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Sammanfattning  
Bakgrund: Människor som har en allvarlig missbruksproblematik kan komma att vårdas med 
hjälp av LVM-lagstiftningen, vilket är en tvångslagstiftning. Detta kan komma i konflikt med 
socialtjänstens andra uppdrag som bygger på frivillighet enligt SoL, vilket gör det angeläget att 
undersöka hur socialsekreterare uppfattar de dilemman som finns mellan tvång och frivillighet. 
Socialsekreterare i studien handlägger och utreder klienters behov av att få hjälp enligt SoL och 
LVM, i de lagstiftningarna blir delaktighet, valfrihet och makt betydelsefulla begrepp. 
Syfte: Att undersöka vilka dilemman socialsekreterare uppfattar att det finns i arbetet mellan 
SoL och LVM.  
Metod: Studien har en kvalitativ ansats. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 6 
socialsekreterare. Intervjuerna transkriberades och analyserades i två steg, den första delen är 
en empiriskt kopplad analys utifrån IPA. Den andra delen av analysen är teoretiskt kopplad och 
analyseras utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med hjälp av begreppen: 
Pastoralmakt, disciplinering, paternalism och delaktighet. 
Resultat: Studien visar att det finns en gråzon mellan frivilligheten i SoL och tvånget i LVM-
utredningar. I denna gråzon finns det utrymme för socialsekreterarens bedömningar, men också 
ett stort ansvar. I gråzonen handlar det mycket om att motivera klienter, motivationsarbetet kan 
innebära ett underliggande hot och en maktposition som socialsekreterare behöver förhålla sig 
till. Dilemman i arbetet mellan SoL och LVM uppstår främst i bedömningar om att handla mot 
klientens vilja. Studien visar att socialsekreterare arbetar mot en norm eller mittfåra, där det 
som är rätt är normen och det som är fel ligger utanför normen. Studien visar att skapandet av 
“de andra” kan ses som en begränsning för klienters delaktighet och medverkan i 
missbruksvården. Vi har med hjälp av begreppet pastoralmakt problematiserat 
socialsekreterarnas vilja att hjälpa och funnit att det skulle kunna förstås som en del i 
medskapande av disciplinära processer i utförandet av pastoralmakt. 
 
Nyckelord: Delaktighet, socialkonstruktionism, socialsekreterare, dilemman, missbruksvård, 
tvångsvård, LVM, socialpedagogik, socialt arbete. 
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Inledning 
Myndighetsutövning och makt är central i socialt arbete och denna relation behöver beaktas 
och problematiseras i förhållande till det sociala arbetet. Myndighetsutövning är en samhällelig 
funktion som berör många människor och som behöver diskuteras. Detta är något som vi 
gemensamt kommit överens om i välfärdssamhället, därför är det viktigt att prata om 
tillämpningen och hur myndighetsutövare förhåller sig till den.  
 
Myndighetsutövningen och socialtjänsten är direkt kopplad till de lagar som politikerna beslutar 
om. Offentliga organisationer, så som socialtjänsten, har organiserats utifrån politiska beslut 
och utgångspunkten för hur arbetet bedrivs i dessa organisationer är lagstiftningen. Alla 
offentliga organisationer arbetar utifrån medborgares skyldigheter och rättigheter (Svensson, 
Johnsson & Laanemets, 2008).   
 
Vi har under tidigare yrkesliv och i samband med socialpedagogutbildningen reflekterat över 
klienters valfrihet i socialtjänsten. På nästan alla arbetsplatser vi har varit på har socialarbetare 
pratat om vikten av frivillighet, delaktighet och självständighet för klienterna, men vi har 
uppfattat att det ändå finns svårigheter i arbetet med att skapa förutsättningar för klienters 
självbestämmande och integritet.  
 
Studien undersöker socialsekreterares syn på det mellanrum som uppstår mellan klientens 
självständighet i Socialtjänstlagen (SoL) och myndighetsutövningens tvång i Lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM). Under intervjuer utforskades situationer och dilemman som 
socialsekreterare kan befinna sig i vid LVM-utredningar. I socialsekreterarnas berättelser 
definierar de hur de tänker om sig själva som socialsekreterare och hur deras bilder av klienter 
ser ut. Genom analys av intervjuerna och genom att titta på språket i socialsekreterarnas 
berättelser, kan vi erbjuda alternativa sätt att förstå konstruktionen av klient och socialarbetare. 
 
I Socialtjänstlagens portalparagraf står i andra stycket Socialtjänsten skall under 
hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att 
frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på 
respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet (2001:453). Något som kan bli 
problematiskt i relation till myndighetsutövningen inom missbruk är människors 
självbestämmande och integritet när det begränsas i de fall där Lagen om vård av missbrukare 
i vissa fall (LVM) träder in. När socialnämnden öppnar en LVM-utredning och sedan ansöker 
om tvångsvård, bortser socialtjänsten från människors egna möjligheter att ta ansvar och 
ansöker om något som socialtjänst bedömer är bättre för klienten, jämfört med de val som 
klienten själv skulle göra.  
 
Utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv vill vi ta avstamp från den fråga som Eriksson och 
Markström (2000:21) ställer ”om socialpedagogen kan medverka till frigörelse i en 
disciplinerande diskurs.” Hur tänker socialsekreterare om delaktighet i en disciplinerande 
kontext? I ett socialpedagogiskt sammanhang, med ett nyckelbegrepp som delaktighet, är det 
adekvat att undersöka hur det är möjligt att arbeta socialpedagogiskt i en myndighetsutövande 
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arbetsroll. Gustavsson (2010) beskriver en socialpedagogik som intresserar sig för delaktighet 
och utanförskap utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, där fokus ligger på de komplexa 
socialisationsprocesser som skapar normalitet och avvikelse, delaktighet och utanförskap. 
Genom att undersöka socialsekreterares svar på våra frågor om klienters delaktighet och 
integritet, kan vi närma oss delar av dessa komplexa processer.  

Vi har i arbetet skrivit om missbruks- eller beroendeproblematik och personer med missbruks- 
eller beroendeproblematik. I lagtext står missbrukare, som ett begrepp/ord. Vi tänker att en 
människa aldrig ska definieras utifrån något som den gör. I arbetet kommer vi att skriva 
personer med missbruksproblematik, om det inte är beskrivning av vad som står i lagtext eller 
från citat. 
 

Syfte och frågeställningar 
Utifrån ovanstående resonemang har vi följande syfte och frågeställningar. 

Syfte 
Att undersöka vilka dilemman socialsekreterare uppfattar att det finns i arbetet mellan SoL och 
LVM. 

Frågeställningar 
Hur uppfattar socialsekreterarna utrymmet mellan SoL och LVM? 

Vilka dilemman om valfrihet, makt och delaktighet uppstår i arbetet mellan SoL och LVM? 

Hur kan processer som kan begränsa klienters medverkan och delaktighet förstås i arbetet 
mellan SoL och LVM? 
 
 

Bakgrund 
I detta avsnitt sätter vi LVM i en historisk kontext, för att kunna visa hur den har utvecklats 
under det föregående seklet. Sveriges lag om tvångsvård av vuxna missbrukare är en utveckling 
av 1913 års lag om behandling av alkoholister. Centralt i 1913 års lagstiftning var sociala 
repressalier mot ett leverne som kunde vara en fara för samhället. Individen kunde dömas till 
12 månaders tvångsarbete som kunde utökas med två år om individen fick ett återfall i missbruk 
inom en sexmånadersperiod efter utskrivningen (Sallmén, 2004).  

Lagen reviderades 1931 med en utökad inriktning på socialt oacceptabelt beteende, 1954 
reviderades lagen återigen till nykterhetsvårdslagen, denna lagstiftning hade en tydlig 
anknytning till självhjälpsgrupperna Länkarna och AA. Individen vårdades i 12 månader med 
möjligheter att förlänga vården med ytterligare 5 månader. 1982 kom det till särskilda 
bestämmelser för socialtjänstlagen beträffande vård av vuxna alkoholmissbrukare. Denna 
komplettering inkluderade en speciell lag rörande tvångsvård av vuxna missbrukare i vissa fall 
(LVM). 1982 års LVM-lag var inriktad mot akuta ingripanden mot tillstånd som kan vara 
livshotande. En lagtextsrevision tillkom 1988 med syftet att motivationsinsatser skulle till, samt 
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initiering av behandling. Enligt den lag som trädde i kraft den 1 januari 1989 kunde vårdtiden 
för en vuxen missbrukare uppgå till maximalt 6 månader (Sallmén, 2004).  
 
Lagen 
Förvaltningsrätten kan fatta besluta om att en missbrukare ska få vård fast hen inte vill 
(2009:800). Personen med missbruksproblematik kan då dömas till vård enligt lagen om vård 
av missbrukare (LVM). Vårdtiden kan vara maximalt upp till sex månader (2001:464). Vården 
ska bygga på respekt för individens integritet och självbestämmanderätt. Vården ska 
genomföras och utformas i samverkan med individen så långt det är möjligt (2005:467). 

Syftet med vården är att stoppa ett missbruk samt att motivera individen till behandling under 
former som är frivilliga. Utgångspunkterna för vård enligt LVM är att en individ till följd av 
missbruk behöver vård för att komma ifrån sitt missbruk, att vården inte kan ske med frivilliga 
medel, samt att individen som en följd av sitt missbruk utsätter sig själv för allvarlig fara, att 
det finns en påtaglig risk att ödelägga sitt liv eller svårt skada sig själv eller närstående 
(2005:467).  

När socialnämnden har inlett en utredning ska socialnämnden, om det inte är uppenbart att det 
inte behövs, besluta om läkarundersökning av klienten och utse en läkare för undersökningen. 
Läkaren skall i ett intyg ange missbrukarens aktuella hälsotillstånd (1994:96). Att inleda en 
utredning är upp till socialnämnden, när den genom anmälan eller på annat sätt har fått vetskap 
om att det kan finnas skäl att bereda en individ tvångsvård (1994:96). Om Socialnämndens 
utredning visar att individen är i behov av vård enligt LVM skickas en ansökan vidare till 
förvaltningsrätten om LVM. Det är sedan förvaltningsrätten som beslutar om tvångsvård enligt 
LVM (2009:800). 

Om det är sannolikt att kriterierna för vård enligt LVM är uppfyllda och att det inte finns tid att 
vänta på att förvaltningsrätten ska besluta kan det på grund av att personen med 
missbruksproblematik kan antas få sin hälsa allvarligt försämrat om hen inte får vård 
omedelbart, eller om det finns en stor risk för att personen på grund av sitt tillstånd kommer att 
svårt skada sig själv eller någon närstående, får socialnämnden fatta beslut om att en 
missbrukare ska omhändertas omedelbart. Om beslut har fattats om omedelbart 
omhändertagande ska beslutet, senast dagen efter att det har fattats, skickas till domstol för 
prövning (2005:467). 
 
 

Tidigare forskning 
I detta kapitel redovisas tidigare forskning med utgångspunkt från studiens syfte. I texten 
presenteras både nationell och internationell forskning om delaktighet i tvångsvård, 
meningsskapande processer i LVM, klienters syn på LVM samt tvångsvård internationellt. 
Denna del ska ge en bild över hur kunskapsläget är inom studiens område. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattning av tidigare forskning som är uppdelad i underrubrikerna delaktighet 
och dilemma.  
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Tvångsvård internationellt  
Hur ser tvångsvårdslagstiftning ut internationellt för personer med missbruks- eller 
beroendeproblem? Detta är något Israelsson (2013) undersöker i en kvantitativ studie och 
jämför ett större antal länders tvångsvårdslagstiftning både på global och europeisk nivå. I den 
svenska lagstiftningen finns LVM, lag (1988: 870) om vård av missbrukare i vissa fall. Studien 
visar på att det är vanligare att länder har lagar om tvångsvård vid missbruk, än att de inte har 
det. Detta gäller internationellt i samtliga världsdelar. Detta visar på att Sveriges lagstiftning 
inte är unik i jämförelse med andra länder i världen utan tvärtom ganska vanlig (Israelsson, 
2013).  
 

Klienters syn på tvångsvård 
Genom att använda en studie som fokuserar på klientens perspektiv, vilken Ekendahls (2001) 
gör, så kan detta ge oss en motvikt i det socialsekreterarna berättar. Vi har använt Ekendahls 
studie för att bekräfta det socialsekreterarna berättar utifrån ett klientperspektiv och för att 
problematisera motsättningar som kommer fram genom Ekendahls studie och det våra 
respondenter berättar. 

Ekendahl (ibid.) gör en kvalitativ studie utifrån klienters synsätt på tvångsvård och motivation. 
Syftet med avhandlingen är att analysera och beskriva hur missbrukarna pratar kring LVM-vård 
och möjligheten att där bli motiverade till förändring och frivillig behandling. Avhandlingen 
bygger på intervjuer med 54 vuxna tvångsintagna från fem LVM-hem. 

Vad som lyfts fram i studien är att LVM kan ses som bra i teorin, men inte i praktiken. Det 
finns en viss acceptans för tvångsvård mot personer med missbruksproblematik, samtidigt som 
informanterna nekar till att det skulle behövas i det egna fallet. De tvångsmoment som 
förekommer inom LVM-vården - som exempelvis permissionsförbud, visitationer och 
inlåsning - uppfattas som kränkande och ses undantagsvis som berättigade inslag i 
behandlingen av de egna missbruksproblemen. Många klienters subjektiva upplevelse av LVM-
vård är att de förlorar sin integritet och autonomi. 

