter upp kring arbetet med 

LVM i praktiken. Resultatet av studien har visat att det förekommer motsättningar i LVM- lagen 

eftersom det är en tvångsvårdslag där socialsekreterarna har makten att ta ifrån klienten deras fria 

vilja, samtidigt som hänsyn skall tas till klientens självbestämmanderätt och integritet. 

Socialsekreterarna i sin tur är styrda av den högre ledningens makt genom ledningens riktlinjer 

och direktiv, vilket både påverkar socialsekreterarna och klienten på ett negativt sätt. 

Motivationsarbetet med klienten handlar om att få klienten motiverad till att gå med på 

behandling vare sig denne vill det eller inte och förekommer i form av dold makt och hot, där 

klientens fria vilja inte beaktas. Tillämpningen av mål och syfte i LVM- lagen har visat sig skilja 

markant åt inom olika kommuner i Stockholms län, beroende på att det förekommer ett brett 

handlingsutrymme och en tolkningsbarhet i lagen samt att ingen standardmodell finns att följa. 

Titel: ”LVM- lagen” 

Nyckelord: LVM, självbestämmanderätt, frihetsberövande, etiska dilemman, handlingsutrymme, 

makt, motivation, socialsekreterare.  

Författare: Emelin Ecer & Monika Haglund 

 



 
 
 
 

 

Abstract 

The law (1988:870) concerning care of addicts in some cases (LVM) is a compulsory care law 

and is the only law that deviates from the voluntariness principle in the social care law, which 

gives social workers the ability to go against individual’s free will. This study aims to elucidate 

the factors that may contribute to the difficulties social workers may face in relation to LVM- 

law, individual's legal certainty and self- determination of the individual. The purpose is also to 

problematize the social worker's approach concerning application of the LVM- law and if its 

purpose and goal is fulfilled. The theoretical starting points that are used to analyze the empirical 

material are theories about the social worker's discretion and the ethical dilemmas that may arise 

in relation to the client, also included here are theories about power and motivation. The 

empirical material was gathered through semi-structured interviews with different 

social workers, thus the social workers own experiences was captured of the work with the 

LVM- law in practice. The result of the study has shown that there are certain contradictions in 

the LVM- law since it is a compulsory care law where social workers have the power to take 

away their free will of the client, while taking account the right of self-determination and 

integrity. In turn, the social workers are controlled by higher management’s power by 

management policies and directives, which have a negative effect on the social workers and 

clients. Motivation work with the client involves getting the client motivated to agree to 

treatment irrespective of whether he wants it or not and occurs in the form of hidden power and 

threats, where the client's free will, not will be considered. The application of goal and purpose 

of the LVM- law have shown to differ significantly in different municipalities in Stockholm 

county since there is a wide range of discretion, dependent on the existence of a wide discretion 

and interpretability of the law and that no standard model is to follow. 

Title: “LVM- law” 

Keywords: LVM, self-determination right, detention, ethical dilemmas, discretions, power, 

motivation, social worker. 

Authors: Emelin Ecer & Monika Haglund  



 
 
 
 

 

Förord 

Skrivandet av denna C- uppsats har varit kunskapsgivande och lärorik. Vi har fått en större insikt 

kring socialsekreterares arbete med LVM- lagstiftningen samt tillämpningen av den. Denna 

period har varit krävande och intensiv, där båda har stött på olika hinder men som vi genom ett 

gott samarbete tagit oss förbi. 

Ett stort tack till alla inblandade som på olika sätt bidragit till att vi kunnat genomföra denna 

undersökning. Vi vill rikta extra stort tack till våra informanter som möjliggjort studiens 

datainsamling. Vi vill även tacka cheferna på de olika socialtjänsterna vi kontaktat och som såg 

till att vi fick tag på socialsekreterare att intervjua till vår forskning. Vår tacksamhet riktas även 

till vår handledare Daniel Castillo för en god handledning och som bidragit med positiv feedback 

och konstruktiv kritik under periodens gång. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för att ha 

genomfört denna studie tillsammans både i medvind och motvind.  

 

  



 
 
 
 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ................................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................................. 1 

1.2 Problemformulering ............................................................................................................................ 2 

2. Syfte och frågeställning ............................................................................................................................. 4 

3. Centrala begrepp ...................................................................................................................................... 5 

4. Metod ........................................................................................................................................................ 6 

4.1 Metodologi .......................................................................................................................................... 6 

4.2 Urval .................................................................................................................................................... 6 

4.3 Genomförande och tillvägagångssätt ................................................................................................. 7 

4.4 Etiska ställningstagande ...................................................................................................................... 8 

4.5 Bearbetning och analys av empiriska materialet ................................................................................ 8 

4.5.1 Transkribering .............................................................................................................................. 8 

4.5.2 Kodning ........................................................................................................................................ 8 

4.6 Validitet och reliabilitet....................................................................................................................... 9 

4.7 Kritisk Granskning av metoden ........................................................................................................... 9 

4.8 Presentation av informanter ............................................................................................................. 10 

5. Tidigare forskning.................................................................................................................................... 12 

5.1 LVM- lagstiftningens tolkningsbarhet ............................................................................................... 13 

5.2 LVM- ett Splittrat fält ........................................................................................................................ 13 

5.3 Handlingsutrymmets styrning ........................................................................................................... 14 

6. Teoriram .................................................................................................................................................. 15 

6.1 Handlingsutrymme & etiska dilemman ............................................................................................ 15 

6.2 Makt .................................................................................................................................................. 16 

6.3 Motivation ......................................................................................................................................... 17 

7. Analys ...................................................................................................................................................... 19 

7.1 Etiska Dilemman ............................................................................................................................... 19 

7.1.1 Obalans mellan kontroll och hjälp ............................................................................................. 19 

7.2 Tolkning och tillämpning av mål och syfte i LVM- lagstiftningen ..................................................... 21 

7.2.1 Svårigheter som socialsekreterare kan ställas inför i arbetet med LVM ................................... 21 



 
 
 
 

 

7.3 Socialarbetarnas upplevelser av handlingsutrymmet med koppling till LVM- lagen ....................... 23 

7.3.1 Spänningsfältet mellan makten inom handlingsutrymmet och lagen ....................................... 23 

7.4 Motivation ......................................................................................................................................... 24 

7.4.1 Kontrasterna mellan tvång och motivation ............................................................................... 24 

8. Slutdiskussion .......................................................................................................................................... 27 

8.1 Etiska dilemman & handlingsutrymmet inom arbetet med LVM ..................................................... 27 

8.2 Svårigheter utifrån LVM- lagstiftningen ............................................................................................ 28 

8.3 Socialsekreterarnas strävan att uppnå mål och syfte i LVM- lagstiftningen .................................... 28 

8.4 Självbestämmanderätten kontra frihetsberövandet ........................................................................ 29 

8.5 Slutsats .............................................................................................................................................. 30 

9. Referenslista............................................................................................................................................ 32 

Litteratur ................................................................................................................................................. 32 

Internet ................................................................................................................................................... 33 

Avhandlingar ........................................................................................................................................... 33 

10. Bilagor ................................................................................................................................................... 34 

Bilaga A – Brev till informanterna ........................................................................................................... 34 

Bilaga B - Intervjuguide ........................................................................................................................... 35 



1 
 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Bengt Börjesson (2008) beskriver att under 1960- talet kom missbruk upp som ett 

samhällsproblem i Sverige och dåvarande kvalifikationer för att bemöta problemet på 

individnivå var inte tillräckliga (Börjesson 2008:35). Socialtjänstlagen (SoL) som kom till 1967 

hade som syfte att skapa förbättringar inom det sociala arbetet (ibid:24). SoL är en ramlag som 

innehåller riktlinjer och grundläggande värderingar. Socialtjänstens 1 § innehållande 

socialtjänstens mål beskriver bland annat följande: 

”Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och 

integritet” (Börjesson 2008:23). 

På ett mer utförligt sätt beskrivs denna mening av Carl Norström och Anders Thunved (2011) 

som skriver att frivillighet och självbestämmande skall finnas med som anvisning vid 

handläggning av enskilda fall inom socialtjänsten (Norström & Thunved 2011:39). Vården skall 

enligt 1 § i LVM visa respekt för individens integritet och skall så långt det är möjligt 

genomföras i samarbete med den enskilde individen (ibid:444). 

LVM avser kunna avvika från frivillighetsprincipen i SoL. De avgörande faktorerna och angivna 

målen handlar om individens behov av vård för att bryta ett destruktivt beteende samt motivera 

personen till fortsatt behandling. Tvångsvården har som syfte att leda till missbruksfrihet och till 

att skapa en förbättrad livssituation i helhet (ibid:444). 

Enligt 2 kap 8 § i regeringsformen (2010:1408) är Sveriges medborgare skyddade mot att 

frihetsberövas samt att de både inom och utanför Sveriges gränser skall kunna röra sitt fritt. 

Vidare står det enligt 2 kap 9 § i regeringsformen att myndighet kan beröva en medborgare 

friheten om det finns misstanke om brott, när det förekommer brott eller då individen på annat 

sätt behöver tvångsomhändertas. Individen har då alltid rätt att få saken prövad i domstol 

(Fransson 2011:2). 

En lag som gör det möjligt för myndigheter att beröva individer deras frihet är LVM- 

lagstiftningen och innefattar personer med alkohol- och narkotikamissbruk (Norström & 

Thunved 2011:444).  
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3 § i LVM syftar till att samverka med den enskilde samt motivera klienten till behandling för att 

bryta ett destruktivt beteende. För att beredande av tvångsvård inom LVM- lagstiftningen skall 

införas, behöver tre rekvisit i 4 § uppfyllas. Dessa tre rekvisit innefattar bland annat: att klienten 

utsätter sig för allvarlig fara, riskerar att förstöra sitt liv och kan skada sig själv eller närstående 

(ibid:446-447). 

Tidigare forskning visar att det finns svårigheter gällande arbetet med LVM- lagstiftningen då 

den är öppen för tolkning. Forskning visar att tvångsvård och LVM- lagen är ett omdiskuterat 

och splittrat fält, där socialsekreterare ställs inför olika etiska dilemman (Billinger 2000:9). Erik 

Blennberger (2006) beskriver att relationen mellan socialsekreterare och klient är styrt av makt 

och dominans gentemot klienten, därmed är det viktigt att vara medveten om och arbeta utifrån 

goda värderingar med ett bejakande för etik (Blennberger 2006:4). 