Att lusten och viljan till förändring/behandling växer fram i en personlig process är den 
dominerande inställningen bland respondenterna och att LVM endast i undantagsfall kan ha en 
positiv betydelse i denna process. Många av respondenterna verkar vilja, men ha svårt för att 
avbryta missbruket. Personerna med missbruksproblematik anser själva att LVM inte kan 
hjälpa dem att nå motivation till förändring eller behandling. Det subjektiva synsättet hos 
respondenterna är antingen att det finns en motivation redan före omhändertagandet eller att 
drivkraften till förändring förloras av den ointressanta LVM-hemvistelsen. Det som lagen tar 
sin utgångspunkt i stöds inte av dem som tvånget riktas mot. Resultatet visar att personerna 
med missbruksproblematik agerar efter hur de själva förstår sina möjligheter och betraktar sina 
situationer (ibid.) 
 
Meningsskapande processer i LVM  
Vilka meningsskapande processer kan skapas mellan socialsekreterare och klienter i LVM-
situationen? Genom intervjuer med socialsekreterare och klienter om LVM-processen försöker 
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Johnsson (2006) förstå hur tvångssituationen uppfattas, tolkas och tillskrivs mening. I studien 
framkommer, förutom en tydlig maktaspekt, en omsorgsaspekt där socialsekreterarnas relation 
till klienterna förändras i och med LVM.  Socialsekreterarna hamnar ofta i ett dilemma i 
förhållande till klienten om de haft en relation till hen tidigare som byggt på frivillighet och ett 
gemensamt arbete. Vidare beskriver socialsekreterarna i studien att det är ett etiskt dilemma att 
beröva en person sin frihet, även om syftet är att bryta ett destruktivt missbruk och rädda livet 
på personen. 
 
LVM är en tvångslagstiftning och det är tvånget och begränsningen av deras frihet som en 
majoritet av klienter beskriver som kränkande. Klienternas självbestämmande över sin 
livssituation och vardagen går förlorad.  Socialsekreterare och klienter ger en identisk bild av 
att tvånget utgörs av den praktiska handlingen, att bli tvingad att göra något som man inte vill 
- exempelvis att bli placerad på LVM-hem. Socialsekreterarna har lagen att ta hänsyn till i sitt 
arbete, men det finns starka inslag av omtanke för de klienter som de jobbar med. Trots att 
socialsekreteraren bedömer att tvång är nödvändigt för klientens bästa, kan situationen att 
behöva göra intrång i klientens integritet, betyda ett starkt kval för socialsekreteraren (ibid.).  
 
Studien urskiljer argument i socialsekreterarnas sätt att resonera, exempelvis att det är drogen 
som klienten ska räddas från. Klienten ses som ett offer, utan potential att själv kunna inverka 
på sin situation. Genom LVM-vården räddar socialtjänsten klienten från missbruket eller 
drogen och ger hen tillfället att ta kontrollen och ansvaret över sitt eget liv igen. Johnsson (ibid.) 
menar att maktutövningen ligger i vem som definierar situation och på vilket sätt. I studien 
återkommer flera av socialsekreterarna till klienternas oförmåga att klara av basala funktioner 
i sin vardag. Socialsekreterarna använder en tydlig paternalism då de betraktar klienterna som 
oförmögna att fatta egna beslut, genom att ta över och besluta åt klienterna (ibid.). Paternalism 
är ett begrepp som vi återkommer till under teorikapitlet.    
 

Delaktighet  
En australiensk studie visar att klienters delaktighet i vården i form av att få och ge information 
var relativt vanlig, men att det var ovanligt att klienterna var delaktiga i planering och 
beslutsfattande. Detta konstaterar Bryant, Saxton, Madden, Bath och Robinson (2008b) vars 
syfte var att undersöka klienters delaktighet i planering av behandling i missbruksvården genom 
intervjuer med 64 professionella socialarbetare och 179 klienter. 
 
Det största hindret för klienters delaktighet i vården var uppfattningen att klienten inte ska vara 
delaktig i beslut och att klienterna saknade intresse och kompetens för att aktivt delta i planering 
och beslut. Det visar Bryant, Saxton, Madden, Bath och Robinson (2008a) i en studie där de 
undersökte klienters och professionella socialarbetares föreställningar om, och upplevda hinder 
för, klienters delaktighet i missbruksvården.  
 
De problem som kan uppstå när socialarbetare försöker involvera personer med 
narkotikamissbruk i beslut om sin egen behandling fann Fischer och Neale (2008) genom 187 
intervjuer med klienter och personal i fem huvudgrupper av problemområden med svårigheter 
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att genomföra brukarmedverkan i missbruksbehandlingens beslutsfattande. De 
problemområden studien fann var upplevda egenskaper, behov och förväntningar hos personer 
med missbruksproblematik, attityder hos de yrkesverksamma, dynamiken i behandlingsmöten, 
behandlingsprogrammens utformning samt strukturella faktorer som påverkar tjänster.  
 
Även om det är möjligt att involvera personer med missbruksproblematik i behandlingsbeslut, 
kan problemen bli betydande och komplexa. När personer är mycket kaotiska och drogberoende 
kan det vara svårt att involvera dem i beslutstagande, särskilt om de bryter mot regler i 
behandlingen eller förstör behandlingslokaler.  Fischer och Neale (ibid.) för fram att klienters 
olagliga droganvändning och missbruksrelaterade kriminalitet kan påverka klientens rättighet 
att få vara med i utformningen av behandlingen. Många droganvändare går in i behandling 
genom det straffrättsliga systemet, och klienter kan tyckas tvingade att söka hjälp och 
behandling. Det kan vara oundvikligt och till och med nödvändigt med vissa hinder för full 
delaktighet i beslutsfattande för klienterna, men för att främja klientdelaktigheten behövs det 
mer ekonomiska resurser för att öka tillgången och tillgängligheten till behandlingsalternativ, 
förbättrad kommunikation mellan tjänsteleverantörer och deras klienter och en investering i 
utbildning och kompetensutveckling (ibid.). 
 
Patientens uppfattning om att vara delaktig kan ske även då det inte är fråga om att vara delaktig 
i beslut, om patienten får förmedla information till hälso- och sjukvårdspersonalen, blir lyssnad 
till och betrodd, att den kunskap och erfarenhet som patienten har tillvaratas och att patienten 
upplever sig som en resurs i samtal med vårdpersonalen. Om patienten inte blir sedd, lyssnad 
till eller respekterad som person uppstår upplevelser av odelaktighet konstaterar Eldh (2006) i 
sin avhandling. Personal behöver ta initiativ till dialog med patienter om förväntningar på 
delaktighet i vården och uppmärksamma patientens unika kunskap om sin situation. 
Förutsättningar för ett ömsesidigt informationsutbyte är att patienten bli en partner i samtalet 
(ibid.). 
 

Sammanfattning av tidigare forskning 
Vår studie tar sin utgångspunkt i en svensk kontext, men Israelsson (2013) visar att tvångsvård 
av personer med missbruksproblematik internationellt är vanligt förekommande. 
 
Delaktighet  
Faktorer som kan gynna delaktighet för klienterna, kan exempelvis vara större ekonomiska 
resurser för att alternativ till behandling ska öka men också tillgängligheten, 
kompetensutveckling och utbildning (Fischer och Neale, 2008).  
 
Betydelsen av patientdelaktighet för patienter är bredare än att få information och möjlighet att 
medverka i beslut som rör patienten. Eldh (2006) vill i sin avhandling Patient participation – 
what it is and what it is not förstå förutsättningarna för patientmedverkan genom att undersöka 
patienternas upplevelse av och villkor för delaktighet och motsatsen till delaktighet, som i 
arbetet benämns odelaktighet.  
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Delaktighet kan delas upp i flera delar, för att lättare kunna få fatt i vilka delar klienterna är 
delaktiga i. Delaktighet delas upp i delarna att få och ge information samt planering och 
beslutsfattande (Bryant et al. 2008b). En uppfattning från professionella är att klienter saknar 
intresse och kompetens för att vara delaktiga, detta ses som ett hinder för klienternas möjlighet 
att vara delaktiga visar en studie av Bryant, Saxton, Madden, Bath och Robinson (2008a). 
 
Dilemman  
Personer med missbruksproblematik agerar efter hur de själva förstår sina möjligheter och 
betraktar sina situationer. Klienter upplever att LVM-vården inte leder till en förändring i 
missbruket utan att det är en subjektiv process som LVM-vården inte kan påverka. Klienter 
upplever att de förlorar sin integritet och autonomi i LVM-vården och att element i 
tvångsvården ses som kränkande av klienten (Ekendahl, 2001). 
 
Det kan vara oundvikligt och till och med nödvändigt med vissa hinder för full 
klientdelaktighet. Fischer och Neale (2008) lyfter fram olika faktorer i deras studie som visar 
på att det kan bli problematiskt att göra personer med missbruksproblematik delaktiga i 
behandlingsbeslut. 
 
Det finns etiska dilemman för socialsekreterare när det gäller att beröva en person frihet. 
Socialsekreterare måste ta hänsyn till rådande lagstiftning, men att bortse från klientens 
autonomi kan innebära samvetskval för socialsekreteraren. När socialsekreterarna anser att 
klienterna är oförmögna att fatta egna beslut och tar över och beslutar åt klienterna, kan detta 
ses som att socialsekreterarna använder ett tydlig paternalistiskt beteende i arbetet med 
klienterna (Johnsson, 2006).   
 
 

Teoretiskt perspektiv 
I detta kapitel redovisas teoretiskt perspektiv och begrepp som studien utgår från, samt på vilket 
sätt de är kopplade till studiens problemområde, syfte och frågeställningar. 
 

Socialkonstruktionism 
Socialkonstruktionistiskt perspektiv kan ses som ett verktyg för oss att i studien få syn på 
fenomen och mekanismer och erbjuda alternativa förståelser av dessa. I intervjuer skapas ett 
material som utkristalliserar sig i ord, vilka reproducerar kategorier och skapar 
meningsförståelsen kring vad missbruk är, hur det bör hanteras, vad en socialsekreterare är och 
inte är, vad en klient är och inte är. Orden har värden och reproducerar verkligheter. Det 
socialsekreterarna berättar i intervjuerna är intressant för att de berättar om deras yrkesvardag, 
men orden som kommer igen och som är deras fackord, är deras egen reproduktion av 
omvärlden (Jacobsson, Thelander & Wästerfors, 2001). Kan de här nyckelorden och 
nyckelbegreppen ha en bäring för socialarbetare, för att legitimera deras position och 
maktskillnader? Vissa centrala begrepp och ord är viktiga för att skapa en förståelse för 
socialarbetarnas egna arbete och deras syn på vilka klienterna är. Vi vill i studien försöka förstå 
vad det är för ordningar och uttryck som är möjliga att uttrycka i ett sammanhang, samt att 
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genom samtal med socialsekreterare försöka undersöka en diskurs som är överordnad både 
klienter och socialsekreterare.  
 
Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan studien kritiskt granska socialsekreterarnas 
förhållningssätt och berättande om sin roll som myndighetsutövare och om kategoriseringen av 
klienter. Studien har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt, där problem och kategorier ses 
som konstruktioner som socialsekreterare är med att skapa. Socialkonstruktionismen är en teori 
som ser att förståelser av världen är gemensamt konstruerade. All kunskap utvecklas i utrymmet 
mellan människor i den gemensamma sfären av världen. Socialkonstruktionismen är ett 
perspektiv som anser att en stor del av mänskligt liv existerar som det gör på grund av sociala 
och interpersonella påverkningar. Huvudprinciper som betonas i socialkonstruktionismen är att 
kunskap upprätthålls av sociala processer och att verkligheten är socialt konstruerad (Galbin, 
2014). Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv tittar vi på hur det som anses som 
sanningar och kunskap skapas genom ord, kategorier och tolkningar som människor använder. 
Socialkonstruktionismen intresserar sig ofta för vad som händer när människor ifrågasätter eller 
upprätthåller etablerad kunskap om problem (Jacobsson, Thelander & Wästerfors, 2010).  
 
Inom socialkonstruktionism ses språk som grundläggande för byggandet av oss själva och 
bildandet av betydelser. Tyngden i socialkonstruktionismen ligger i språkliga processer, där 
språket ses som grundläggande för skapandet av betydelser och förståelser av den sociala 
världen. Den primära tonvikten i socialkonstruktionismen ligger i språkliga processer, där 
konversation är ett villkor för upprättande av den sociala världens kunskap och identiteter; med 
språket producerar och organiserar vi den sociala verkligheten (Talja, Tuominen & Savolainen, 
2005). Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är språket mer än bara ett sätt att ansluta 
människor. Det handlar om att människor existerar i språk och att realiteter utgörs genom 
språket. Därför ligger fokus inte på den enskilda personen, utan på social interaktion, vilket 
genereras genom språket. Människor konstruerar sin sociala verklighet genom användningen 
av överenskomna och delade meningar och dessa kommuniceras genom språket.  Språket är en 
grundläggande aspekt för kunskapsproduktion och som en form av social handling. Språk får 
sin mening från sin användning i sammanhang. Det socialkonstruktionistiska 
tillvägagångssättet betonar förmågan att skapa verkligheten genom språket (Galbin, 2014). 
 
Kritik mot socialkonstruktionism 
Danemark, Ekström, Jakobsen och Karlsson (2003) för fram kritik mot 
socialkonstruktionismen, där de menar att samhällsvetare inte kan ägna sig åt vetenskapligt 
arbete när det som har setts som vetenskap blir meningslöst. Som svar på den kritiken behöver 
vi återgå till syftet med socialkonstruktionismen, som inte är ute efter att finna sanning eller 
vad som är bra/dåligt. Hacking (1999) menar att poängen med att analysera sociala 
konstruktioner är att föreslå alternativa medvetenheter kring hur vi betraktar förhållanden. Han 
menar att betydelsen av fenomen inte är det viktiga i socialkonstruktionistiska analyser, utan 
att pröva andra perspektiv att se på relationer och fenomen. Hacking skriver att detta kan göras 
på en övergripande eller lokal nivå. En lokal tes kan vara inspirerad av en övergripande 
inställning, men syftet är att erbjuda alternativ som har en möjlighet att förändra synsätten.  
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Talja, Tuominen och Savolainen (2005) lyfter också fram vad som kan ses som kritik mot det 
socialkonstruktionistiska perspektivet. De menar att genom den starka betoningen i 
socialkonstruktionismen på att samspel mellan människor skapar verkligheten, kan leda till att 
man bortser från andra viktiga delar av livet, sådant som inte är av språklig eller social karaktär. 
 
Begrepp 
Här nedan kommer en redogörelse av de teoretiska begrepp som studien utgår från. 
 
Delaktighet 
Socialstyrelsen beskriver delaktighet, i “Metoder för brukarinflytande och medverkan inom 
socialtjänst och psykiatri – en kartläggning av forskning och praktik” (2012:10), som ett 
begrepp som används när man avser att brukare på något sätt kan ta del av eller påverka 
besluten som rör deras egna insatser eller när brukare kan påverka utformningen och 
styrningen av de verksamheter som ger insatserna och menar vidare att delaktighet innebär att 
brukarna ska få påverka de beslut som rör deras liv och vardag.  
 
Delaktighet kan ses som vår tids motbild av utanförskap och underordning, utifrån ett 
konstruktionistiskt perspektiv där sociala problem och svar på dessa problem är konstruerade i 
processer. När nya sociala problem konstrueras, växer nya begrepp som delaktighet fram. 
Delaktighetsbegreppet kan ses som en av de senaste lösningarna på utanförskap och sociala 
problem (Gustavsson, 2010). Genom att undersöka fenomen om socialsekreterares 
beskrivningar om klienters delaktighet och integritet, kan vi närma oss delar av dessa komplexa 
processer.  
 
Disciplinering  
Den disciplinära makten är kopplad till diskurser, gemensamma föreställningar och normer. 
Diskurs i denna studie syftar på ett kontextbundet och historiskt begrepp som brukar förknippas 
med Foucault. Diskurs står då för en inskränkande och tvingande talordning som underförstår 
en viss sorts kunskap och i förlängningen maktutövning (Jacobsson, Thelander & Wästerfors, 
2010). Den disciplinära makten syftar till att kväva obehagliga ämnen, utesluta 
svårkontrollerade talare samt att censurera vissa diskursiva uttryck. Alla handlingar, uttalanden 
som är legitima placeras på en skala mellan rätt och fel, godtagbart och inte giltigt. Det är det 
giltiga, diskursens norm, som människan ser som det bästa möjliga att uppnå (Lilja & 
Vinthagen, 2009). Som exempel på detta är hur vi anpassar oss till vissa moden och trender och 
det vi upplever som norm och hur vi då belönas med omdömen som god smak. De som 
misslyckas med det sociala spelet, de som inte disciplinerar sig enligt normen till exempel klär 
sig fel blir straffade genom nedlåtande omdömen och låg status. I och med det uppstår en 
process där människan fogar in sig i normen (ibid.). 

Den disciplinära makten normaliserar beteenden, synsätt och språk. Den tränar individer, 
institutioner och länder att passa ihop med normen. Människor konstitueras som autonoma 
varelser, som subjekt, vilka disciplinerar sig själva. Foucault (1980) menar att det finns en 
hierarki där vissa beteenden placeras över andra i status. Det finns en norm som är överlägsen 
och sedan finns det ”det andra”. Den människa som inte följer normen tar ofta till åtgärder för 
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att bli socialt accepterad eller få social status, människor anpassas till normen. Makt är inte 
enbart förbjudande, straffande utan också något skapande, formande och delvis införlivat, 
förkroppsligat i människors medvetande, språk och beteende. Den genomträngande mångfalden 
eller den kapillära karaktären hos makt, som Foucault beskriver, innebär att makten kan tränga 
in överallt, på de mest osannolika platser och tidpunkter i de mest ovanliga skepnader (ibid.). 
När språket eller den samtalskultur som vi använder för att tala vetenskapligt om makt 
infekteras av makttekniker, är det komplicerat att veta vad som är vad och därmed finna ett sätt 
att göra motstånd. Det gör att människors vilja till underordning eller motstånd inte enkelt kan 
separeras från den makt vi talar om (Lilja & Vinthagen, 2009). 

Med begreppet vill vi utforska om disciplinering kan vara en process som kan begränsa klienters 
medverkan och delaktighet i missbruksvården. I den teoretiska analysen kommer vi utifrån 
socialsekreterarnas berättelse analysera deras uttryck kring normativa värderingar, för att 
föröka förstå dessa utifrån begreppet disciplinering. Med hjälp av begreppet försöker vi 
undersöka disciplinerande processer i socialsekreterarnas arbete och undersöka hur 
socialsekreterare kan vara medskapare eller vidmakthållare av disciplinerande diskurser. 
Genom det kan vi försöka förstå vad det kan innebära för klienters delaktighet och medverkan.  
 
Paternalism                                                                                                                       
Paternalism innebär att en individs frihet att välja och/eller agera kläms mellan vad som är bäst 
för individen och vad som socialarbetaren bestämmer, utifrån vad denne tycker är för klientens 
bästa (Reamer, 1983). Reamer för fram att det i vissa fall kan vara befogat, eller till och med 
nödvändigt med paternalism, men i de allra flesta fallen är det inte det. För att kunna avgöra 
om paternalism är befogat, behöver socialarbetaren utveckla kriterier som kan vägleda och 
identifiera omständigheter där paternalism behövs. 
 
Paternalism kan hindra klienter från möjligheten att formulera eller meddela sina egna mål från 
början och utmärkande för många fall av paternalism är att undanhålla information eller ge 
felaktig information till klienten (ibid.). Paternalism i socialt arbete handlar om att blanda sig i 
klientens avsikter eller agerande och avsiktligt undanhålla eller ge felaktig information till 
klienten. De som utövar paternalism menar ofta att deras agerande är för klientens eget bästa, 
att de är kvalificerade att bedöma vad som är bäst för klienten och att skyddet av klientens 
välmående rättfärdigar ingripandet mot dennes avsikter, agerande, emotionella tillstånd eller 
rätt till exakt information. Reamer menar att socialarbetare ofta dras till yrket för att hjälpa 
människor som upplever problem. Därför, måste socialarbetarna också vara speciellt 
uppmärksamma på tendenser att bli alltför påträngande i livet för klienterna. Det uppstår en 
konflikt mellan klientens rätt till autonomi och den assistans som skyddar deras välmående och 
förbättrar deras förmåga att ha meningsfulla mål i framtiden. 
 
Begreppet paternalism är användbart i vår studie då det är ett maktutövningssätt som är lätt att 
ta till i socialt arbete, men svårt att upptäcka, då det legitimeras med den goda viljan att hjälpa 
för klientens bästa (ibid.). Genom begreppet utgår vi från socialarbetarens egen omvärldsanalys 
och beskrivning, för att kunna utforska mellanrummet mellan frivillighet och tvång i socialt 
arbete. Grundförutsättning för att paternalism föreligger är att en handling utförs i syfte att 
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gynna mottagaren och där mottagarens samtycke inte anses vara relevant (ibid.). Begreppet 
kommer att användas i den teoretiska analysen för att belysa de dilemman i beslut, bedömningar 
och handlingar som socialsekreterare gör i sitt arbete, hur de kan förstås och tolkas utifrån 
begreppet paternalism. I studien används paternalism för att undersöka själva agerandet av 
förmyndarskap och att bestämma över någons huvud. 
 
Pastoralmakt  
Pastoralmakt hänvisar till den kristna traditionen där kyrkan hade en stor makt över folket. I det 
moderna samhället har kyrkan inte samma maktfunktion, men pastoralmakten finns kvar i 
välfärdsstatens maktfunktion och i dess hjälpande, vårdande och kontrollerande institutioner. 
Målet förr var att säkra människor frälsning efter livet och för att uppfylla det behövde kyrkan 
information om individens innersta hemligheter hela livet igenom. Det innebar att prästerna 
hade en stor kontroll över folket och varje enskild individ. Pastoralmakt handlar först och främst 
om att hjälpa individen, inte om att utöva kontroll. Prästen skulle göra sitt bästa för folket och 
tänka bort sitt eget intresse. Pastoralmakten i det moderna samhället kännetecknas av målet att 
garantera människor hälsa, välmående, livskvalitet, trygghet och säkerhet här och nu. 
Pastoralmakten har utvidgats till att omfatta ett mycket stort antal professioner och institutioner 
där bland annat socialarbetare ingår. Pastoralmakten har kvar sin funktion att både kontrollera 
och hjälpa befolkningen och enskilda individer (Järvinen, 2013). 
 
Det är i välfärdsstatens hjälpande, stödjande och vårdande institutioner som de mest 
disciplinerande subjekt-objektrelationerna uppstår. Det är i mötet med den nya pastoralmakten 
som individer ger upp ett eventuellt motstånd och ingår som en villig agent i sin egen 
disciplinering (Foucault, 1982). Att utöva pastoralmakt är ofta detsamma som att kategorisera 
och differentiera och att knyta det till passande förklaringsmodeller, målsättningar och åtgärder. 
Viktiga redskap för pastoralmakten blir de registreringar och katalogiseringar som klienten 
utsätts för. Journaler, rapporter och handlingsplaner bidrar till konstruktionen av klienten som 
just klient samtidigt som de bekräftar dennes behov av stöd, uppfostran och behandling. 
Klienten definieras som hjälpbehövande och socialarbetaren är den som kan erbjuda hjälpen 
(ibid.). 

Pastoralmakt som begrepp är användbart för oss i vår studie då klienterna, utifrån detta begrepp, 
behövs för att socialsekreteraren kan definieras som socialsekreterare. Har de inga som är 
utsatta har de inga att rädda. Om vi ska titta på socialarbetare och undersöka deras relation till 
makt och spektret mellan frivillighet och tvång, behöver vi också titta på relationen mellan 
socialarbetare och klient. Vi behöver titta på spännvidden mellan utförare och mottagare, som 
pastoralmakten verkar inom. Båda behöver varandra, ingen existerar utan den andra. På samma 
sätt som det krävs en församling för en präst, krävs hjälpbehövande för socialarbetaren. 
Begreppet hjälper till att problematisera socialarbetarens goda vilja att hjälpa.  

Pastoralmakt kommer att användas i den teoretiska analysen för att förstå hur roller konstrueras 
och hur de kan förstås utifrån studiens syfte och frågeställningar.  Detta görs genom att 
undersöka hur socialsekreterare kategoriserar klienten och bekräftar dennes behov av att få 
hjälp och hur socialsekreteraren är den som kan hjälpa. Vi analyserar materialet från 
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intervjuerna genom att undersöka socialsekreterarnas förklarande ord om klienter och sig själva 
och problematisera dessa utifrån begreppet pastoralmakt. 
 
Hur pastoralmakt och paternalism förhåller sig till varandra 
Det finns vissa beröringspunkter mellan begreppen pastoralmakt och paternalism, så väl som 
skillnader. De beröringspunkter vi kan identifiera är att båda begreppen syftar till att hjälpa och 
stödja, men i sin hjälpande och stödjande funktion blir både paternalism och pastoralmakt 
kontrollerande. Båda begreppen tar ifrån individer sin autonomi i någon omfattning, men med 
syftet att hjälpa individen.  Det som vi ser som den mest centrala skillnaden mellan begreppen 
är att pastoralmakt är en form av makt som medverkar till skapandet av roller, exempelvis rollen 
som klient som skapas enligt Foucault (1982) genom att differentiera och kategorisera. Klienten 
kategoriseras just som klient och socialarbetaren som den som ska hjälpa. Pastoralmakt kan 
även styra medborgare genom olika slags registreringssystem och institutioner. Medan 
paternalism utifrån Reamer (1983) syftar på att makten utövas i den specifika handlingen som 
exempelvis genomförs av socialarbetaren som bestämmer vad denne tycker är bäst för klienten, 
vilket får konsekvenser för klientens valfrihet.  
 
Utifrån Reamers (1983) perspektiv på paternalism och utifrån Foucaults (1982) perspektiv på 
pastoralmakt, så kan vi identifiera att paternalism är begreppet på agerandet att bestämma mot 
någon annans vilja och pastoralmakt är ett sätt att skapa roller och göra det legitimt med det 
paternalistiska agerandet. Utifrån det vi redogjort för ovan så kan vi se att både 
pastormalmakten och paternalism skapas genom den goda viljan att hjälpa individen. På så sätt 
kan det ses som att dessa två maktbegrepp också syftar till att individen ska närma sig det som 
är det normativa samhället. 
 
  

Val av metod   
Utifrån studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ ansats valts som metod. Denna 
ansats gör anspråk på att se en kontext, i detta fall utifrån de intervjuade socialsekreterarnas 
perspektiv. Metoden ger mycket information om ett specifikt område (Bryman, 1997). På detta 
sätt har vi kunnat fördjupa oss i socialsekreterarnas arbete. Detta ligger även i linje med studiens 
syfte, som handlar om ett begränsat specifikt område vilket är att undersöka vilka dilemman 
socialsekreterare uppfattar att det finns i arbetet mellan SoL och LVM. 
 