Enligt LVM- lagen lyfts bland annat begrepp som: frivillighet, självbestämmanderätt, integritet 

och samverkan fram. Socialtjänstens angivna mål i 1§ i LVM- lagstiftningen riktar sig till att 

hjälpa individer som är i behov av att komma ifrån sitt drogmissbruk. Vården som socialtjänsten 

skall bereda för klienten skall så långt som det är möjligt genomföras och utformas tillsammans 

med individen (Norström & Thunved 2011:443-444). 

1.2 Problemformulering 

Till en början intresserade vi oss för hur LVM- lagstiftningen tillämpas i praktiken. Efter att ha 

läst och tagit del av forskning som gjorts kring ämnet riktade vi även fokus på de svårigheter 

som kan uppstå inom arbetet med LVM för socialsekreterarna. Tidigare forskning visar att det 

förekommer en konflikt mellan socialarbetarnas arbete och sociala ansvar utifrån LVM- 

lagstiftningen, kontra individens eget självbestämmande (Billinger 2000:12). Ewa Gustafsson 

(2001) beskriver i enlighet med Billinger (2000) att det inte finns tydliga begreppsdefinitioner 

inom LVM samt att kriterierna inom tvångsvård är otydliga och därmed kan påverka klienten 

negativt (Gustafsson 2001:459). 

Utifrån vårt intresse och problematiken som beskrivs i tidigare forskning valde vi båda att 

fördjupa oss i och undersöka detta tema. Vi fann det intressant att gå in mer på djupet kring 

LVM och de processer som bedrivs utifrån LVM- lagstiftningen. 
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LVM- lagen enligt oss, beskrivs på ett positivt sätt och till fördel för klientens välmående. 

Därmed ligger vårt intresse i att ta reda på svårigheter med tillämpningen av lagstiftningen i 

praktiken i förhållande till att det är en tvångsvårdslag. Vi kommer bland annat att belysa 

handlingsutrymme, självbestämmanderätt samt frihetsberövande och hur dessa tolkas utifrån 

socialsekreterarna. Vi kommer att använda oss utav dessa begrepp för att förstå socialarbetarnas 

svårigheter som de kan ställas inför inom det praktiska arbetet med LVM.  

Vi har genomfört en kvalitativ studie då vi är intresserad av att belysa socialsekreterares 

upplevelser av arbetet med LVM- lagstiftningen. Till vår hjälp har vi intervjuat sex 

socialsekreterare i olika kommuner i Stockholm.  
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2. Syfte och frågeställning 

Studien avser att problematisera socialsekreterarnas tillämpning och tolkning av LVM-

lagstiftningen i relation till individens självbestämmanderätt och rättssäkerhet. De svårigheter 

socialsekreterare kan komma att ställas inför gällande deras handlingsutrymme, tolkning och 

tillämpning av LVM i praktiken. Vi önskar ta reda på om tillämpningen av LVM- lagens mål och 

syfte uppnås, samt vilka etiska dilemman som kan uppstå. En annan intention vi har med studien 

är att belysa socialarbetarnas handlingsutrymme och makten som förekommer i relation till 

motivationsarbetet med klienten. Tidigare forskning vi studerat, visar att det förekommer en 

problematik inom LVM- lagstiftningen då den bland annat är vid, har tolkningsbara begrepp 

samt otydliga kriterier. Det är denna problematik vi är intresserade av att belysa och vill fördjupa 

oss i.  

 

 

 

För att besvara syftet utgår vi ifrån följande frågeställningar:  

1) Vilka etiska dilemman kan uppstå utifrån LVM- lagstiftningens utformning och i relation 

till klienten under en LVM- process? 

2) Hur upplever socialsekreterarna sitt handlingsutrymme i relation till LVM- lagen?  

3) Hur tolkas och tillämpas mål och syfte med LVM- lagstiftningen i praktiken? 

4) Hur hanteras kravet och bedömningen mellan självbestämmanderätten i relation till 

frihetsberövandet i LVM- lagen?  
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3. Centrala begrepp  

Ett begrepp kan innebära olika saker för olika personer eftersom det går att relatera till och tolka 

dem på olika sätt. Nedan följer några begreppsförklaringar på centrala begreppen som används i 

denna studie.  

Klient: Individer som är under utredning eller som blir omhändertagna enligt LVM är i vår 

mening en klient. Rollen som klient menar Svensson m.fl. (2008) kan ge individen en tillhörighet 

och vara en källa till egenvärde som får individen att kämpa för bättre livsvillkor (Svensson m.fl. 

2008:127). 

Missbruk: Med begreppet missbruk menar vi när individer blir psykiskt eller fysiskt beroende av 

droger, vilket leder till att konsumtionen av droger får en negativ konsekvens för klienten. 

Missbruk enligt Craige Nakken (2012) handlar om ett beteende som är avvikande från det som 

anses vara sunt och normalt i samhället. Missbruket leder till att individen tar avstånd från det 

sociala umgänget med andra människor (Nakken 2012:18). 

 

Motivation: Vad klienten har för inställning under utredningens gång är avgörande för om 

behandling skall ges utifrån fri vilja eller med tvång. Begreppet motivation kommer att belysas 

utifrån Kurt Gordans (2010) motivationsteori som beskriver socialsekreterarnas arbete med att 

motivera klienten till att vilja ha behandling (Gordan 2010:42).  

 

Rekvisit: En term för de villkor inom LVM- lagstiftningen som skall uppfyllas för att ett 

omhändertagande skall kunna ske. Någon eller samtliga rekvisit skall uppfyllas för att lagen skall 

kunna tillämpas (Norström & Thunved 2011:446). 

 

Socialsekreterare: Den myndighetsperson som bär ansvaret vid en LVM-utredning och i vår 

studie är det de personer som vi intervjuat inom socialtjänsten.  

 

Tvångsomhändertagande: Ett tvångsvårdsomhändertagande sker när individer med 

missbruksproblem inte är motiverade för vård men då det anses vara nödvändigt (Norström & 

Thunved 2011:445). 
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4. Metod 

4.1 Metodologi 

Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod eftersom den kvalitativa undersökningen 

strävar efter en förståelse för andra individers subjektiva upplevelser (Larsson 2005:92). Denna 

forskningsmetod finner vi mest lämplig för studiens syfte då störst vikt läggs på tolkningar samt 

förståelsen av individers verklighet (Bryman 2011:40-41). Kvalitativa studier beskriver 

individers verbala utsagor och utförs bland annat genom öppna intervjuer samt 

dokumentanalyser (ibid:91). Sam Larsson (2005) menar att den kvalitativa forskningsmetodens 

syfte är att fånga upp egenskaper hos informanterna om ett visst ämne (Larsson 2005:92). 

Kvalitativ forskningsintervju syftar enligt Steiner Kvale (2009) till att förstå och beskriva temat 

som står i fokus för studien genom den intervjuades syn och ståndpunkt (Kvale 2009:39). 

Vi har använt semistrukturerade intervjuer eftersom denna intervjuform enligt Tim May (2009) 

ger informanterna frihet till att fördjupa sina svar samtidigt som intervjuerna består av frågor 

som är strukturerade. Vi vill komma åt individens egna upplevelser och därmed anser vi att 

denna intervjuform passar in för att besvara studiens frågeställningar och syfte (May 2009:150).  

4.2 Urval 

Inför vår studie trodde vi att det skulle bli enkelt att få tag på de informanter vi behövde för att 

kunna genomföra intervjuerna. Det visade sig att fler studenter än vi redan hade ringt till de 

socialtjänster vi kontaktade, därmed fick vi vänta på att de skulle återkomma om tid fanns för 

medverkan till intervjuerna. Så småningom hörde några av sig och vi intervjuade sex 

socialsekreterare som arbetar inom missbruks- och beroendeenheten i olika kommuner i 

Stockholms län.  

Vi har valt att använda oss av målstyrt urval eftersom syftet är att inrikta oss på en specifik 

grupp, som i vårt fall är socialsekreterare som arbetar med LVM- utredningar. Denna typ av 

urvalsform innebär enligt Alan Bryman (2002) att forskaren väljer ut intervjupersoner som 

lämpar sig bäst utifrån studiens frågeställning och syfte (Bryman 2002:27). Vi valde tre 

kommuner i ytterstadsområden i Stockholm. Vi fick kontakt med sex socialsekreterare som 

kunde ställa upp som informanter till vår studie. Jan Trost (2009) menar att det är viktigt att inom 

kvalitativa studier ha en variation bland dem man är intresserad av att undersöka, vi ville därmed 

ha informanter av båda könen och i olika åldrar. Att vi sökte informanter med varierade åldrar är 
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för att vi tänkte att de kan ha olika erfarenheter. För övrigt sökte vi informanter som arbetat 

minst ett år inom socialtjänsten och med LVM- utredningar, detta för att vi önskade få en djupare 

insikt och information kring våra frågeställningar vilket vi anser att vi fått (Trost 2009:14). 

4.3 Genomförande och tillvägagångssätt 

Vi har kontaktat socialsekreterare från olika kommuner. Första kontakten skedde via 

telefonsamtal till olika socialtjänster där växeln kopplade oss till rätt avdelning, som är 

missbruks- och beroendeenheten, för att tala med socialsekreterare och höra om de ville ställa 

upp. De socialsekreterare som var intresserad av att bli intervjuade hörde sedan av sig till oss. 

Därefter bestämde vi dag och tid för att utföra intervjuerna. Jan Trost (2010) menar att intervjuer 

skall ske i så ostörd miljö som möjligt och utan åhörare, därmed ansåg vi att det var bäst att 

befinna oss på informanternas arbetsplatser som alla var på socialtjänsten i samtligas kommuner 

(Trost 2010:65). 

Vi upplevde att alla de intervjuade kände sig bekväma i situationen och under intervjuerna. 

Intervjuerna utfördes antingen på morgonen eller vid lunchtid. Vi båda hade olika roller som vi 

turades om med under alla intervjuerna, där den ena var mer aktiv med att ställa frågor och den 

andra förde anteckningar. Detta ansåg vi skapade ett lättare arbetssätt under intervjuprocessen. 