Inhämtande av information 
Vi har använt oss av sökmotorn ProQuest som är tillgänglig via Högskolan Västs bibliotek för 
att hitta vetenskapliga artiklar. Vi har även tittat på tidigare forskning med hjälp av Högskolan 
Västs bibliotekstjänst. Vi har också hämtat inspiration från annan tidigare forskning med 
liknande syfte som vårt eget. Det är vårt syfte och våra frågeställningar som har hjälpt oss att 
fokusera och avgränsa våra sökningar. Vi har fokuserat sökningar på LVM-vård och 
utredningar för vuxna personer, hur myndighetsutövande socialsekreterare arbetar och förhåller 
sig till målgruppen personer med missbruksproblematik. Vår studie tar sin utgångspunkt i en 
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svensk kontext, men vi har även använt oss av internationella studier för att se vilken 
internationell forskning som finns inom området.  
 

Kvalitativ metod 
Vi vill undersöka vilka dilemman socialsekreterare uppfattar att det finns i arbetet mellan SoL 
och LVM. Eftersom studien undersöker denna frågeställning är vi intresserade av 
socialsekreterares berättande om svårigheter och avvägningar inom socialt arbete. Mot den 
bakgrunden har vi valt en kvalitativ ansats. De centrala delarna i kvalitativ forskning är 
respondenters subjektiva uppfattning. Det vi vill är att se och beskriva händelser, normer samt 
sätt att handla utifrån socialsekreterares egna uppfattning (Bryman, 1997). Valfrihet, makt och 
delaktighet är mångfasetterade och komplexa fenomen som är svåra att fånga, och som kräver 
en kvalitativ metod/ansats. Begreppen valfrihet, makt och delaktighet relaterar till sin kontext, 
här har vi som forskare även behövt undersöka socialarbetarnas kontexter. Därför valde vi att 
göra kvalitativt inriktade intervjuer, där de socialsekreterare som vi intervjuade skulle få 
utrymme att beskriva och reflektera. 
 
Kvalitativ forskning analyserar omgivningen som undersöks och arbetar ständigt efter att 
komma längre än bara en redogörelse. Forskningen försöker uppfatta personer, händelser och 
aktioner i dess kontext. Kvalitativ metod har en logik som är induktiv; en utforskande logik. 
Genom användandet av en metod som är kvalitativ kan vi få djupare och smalare vetskap om 
det område vi undersöker (Hjerm & Lindgren, 2014). Utifrån studiens forskningsfråga, där vi 
ville fördjupa förståelsen om vilka dilemman socialsekreterare uppfattar finns med att skapa 
delaktighet inom missbruksvården är det innehållet i socialsekreterarnas berättande svar på 
frågorna som är i vårt intresse. Det är ett smalt område som undersöker socialsekreterares syn 
på valfrihet, makt och delaktighet men det finns möjligheter att kunna gå på djupet om 
socialsekreterarnas berättande och uppfattning kring svårigheter inom deras arbete. Det är 
denna kunskap som efterfrågas i studien. 
 
En svaghet med kvalitativ metod är att vi som forskare tolkar individens redogörelser utifrån 
vår kontext och förståelse, hur vi tolkar materialet påverkar resultat i studien och kan komma 
att skilja sig från det informanten avsåg med sin berättelse. En annan svaghet kan vara det att 
det är svårt att generalisera med den kvalitativa metoden. Vår studie undersöker socialarbetare 
som arbetar med myndighetsutövning och vi tittar specifikt på deras yrkeskontext. Det kan då 
vara svårt att generalisera resultatet ur vår studie till andra kontexter inom socialtjänsten. 
(Bryman, 1997). 
 
Urval  
För att få kontakt med socialsekreterare som arbetade med LVM-utredningar kontaktades 5 
olika kommuner. Vi kom i kontakt med respondenterna efter förfrågan via kommunväxel. Alla 
respondenter arbetar inom socialtjänsten med att handlägga LVM-ärenden. Kommunerna som 
kontaktades finns i södra Sverige. Anledningen till att just dessa kommuner kontaktades var att 
avståndet var geografiskt nära oss. Kommunernas befolkningsstorlek varierar mellan 20 000–
80 000 invånare. 
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Respondenterna som deltog i denna studie fick information om studiens syfte via 
informationsbrev. I brevet informerades informanterna om att intervjuer kommer att vara 
konfidentiella, att intervjuerna kommer att spelas in och att de sedan raderas efter att arbetet är 
färdigställt. Alla respondenter som kontaktades tackade ja till att delta i studien. De 6 intervjuer 
som genomfördes ägde rum på respondenternas arbetsplatser. Respondenternas 
utbildningsbakgrund var socionomer och socialpedagoger, alla respondenterna hade en längre 
tids yrkesvana inom socialt arbete, men yrkesvanan inom handläggning i LVM-ärenden 
varierade mellan 1–20 år. Det specifika kravet som ställdes i urvalet var att socialsekreterarna 
skulle arbeta med handläggning av LVM-ärenden -  annars ställdes inga specifika krav på kön, 
ålder eller typ av utbildning eftersom dessa faktorer inte bedömdes ha någon avgörande 
betydelse för studiens syfte.  Efter intervjuerna tillfrågades respondenterna om de ville ha en 
kopia av det slutgiltiga arbetet, vilket samtliga ville. 
 

Datainsamling och genomförande 
Studiens syfte är att undersöka vilka dilemman socialsekreterare uppfattar att det finns i arbetet 
mellan SoL och LVM. För att få tillgång till socialsekreterarnas subjektiva syn på detta område, 
vill vi skapa utrymme för att intervjusituationen ska vara samtalslik. Genom att prata med 
individer, genererar det kännedom om deras subjektiva bild av känslor, attityder, åsikter och 
erfarenheter. Andra aspekter som utgör en del av den kvalitativa forskningsintervjun är 
exempelvis mening. I intervjuerna strävar vi efter att tyda meningen hos ämnen som är 
väsentliga i det socialsekreterarna berättar om hur de förstår det aktuella temat i deras 
yrkesvardag. Intervjuerna spelas både in och vi antecknar efteråt, för att tyda meningen i det 
som berättas, samt hur det berättas. I intervjusituationen försöker vi vara så närvarande som det 
går och undviker att anteckna för att inte störa uppmärksamheten. En viktig aspekt för den 
aktuella studien är socialsekreterarnas yrkeskontext. Motivet med en kvalitativ intervju är att 
den kontext som socialsekreterarna arbetar i och deras upplevelse av den ska komma fram 
genom intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
Intervjuerna gjordes efter en intervjuguide som inriktade sig på särskilda teman som omfattade 
uppfattningar, idéer till frågeställningar (se bilaga 2). Syftet var att få en berättelse utifrån den 
kontext som socialsekreteraren arbetar i. I den semistrukturerade intervjun ställer vi öppna 
frågor utifrån utvalda teman och låter socialsekreterarna tala fritt utifrån dessa. Intervjun kan 
liknas vid ett vardagligt samtal, men är till viss del styrd av oss med våra frågor (Bryman, 1997). 
Alla frågor ställs inte till varje socialsekreterare, utan vi har intervjuguiden just som en guide 
för att vi ska komma ihåg vilka ämnen vi vill undersöka tillsammans med socialsekreteraren. I 
den kvalitativa forskningsintervjun kan vi genom studien få möjlighet att utforska makt och 
frivillighet och tillsammans med intervjupersonerna utforska svårigheterna i arbetet och 
förhållningssätten till klienter och lagstiftning. Genom att använda semistrukturerad intervju i 
studien ges det möjlighet att tolka meningar och teman i det som intervjupersonerna berättar 
och vi kan ställa adekvata följdfrågor för att kunna förstå vad de menar. 
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En begränsning med den halvstrukturerade intervjun kan vara att intervjupersonen kan sväva 
iväg från det planerade ämnet, vilket kan göra att intervjuaren inte får reda på det mest 
väsentliga (ibid.). En annan begränsning kan vara att personen som intervjuas inte är ärlig i sina 
svar eller har andra agendor för att medverka i studien än att vara vetenskapen till hjälp, detta 
kan vara problematiskt och svårt att förutse (Alvesson, 2011).  
 

Databearbetning och analysmetod 
Efter varje intervju transkriberade vi materialet som intervjun gett, detta för att vår minnesbild 
av intervjun skulle vara så färsk som möjligt och att få transkriberingen att vara så lik intervjun 
som möjligt. Vi transkriberade intervjun i sin helhet ord för ord, vilket inkluderar våra 
frågeställningar, skratt och relevanta pauser (Smith & Osborn, 2007).    
 
Vi kommer att göra analysen i två delar. Den första delen är en empirisk analys utifrån IPA. I 
den andra delen av analysen teoretiserar och problematiserar vi materialet utifrån ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv med hjälp av begrepp som vi redogjort för i avsnittet om 
teoretiska perspektiv. 
 
Syftet med IPA är att i detalj undersöka hur deltagarna förstår deras sociala och individuella 
värld. Centralt för en IPA-studie är särskilda händelser, erfarenheter samt påstående som 
respondenterna gör. Metoden är fenomenologiskt i och med att det handlar om detaljerad och 
noggrann undersökning av socialsekreterarnas yrkesvardag. Vi försöker att utforska personliga 
erfarenheter och redogörelse om vilka dilemman socialsekreterare uppfattar finns med att skapa 
delaktighet inom missbruksvården och försöka förstå hur saker förhåller sig utifrån 
socialsekreterarna i studiens sida (ibid.). 
 
Kvalitativ analys är en personlig process, och analysen är tolkningsarbetet som vi gör. Analysen 
bygger på våra tolkningar, att förstå vad socialsekreteraren säger men samtidigt att ständigt 
avstämma detta mot vår egen känsla av vad respondenten faktiskt sa. Mening är central, syftet 
är att försöka förstå innehållet och komplexiteten i det socialsekreteraren säger. I analysarbetet 
kommer vi att ha ett tolkningsarbete med transkriptionen och försöka fånga och göra det 
respondenten sagt rättvisa, med syftet att lära om respondentens yrkesvardag. Att se innebörder 
är inget som är öppet tillgängligt, utan det måste fås genom en konstant interaktion med 
transkriptionen och är en tolkningsprocess som vi kommer att göra. 
 
Transkriptionen läses ett antal gånger och vi kommer att notera vad som är intressant eller 
betydande utifrån vad respondenten berättat.  Det finns inga regler om vad som kommenteras, 
och det finns inga krav.  Några av kommentarerna är försök till att sammanfatta eller omskriva, 
några associationer eller anslutningar som vi kommer att tänka på, det kan vara preliminära 
tolkningar i språkbruk av deltagarna eller känslan av personerna, likheter och skillnader, 
förstärkningar och motsägelser i vad en person säger (ibid.). 
 
I det andra steget i processen av första analysen så återvänder vi till början av transkriptet, vi 
kommer att notera och dokumentera teman. Här omvandlas de första noteringarna till kärnfulla 
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fraser som syftar till att fånga det centrala i det som konstateras i transkriptionen. Temana flyttar 
svar på en något högre nivå av abstraktion. Samtidigt kommer vi knyta tillbaka till vad 
socialsekreterarna faktiskt sagt. Skicklighet i detta skede är att hitta uttryck som är på en sådan 
nivå att det går att göra teoretiska kopplingar till det som sagts, men som fortfarande är 
förankrade till det specifika ämnet. Genom de framväxande teman som uppstår kan vi se 
kopplingar mellan teori och vad som sas (ibid.).  

I den andra analysen, den teoretiska delen, kommer vi att granska och problematisera det vi 
finner i den empiriska analysens teman, och koppla det till socialkonstruktionistiskt perspektiv, 
till våra teoretiska begrepp som kan hjälpa oss att förstå empirin, samt koppla till tidigare 
forskning. 
 
Etiska frågor  
Under studiens gång har vi förhållit oss till fyra etiska principer. Gällande informerat samtycke 
vi har informerat personerna som deltar i undersökningen om det generella upplägget och syftet 
av studien, detta gjordes via ett informationsbrev (se bilaga 1). Genom informationsbrevet 
informerades också personerna i studien att de har rätt att avsluta sin medverkan när som helst 
och att deras deltagande är helt frivilligt. Detta ligger i linje med det Kvale och Brinkmann 
(2014) identifierar som informerat samtycke. I informationsbrevet som vi skickade ut innan 
intervjuerna tydliggjorde vi att personliga data som kan identifiera undersökningsdeltagarna 
inte kommer att yppas och att det inte kommer att vara möjligt för någon att veta att informanten 
har deltagit eller vad hen svarat. Vi har under studiens gång varit noggranna med att hantera 
uppgifter som skulle kunna röja socialarbetarnas identiteter genom att obehöriga inte har haft 
tillgång till materialet. Vi har i studien tagit bort namn och kallar informanterna 
socialsekreterare 1, 2 osv. Detta kan kopplas till det som Kvale och Brinkmann benämner som 
konfidentialitetskravet.  
 
Vad för konsekvenser vår studie kan få, är något som har vi diskuterat både med varandra och 
vår handledare. Ett dilemma som vi under studien har fått arbeta med är att inte värdera det 
socialsekreterarna berättar utan att försöka hitta förståelser av fenomenen de berättar om. Att 
våra informanter och/eller socialtjänsten kan känna sig misskrediterade utifrån studien, då vi 
kritiskt granskar LVM-processen utifrån vårt syfte och frågeställningar är en konsekvens som 
kan infinna sig. Trots detta ser vi nyttan i studien finns genom att den kunskap studien bidrar 
med kan vara bra för yrkesverksamma inom fältet. Vår förhoppning är att studien kan bidra till 
att höja medvetandet kring de frågor som ställs i studien och fortsatta diskussioner inom ämnet 
samt kanske därigenom också utvecklas med hjälp av denna studie. Detta är i linje med det som 
Kvale och Brinkmann (2014) benämner som konsekvens.   
 
Vi har inför studien läst om etiska riktlinjer och teorier i samband med utbildningen., Till de 
etiska krav som ställs på oss hör också att vi ska söka uppnå hög vetenskaplig kvalité hos den 
kunskap som publiceras. Det har för oss varit viktigt genom hela studien att det material som 
publiceras ska vara korrekt och validerat i största möjliga utsträckning. Tillvägagångssätt som 
vi har använt oss utav för att få resultaten ska vara genomskinliga. Detta kan knytas till det som 
Kvale och Brinkmann (2014) benämner som forskarens roll. 
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Genom att förhålla oss och använda oss av dessa fyra etiska riktlinjer i studien så kan vi säga 
att vår studie är etiskt försvarbar och i linje med forskningsetiska riktlinjer och bedömdes inte 
ha några etiska hinder för att genomföras. 
 
 

Resultat 
Uppsatsens syfte var att undersöka vilka dilemman socialsekreterare uppfattar att det finns i 
arbetet mellan SoL och LVM. Följande frågeställningar ställdes: Hur uppfattar 
socialsekreterarna utrymmet mellan SoL och LVM? Vilka dilemman om valfrihet, makt och 
delaktighet uppstår i arbetet mellan SoL och LVM? Hur kan processer som kan begränsa 
klienters medverkan och delaktighet förstås i arbetet mellan SoL och LVM? Analysen har vi 
delat in i två delar. Den första delen bygger på en empirisk analys som för fram de teman som 
vi funnit i materialet som kan svara på studiens frågeställningar. I den andra analysen 
teoretiserar och problematiserar vi materialet utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
med hjälp av begrepp som vi redogjort för i avsnittet om teoretiska perspektiv. Avslutningsvis 
ger vi svar på studiens frågeställningar utifrån analyserna. 
 

Empirisk analys  
Genom att transkribera och läsa igenom transkriptionerna har vi kunnat se tre teman som har 
vuxit fram. I den empiriska analysen kopplar vi dessa tre teman till studiens frågeställningar. 
 

• Utrymmet mellan SoL och LVM 
• Dilemman i att handla mot klientens vilja 
• Begränsningar för klienters medverkan och delaktighet 

 

Tema 1 Utrymmet mellan SoL och LVM 
Socialsekreterarna beskriver ett mellanrum mellan frivilligheten i SoL och när socialnämnden 
kan gå in och ansöka om LVM. Materialet visar att socialsekreterarna uppfattar att lagen är 
tydlig i när socialnämnden ska gå in och agera, samtidigt som det finns utrymme för den 
enskilde socialsekreterarens bedömningar om vad som ska göras. Socialsekreteraren har lagen 
att luta sig mot, men behöver också förhålla sig till påtryckningar från anhöriga och 
professionella inom andra områden som har åsikter om när socialnämnden ska agera. 
Socialsekreterare 4 pratar om att ta beslut att ansöka om LVM och hens tankar om hur hen 
hanterar situationer som av omgivningen kan uppfattas som förödande, men som ändå inte 
uppfyller rekvisiten för att ansöka om LVM. 
 

Det tuffa är inte att göra det, det tuffa är att inte göra det. Eftersom, gråzonen är så här 
stor. Och här borta är det SoL och här borta är det LVM i ena änden. Det funkar liksom 
rätt ok här, folk kan vara här och studsa lite, det händer inte så mycket. Men här 
någonstans, här börjar det låta, här börjar omgivningen göra sig påmind då. Och så 
komprimeras det här, och här är trycket på oss ganska så högt. Här borta, i den här änden, 
här trycks det som bara den på oss. Och här är vårt jobb att hålla huvudet kallt, läsa 
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lagstiftningen, konsultera våra journaler, vårt kom-i-håg, Vad har vi gjort, vad har vi inte 
gjort? Vad kan vi göra, vad kan vi inte göra? -Socialsekreterare 4 

 
 

SoL                                                                Gråzon                                                                           LVM 

                Rätt ok                            Börjar omgivningen låta                              Hårt tryck 

   Modell 1 över Socialsekreterare 4 tankar om utrymmet mellan SoL och LVM 
 
I bedömningen av att det behövs, eller inte behövs tvingande insatser uppstår ett ansvar som 
mycket faller på socialsekreteraren. Ett ansvar att besluta om att ansöka om vård, men också ett 
ansvar att kunna stå för varför det inte behövs LVM-vård. Socialsekreterare 2 beskriver hur 
ansvaret i att besluta om att det inte behövs LVM-vård är minst lika stort som att besluta om att 
det behövs. 
 

Vad man än gör så är det ett väldigt stort ansvar … det är mycket lättare att tänka att det 
är ett stort ansvar att det behövs vård. Och det är lättare att glömma att det är lika stort 
att säga nej, det ska inte vara vård. - Socialsekreterare 2  

 
I arbetet med klienter som är på väg mot LVM, men inte är där, beskriver socialsekreterarna att 
deras arbete mycket handlar om att motivera klienten till förändring och att ta emot hjälp. 
Socialsekreterarna berättar också om att deras position och LVM-lagstiftningen kan påverka 
klienternas inställning till att ta emot vård. Klienterna vill inte bli tvångsomhändertagna och går 
med på insatser för att slippa bli det. Socialsekreteraren sitter på en position som hen behöver 
förhålla sig till. 
 

Jag tycker att det är svårt att prata med en klient om det här, om vi sitter med en LVM-
utredning, så att det inte blir ett hot hela tiden. -Ja tänk på att vi håller på att LVM-utreda 
dig nu. Så att jag försöker ändå förhålla mig till det på något sätt, det är svårt.             

-Socialsekreterare 5  
 
I tema 1 om gråzon mellan SoL och LVM har vi fört fram hur socialsekreterarna beskriver och 
uppfattar utrymmet mellan de två lagstiftningarna SoL och LVM. Socialsekreterarna beskriver 
en gråzon där det finns utrymme för deras bedömningar. Bedömningarna innebär ett stort 
ansvar, både i att bedöma att det behövs vård men också att bedöma att det inte behövs. I 
gråzonen mellan SoL och LVM beskriver socialsekreterarna att deras arbete till stor del handlar 
om att motivera klienterna att ta emot hjälp och socialsekreterarna beskriver en medvetenhet 
kring att deras position och lagstiftningen kan påverka vad klienten uppfattar som hot. 
Socialsekreterarna berättar också att det är deras uppgift att hålla huvudet kallt och inte dra 
förhastade slutsatser. 
 
Tema 2 Dilemman i att handla mot klienters vilja 
Materialet visar tydligt att socialsekreterare finner många dilemman i sitt arbete och inte minst 
i bedömningar om att handla mot klienters vilja. Socialnämnden kan inte ansöka om tvångsvård 
om klienten själv går med på frivilliga insatser som motsvarar vårdbehovet, såvida inte 
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socialsekreteraren bedömer att klientens vilja till frivillig vård inte är trovärdig. 
socialsekreterarna benämner detta som att bedöma om samtycket till vård är tillförlitligt. 
Socialsekreterare 6 beskriver svårigheten i att bedöma klientens samtycke till vård. 
 

Det som kan vara svårt är ju om klienten säger att den samtycker till vård, och jag känner 
att, jag vet inte. Jag vet inte hur tillförlitligt det är. Det kan ju vara ett dilemma hur man 
då ska kunna ta reda på det, hur tillförlitlig klienten är? - Socialsekreterare 6 

 
Socialsekreterare 4 berättar att klientens samtycke många gånger inte bedöms som tillräckligt 
tillförlitligt och beskriver hur det formuleras i ansökan med liknande formulering som 
domstolarna brukar skriva i dom. 
 

Det är den absolut vanligast förekommande grundkriteriet för oss att gå vidare, det är att 
det finns inte tillräckligt med tillförlitlighet i deras samtycke till frivillig vård och sen syr 
man ihop en formulering utifrån det, för det är precis så domstolarna brukar formulera 
det. Saknas tillförlitligt samtycke till frivillig vård, ungefär så. Socialsekreterare 4 

 
Ett sätt att hantera en del av dilemmat med att inte ta hänsyn till vad klienten vill, kan bli genom 
information. Socialsekreterarna beskriver att de informerar klienterna under LVM-utredningens 
gång, både muntligt och skriftligt för att klienten ska kunna ta till sig informationen. 
Informationen kan röra åtgärder som finns i lagstiftningen och vad socialtjänstens uppgift är. 
Socialsekreterare återger också att de pratar med klienten gällande deras önskemål, vad för 
behandlingar som kan tänkas vara lämpliga. Socialsekreterarna berättar att det oftast är i 
öppenvården som klienternas önskemål tas i beaktande. 
 

 
Information tänker jag är viktigt i det också. För att i lägen där man inte kan ta hänsyn till 
om de säger ja eller nej, så är det åtminstone väldigt viktigt att tala om – vad gör vi, vad 
är det som händer, vad är det vi planerar? Att det åtminstone blir en transparens i det, att 
de åtminstone vet vad som sker även om de inte kan styra det.  

-Socialsekreterare 2 
 
Socialsekreterarna pratar om integritetsinskränkningar och bedömningar om att kliva över 
klientens integritet. Materialet visar att socialsekreterarna gör bedömningar och överväganden 
gällande när, hur och på vilket sätt dessa inskränkningar ska tas och berättar att det är viktiga 
överväganden, samtidigt som de inte kan låta människor dö för att riskera att inskränka på deras 
integritet. 
 

När det kommer anmälningar hit, generellt sett gör vi inte ett hembesök, utan vi skickar 
hem ett brev eller vi kanske ringer upp personen för att boka in en tid. Men är det en 
situation som känns som på liv eller död, eller kan vara LVM-läge, då åker vi hem. Det är 
lite av en gråzon, för det är också så integritetskränkande så vi egentligen inte skulle göra 
ett hembesök, men samtidigt i en sån situation är det svårt att inte göra det, för människor 
kan inte ligga och dö för att vi riskerar att kränka deras integritet med att ringa på dörren, 
utan då gör vi det. -Socialsekreterare 2 

 
I tema 2 har vi redogjort för dilemman socialsekreterarna beskriver i mellanrummet mellan SoL 
och LVM. Socialsekreterarna beskriver att det främst är i bedömningar om att handla mot 
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klientens vilja som dilemman uppstår. Bedöma om klientens samtycke till frivillig vård är 
tillförlitligt och att behöva göra integritetsinskränkningar är exempel på det. Socialsekreterarna 
för fram att det är av stor vikt att ge klienten information om vad som händer och vad som ska 
ske. 
 
Tema 3 Begränsningar för klienters medverkan och delaktighet 
I samtal med socialsekreterare har det framkommit material som visar på olika begränsningar 
för klienters medverkan och delaktighet. Socialsekreterare uttrycker att det i LVM-vård och 
utredning finns det begränsningar i olika former. Socialsekreterare återberättar att det finns 
begränsningar gällande klienters integritet och autonomi och även en bristande insikt hos 
klienterna leder till begränsningar i arbetet med klienterna, att klienterna står i vägen för deras 
egen behandling.   
 

Förutsättningar för att man ska kunna vara delaktig är ju att man har en insikt om att man 
har en problematik och så ska man ju också vilja ha hjälp med den problematiken som man 
inser att man har annars är det svårt att vara delaktig så det blir ju en grund. 

 -Socialsekreterare 1 
 
I LVM-processen beskriver socialsekreterarna att klienters integritet och autonomi begränsas 
men att klienten i vissa situationer kan ha ett val. I vissa situationer är det socialsekreterarna 
som bestämmer om de ska ge klienten ett val. Det är inte ett val som klienten har utan ett val 
som ges till klienten av socialsekreteraren. Citatet under är en del i att illustrera detta.  
 

Jag kan ju även prata med klienten och säga att jag behöver ta kontakt med din läkare eller 
så jag behöver ju inte ha ett samtycke till det men jag kan ju informera om det om personen 
är väldigt emot det och ber mig ta kontakt med en annan läkare så kan jag ju ta hänsyn till 
det, det finns ju ändå en viss självbestämmande. -Socialsekreterare 1 

 
Socialsekreterare återger också en bild av hur ekonomi styr verksamheten och klientens vård, 
speciellt i öppenvården, vilket skapar en begränsning för klienterna. En begränsning som 
socialsekreterare berättar om är att klienterna inte har någon valmöjlighet i vilken 
socialsekreterare de får som handläggare, det anses av socialsekreterare vara en brist i vissa 
kommuner gällande möjligheten att få byta eller välja socialsekreterare. Ytterligare 
begränsningar som materialet pekar på är att klienterna inte har kunskap gällande lagar och 
rättigheter. 
 

Den som kommer hit kan ju inte alltid systemet. Åtminstone inte på den nivån vi kan och 
förstår det … Det är alltid någon form av underläge att vi kan mer om systemet än de som 
kommer hit och det kan begränsa delaktigheten tänker jag att man inte vet vad man kan be 
om, att man inte vet vad man har rätt till. -Socialsekreterare 2 

 
Socialsekreterare återger att själva rättsprocessen i förvaltningsrätten är en viktig del i LVM-
processen, att klienterna i rätten får försvara sig mot LVM-utredningen och att det är i 
förvaltningsrätten klienten får tillfälle att försvara sig. Möjlighet att överklaga domen till en 
högre instans benämns också av socialsekreterarna som en del av rättsprocessen. 
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Socialsekreterare uppskattar att det är kanske hälften av dem som blir dömda till LVM som 
överklagar domen. 
 