Vi märkte vid första intervjun att det helt spontant kunde komma upp följdfrågor från oss båda 

då vi båda ville få mer information kring en fråga. Följdfrågorna skapade även ett förtydligande 

kring olika funderingar vi fick under samtalets gång och hjälpte oss att undvika missförstånd 

kring sådant som vi upplevde vara lite oklart. Vi förklarade att vi även skulle banda intervjuerna 

och frågade om vi hade informanternas medgivande. Samtliga tackade ja till att medverka och att 

vi fick spela in.  

Varje intervju varade mellan cirka 40- 60 minuter och spelades in med en bandspelare. 

Anledningen till att vi valde att spela in var för att kunna vara närvarande under samtalets gång 

samt för att inte missa eller utelämna någon viktig information. Då intervjun spelas in är det 

lättare att i efterhand kunna citera det informanterna sagt och ta med det i vår studie. Vi förde 

även stödanteckningar för att på så vis skriva ned det mest centrala och viktiga under intervjun 

och för att säkra materialet ifall att det elektroniska skulle ha krånglat. 
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4.4 Etiska ställningstagande 

Utifrån etiska kodex har vi rättat oss efter individskyddskravet som innebär att individerna som 

medverkar i studien skall skyddas från att komma till skada och förhindra kränkning 

(Vetenskapsrådet rapport 2011:18).  

Samtliga informanter fick ta del av informationen som vi skrivit ner kring de etiska 

ställningstagandena, där vi förklarade att de kommer att vara helt anonyma samt att vi kommer 

att använda oss av fiktiva namn. Detta dels för att bevara informantens anonymitet och för att 

inte röja deras identitet vid publicering (ibid:21). 

4.5 Bearbetning och analys av empiriska materialet 

Annika Lantz (2007) beskriver att inom kvalitativ forskning ligger grunden i det subjektiva och 

unika (Lantz 2007:97). Steinar Kvale (1997) menar att databearbetningen innebär att reducera 

datamängden och endast välja ut det som är mest relevant för undersökningen, samt för att 

besvara sina frågeställningar och syftet. I likhet med Lantz, beskriver Kvale (1997) att det också 

handlar om att skära ned på material så att inte analysen blir för tidskrävande och så att den inte 

blir ofullständig (Kvale 1997:163). Det gäller att ha ett tydligt ämne och syfte för studien för att 

kunna finna relevant data inför analysen, detta för att underlätta vid intervjuerna då det viktigaste 

där skall lyftas fram för att användas i undersökningen (ibid:164).  

4.5.1 Transkribering 

Vi valde att transkribera ljudinspelningarna i direkt anslutning till varje intervjutillfälle eftersom 

att vi då minns informanternas utsagor bättre (Bryman 2002:310). För att spara tid och vara 

effektiva, valde vi att dela upp intervjuerna så att var och en av oss transkriberade hälften. 

4.5.2 Kodning 

Efter transkriberingen av intervjuerna, kodades texter genom att först gemensamt gå igenom 

texterna för att dels dubbelkolla svaren samt för att välja ut det vi ansåg vara mest lämpliga 

utsagor till vår studie. Vi fann både gemensamma nämnare och helt skilda svar, vilket gjorde det 

mer intressant för oss som forskare och för vår undersökning. Kodningen underlättade vårt arbete 

då vi såg tydliga mönster i intervjumaterialet. Detta bildade en struktur och ett underlag inför 

arbetet med vår analys. 
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4.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet inom samhällsvetenskapen innebär att undersöka vad som påstås att undersökas. Kvale 

(2009) menar att frågan ”mäter du vad du tror att du mäter” bör ställas (Kvale 2009:264). 

Bryman (2011) förklarar att validiteten innehåller bedömningar av slutsatserna som tagits och 

om dessa stämmer överens med studiens syfte (Bryman 2011:50). Vi anser att våra frågor har 

varit relevanta för att besvara studiens syfte, i relation till vår teoriram samt tidigare forskning. 

Reliabilitet i en forskning innebär att forskningen kan reproduceras vid en annan tidpunkt av 

andra forskare och att resultatet stämmer överens och är samma (Kvale 2009:263). I likhet med 

Bryman (2011) beskrivs detta genom att andra forskare skall få samma resultat då de utför 

undersökningen på nytt (Bryman 2011:49). 

Reliabiliteten kan ha påverkats av att vi själva inte valt ut våra informanter. I en kommun var det 

chefen för missbruks- och beroendeenheten på socialtjänsten som valde ut två informanter som 

han ansåg vara lämpliga utifrån erfarenhet inom LVM-utredningar. Resterande fyra respondenter 

ringde upp oss efter att vi kontaktade samtliga socialtjänster inom de valda områdena. Eftersom 

vi själva inte fick välja våra informanter kan det var så att cheferna valt ut personer som de själva 

ansåg var mest lämpliga utifrån exempelvis ålder och erfarenhet. För att stärka studiens validitet 

och trovärdigheten i respondenternas svar, har vi i vår undersökning försökt få tag på 

intervjupersoner som är kunniga inom området. I vårt fall ledde till att alla socialsekreterare vi 

intervjuat har goda erfarenheter av arbetet inom missbruks- och beroendeenheten. 

4.7 Kritisk Granskning av metoden 

Det finns en kritik mot kvalitativa undersökningar för att de ofta är subjektiva gällande 

forskarnas personliga förhållanden till intervjupersonerna samt osystematiska tankesätt om vad 

som är av betydande roll, i relation till resultaten (Bryman 2011:368). Vidare förs kritik om att 

kvalitativ forskning gör det svårt att generalisera resultaten då forskarna exempelvis använder sig 

av ostrukturerade intervjuer med ett fåtal informanter inom valda områden (ibid:369). I 

jämförelse med kvantitativa forskare, vill kvalitativa forskare beskriva mer i detaljerad form 

utifrån de individer som skall studeras och för att redogöra den kontext där dessa personer 

verkar. Forskaren får därmed hjälp av kontexten för att skapa förståelse för olika beteenden 

eftersom det sker i relation till ett samband (Bryman 2002:265). Det finns inga bestämda 
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metoder för att bearbeta hur resultaten framkommit, detta eftersom kvalitativ data alltid är 

relaterade till ett sammanhang samt för det mesta är subjektiva. Det positiva med att 

undersökningen grundar sig på subjektiva förhållanden, är att den blir unik i sitt framställande 

(ibid:35).  

Intervjufrågorna som använts är framtagna i relation till syftet med studien, som är att undersöka 

de svårigheter som socialarbetarna ställs inför gällande LVM- lagen i relation till klienternas 

rättssäkerhet och självbestämmanderätt. Vi har utformat intervjufrågorna utifrån studiens 

huvudteman som är LVM- lagstiftningen, där självbestämmanderätten står i kontrast till 

frihetsberövande, tolkning av målet och syftet, socialsekreterarnas handlingsutrymme i relation 

till LVM- lagen samt etiska dilemman som kan uppstå. Vi upplever att intervjufrågorna är 

relevanta och till stor hjälp för att kunna besvara syftet. Valda teorier anser vi är väsentliga till 

det empiriska material, då dessa lägger fokus på huvudtemat som är främst socialsekreterarnas 

arbete utifrån LVM och i relation till sina klienter.  

4.8 Presentation av informanter 

Vi kommer nedan att presentera våra informanter som varit delaktiga i vår studie och som även 

har tilldelat oss det empiriska materialet. Då vi ville bevara informanternas anonymitet, kommer 

deras namn inte att nämnas. För att klargöra de olika intervjupersonerna, benämns dem med 

fiktiva namn. Vi ansåg att det var relevant för studien att nämna ålder eftersom vi ville få med 

personer med olika erfarenhet inom arbetet med LVM, dock har vi uteslutit vilka kommuner och 

inom vilken socialtjänst de arbetar inom. Gällande område benämns det med ”Stockholms 

ytterstadsområde” eller ”större kommun”, detta då vi vill utesluta att göra det möjligt för andra 

att kunna avslöja deras identiteter.  

 

Amir - 30 år, utbildad socionom som arbetar med LVM- utredningar sedan 2010 inom 

missbruks- och beroendeenheten på socialtjänsten. Han har fått igenom ett par LVM men anser 

att det borde gått igenom alla gånger han utfört LVM- utredning. 
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Lotta - 57 år, utbildad socionom som arbetar med LVM- utredningar sedan 1984 inom 

missbruks- och beroendeenheten på socialtjänsten. Sedan hon började arbeta 1984 har hon fått 

igenom ett LVM. 

 

Amir och Lotta är båda socialsekreterare som arbetar tillsammans på socialtjänsten i Stockholms 

ytterstadsområde. Detta team av socialsekreterare arbetar i direkt kontakt till deras chef, gällande 

LVM- utredningarna.  

 

Sara - 39 år, utbildad socionom som arbetar LVM- utredningar sedan 2005 inom missbruks- och 

beroendeenheten på socialtjänsten. Samtliga av hennes LVM- utredningar har lett till LVM. 

 

Maria - 37 år, utbildad socionom som arbetar med LVM- utredningar sedan 2003 inom 

missbruks- och beroendeenheten på socialtjänsten. I alla hennes LVM- utredningar förutom en 

har LVM gått igenom. 

 

Sara och Maria är båda socialsekreterare som arbetar tillsammans på socialtjänsten i Stockholms 

ytterstadsområde. Socialsekreterarna inom missbruks- och beroendeenheten i denna kommun 

arbetar nära varandra i ett team. 

Ronny - 41 år, utbildad socionom och som arbetat inom olika enheter på socialtjänsten men inom 

missbruks- och beroendeenheten har han arbetat sedan 2007. Ungefär hälften av hans LVM- 

utredningar har lett till LVM. 

Kajsa - 52 år, utbildad socionom sedan 1990. Hon har arbetat inom olika enheter på 

socialtjänsten samt på ett behandlingshem. Sedan 2000 har hon arbetat inom missbruks- och 

beroendeenheten. Fem av hennes LVM- utredningar har lett till LVM. 

Ronny och Kajsa arbetar tillsammans på socialtjänsten i en större kommun, i Stockholms 

ytterstadsområde. 
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5. Tidigare forskning 

För att få en djupare inblick i vårt ämnesområde började vi att läsa olika uppsatser och 

avhandlingar. Genom att göra detta underlättade det för oss i våra sökningar, dels kunde vi finna 

våra nyckelord och begrepp samt välja ut våra teman. Efter ett seminarium på Södertörns 

högskola fick vi tips om olika relevanta databaser där vi kunde söka efter vårt material. De 

databaserna vi använt oss mest utav är Uppsatser.se, Google Scholar, LIBRIS och DIVA. För att 

hitta litteratur användes Google och Södertörns högskolas bibliotek, där vi också har sökt för att 

låna litteratur. Även egna böcker har använts som vi haft under utbildningens gång och som vi 

ansåg var relevanta för vår undersökning.  