Vi har inte samma bild helt enkelt det här är vad jag ser och det här är vad du ser och vi 
får ju helt enkelt ta att pröva det i förvaltningsrätten då så får vi se vad de dömer ... det är 
ju där vi ofta landar. -Socialsekreterare 3 

 
Socialsekreterare återger också en bild av att förvaltningsrätten ofta följer det socialsekreteraren 
har kommit fram till i utredningen och dömer klienten till tvångsvård. 
 

Jag har aldrig varit med om att det inte blivit LVM-vård och då har jag varit ganska många 
gånger i förvaltningsrätten och det har alltid blivit LVM vård.  -Socialsekreterare 1 

 
Socialsekreterare berättar också om förhållningssätt de har gällande normer i arbetet. Att arbeta 
med klienterna för att få dem till en mittfåra och om att vara moralisk eller dömande. 
Socialsekreterare berättar om hur de ser på normer kopplat till sitt arbete och problematiserar 
detta utifrån klienters möjligheter att vara delaktiga i LMV-processen. Socialsekreterarna 
menar att myndigheten och den enskilda socialsekreteraren kan sända ut normativa värderingar 
till klienterna, medvetet och omedvetet, och att det är viktigt att föra en diskussion om det på 
arbetsplatsen.  
 

Normer finns där, och det är ju liksom, det är ju socialtjänsten som institution i samhället, 
kanske inte specifikt myndigheten som jag representerar utan hela socialtjänsten så. Det 
tror jag. Historiskt sett och i framtiden. -Socialsekreterare 1 

 
Normalfåran var ett ord som återkom under intervjuerna. Denna normalfåra som 
socialsekreterarna berättar om är ett uttryck för hur klienter ses i förhållande till samhällets 
norm. Materialet som framkommit under intervjuerna med socialsekreterare visar att 
socialsekreterare arbetar för att få in klienterna i en mittfåra, genom att värdera klienternas sätt 
att leva som mindre bra och arbeta för att få klienterna att göra annorlunda. Citatet nedan är ett 
exempel på detta.  
 

Det är ju ingen bra grej liksom, att hålla på med det där (missbruk, förf. anm.) och att det 
är ju det vi jobbar med att få någon form av ordning på detta… -Socialsekreterare 3  

 
Socialsekreterare uttryckte också ord som dömande och moral och hur de kopplar dessa ord till 
sitt yrke. Socialsekreterare berättar att den allmänna synen är att LVM-utredare predikar och 
moraliserar kring drogfrihet och nykterhet, men att detta är en felaktig bild. Socialsekreterare 
menar att socialtjänstens jobb inte är att visa hur människor ska leva utan att deras uppdrag är 
att höja levnadsnivån för klienten gällande boende, arbete, familj och relationer till exempel. 
Socialsekreterare beskriver också att klientgruppen de arbetar med är den grupp som de riskerar 
att moralisera kring och att detta också har förekommit. 
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Går vi in i moralkakornas värld och blir prussiluskor som ska skriva folk på näsan, då är 
vi ju fel ute … de som är narkotikamissbrukare och kriminella, de ligger mer i riskzonen 
än någon som är socialt anpassad och dricker för mycket alkohol, så att vissa klienter är 
mer i riskzon för oss som moralister. -Socialsekreterare 2  

 
Socialsekreterare 4 berättar att klienterna inte ska få en felaktig uppfattning om att de kan välja 
hur mycket som helst. Hen beskriver att det kan vara en hjälp för klienten att socialsekreteraren 
skapar ett begränsat urval, och jämför med läkarens bedömning och profession, men detta 
skapar också begränsningar gällande klientens delaktighet.  
 

Man planerar inte sin egen behandling. Man åker inte upp till sjukhuset och talar om att 
jag har levercirros och talar om vad doktorn ska göra. Man åker dit och säger – jag har 
väldigt ont i ryggen. Och sen så överlåter man det till expertisen och så. Lite ödmjukt, så 
tänker vi att det är lite likadant här. Det är helt ok att komma hit och säga att man har ett 
problem, stort eller litet, talar om hur man ser på det. Och så kommer vi att förmedla vad 
vi tror kan vara en lämplig väg att börja. -Socialsekreterare 4  

 
Socialsekreterarna beskriver hur de ser på klienternas egna ansvar och hur klienten förväntas 
agera och göra. Socialsekreterare 1 beskriver hur klienten själv bör finna sätt att lugna 
socialtjänstens oro. 
 

Vi ska ju inte säga till någon under en utredning vad den ska behöva göra för att få oss 
lugna och inte ansöka, utan en person bör ju finna det själv vad den behöver göra för att 
minska socialtjänstens oro kring det eventuella vårdbehovet. -Socialsekreterare 1  

 
Socialsekreterarna beskriver att klienterna är vuxna människor och förväntas ta det ansvar som 
det innebär att vara vuxna, samtidigt som de ibland önskar att klienterna skulle göra mer som 
socialsekreterarna vill.  
 

De är inte omyndighetsförklarade på nåt vis, utan man har ett eget ansvar. Och det är bara 
klienten själv som kan göra sitt val. Jag menar, visst kan jag som socialsekreterare försöka 
påverka, men det är ju ändå bara Kalle som bestämmer sig själv för hur han ska göra, 
liksom så man önskar ibland att de skulle lyssna lite mer. - Socialsekreterare 6 

 
Under ovanstående rubrik har vi presenterat citat och text, utifrån det socialsekreterarna 
berättat, vad som kan ses som begränsningar för klienters medverkan och delaktighet. 
Socialsekreterare problematiserar utifrån ett delaktighetsperspektiv bland annat rättsprocessen 
i LVM, möjligheter kring val i LVM-processen, normer kring personer med 
missbruksproblematik samt att det är upp till klienten själv att ge socialtjänsten det de vill ha 
för att minska socialtjänstens oro.    
 
Teoretisk analys 
I denna del av analysen kommer vi att problematisera och försöka förstå de framväxta temana 
utifrån socialkonstruktionistisk teori, tidigare forskning och med hjälp av studiens teoretiska 
begrepp. 
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Paternalism 
Paternalism i socialt arbete handlar om att blanda sig i klientens avsikter eller agerande och 
avsiktligt undanhålla eller ge felaktig information till klienten (Reamer, 1983). 
Socialsekreterarna beskriver hur de identifierar och hanterar dilemman i att blanda sig i 
klienternas avsikter och ageranden. Begreppet paternalism kopplar vi till dilemman i att handla 
mot klientens vilja i tema 2 i den empiriska analysen. 
 
Socialsekreterarna hänvisar till lagstiftning när det gäller att kliva in och gå över vad en 
människa frivilligt vill göra. I lagstiftning och delegationsordningar beskriver 
socialsekreterarna hur de går tillväga för att rätt beslut tas och av vem det tas. Samtidigt berättar 
socialsekreterarna hur det är upp till dem att bedöma om samtycket till vård är tillförlitligt, en 
bedömning som väger tungt i domslutsbeslut om LVM. Att bedöma tillförlitligt samtycke till 
frivillig vård ingår i socialsekreterarnas arbete och socialsekreterarna använder sig av verktyg 
de fått genom utbildning och arbetserfarenhet. Det som kan vara problematiskt med att bedöma 
tillförlitligt samtycke är att det är upp till socialsekreteraren att bedöma huruvida klienten talar 
sanning eller inte. Om socialsekreteraren bedömer att samtycket inte är tillförlitligt, så kan det 
innebära att klienten blir vårdad med tvång när den samtycker till frivillig vård.  
 
Socialsekreterarnas sätt att bedöma vad som är bäst för klienten och hur tillförlitlig klienten är, 
kan förstås som ett paternalistiskt agerande. Det behöver inte vara felaktigt, som Reamer (1983) 
för fram, men det är viktigt att socialsekreterarna utvecklar kriterier som kan vägleda och 
identifiera omständigheter där paternalism behövs. Ett kriterium som socialsekreterarna för 
fram är att de använder sig av lagstiftning och delegationsordningar för att inte göra felaktiga 
beslut. Men de för även fram att de kan se att deras normer och värderingar om hur en människa 
ska leva kan påverka hur bedömningar görs och att det finns ett behov av mer samtal och 
diskussioner kring detta på arbetsplatserna. Att socialnämnden ansöker om tvångsvård, trots att 
klienten uttrycker att den vill ha vård, kan också förstås som en begränsning i delaktigheten, 
som socialsekreteraren kan vara med att påverka. 
 
Socialsekreterarna berättar om integritetsinskränkningar och bedömningar om att kliva över 
klientens integritet. Materialet visar att socialsekreterarna gör bedömningar och överväganden 
gällande när, hur och på vilket sätt dessa inskränkningar ska tas. De berättar att det är viktiga 
överväganden, samtidigt de beskriver som socialsekreterare 2 berättar att människor kan inte 
ligga och dö för att vi riskerar att kränka deras integritet. Vissa situationer, när det till exempel 
handlar om liv eller död, är det lättare att besluta om att bestämma mot klientens vilja, men det 
framgår av materialet att det inte alltid är lika enkelt. Om perspektivet av att socialsekreterarna 
vill klienternas bästa och även som socialsekreterare 6 beskriver att -man önskar ibland att de 
skulle lyssna lite mer på vad socialsekreterarna tycker, så kan det uppstå en gråzon av när det 
är befogat med paternalism. Det går att koppla till Reamers (1983) resonemang om att utövaren 
av paternalism bedömer att de är kvalificerade att bedöma vad som är bäst för klienten. 
 
Socialsekreterarna i studien berättar att de ibland blandar sig i klienternas avsikter och agerande, 
men materialet visar också att socialsekreterarna är noggranna med, och tycker att det är viktigt, 
att ge klienterna tydlig och riktig information. Liksom Johnsson (2006) kan vi i materialet se 
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exempel på att paternalism kommer till uttryck i socialsekreterarnas beskrivningar, där de 
bedömer klienternas oförmåga att fatta egna beslut, då de tar över och beslutar åt klienterna. 
 
Delaktighet  
Delaktighet kan ses som att klienterna kan få och ge information samt att de kan vara delaktiga 
i planering och beslutsfattande (Bryant et al. 2008b) Detta kan knytas till begränsningar för 
klienters medverkan och delaktighet i tema 3 i den empiriska analysen. Här återkommer vi till 
delaktighetsbegreppet och ser på det utifrån ett teoretiskt perspektiv, vi analyserar och 
problematiserar begreppet delaktighet utifrån det som socialsekreterarna har berättat. 
Socialsekreterare beskriver att de informerar klienten löpande under utredningens gång, både 
muntligt och skriftligt, om deras rättigheter och vad som sker under utredningens gång. 
Materialet visar också att socialsekreterarna beskriver att det är av vikt att lyssna på klienterna 
som socialsekreterare 2 beskriver det -Någon som lyssnar och står ut med det och på så vis blir 
det inte heller så jobbigt att vara den personen som den här ilskan, bitterheten, eller vad det nu 
är, riktas mot mig, för jag kan känna att om jag kan ta emot det så hjälper jag faktiskt den här 
människan. Att lyssna till klienten är något som Eldh (2006) beskriver som en del i att klienten 
är delaktig. Socialsekreterarna för fram att ekonomiska skäl ibland kan vara anledningen till att 
begränsa klienters valmöjligheter i utformningen av vården. Det går att koppla till Fischer och 
Neale (2008) som menar att det behövs mer ekonomiska resurser för att främja klienters 
delaktighet och för att öka tillgång och tillgänglighet i vården. 
 
Att klienten kan vara delaktig i LVM-utredningen och kunna påverka den samt innehållet i 
vården beskriver socialsekreterare som viktigt som citatet av Socialsekreterare 1 visar -
Delaktigheten ska vara ganska hög för att vi ska nå resultat. Samtidig återberättar 
socialsekreterarna också att klienternas möjlighet till detta är låg inom LVM-processen, och att 
valet som finns kan ges till klienten av socialsekreteraren som citatet från socialsekreterare 1 
visar. -Jag kan ju även prata med klienten och säga att jag behöver ta kontakt med din läkare 
eller så jag behöver ju inte ha ett samtycke till det men jag kan ju informera om det om personen 
är väldigt emot det och ber mig ta kontakt med en annan läkare så kan jag ju ta hänsyn till det, 
det finns ju ändå en viss självbestämmande. Socialsekreteraren beskriver här att det finns ett 
val och ett visst självbestämmande för klienten. Men det självbestämmandet eller valet ges till 
klienten av socialsekreteraren, så vem äger egentligen valet?   Ett synsätt kan vara att 
socialsekreterarna har lagen att ta hänsyn till som Johnsson (2006) konstaterade och att det är 
lagstiftningen som är hindrande för delaktigheten. Ett alternativt synsätt kan vara som Bryant, 
Saxton, Madden, Bath och Robinson (2008a) konstaterar att det finns en uppfattning hos 
socialsekreterarna att klienten inte har intresse av eller kompetens för att vara delaktig. 
 