Kajsa Billingers (2000) tidigare forskning beskriver att det förekommer en konflikt mellan 

socialarbetarnas arbete och sociala ansvar utifrån LVM- lagstiftningen, kontra individens eget 

självbestämmande (Billinger 2000:12). Författaren beskriver även svårigheter kring att individen 

inte är kapabel till att själv fatta egna beslut då denne är drogpåverkad, vilket leder till en sista 

utväg genom ett frihetsberövande (ibid:26-27). Ewa Gustafsson (2001) beskriver i sin avhandling 

”Missbrukare i rättsstaten”, i enlighet med Billinger (2000), om de svårigheter som kan uppstå 

när LVM- lagen tillämpas. Författaren poängterar även att det inte finns tydliga 

begreppsdefinitioner inom LVM samt att kriterierna inom tvångsvård är otydliga i de utredningar 

hon tagit del av (Gustafsson 2001:459). 

Det centrala i de tidigare forskningarna vi valt att använda oss av, är exempelvis det författaren 

Gustafsson (2001) skriver gällande socialsekreterarnas otydliga tillvägagångssätt med 

tillämpningen av LVM- lagen. Författaren menar att det saknas en tydlig begreppsdefinition och 

att kriterierna är vida, vilket vi även kommer att undersöka i studien (Gustafsson 2001:459). 

Missbruksvården saknar en standardmodell eller behandlingsmetod att följa när det kommer till 

att behandla och vårda missbrukarna. I och med att det är en tvångsvårdslag fråntas individen sin 

fria vilja och författaren förklarar att det inte går att motivera individen med hjälp av tvång 

(Billinger 2000:9). Gällande socialarbetarnas makt och handlingsutrymme utifrån lagen samt 

yrkesrollen, beskriver författaren. Mats Ekendahl (2004) att makten finns inom 

handlingsutrymmet då det ligger i socialarbetarnas befogenhet att fatta ett beslut som kan 

resultera till fördel eller missgynna klienten (Ekendahl 2004:186-191). 



13 
 

5.1 LVM- lagstiftningens tolkningsbarhet 

Ewa Gustafssons (2001) syfte med sin avhandling är bland annat att studera LVM- lagens 4 § där 

det beskrivs vad som skall uppfyllas när ett beslut om tvångsvård skall fattas. Författaren 

undersöker även 13 § gällande socialnämndens beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukaren skall ske. Gustafsson (2001) studerar om tillämpningen av LVM- lagstiftningen 

stämmer överens med de huvudsakliga kraven på den enskilde individens rättssäkerhet samt om 

de svårigheter som kan komma att uppstå när LVM- lagen tillämpas. Författaren förklarar utifrån 

4 § och 13 § i LVM- lagstiftningen att handläggarna som arbetar med LVM har vida kriterier och 

tolkningsbara begrepp i sitt arbete, vilket ger klienterna minskad rättssäkerhet (Gustafsson 

2001:458-459). 

5.2 LVM- ett Splittrat fält 

Kajsa Billingers (2000) avhandling syftar till att studera hur motivationsarbetet beskrivs av 

personalen, detta genom att analysera tvångsvårdens innehåll ur socialsekreterarnas synvinkel. 

Författaren lyfter fram osäkerheten kring LVM- vården och beskriver att missbruksvården är ett 

väldigt splittrat område, att det inte finns en enighet kring synen på missbrukets orsaker samt 

metod eller behandlingsform (Billinger 2000:9).  

Kritiken som författaren belyser gällande LVM- lagstiftningen utgår från rättssäkerhetsargument 

och ifrågasättandet av LVM- lagens grundantaganden om missbrukets natur då författaren menar 

att individens frihet underordnas samhällsskyddet i LVM- lagen (Billinger 2000:25). 

Billinger (2000) menar att individen inte är i sitt fulla sinnes bruk då den är drogberoende och 

därmed inte kan ta ställning till hur vårdens skall beredas. Det ifrågasättande i detta, är om 

tvånget går att motiveras då individen inte är kapabel till att fatta ett eget beslut (Billinger 

2000:26). Tvång ses som en sista utväg för individen när andra metoder och hjälp inte anses 

fungera för att få missbrukaren att genomgå behandling. Men tvånget kan också uttalas och 

användas som en påtryckning för att få klienten att istället vilja ha behandling på frivillig väg. 

Författaren menar att det finns en kritisk synvinkel där tvånget kan ses som ett kontroll- och 

maktutövande gentemot klienterna (Billinger 2000:27-28 ). Utifrån tidigare forskning som 

Billinger (2000) själv tagit del av beskrivs det att det finns en osäkerhet kring klientens 

perspektiv och där eget bestämmande är relativt sällsynt. Tvånget kan då ses som ett 

frihetsberövande istället för att upplevas som vård som missbrukaren kan vara tacksam och 
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glädjas åt. Även om vården ges med ett gott syfte från socialsekreterarna sida, kan det från 

klientens synvinkel upplevas som ett ingrepp i dennes privatliv (Billinger 2000:31). 

5.3 Handlingsutrymmets styrning  

Mats Ekendahls (2004) forskning syftar till att belysa och undersöka hur socialarbetare beskriver 

sina värderingar och åsikter kring LVM- utredningar och anmälningar. Studien strävar även till 

att belysa socialsekreterarnas verklighetsbeskrivningar och intryck utifrån praktiken (Ekendahl 

2004:168). Informanterna i studien uppger att handlingsutrymmet ger dem en viss makt, 

exempelvis gällande själva förslaget till ett beslut för klienten. Socialsekreterarna upplever även 

att bedömning och tolkning av hälsotillståndet för tvångsvård styr mest men anser att klientens 

inställning och deras motivation borde vara den mest grundläggande faktorn. Handläggningarna 

av LVM- ärenden ser olika ut från fall till fall, med andra ord är de inte standardiserade 

(Ekendahl 2004:168, 192, 242-243, 290). 

 

Michael Lipsky (2010) talar om begreppet ”gräsrotsbyråkrater” som även kallas gatubyråkrater. 

Gräsrotsbyråkrater innefattar myndighetspersoner som fattar olika beslut, bra som dåliga och 

som har direkt påverkan på klienten. Gräsrotsteorin beskriver hur tjänstemän inom offentlig 

sektor som exempelvis socialtjänsten, arbetar med service för att ge hjälp till individer och hur 

myndighetspersonen samtidigt är styrda av olika regelverk, lagar och policys (Lipsky 2010:9-

10). Deras arbete sker med stor handlingsfrihet i relation till olika beslutsfattanden. Denna 

handlingsfrihet innebär att gräsrotsbyråkraten i en hög utsträckning kan ta beslut om avslag eller 

bifall gällande olika ansökningar om hjälp samt utforma egna lösningar om insatser (ibid:13-14). 
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6. Teoriram 

Teorierna vi använt oss av och som kommer att beskrivas närmre i detta kapitel är Michel 

Foucaults (2003) teori om makt, vilket vi även kommer att koppla till socialsekreterarnas 

handlingsutrymme då makten innefattar en positiv och negativ verkan. Handlingsutrymmet ger 

socialsekreteraren tolkningsföreträde, vilket ger dem makten att fatta beslut som kommer att vara 

avgörande för klientens liv. Makten kan antingen gynna eller missgynna klienten beroende på 

vem som utövar den samt hur den tolkas. Handlingsutrymme och etiska dilemman kommer även 

att redogöras med koppling till Kerstin Svensson m.fl. (2008), Göran Ahrne & Apostolis 

Papakostas (2002) och Erik Blennberger (2006). 

Vi kommer att redogöra begreppet motivation utifrån socialsekreterarna arbete med att motivera 

klienterna till frivillig vård för att bli fria från sitt missbruk. Socialsekreterarnas arbete med 

LVM- utredningar innefattar en kontrast mellan tvång och motivation där ett spänningsfält 

uppstår mellan dessa. Detta kopplar vi till Gordans (2010) motivationsteori. 

6.1 Handlingsutrymme & etiska dilemman 

Människor som arbetar inom organisationer är ofta styrda av verksamheten och tvingas följa vad 

de blir tillsagda att göra snarare än att gå efter eget handlande. Då socialsekreterarnas handlande 

sker efter bestämmande av högre ledning, förekommer det oftast i form av att göra något de 

annars inte skulle ha gjort (Ahrne & Papakostas 2002:20).  

Att vara socialsekreterare innebär enligt Svensson m.fl. (2008) att kommunicera, samarbeta och 

hjälpa sina klienter i olika förändringsprocesser. Författarna menar att socialsekreterares arbete 

är krävande och att det går ut på att planera och kontrollera sina klienter, likväl som det innebär 

att skapa förutsättningar för individerna i samhället (Svensson m.fl. 2008:15). När individen 

möter socialsekreteraren, inleds en förhandling. Denna förhandling innebär att dem skall komma 

överens om vad som skall ske under förhandlingsprocessen. Under förhandlingsprocessen har 

socialsekreteraren ett handlingsutrymme som skapar olika valmöjligheter där egna bedömningar 

och ställningstaganden kan göras (ibid:25). Handlingsutrymmet som socialsekreterare har kan 

innefatta olika etiska dilemman där balansen mellan hjälp och kontroll är påtaglig. En handling 

som kan verka självklar för socialsekreteraren och dess organisation, kan upplevas som märklig 

för klienten (ibid:23). De etiska dilemman som skapas i relation till missbruksproblem är om 
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individen själv vill ha behandling eller inte och att försöka ta reda på det. En grundläggande 

regel för att en individ skall få hjälp i form av exempelvis bistånd, är att hålla sig drogfri. 

Individen kan å andra sidan känna att det är precis det den inte kan, att hålla sig drogfri och att 

det är därför som denne vill ha hjälp. Det är i sådan situation som socialsekreteraren måste finna 

en lösning som är hållbar för klienten. Handlingsutrymmet innebär att socialsekreteraren har ett 

val gällande hur de skall agera i olika situationer, detta utifrån organisationens mål och syften. 

Socialsekreterarens handlingsutrymme innebär också att bedöma rimligheten i valen. 