Att vara delaktig i beslut som fattas och kunna påverka dessa beskriver socialsekreterare också 
som bristfälligt vilket citatet från socialsekreterare 1 visar - När det handlar om LVM så finns 
det inte någon delaktighet egentligen. Detta stärks också genom Ekendahls (2001) studie där 
det påvisas att klienternas upplevelse är att de förlorar sin integritet och autonomi i LVM-
processen.  Klienten har möjlighet att säga sitt och vara delaktig i beslut som fattas i 
förvaltningsrätten, där klienten får medverka med sitt juridiska ombud. Som socialsekreterare 
3 säger -Vi prövar det i förvaltningsrätten då, så får vi se vad de dömer. Men socialsekreterare 
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beskriver också att förvaltningsrätten allt som oftast dömer enligt det som utredningen visar. 
Enligt socialsekreterare överklagar cirka hälften av klienterna domen. Att inte fler överklagar 
sin dom finner socialsekreterarna överraskande. 
 
Finns det då någon egentlig delaktighet i beslutet? Kan det vara så som Fischer och Neale 
(2008) fastslår - att personer med missbruksproblematik som går in i behandling genom att bli 
dömda till det i liknelse med LVM-vården, kan ses tvingade att söka hjälp? Kanske är det så att 
de blir tvingade till vård och får insikt i att delaktigheten är låg, så att det uppstår en hopplöshet. 
Ett annat alternativ kan vara att enligt det som Madden, Bath och Robinson (2008a) studie visar 
- om socialsekreterares uppfattning är att klienterna varken har intresse eller kompetens för att 
vara delaktiga, så hindrar det klienternas möjlighet till delaktighet. 
 
Disciplinering 
Socialsekreterarna berättar under intervjuerna att de arbetar normativt, de arbetar mot en 
mittfåra, norm eller moral, vilket de också problematiserar kring i intervjuerna och lyfter fram 
som viktigt att diskutera och tänka på. Disciplinering kopplar vi till begränsningar för klienters 
medverkan och delaktighet i tema 3 i den empiriska analysen. Det står skrivet i lagstiftning att 
när personer med missbruksproblematik riskerar att skada sig själva eller andra ska 
socialtjänsten träda in. Det är också de folkvalda politikerna som stiftar lagar som Svensson, 
Johnsson & Laanemets (2008) skriver, som vi refererar till i inledningen till vår studie.  
 
Att arbeta normativt, mot en mittfåra eller norm kan kopplas till diskursers norm där handlingar 
placeras på en skala mellan rätt och fel, det som är rätt anses som det bästa att uppnå (Lilja och 
Vinthagen, 2009). Som exempel när socialsekreterare 3 säger -Det är ju ingen bra grej liksom, 
att hålla på med det där så finns det en värdering i det socialsekreteraren säger att det är fel att 
missbruka. Med ett alternativt synsätt så kan studien tolkas som att genom lagstiftning och 
myndighetsarbetande socialsekreterare så sägs det att missbruk är fel då det inte anses vara det 
rätta och diskursens norm. Men är det fel att arbeta normativt? Att det finns ett rätt och ett fel? 
Det är ju trots allt våra folkvalda politiker som har stiftat lagarna. På så sätt är det ju också 
samhället som har sagt att det är fel att missbruka så att man skadar sig själv eller andra. 

Ett annat synsätt kan vara att den disciplinära makten normaliserar synsätt och beteenden att 
passa ihop med normen, människor skapas som autonoma varelser vilka disciplinerar sig själva 
(Foucault, 1980). Socialsekreterare 1 beskriver att en person bör ju finna det själv vad den 
behöver göra för att minska socialtjänstens oro kring det eventuella vårdbehovet. Att klienten 
själv ska finna rätt sätt att lugna socialtjänsten kan bli problematiskt utifrån att socialtjänsten 
kommer att agera om inte klienten lugnar socialtjänsten på rätt vis. 

Socialsekreterare 1 berättar att - det är inte min uppgift att moralisera över drogfrihet det är 
inte socialtjänstens uppgift att visa hur individer ska leva sitt liv utan socialtjänstens uppgift är 
att höja levnadsnivå för individer gällande arbete, boende och relationer. Detta kan ses som 
att socialtjänsten normaliserar, för att vara rätt ska du ha ett boende, arbete och fungerande 
relationer. Är det socialtjänsten som normaliserats av den disciplinära makten och för det vidare 
till klienterna? Foucault (1980) menar också att makt inte enbart är förbjudande och straffande, 
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utan också något skapande och formande. Vår studie kan också visa på att den disciplinära 
makten inte behöver vara något dåligt, att normativa beteenden och att få personer med 
missbruksproblematik till en mittfåra inte nödvändigtvis skulle innebära något dåligt. Ett 
synsätt kan vara att det är för deras eget bästa, men samtidigt innebär det en begränsning i 
valfrihet för klienten och en inskränkning i dennes autonomi.   

I materialet beskriver socialsekreterare att personer med narkotikamissbruksproblematik är mer 
i riskzonen att moralisera kring. Socialsekreterare 2 säger att de som är narkotikamissbrukare 
och kriminella, att de ligger mer i riskzonen än någon som är socialt anpassad och dricker för 
mycket alkohol så att vissa klienter är mer i riskzon för oss som moralister. Fischer och Neale 
(2008) beskriver att klienters olagliga droganvändning och kriminalitet som är 
missbruksrelaterad kan påverka klientens rättighet att få vara med i utformningen av 
behandlingen. Vilket kan kopplas till Foucaults (1980) tankar kring att det finns en norm som 
är överlägsen och sen så finns det “det andra” en hierarki, där vissa beteenden placeras över 
andra status. Varför ska inte personer med narkotikamissbruksproblematik få delta i att utforma 
sin behandling? Är det för att de är de “andra” eller har ett felaktigt beteende? Eller kan det 
vara så som Fischer och Neale (2008) påstår att det kan vara nödvändigt med vissa hinder för 
klienters delaktighet? Vi erbjuder inga svar utan ger olika perspektiv på hur detta kan ses.   
 
Pastoralmakt 
Begreppet pastoralmakt kan kopplas till begränsningar för klienters medverkan och delaktighet 
i tema 3 i empiriska analysen, genom att titta på hur socialsekreterarna beskriver sin egen och 
klientens roller. Beskrivningarna om vad rollerna innebär och förväntningar på rollerna 
kommer vi att vända, vrida och problematisera för att kunna erbjuda alternativa förståelser av 
dessa. Förståelsen och konstruerandet av roller kan innebära begränsningar för klientens 
medverkan och delaktighet. Beskrivningarna av rollerna har vi sammanställt i tabell 2 nedan. 
 

Socialsekreterarens roll Klientens roll 

Motivera 
Inte diktera villkor 
Rädda liv 
Inte kontrollera 
Känslor för klienten 
Lyssna 
Ansvar 
Professionell fingertoppskänsla 
Möjlighet förmedla hjälp 
Ingen farlig - kompis 
Stå för beslut 
Myndighetsperson 
Fyrkantig 
Jagar 

Förstå sitt eget bästa 
Insikt 
Tragisk situation 
Försöker diktera villkor 
Vuxna människor 
Eget ansvar 
Myndiga 
Kommer tillbaka efter konflikt 
Behov av hjälp, tillfrisknande 
Skärpa till sig 
Valmöjligheter, har gjort val 
Luttrade rävar 
Vet var gränsen går 
Jagad 

Modell 2 över socialsekreterarnas beskrivningar av sina egna och klienters roller. 
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Som visas i Modell 2 beskriver socialsekreterarna värderande ord om sin egen och klientens 
roller. Socialsekreterarna understryker deras möjlighet att förmedla hjälp och motivera och hur 
klienterna är i behov av hjälp och insikt om sina problem.  Att socialsekreterarna behöver 
understryka att klienterna är vuxna, myndiga, kan innebära att de inte ser klienterna som vuxna, 
att de inte tycker att klienterna agerar myndigt, att de inte gör vuxen. Det är få andra situationer 
som vi pratar om vuxna människor, där vi behöver påminna oss själva om att de faktiskt är 
vuxna. Det som socialsekreterarna gör när de påminner om att klienten är myndig och vuxen, 
kan betyda att de menar att klienten inte gör sin vuxenroll rätt och inte handlar på ett tillräckligt 
vuxet sätt. Dessa beskrivningar kan vara ett sätt att sätta ord på det skapande av kategoriseringar 
av sina egna och klienternas roller. Detta skapande kan utifrån begreppet pastoralmakt förstås 
som ett bidrag till konstruktionen av klienten som just klient samtidigt som de bekräftar dennes 
behov av stöd, uppfostran och behandling, likt Foucault (1982) beskriver pastoralmakt, att 
klienten definieras som hjälpbehövande och socialarbetaren blir den som kan erbjuda hjälpen. 
 
Socialsekreterarna beskriver klienter i ord som luttrade rävar som behöver skärpa till sig, som 
vet var gränsen går och har gjort val i livet som fört dem dit de är. En roll socialsekreterarna 
beskriver är att klienten inte ta ansvar för sig själv, och behöver då en vuxen som uppfostrar en. 
I en annan roll socialsekreterarna beskriver är klienten en luttrad räv, som är med i spelet och 
vet var gränserna går och har gjort sina val. Och då behöver klienten skärpa till sig. Klienten 
framställs som ett barn som behöver vägledas/motiveras/uppfostras, tills den blir en vuxen som 
vet var gränserna går, där klienten har ett eget ansvar och behöver skärpa till sig. 
Socialsekreterare beskriver att de ibland hamnar i en katt-och-råtta-lek, där socialsekreteraren 
jagar och klienten blir jagad. I det förhållandet mellan rollerna blir klienten mer aktiv och 
agerande i sin roll. Inom pastoralmakten behöver socialsekreteraren ha sin församling för att 
kunna vara socialsekreterare (Järvinen, 2013). Om klienten inte är församling, kan 
socialsekreteraren inte heller vara pastor. Kan det vara så att klienten behöver ses som en luttrad 
räv, för att socialsekreteraren ska kunna använda sig av paternalism istället för motivation, och 
kunna göra det befogat? 
 
Socialsekreterarna resonerar kring sina egna känslor i utredningsprocessen och de känslor som 
kommer upp när de möter klienter i utsatta livssituationer. De beskriver det som att det inte är 
intellektuellt svårt utan känslomässigt svårt, att för en klient ha så lite makt över sitt liv som i 
en LVM-process, vilket går att koppla till det Johnsson (2006) fann om socialsekreterares 
känslomässiga dilemman. Socialsekreterarna beskriver klientens situation som tragisk och att 
klienten är i behov av insikt i allvarligheten i sin situation. Detta kan enligt Johnsson (ibid.) ses 
som att klienten är ett offer som behöver räddas, som inte kan påverka sin egen situation. 
Johnsson problematiserar detta med att den som definierar situationen utövar makten.   
 
I frågor som vi ställde till socialsekreterarna gällande kontroll i deras arbete, berättar de att 
deras arbetsroll inte handlar så mycket om att kontrollera utan mer om att hjälpa klienten eller 
förmedla hjälp, ofta genom motivation. Pastoralmakt handlar först och främst om att hjälpa 
individen, inte att utöva kontroll, samtidigt som pastoralmakt går in i disciplineringsprocessen 
där klienten förväntas foga sig efter normer om hur man förväntas leva. Om det är i 
välfärdsstatens hjälpande, stödjande och vårdande institutioner som de mest disciplinerande 
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subjekt-objektrelationerna uppstår (Foucault, 1982) kan det vara problematiskt att som 
socialsekreterare förhålla sig till rollen som den som erbjuder hjälp till behövande, om det 
underbyggs av en pastoralmakt som syftar till att kontrollera under hjälpande former. Foucault 
(1982) menar att det är i mötet med den nya pastoralmakten som individen ger upp ett eventuellt 
motstånd och ingår som en villig agent i sin egen disciplinering. Utifrån det skulle 
socialsekreteraren kunna förstås som medskapare av disciplinära processer i utförandet av 
pastoralmakt och socialsekreterarens goda vilja att hjälpa skulle då kunna problematiseras. 
Klienternas möjlighet till medverkan och delaktighet skulle utifrån ovanstående resonemang 
kunna begränsas, då socialtjänsten bedriver former av kontroll, under maskerade former, för att 
leda klienten i en riktning. Socialsekreteraren definierar klienten och dennes hjälpbehov, och 
positionerar sig därmed i en roll som står över klienten. 
 
Sammanfattande analys 
Här nedan sammanfattar vi vad analysen av materialet innebär för studiens frågeställningar. 
 
Hur uppfattar socialsekreterarna utrymmet mellan SoL och LVM? 
Socialsekreterarna beskriver en gråzon mellan frivilligheten i SoL och när socialnämnden kan 
gå in och ansöka om LVM. I denna gråzon finns det utrymme för den enskilda 
socialsekreterarens bedömningar, men det innebär också ett stort ansvar. Ett ansvar som 
innefattar både bedömningar om att det ska ansökas om tvångsvård och att det inte finns 
anledning att ansöka om LVM-vård. I det utrymmet som finns innan det är inom LVM-
lagstiftningen beskriver socialsekreterarna att det mycket handlar om att motivera till 
förändring och att ta emot hjälp. Socialsekreterarna beskriver en medvetenhet om att 
motivationsarbetet i gråzonen mellan SoL och LVM kan innebära ett underliggande hot och en 
maktposition som de behöver förhålla sig till. Socialsekreterarna berättar också att det är deras 
uppgift att hålla huvudet kallt och inte dra förhastade slutsatser, trots påtryckningar från 
anhöriga och andra professionella. 
 