Organisationen styr handlingsutrymmet till viss del genom olika lagar, regler och ramar som 

socialsekreteraren måste följa. Socialsekreteraren handlar därför efter organisationens 

förhållningssätt men handlingsutrymmet styrs också efter varje enskild socialarbetares egna 

bedömningar. Författarna menar att handlingsutrymmet är nödvändigt för att kunna ha ett 

välfungerande socialt arbete där olika behov skall kunna bli tillgodosedda (ibid:24-25). 

Erik Blennberger (2006) beskriver att inom det sociala arbetet förekommer etiska dilemman 

eftersom socialsekreterare tvingas ta beslut där etiska bedömningar måste vägas in. Som 

socialsekreterare är det viktigt att arbetet sker utifrån en etisk observans eftersom det handlar om 

att skapa en positiv påverkan på människors liv (Blennberger 2006:4). 

6.2 Makt 

Foucault (2003) menar att makt förekommer i samhället i form av ett disciplineringssystem och 

fungerar som ett maskineri. Disciplineringssystemet kan ses som ett hierarkiskt integrerat system 

i samhället som sker gentemot individerna via övervakning, där makten styrs uppifrån och ner i 

ett nätverk av övervakare och övervakade (Foucault 2003:178). Under 1700- talet kom det 

hierarkiska systemet att utvecklas till att övervaka och utöva makt mot individerna i samhället 

(ibid:177). Disciplineringsmakten är diskret och uttrycker sig på ett smygande sätt där syftet är 

att inhämta information om objekten (ibid:221, 171). 

Svensson m.fl. (2008) skriver om Foucaults teori om makt som förekommer i alla typer av 

relationer och genom samspel mellan individer. När individerna samspelar och är överens blir 

makten osynlig men då parterna är oense, blir både makten och motståndet mellan dem synlig. 

Makten blir synlig eftersom att den ger ett tolkningsföreträde. Med tolkningsföreträde menas att 

ha rätten att tolka och förklara, det vill säga rätten att bestämma vad saker och händelser är och 

innebär. I ett avseende kan makten ses som positiv och det är då den är produktiv och möjliggör 
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för positivt hjälparbete. Den positiva makten visar att den som bär makten också har ansvar och 

möjligheten att skapa positiva möjligheter och förändringar. När makten ses som positiv och att 

den skapar möjligheter, handlar det också om vem som tolkar dessa möjligheter och på vilket 

sätt. I relation till denna makt styrs också socialsekreterarens tolkningsföreträde av 

organisationens makt och förhållningsregler, gentemot klienten. Det innebär också att 

socialsekreteraren har makten att ge klienten olika valmöjligheter. I Svensson m.fl. (2008) 

beskrivs det att den negativa makten enligt Foucault kan innebära att klienten tar skada av den 

och missgynnas istället. Då makten upplevs som negativ, är det oftast en känsla av att ha fallit 

offer för den. När tolkningsföreträde utmanas av konflikter i relationen mellan socialsekreterare 

och klient, är det inte givet att makten upplevs som en möjlighet från klientens sida (Svensson 

m.fl. 2008:69). 

6.3 Motivation 

Hur klientens inställning är under utredningens och samtalens gång, påverkar om samtal skall 

utföras genom fri vilja eller tvång. Motivation är en viktig faktor under beslutsprocessen 

eftersom socialsekreteraren under LVM- processen främst skall medverka till att motivera 

klienten till frivillig vård och behandling. Samtliga informanter har beskrivit att motivation är en 

viktig del i arbetet med deras klienter och gällande LVM. Med anledning till detta finner vi det 

relevant för vår studie att ta med motivationsteori för att på så vis skapa en större förståelse för 

socialsekreterarnas arbete under en LVM- process.  

Kurt Gordan (2010) menar att det finns en otydlig gräns mellan frivillighet och tvång och att den 

gränsen är hårfin. Samhällets och socialsekreterarnas syn på klientens situation kan skilja sig 

mycket från klientens egna upplevelser av förutsättningarna för medverkan under utredningen. 

När det förekommer hot om tvångsomhändertagande eller intagning på behandlingshem och 

isolering från klientens nära och kära, kan situationen upplevas som mycket svår för klienten 

(Gordan 2010:42). När samtal förekommer under tvång försvårar det för socialsekreteraren att 

bygga upp en förtroendeingivande relation. Det blir då svårt att motivera individen och ett 

motstånd kan lätt skapas från dennes sida.  

Socialsekreterarens syfte är enligt Gordan (2010) att samla information och kunskap om klienten 

och dennes situation för att på så vis skapa förståelse för klientens tendens att hamna i kriser och 

olika konflikter. Därefter skall socialsekreteraren försöka finna lösningar som skall vara hållbara 
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under en längre tidsperiod. Klienten å andra sidan vill oftast ha en lösning här och nu, snarare än 

på lång sikt. Detta medför att klienterna kan uppleva det svårt eftersom deras bekymmer kan 

upplevas som akuta och därmed vill ha konkreta åtgärder direkt (ibid:43). Även om 

socialsekreteraren känner till det akuta i den enskildes nuvarande situation så är de övergripande 

målen med samtalen att se över och utreda de bakomliggande orsakerna till klientens situation 

och finna långvariga lösningar (ibid:44). Klientens behov och ställningstagande kan också se 

olika ut och skifta vid olika samtalstillfällen, exempelvis beroende på vad de olika samtalen 

handlar om (ibid:45). Något som är viktigt under inledningsskedet av samtalen och för gott 

samarbete är att kartlägga vad klienten har för förväntningar och hur dessa överensstämmer med 

socialsekreterarens mål och förväntningar. Det är viktigt att socialsekreteraren välkomnar 

klienten själv till att beskriva sina egna förväntningar, detta för att undvika besvikelser och 

missförstånd (ibid:45).  
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7. Analys 

I följande kapitel kommer vi att redogöra analysen utifrån det empiriska materialet vi tilldelats 

från informanterna. Detta kapitel är indelat i fyra teman där studiens intervjusvar kommer att 

belysas genom de valda teoretiska perspektiven samt tidigare forskning. Dessa fyra teman berör 

etiska dilemman, tolkning och tillämpning av mål och syfte i LVM- lagen, socialarbetarnas 

upplevelser av handlingsutrymmet med koppling till LVM- lagen samt motivation.  

7.1 Etiska Dilemman 

7.1.1 Obalans mellan kontroll och hjälp 

Informanterna redogör att tvånget inom LVM- lagen bidrar till att klienterna upplever det som 

något negativt och ofta beskyller socialsekreteraren för att förstöra deras liv. Maria talade om att 

hon ställs inför etiska dilemman gällande första samtalen med klienten: 

”Ja men det är det här med att jag säger åt någon annan vuxen människa om vad 

den ska göra. Vem är jag? Varför ska jag säga det? Varför ska du styra över mitt 

liv? får jag oftast höra” (Maria). 

Inom handlingsutrymmet som socialsekreteraren har kan etiska dilemman uppstå genom en 

obalans mellan hjälp och kontroll där exempelvis ett självklart beslut från socialsekreteraren kan 

upplevas som orättvis för klienten (Svensson m.fl. 2010:23). Kajsa beskriver ett etiskt dilemma 

då socialsekreterare hamnar i en situation där de skall bestämma vad som kan vara den bästa 

lösningen för klienten. Samtidigt kanske inte klienten kommer hålla med om att det är det bästa 

för den och då menar hon att det inte är så lätt alla gånger. Kajsa beskriver vidare att 

socialsekreterare måste följa lagen och göra så gott de kan utifrån vad som står där.  

Samtliga informanter beskrev att de anser att handlingsutrymmet under en LVM- utredning 

innebär att de har makten att besluta över klientens liv och att det inte alltid är lätt att stå inför 

etiska dilemman gällande beslut om vad som är bäst för klienten. Även Svensson m.fl. (2010) 

ställer sig kritiska till handlingsutrymmet och tolkningsmöjligheten som socialsekreterarna har. 

Författaren menar att socialsekreterarna kan använda det som ursäkt för att skylla på att de måste 

följa regler och lagar. Vidare beskrivs att socialsekreterarna har makt över klienten genom att de 

kan avgöra hur dessa lagar och regler skall tolkas (Svensson m.fl. 2010:25). Blennberger (2006) 

beskriver också att relationen mellan socialsekreterare och klienter styrs av makt och dominans 
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mot klienten och att det är viktigt att socialarbetaren utgår från en god etiks grund samt har sunda 

värderingar (Blennberger 2006:4).  

Ronny beskriver att LVM är en tvångsvårdslag samtidigt som det handlar om att motivera 

klienten att bli fri från sitt missbruk. Han menar att dessa faktorer kan göra det svårt för 

socialsekreterare i deras arbete eftersom det skapar etiska dilemman. Ronny förklarar att makten 

han har genom sitt handlingsutrymme kan medföra antingen positiva eller negativa upplevelser 

för klienten. Det positiva handlar om motivation, hjälp och självbestämmande. Det negativa 

menar Ronny innebär känslan av makt och styrning från socialarbetarnas sida: 

”Vi som socialsekreterare ska hela tiden fatta beslut om klienternas liv och står 

inför olika val, beroende på situation och var klienten står i frågan gällande hjälp 

och behandling. Vi har ett handlingsutrymme som antingen kan upplevas som bra 

eller dåligt för klienten själv gällande om den ser beslutet som ska tas som ett 

maktutövande eller som hjälp” (Ronny). 

Ronnys beskrivningar om de etiska dilemman som en socialsekreterare kan ställas inför gällande 

motivation, makt, hjälp och tvång kan beskrivas utifrån Lipskys (2010) förklaringar av 

”gräsrotsbyråkrater” som innefattar myndighetspersoner med beslutsfattanderätt. Vilket kan 

innebära både bra och dåliga beslut och som sker i direkt påverkan på klientens liv (Lipsky 

2010:9-10). I likhet med Svensson (2010) och Blennberger (2006) beskriver Lipsky (2010) att 

tjänstemän inom den offentliga sektorn som exempelvis socialtjänsten, arbetar dels för att hjälpa 

sina klienter men att de samtidigt styrs av olika regelverk som till exempel lagar. Författaren 

beskriver vidare att gräsrotsbyråkraterna i allra högsta grad kan fatta beslut om avslag eller bifall 

och detta utifrån den stora handlingsfrihet som arbetet innefattar. Denna handlingsfrihet innebär 

att gräsrotsbyråkraterna också kan utforma egna lösningar om olika insatser för klienten (Lipsky 

2010:13-14). 

Sara beskriver i likhet med Ronny att makt och dominans förekommer inom det sociala arbetet, 

dock beskriver hon också att socialsekreterarna är styrda av lagar och ledningens direktiv om hur 

arbetet med LVM skall utföras. I likhet med Saras utsagor beskriver Ahrne & Papakostas (2002) 

att det är socialsekreterarna som styrs av en högre ledning inom verksamheten och att det är dem 

som kontrolleras, vilket i sin tur leder till att socialsekreterarnas handlingsutrymme är styrt 

eftersom de tvingas följa ledningens riktlinjer. Detta i sig menar författarna kan medföra att 
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socialsekreterarna ibland tvingas gå emot sin egen vilja gällande att fatta beslut och menar att det 

skapar ett mindre mänskligt beteende gentemot klienten (Ahrne & Papakostas 2002:20). 

7.2 Tolkning och tillämpning av mål och syfte i LVM- lagstiftningen 

7.2.1 Svårigheter som socialsekreterare kan ställas inför i arbetet med LVM 

Socialsekreterarna vi intervjuat har alla nämnt svårigheter som kan uppkomma i arbetet med 

LVM. Gällande rekvisiten i lagen och de kriterier som skall uppfyllas för att få igenom ett LVM, 

menar alla respondenter att lagen är bra samtidigt som rekvisiten även är oklara. Sara beskriver 

svårigheterna med att tolka rekvisiten: 

”Rätt få, luddiga rekvisit, beror helt på hur du tolkar dem. Står inte utskrivet 

exempelvis rekvisit a) utsätter sig för psykisk och fysiska hälsa för fara. Alla som 

missbrukar gör det men det står inte utskrivet precis om hur de ska utsättas” (Sara).  

Samtliga informanters utsagor visar att den tidigare forskning vi tagit del av stämmer överens 

med de svårigheter socialsekreterare kan ställas inför gällande arbetet med LVM- lagstiftningen. 

Saras uttalanden visar att LVM är en vid lag och att den är tolkningsbar för socialsekreterare som 

beslutar om LVM. Maria beskriver att ingen tydlig mall finns i arbete med LVM utan att varje 

socialsekreterare har möjligheten att skräddarsy sitt eget tillvägagångssätt gällande tillämpningen 

av LVM- lagen. Marias utsaga med koppling till Billinger (2009) beskriver att socialsekreterare 

kan ställas inför ytterligare svårigheter med användningen av LVM- lagstiftningen eftersom 

ingen tydlig standardmodell finns att följa i arbetet med deras klienter (Billinger 2000:9). 

Respondenterna var alla eniga om att lagen är tolkningsbar och att kriterierna är vida. Alla 

socialsekreterarna anser att erfarenhet spelar en stor roll i arbetet med tillämpningen av LVM-

lagstiftningen. Vad gäller erfarenheter menar informanterna att det inte bara kopplas till 

socialsekreterarnas tillämpning och tolkning av LVM- lagen, det handlar också om nämndens 

tolkningar:  

”Erfarenheter spelar en stor roll i tolkningen och tillämpningen av lagen. 

Nämndens beslut gör även att det blir tolkningsbart i och med att vi anser en sak 

och tillämpar och motiverar oss men samtidigt så tolkar nämnden det på ett annat 

sätt, bara där har vi ett fall och ser att lagen är tolkningsbar och att lagen tolkas 

olika beroende på vem det är som ska tolka och tillämpa den ” (Lotta). 
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Amir menar att erfarenheter av arbetet inom missbruks- och beroendeenheten samt erfarenhet av 

LVM- lagstiftningen definitivt påverkar, då han beskriver att det är en ramlag vilket betyder att 

kommunerna själva bestämmer hur dem skall tillämpa lagen. I likhet med Gustafsson (2001) 

gällande rekvisitens tolkningsbarhet i 4 § i LVM- lagen beskriver Amir att de inom socialtjänsten 

där han arbetar inte tillämpar alla rekvisiten enligt 4 § i LVM- lagstiftningen. Informanten 

menade att rekvisitet ”löper uppenbar risk att förstöra sitt liv” inte tillämpas på personer över 40 

år. De anser att en person över 40 år redan förstört sitt liv och det är deras bedömning av 

rekvisitet. Svårigheten med arbetet gällande LVM- lagen kan leda till konflikt mellan 

socialarbetarens arbete med lagstiftningen och individens självbestämmanderätt (Billinger 

2000:12). Socialsekreterarna följer inte någon mall, vilket leder till klientens inställning är en 

viktig del i LVM- processen. Varje handläggning är individuell utifrån hur mycket 

socialsekreterarna har att utgå ifrån, dels gällande budget samt klientens inställning till insats, 

därmed kan det se olika ut i varje enskild process (Ekendahl 2004:242-243). 

Maria förklarade att mål och syfte i LVM- lagstiftningen inte alltid är lätta att uppfylla i 

praktiken då klienten inte alltid har viljan att varken sluta missbruka eller få hjälp och vård. Detta 

beskriver informanten kan handla om olika faktorer, dels att klienten är omotiverad till att sluta 

använda droger samt att de kan känna sig underlägsna och vägrar att ta emot deras hjälp. 

Gällande mål och syfte i LVM- lagstiftningen förklarade Amir att socialtjänster arbetar på olika 

sätt i olika områden:  

”Jag vet for a fact att det är väldigt olika från kommun till kommun och från 

stadsdel till stadsdel, man tolkar inte riktigt in allting precis likadant” (Amir). 

Som tidigare nämnts gällande målen i SoL 1 § skall arbetet grundas på respekt för individens 

självbestämmanderätt och integritet (Börjesson 2008:23). Tre informanter förklarade att 

självbestämmanderätten och integritet oftast kan inskränkas i arbetet med missbrukare. 

Informanterna menade att LVM är en tvångsvårdslag som går emot vad individen själv tycker 

och vill efter en viss gräns, vilket ofta leder till att det blir ett stort ingrepp i en annan människas 

privatliv. Detta ingrepp menade informanterna kan uppfattas som integritetskränkande, då de 

fattar beslut som går emot individens vilja. Samtidigt som de förklarar för individen konstant att 

de måste införa tvång om individen inte på egen vilja vill samarbeta, så är det inte säkert att 
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klienten vill ändra sin inställning. Även Billinger (2000) förklarar tvånget som en sista utväg, då 

andra metoder och insatser inte hjälper men att tvånget går emot individen för att få 

missbrukaren att bli fri från sitt missbruk (Billinger 2000:27-28). 

7.3 Socialarbetarnas upplevelser av handlingsutrymmet med koppling till 

LVM- lagen  

7.3.1 Spänningsfältet mellan makten inom handlingsutrymmet och lagen 

Samtliga informanter menar att handlingsutrymmet som de får via LVM- lagstiftningen innebär 

att de dels måste följa lagen men att det samtidigt finns utrymme för att fatta egna beslut.  

Gällande socialsekreterares handlingsutrymme att fatta beslut upplever socialsekreterare ofta att 

en viss makt förekommer (Ekendahl 2000:192). Sara beskriver även detta: 

”Ibland får jag också ställa mig och rätta mig utefter ledet (...) Jag har tagit beslut 

utanför min delegation, det är inte alltid att man kan göra det” (Sara).  

Informanten menar att handlingsutrymmet i lagen ger tydliga restriktioner men att det går att 

överskrida om det så skulle behövas, genom eget beslutsfattande. Svensson m.fl.(2008) beskriver 

att socialsekreterarens handlingsutrymme är styrt av lagar som måste följas men trots det menar 

författarna att det även finns utrymme för socialsekreteraren att göra egna bedömningar 

(Svensson m.fl. 2008:24). Sara ansåg dock att makten inte kommer till uttryck men att den 

upplevs av klienten i form av att de tillämpar en tvångsvårdslag.  

Billinger (2000) framför kritik mot klientens rättssäkerhet gällande LVM- lagstiftningen och 

menar att samhällsskyddet går före individens frihet (Billinger 2000:25). Amir beskriver att de 

har ett samhällsansvar att hjälpa klienterna att bli fria från sitt missbruk, detta oavsett om 

klienten är samarbetsvillig eller inte: 

”På en individnivå kan man se det som ett övergrepp mot individens frihet men på 

samhällsnivå så tycker jag att det känns nödvändigt att LVM- lagen finns” (Amir). 

Alla sex informanter upplevde att det finns en maktrelation mellan socialsekreterarna och 

klienten. De menade att titeln ”socialsekreterare” ger dem en viss maktposition och denna makt 

menar dem upplevs starkare från klientens sida än från socialsekreterarnas. Dock beskriver Kajsa 
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att det är bra att lagen finns eftersom att den faktiskt räddar liv som det finns människor bakom, 

framför och runtomkring. 

Socialsekreterarna gav tydliga svar om makten som finns inom handlingsutrymmet där en 

informant uttryckte spänningen mellan handlingsutrymmet och makten inom LVM-

lagstiftningen på följande sätt: 

“Jag kan ”hota” med LVM, bara av att jag uttrycker mig på det här sättet så visar 

jag min makt. Jag säger med andra ord, lyssnar du inte på mig blir du inspärrad på 

behandling i sex månader vare sig du vill det eller inte ” (Amir). 

Enligt Foucaults teori om makt i Svensson m.fl. (2008) beskrivs den negativa makten som kan 

finnas i relationen mellan socialsekreterare och klienten. Med koppling till ovannämnda citat där 

det uttryckta hotet visar den så kallade negativa makten som finns inom informantens 

handlingsutrymme. Den negativa makten innebär att klienten kan missgynnas och falla offer för 

makten. Författaren menar att den negativa makten leder till att konflikter uppstår i relationen 

mellan socialsekreterare och klient (Svensson m.fl. 2008:69). 

7.4 Motivation 

7.4.1 Kontrasterna mellan tvång och motivation 

Samtliga informanter beskrev motivationen som en viktig faktor under samtalens gång med 

klienten för att individen dels skall känna sig delaktig men också för att undvika att ta till tvång. 

Ansvaret ligger hos socialsekreterarna att se över klientens behov och förväntningar under de 

första samtalen för att kunna komma överens samt för att undvika att klienten blir missnöjd eller 

att missförstånd uppstår (Gordan 2010:45). 

I 3 § i LVM-lagstiftningen står det att: 

”Tvångsvården skall syfta till att genom behövliga insatser motivera missbrukaren 

så att han eller hon kan antas vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt 

behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt missbruk” (Norström & 

Thunved 2011:446). 

Vidare anges det i 3 § i LVM- lagen att syftet med tvångsvården innefattar både ett långsiktigt 

och kortsiktigt mål. Det långsiktiga handlar om att klienten skall bli fri från sitt missbruk och det 
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kortsiktiga målet syftar till att motivera klienten till frivillig vård (Norström & Thunved 

2011:446). Enligt 1 § i LVM skall respekt för individens integritet finnas med samt så långt som 

det är möjligt skall arbetet utföras tillsammans med den enskilde (ibid: 444). 

Amir förklarade i enlighet med 3 § i LVM- lagstiftningen, att motivation och kommunikation är 

en viktig aspekt under LVM- processen. Informanten sade att han brukar förklara för klienten att 

om denne inte vill samarbeta på frivillig väg så kommer de bli tvungna att tillämpa tvång. 

Gordan (2010) menar att det är svårt att kunna motivera klienten då den upplever att det finns ett 

tvång med under samtalen. Detta skapar också svårigheter för socialsekreteraren att kunna bygga 

upp en förtroendeingivande relation med klienten (Gordan 2010:43). Amir menade dels att de 

vill ha med klienten i motiverande samtal genom att förklara att de vill hjälpa och att de vill 

individens bästa, samt att klienten får känna sig delaktig. Vidare beskrev han dock att inom LVM 

fungerar sällan motivation och uttryckte det på följande vis: 

”När det väl kommer till LVM så brukar inte det funka vad det gäller motivation. 

Motivation funkar inte när de väl är inne i skiten, det finns inget stopp. De kan veta 

att det snart blir LVM och låtsas vara motiverade och drogfria, men efter 1 vecka är 

de ute på banan igen” (Amir).  

Billinger (2000) beskriver att klienten inte är kapabel att avgöra vilken vård som är den bästa för 

denne eftersom individen inte är i sitt fulla sinnesbruk (Billinger 2000:26). Gordan (2010) 

förklarar att klientens inställning under utredningens gång är av stor vikt gällande om insatser 

skall ske genom fri vilja eller tvång. Gränsen mellan frivillighet och tvång är inte alltid tydlig 

och klienten kan uppleva hot om tvångsomhändertagande som mycket svår eftersom individen 

då blir isolerad från sina anhöriga (Gordan 2010:42). Vidare beskriver författaren att klientens 

ställningstaganden kan skifta från olika tillfällen och att det kan bero på vad samtalet handlar om 

från gång till gång (ibid:45).  

Lotta talade också om vikten av att motivera klienten under samtal: 

”Så långt det är möjligt ska klienten motiveras till frivillig vård och frivillighet 

handlar alltid om att klienten själv valt att vara delaktig i behandling och insett 

problematiken om sitt missbruk och då får högre motivation” (Lotta). 
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Lotta beskrev att varje socialsekreterare har en vilja att relationen till klienten skall vara så 

gynnsam som möjligt och att delaktighet är en viktig del under LVM- utredningen. Trots strävan 

efter ett motiverande arbete tillsammans med klienten talade informanten om att de även är 

tvungna att kontrollera dennes privatliv gällande bostad, arbete, familj, ekonomi med mera. 

Denna kontroll menade Lotta görs för att socialsekreterare skall få en översikt över klientens liv, 

för att på så vis kunna erbjudna den bästa möjliga hjälpen för individen.  

Vår tolkning kring motivation, görs med koppling till Foucaults (2003) teori om den 

disciplinerande makten. Makten kan förstås som att socialsekreterare övervakar och kontrollerar 

klienten i form av en osynlig makt med syfte att övertala klienten att bli motiverad och delaktig 

även om individen inte är det egentligen (Foucault 2003:178). Den disciplinerande makten anses 

vara diskret och smygande (ibid:221). Disciplineringssystemet är uppbyggt i ett hierarkiskt 

system i samhället där makten sker genom övervakning mot individerna uppifrån och ner i form 

av övervakare och övervakade, som i detta fall är socialsekreterarna som övervakar klienterna, 

det vill säga de övervakade (ibid:178). 

Maria förklarade att motivation kan upplevas som något positivt, särskilt i arbetet med klienterna 

eftersom det handlar om att arbeta tillsammans med klienten för att individen skall bli fri från 

missbruket. Dock ansåg Maria i likhet med Gordan (2010) att tvång aldrig är bra med koppling 

till motivation, oavsett missbrukare eller icke missbrukare. Maria menade att förutsättningarna 

för att arbetet skall lyckas i längden, krävs det att klienten har en inre motivation till en 

förändring till att bli fri från sitt missbruk. Om inte klienten har en inre motivation, menar hon att 

ingenting kommer att hända gällande klientens missbruksproblematik.  
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8. Slutdiskussion 

I detta kapitel presenteras syftet med vår studie som kommer att diskuteras med hjälp av tidigare 

forskning, teorier samt vårt empiriska material. Diskussionens utgångspunkt är kopplad till 

forskningens syfte och frågeställningar. Det empiriska materialet grundar sig på 

socialsekreterarnas arbete med LVM- lagstiftningen.  

Syftet med studien är att belysa svårigheterna som socialsekreterarna ställs inför och behöver 

hantera gällande tillämpningen av LVM- lagen, i praktiken och i relation till klienternas 

rättssäkerhet samt självbestämmanderätt. Intervjufrågorna till informanterna, har hjälpt oss att 

belysa de svårigheter socialsekreterarna ställs inför när det gäller tillämpningen av LVM- 

lagstiftningen. Vi använde oss av semistrukturerade frågor som gav socialsekreterarna utrymme 

för att utveckla sina svar, vilket underlättade för oss så att vi kunde besvara våra frågeställningar 

samt uppnå studiens syfte. De teoretiska utgångspunkter som vi använt oss av är teorier om 

socialsekreterarnas handlingsutrymme och etiska dilemman som kan uppstå i relation till 

klienten, samt teorier om makt och motivation utifrån tillämpningen av LVM- lagstiftningen. 

Detta kapitel är uppdelat i fyra olika teman baserade på syfte och frågeställningarna i studien. 

Det första temat belyser vilka etiska dilemman som kan uppstå. Det andra temat berör hur 

socialsekreterarna upplever sitt handlingsutrymme i relation till LVM- lagen. Det tredje temat 

belyser hur mål och syftet i LVM- lagen tolkas och tillämpas i praktiken. Slutligen belyser tema 

fyra hur socialsekreterarna hanterar kravet och bedömningen mellan självbestämmanderätten i 

relation till frihetsberövandet.  

8.1 Etiska dilemman & handlingsutrymmet inom arbetet med LVM 

Samtliga informanter beskrev att socialsekreterarna inte alltid har den rätta lösningen och att de 

bestämmer över individernas liv. Informanternas svar visar att en tydlig makt och dominans 

förekommer mot klienterna där socialsekreterarna är medvetna om sin makt, vilket innebär att 

det är viktigt att de har en god etisk grund samt sunda värderingar. Anledningen till att detta 

anses vara viktigt är för att undvika dilemman och för att sträva efter ett gott samarbete med 

klienten. Etiska dilemman inom arbetet med LVM- lagen uppstår bland annat eftersom att 

socialsekreterare fattar beslut över en annan persons liv. Detta bidrar även till att en maktrelation 

skapas från socialsekreterares sida gentemot klienten och ett samarbete då kan upplevas som 
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svårt från individens sida. Informanterna beskrev olika dilemman som kan uppstå gällande 

svårigheter i relationen till klienten då dem måste följa lagen, vilket inte alltid upplevs som 

positivt utifrån klientens synvinkel. En problematik gällande detta är att socialsekreterarna kan 

skylla på att de måste följa lagen men motsatsen är att de har ett stort handlingsutrymme som ger 

dem en frihet att göra egna bedömningar trots att de är styrda av lagen. En annan synvinkel av 

detta är att det inte bara är klienterna som är styrda av socialsekreterare, utan att 

socialsekreterarna i sin tur är styrda av en högre ledning som även kan kallas det hierarkiska 

övervakningssystemet. Det förekommer en osynlig makt där socialsekreterare har ett dolt motiv 

som är att övertala klienterna till att bli motiverade, delaktiga och samarbetsvilliga oavsett deras 

egen inställning. Klienten kan antingen uppleva det som ett maktutövande eller som hjälp, 

beroende på klientens situation och hur denne ställer sig i frågan gällande att ta emot hjälp för att 

sluta missbruka. 

8.2 Svårigheter utifrån LVM- lagstiftningen 

I arbetet med individer som har missbruksproblem förklarade informanterna att de inte alltid kan 

ta hänsyn till klienternas integritet. Detta bidrar till svårigheter med tillämpningen av LVM och 

kan leda till en konflikt mellan socialsekreterarens arbete utifrån lagstiftningen och klientens 

självbestämmanderätt. Informanternas utsagor visar att ett indirekt tvång förekommer i relation 

till klienten då de i första hand förklarar för individen att samarbete bör ske på frivillig väg men 

att de annars kommer behöva tillämpa tvång. Oavsett om socialsekreterarna har en god intention 

då de har första samtalet med klienten så skapas ändå ett indirekt tvång då individen sätts i en 

situation där denne egentligen inte kan välja själv. Om individen inte tar emot socialsekreterarnas 

hjälp, så ”hotar” de med tvång, vilket sätter individen i en pressad situation. Maktens negativa 

sidor innebär att klienten kan känna sig missgynnad och uppleva en underlägsenhet som kan 

skapa en konfliktfylld relation. Situationer som dessa skapar funderingar kring om individen 

egentligen har något eget val?  

8.3 Socialsekreterarnas strävan att uppnå mål och syfte i LVM- lagstiftningen 

Amir hade stark kännedom om att socialsekreterare arbetar olika från kommun till kommun, 

gällande tolkning och tillämpning av mål och syfte i LVM- lagstiftningen. I och med att LVM är 

en ramlag finns en möjlighet för kommunerna att själva bestämma hur de skall arbeta med att 

tillämpa lagen. Detta leder till att socialsekreterare har ett handlingsutrymme som skiljer sig åt 
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inom olika kommuner, vilket resulterar i svårigheter att uppnå LVM- lagstiftningens mål och 

syfte som bland annat handlar om vikten av att bevara individens integritet. Utifrån tidigare 

forskning och informanterna har det visat sig att det saknas en standardmodell, vilket skapar en 

problematik då individerna rättssäkerhet minskas. Rättssäkerheten för klienten minskas då 

tolkning och tillämpning av rekvisiten sker på olika sätt beroende på vem som gör bedömningen 

samt i vilken kommun. 

8.4 Självbestämmanderätten kontra frihetsberövandet 

Svårigheterna och motsättningarna som uppstår inom LVM- lagstiftningen är att det är en 

tvångsvårdslag och som samtliga informanter även intygade, har de makten att beröva klienterna 

deras fria vilja och självbestämmanderätt, vilket leder till möjligheten för socialsekreterarna att 

avvika från frivillighetsprincipen enligt SoL. Amir beskrev sin makt gentemot klienten och 

menade att han kunde ”hota” med LVM samt inspärrning på behandling vare sig klienten vill 

eller inte. Frågan då är hur mycket hänsyn som egentligen tas gällande klienters 

självbestämmanderätt, den fria viljan samt respekten för dennes integritet?  

I enlighet med 3 § i LVM som syftar till att motivera klienten till att frivilligt medverka till en 

behandling och hjälp för att bli fri från sitt missbruk, var informanterna eniga om att motivation 

och delaktighet är viktiga faktorer för att undvika tvång. Samtal utifrån tvång leder till att det blir 

svårare för socialsekreterare att motivera klienten och att bygga upp en förtroendeingivande 

relation. En tydlig gräns saknas mellan tvång och frivillighet vilket resulterar till att klienten 

upplever hotet om tvångsomhändertagandet som svårt. Problematiken och motsättningarna inom 

den kontrollerande aspekten går emot 1 § i LVM som beskriver vikten av respekten för 

individens integritet. Amir menade att frihetsberövandet på individnivå kan ses som ett 

övergrepp men att LVM- lagstiftningen på samhällsnivå upplevs som nödvändig. Informanten 

beskrev även att utifrån det samhällsansvar de har gällande att motivera klienten till att bli 

drogfri, sker med eller utan samarbete från klientens sida. Tidigare forskning visade en motsats 

till detta eftersom klienten inte anses vara i sitt fulla sinnesbruk och därmed inte kan fatta ett eget 

beslut om vilken vård som skulle vara den bästa. Vi ställer oss frågande till om individen i detta 

tillstånd kan motiveras till behandling? Våra reflektioner kring dessa motsättningar utifrån dels 

samhällsskyddet i relation till klienternas frihet samt att individen inte anses vara i sitt fulla 

sinnesbruk att ta egna beslut, gör att vi undrar om det överhuvudtaget är möjligt att bejaka 
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individens självbestämmanderätt och fria vilja? Vi ställer oss frågande till om socialsekreterare 

tillämpar LVM utifrån samhällsskyddet eller om det verkligen är utifrån klientens bästa?   

8.5 Slutsats 

Redan i början av en LVM- process uppstår det automatiskt ett etiskt dilemma för 

socialsekreterarna eftersom LVM är en tvångsvårdslag. Klienten upplever oftast situationen som 

kränkande då det förekommer en obalans mellan kontroll, makt och hjälp. Utifrån vår forskning 

visar samtliga informanters svar att det förekommer en makt och dominans gentemot klienterna 

eftersom socialsekreterarna är tvungna att göra bedömningar och fatta beslut över deras liv. 

Svårigheterna gällande etiska dilemman utifrån tillämpningen av LVM- lagen skapas utifrån att 

både socialsekreterarna och klienterna befinner sig i ett hierarkiskt disciplineringssystem där 

makt förekommer. Något som intresserar oss gällande etiska dilemman och som vi inte har tagit 

del av i tidigare forskning är att det ofta förekommer en hierarkisk makt i relationen mellan 

socialsekreterare och klienter. Klienterna är inte alltid medvetna om att den hierarkiska makten 

de upplever från socialsekreterarnas sida är styrd av den makt som utövas av den högre 

ledningen. Även om socialsekreterarna menar väl och att LVM- lagstiftningen är till för att 

hjälpa klienterna så är det inte alltid lätt att ge den hjälp de skulle vilja, då de själva är styrda av 

ledningens direktiv. Å andra sidan framkom det att indirekta hot förekommer i form av att vilja 

övertala klienten till att vara mottaglig för behandling för att undvika tillämpning av tvångsvård. 

Vi ställer oss därmed frågande till om klienten överhuvudtaget har något eget val egentligen? 

Rekvisiten inom LVM- lagen är dels otydliga men också enligt samtliga informanter bra, 

eftersom de kan göra egna tolkningar och bedömningar. Otydligheten och LVM- lagens 

tolkningsbarhet bidrar dock till att klienternas rättssäkerhet minskar. Det framkom att målet och 

syftet inom LVM- lagen kan vara svåra att uppfylla i praktiken. Vi blev överraskade över hur 

olika kommunerna arbetar gällande tillämpningen av mål och syfte, utifrån det breda 

handlingsutrymmet och tolkningsbarheten. Amir gav ett utmärkande svar gällande deras 

tillämpning av rekvisiten där det framkom att personer över fyrtio år inte prioriteras eftersom 

deras verksamhet ansåg att de inte går att hjälpa. Detta väcker frågor hos oss gällande dels hur 

tolkning har skett gällande åldern kopplat till rekvisitet men också hur bedömningen av 

individens behov av hjälp görs utifrån ålder? Detta exempel visar på tolkningsbarheten av 

rekvisiten eftersom ålder inte står med i LVM- lagen, utan är en egen tolkning och tillämpning 
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som gjorts av och som vi inte anser är till individens fördel vilket leder till att klientens 

rättssäkerhet minskar. Eftersom LVM är en ramlag leder det till att socialsekreterarnas 

handlingsutrymme skiljer sig åt från kommun till kommun. Detta medför att LVM- lagens mål 

och syfte som bland annat handlar om att ta hänsyn till individens integritet, resulterar i 

svårigheter med att uppfylla dessa. Även om det är bra att man kan använda handlingsutrymmet 

till varje individs fördel, bör det finnas en tydlighet genom en standardmodell som samtliga 

socialsekreterare oavsett kommun kan använda sig av. Med en standardmodell där tolkningen av 

rekvisiten blir mer tydliga, kan socialsekreterarna undvika svårigheter under en LVM- process, 

vilket blir en fördel för de samt styrker rättssäkerheten för klienten.  

Det har visat sig att samhällsskyddet prioriteras istället för klientens frihet, med andra ord anses 

LVM- lagstiftningen på samhällsnivå vara nödvändig medan det på individnivå betraktas som ett 

övergrepp. Vi ställer oss frågande till om individens självbestämmanderätt verkligen prioriteras i 

detta fall eller om socialsekreterare frihetsberövar individen för att ”skydda samhället”? 
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10. Bilagor 

Bilaga A – Brev till informanterna 

 

Intervjufrågor till socialsekreterare på socialtjänsten.  

Information kring forskningens etiska aspekter: 

Det är Emelin Ecer och Monika Haglund som skriver rapporten. Vi studerar båda på Södertörns 

Högskola. Syftet med studien är att undersöka de motsättningarna som beskrivs inom LVM- 

lagen utifrån tidigare forskning, i relation till socialsekreterares tillämpning av lagen i praktiken.  

Ditt deltagande är viktigt för att det skall bli ett bra resultat i vår studie, främst för att skapa en 

bild av hur det i praktiken kan fungera i arbetet med LVM.   

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta intervjun eller ställa frågor om 

det är något som känns oklart. Intervjun kommer att spelas in, så att allt du säger kommer med 

och så att vi skall kunna sammanställa materialet efter dina ord. Detta för att inte riskera att det 

faller bort något, eller att misstolkningar görs. Intervjun kommer att raderas så fort vi är klara 

med arbetet. Det som sägs i intervjun kommer endast att användas till studien och inte i något 

annat syfte. Den kommer att publiceras via Södertörns Högskolas webb. Du kommer även att få 

ta del av rapporten när den är färdig om du vill?  

 

Vi kommer att använda oss av fiktiva namn för att inte röja din identitet samt utelämna 

information om verksamheten, detta för att bevara din anonymitet vid publicering.  
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Bilaga B - Intervjuguide 
 

Allmänt: 

1) Kön:  

 

2) Ålder:  

 

3) Vilken yrkesutbildning har du?  

 

4) Hur länge har du arbetat inom Socialtjänsten? 

 

5) Hur länge har du arbetat inom missbruks- och beroende? 

 

LVM – tolkning  

1) Hur ställer du dig till lagen, är rekvisiten bra som dem är? 

 

2) Hur tolkar du LVM- lagens uttryck om självbestämmanderätt i relation till att det är en 

tvångsvårdslag?  Anser du att klientens självbestämmanderätten kommer till uttryck i 

praktiken? 

 

3) Vilka för- respektive nackdelar ser du med tvångsvård? 

 

4) En forskare har kommit fram till att rekvisiten i lagen är oklart formulerade och att detta 

kan leda till ökad tolkningsfrihet och att tillämpningen därmed ser olika ut beroende på 

vem som tolkar lagen. Hur ställer du dig till det? Tror du olika erfarenheter påverkar 

gällande tillämpningen av LVM? 

 

5) På vilket sätt anser du att ekonomin inom socialtjänsten kan påverka beslut om LVM 

under processen?   
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LVM- tillämpning i praktiken  

1) Vad anser du är viktigast att tänka på som socialsekreterare under en LVM- process och 

gentemot klienten? 

 

2) En tidigare forskning visar att LVM- lagen är tolkningsbar och ger ett stort 

handlingsutrymme, på vilket sätt anser du att det påverkar relationen mellan dig som 

socialsekreterare och klienten? 

 

3) Upplever du att chefen / ledningen på någotsätt påverkar ditt handlingsutrymme?  

 

4) Förekommer det etiska dilemman mellan LVM- lagstiftningens utformning och hur den 

tillämpas i praktiken? Beskriv gärna eller ge exempel om du vill. 

 

5) Hur hanterar ni motvillighet för samarbete från klientens sida? 

 

6) Vilka etiska dilemman kan uppstå för dig som socialsekreterare i relation till klienten 

under en LVM- process? 

 

7) Hur hanteras självbestämmanderätten i relation till frihetsberövandet i LVM- lagen? 

 

Tack för din insats! 