Vilka dilemman om valfrihet, makt och delaktighet uppstår i arbetet mellan SoL och 
LVM? 
Socialsekreterarna beskriver att det främst är i bedömningar om att handla mot klientens vilja 
som dilemman i arbetet mellan SoL och LVM uppstår. Att bedöma om klientens samtycke till 
frivillig vård är tillförlitligt och att behöva göra integritetsinskränkningar är exempel på det. 
Angående socialsekreterarnas bedömning om samtycket till frivillig vård är tillförlitligt, visar 
studien att det kan vara problematiskt utifrån ett paternalistiskt agerande, då bedömningen av 
tillförlitlighet ligger hos socialsekreteraren. Socialsekreterarnas sätt att bedöma vad som är bäst 
för klienten och hur tillförlitlig klienten är, kan förstås som ett paternalistiskt agerande. Om 
perspektivet av att socialsekreterarna vill klienternas bästa och även att socialsekreterare ibland 
önskar att klienterna skulle lyssna lite mer på vad socialsekreterarna tycker, så visar studien att 
det kan uppstå en gråzon av när det är befogat med paternalism och hur kriterierna för dessa 
bedömningar ska gå till. 
 
Socialsekreterarna beskriver också dilemmat i att bedöma om det behövs ansökas om tvingande 
vård eller inte. Om de inte bedömer att det behövs, har de ett stort tryck på sig från anhöriga 
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och från andra professionella. De beskriver också att bedömningar om att göra 
integritetskränkningar är svårare i vissa fall, vilket de kan beskriva som dilemman. 
Socialsekreterarna resonerar kring sina egna känslor i utredningsprocessen, att det inte är 
intellektuellt svårt utan känslomässigt svårt och hur det skapar känslomässiga dilemman. 
Socialsekreterarna beskriver klientens situation som tragisk och att klienten är i behov av insikt 
i allvarligheten i sin situation. Det kan studien visa på kopplingar till disciplinering, att klienten 
görs till ett offer som behöver räddas, som inte kan påverka sin egen situation. 
 
Hur kan processer som kan begränsa klienters medverkan och delaktighet förstås i 
arbetet mellan SoL och LVM? 
Socialsekreterare problematiserar utifrån ett delaktighetsperspektiv bland annat rättsprocessen 
i LVM, möjligheter kring val i LVM-processen, normer kring personer med 
missbruksproblematik samt att det är upp till klienten att ge socialtjänsten det de vill ha.  Att 
socialnämnden ansöker om tvångsvård, trots att klienten uttrycker att den vill ha vård, kan också 
förstås som en begränsning i delaktigheten, som socialsekreteraren kan vara med och påverka. 
Socialsekreterare beskriver att klienten inte kan välja eller byta socialsekreterare vilket kan ses 
som en begränsning gällande delaktigheten. Kommunens ekonomi har tagits upp som 
begränsningar i klienters möjlighet att välja och påverka vilken vård de kan få, då utbudet av 
val är begränsat. Lagen är också något som kan ses som en begränsning gällande klienters 
delaktighet. LVM är en tvångslagstiftning så för att dömas till LVM, krävs det att klienten 
motsätter sig frivillig vård, därav blir det också en bristande delaktighet i vården.   
 
Vi har i den teoretiska analysen använt oss av begreppet disciplinering och utifrån det 
perspektivet undersökt hur klienters delaktighet kan vara begränsad. Studien visar att 
socialsekreterare arbetar mot en norm eller mittfåra, där det som är rätt är normen och det som 
är fel ligger utanför normen. Studien visar att skapandet av “de andra” kan ses som en 
begränsning för klienters delaktighet och medverkan i missbruksvården. I studien beskriver 
socialsekreterarna sitt arbete utifrån att motivera, erbjuda hjälp och hjälpa, och att det inte 
handlar så mycket om att kontrollera. Vi har med hjälp av begreppet pastoralmakt 
problematiserat socialsekreterarnas vilja att hjälpa och funnit att det skulle kunna förstås som 
en del i medskapandet av disciplinära processer i utförandet av pastoralmakt. Klienternas 
möjlighet till medverkan och delaktighet skulle därmed kunna begränsas, då socialtjänsten 
bedriver former av kontroll, under maskerade former, för att leda klienten i en riktning. 
Socialsekreteraren definierar klienten och dennes hjälpbehov, och positionerar sig därmed i en 
roll som står över klienten. 
 
 
Slutdiskussion  
Vi har i studien undersökt det mellanrum som uppstår mellan de två lagarna SoL och LVM. 
Studien har gjorts på intervjuer med 6 socialsekreterare och har analyserats empiriskt och 
utifrån socialkonstruktionistisk teori med fyra begrepp. Utifrån det har vi funnit dilemman och 
begränsningar i socialsekreterarnas arbete och hur dessa kan förstås utifrån begreppen. Utifrån 
den kvalitativa ansatsen i studien där syftet var att gå på djupet inom ett specifikt område, så 
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kan det vara svårt att få ett generaliserbart resultat med denna ansats (Bryman, 1997). En annan 
studie med en annan ansats, andra socialsekreterare och/eller andra begrepp hade kunnat finna 
andra resultat. Vi har i studien använt oss av halvstrukturerade intervjuer. Detta 
tillvägagångssätt har fördelen att vi får reda på hur socialsekreterarna upplever sin yrkeskontext, 
men metoden har även vissa brister eftersom socialsekreterare under intervjuerna ibland 
kommit ifrån ämnet och svävat iväg från det planerade ämnet (ibid.). Det har gjort att vi ibland 
under intervjuerna fått påminna oss om syfte och frågeställningar, för att få reda på det som är 
av vikt. Det omfattande materialet gav oss nyfikenhet och ledde oss in på sidospår, nya idéer 
och frågeställningar, men syfte och frågeställningar är ändå det som har varit i fokus i arbetet. 
I studien har vi använt oss av tidigare forskning som vi funnit relevant knuten till studiens syfte. 
Under analysprocessen har vi tagit stöd och problematiserat med hjälp av den tidigare 
forskningen. Vi har funnit att annat material knutet till tidigare forskning skulle kunna ge andra 
implikationer i studien.  
 

Studiens betydelse för socialpedagogiskt arbete 
Utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv ville vi ta avstamp från den fråga som Eriksson och 
Markström (2000:21) ställer om socialpedagogen kan medverka till frigörelse i en 
disciplinerande diskurs. Vi undrade hur socialsekreterare tänker om delaktighet i en 
disciplinerande kontext. Efter att ha intervjuat socialsekreterare kan vi se att deras synsätt skiljer 
sig åt vad gäller att arbeta med LVM-utredningar. De har olika synsätt gällande begreppet 
delaktighet inom LVM-utredningar. Det som de har gemensamt är att de måste förhålla sig till 
lagstiftningen. Socialsekreterarna har olika förhållningssätt kring vad frigörelse och delaktighet 
är. Vi kan inte urskilja något enskilt salutogent tänkande eller förhållningssätt, men det vi kan 
urskilja är det gemensamma synsättet att det är viktiga frågeställningar och att det är viktigt att 
tänka, diskutera kring delaktighet och frigörelse i LVM-kontexten. Vi kan se att 
socialsekreterare arbetar kring att medverka till frigörelse i LVM-processen men att 
förhållningssättet är subjektivt och skiljer sig mellan de socialsekreterare som vi har intervjuat. 
Att medverka till frigörelse, kan innebära olika för olika socialsekreterare, men disciplinerande 
diskurser påverkar möjlighet till delaktighet. Utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv tror vi att 
det är viktigt att, precis som socialsekreterarna beskriver, att arbeta mot att medverka till 
frigörelse och delaktighet samt att reflektera och förhålla sig till dessa frågor och dilemman i 
arbetsvardagen.      
 
I studiens inledning skrev i att vi ville undersöka hur det är möjligt att arbeta socialpedagogiskt 
i en myndighetsutövande arbetsroll. Gustavsson (2010) beskriver en socialpedagogik som 
intresserar sig för delaktighet och utanförskap utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, 
där fokus ligger på de komplexa socialisationsprocesser som skapar normalitet och avvikelse, 
delaktighet och utanförskap. Genom att ha undersökt socialsekreterares svar på våra frågor om 
klienters delaktighet och integritet, har vi kunnat närma oss delar av dessa komplexa processer, 
som visar att det kan vara problematiskt med socialsekreterares bedömningar om 
integritetsinskränkningar och när de ska bedöma att agera paternalistiskt. Dessa processer 
påverkar klienternas delaktighet i vården. Samtidigt är det intressant att vi i studien fokuserat 
oss så mycket på delaktighet, utifrån Gustavssons (2010) resonemang om att delaktighet är vår 
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tids svar på sociala problem. Kanske är det inte i klientens delaktighet i missbruksvården som 
svaret ligger i att lösa sociala problem? Att vi i studien intresserar oss för dessa frågor, kan 
också vara ett tankesätt av vår tid och hur vi själva konstruerar bilden av problem och lösningar. 
 

Förslag på fortsatt forskning 
Att utöva pastoralmakt är ofta detsamma som att kategorisera och differentiera och att knyta 
det till passande förklaringsmodeller, målsättningar och åtgärder. Viktiga redskap för 
pastoralmakten blir de registreringar och katalogiseringar som klienten utsätts för (Foucault, 
1982). Vår studie har utgått från socialsekreterares berättelser om deras arbete. Ett uppslag för 
fortsatt forskning skulle kunna vara att göra en studie om hur journaler, rapporter och 
handlingsplaner inom socialtjänstens missbruksvård skulle kunna förstås utifrån pastoralmakt 
och hur kategoriseringar och differentieringar kan tydas utifrån dessa texter. 

Ett annat förslag på fortsatt forskning är att utifrån klienternas perspektiv, undersöka deras syn 
på hur de blir bemötta i socialtjänsten. Intervjuade socialsekreterare lyfter fram den bristande 
kartläggningen vad gäller klientperspektivet med frågor kring makt, valfrihet, inflytande och 
delaktighet inom denna genre inom socialtjänsten. Ytterligare ett annat område 
socialsekreterare lyft fram som ett möjligt område för framtida studier är rättsprocessen inom 
LVM – varför överklagar inte fler klienter sin dom?  
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Bilagor  
 

Bilaga 1 
 

 
Hej! 
Vi är två socialpedagogstudenter från Högskolan Väst som läser utbildningen i Västervik. Vi 
studerar vår sista termin och ska nu skriva vårt examensarbete. 
 
I Socialtjänstlagens portalparagraf står i andra stycket ”Socialtjänsten skall under 
hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att 
frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på 
respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet” (2001:453). Något som kan 
bli problematiskt i relation till myndighetsutövningen inom missbruk där människors 
självbestämmande och integritet begränsas i de fall där Lagen om vård av missbrukare i vissa 
fall (LVM) träder in. 

Vi vill i arbetet undersöka socialsekreterares syn på det mellanrum som uppstår mellan 
klientens självständighet i Socialtjänstlagen och myndighetsutövningens tvång i Lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall. Vi vill utforska situationer som socialsekreterare kan befinna 
sig i vid LVM-utredningar, dilemman som socialsekreterare uppfattar kan finnas med att 
skapa delaktighet inom missbruksvården. 

Vi söker därför 5–6 personer som är intresserade av att i en intervju dela med sig av sina 
erfarenheter och upplevelser av att arbeta som socialsekreterare inom missbruksvården. 
Intervjuerna kommer att ta mellan en till en och en halv timme och genomföras på en plats 
som vi kommer överens om tillsammans med dig. Vi kommer båda två att vara med under 
intervjun och vi kommer att använda en bandspelare för att spela in samtalet, som sedan 
kommer transkriberas (skrivas ut) ordagrant. När uppsatsen är klar och godkänd kommer allt 
material förstöras.  
 
Dina svar är anonyma och i rapporteringen av resultatet i form av en examensuppsats på 
Högskolan Väst eller i annan form av publicering, kommer informanterna att avidentifieras så 
att det inte går att koppla resultatet till enskilda individer. Ditt deltagande är helt anonymt och 
det kommer inte att vara möjligt för någon att veta att du har deltagit och vad du har svarat. 
Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. Vi använder oss av de 
riktlinjer som presenterats av Vetenskapsrådet. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när 
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som helst bestämma dig för att avbryta ditt deltagande. Du kommer att få ett exemplar av 
uppsatsen om du vill. 
 
Med vänliga hälsningar Klara Björkum och Marcus Gustavsson 
 
Kontaktuppgifter: Marcus telefonnummer    mailadress 

       Klara    telefonnummer     mailadress 
 
Handledare för uppsatsen är Bo Helsing. mailadress 

Samtycke 
Jag har fått information om studien och har fått möjlighet att ställa frågor om studien, samt fått 
eventuella frågor besvarade. Jag samtycker till att delta i studien och om jag så önskar kan jag 
när som helst under intervjun avbryta mitt deltagande. 

Datum: ________________ Namn:________________________________ 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 

 
Bakgrund 

- Hur kommer det sig att du hamnade här?  
- Hur länge har du arbetat här? 
- Hur trivs du med ditt arbete? 
 
Arbetsgången 

- Hur många LVM-utredningar uppskattar du att du själv gör under ett år respektive hur 
många LVM-utredningar verksamheten gör under ett år? 
 
- Kan du berätta om hur kontakten med dina klienter ser ut? Var, när, hur träffas ni? Vem 
bestämmer det? 
 
- Berätta om hur ni utreder utifrån SoL och LVM?                                                               

Likheter? 
                     Skillnader? 

         Uppfattar klienterna skillnader? 
 
- Hur pratar ni om de olika formerna med klienterna? 
 
- Hur förbereds klienten på LVM? 
 
- Kan LVM användas som motiverande? 

Hot? 
 
- Finns det klienter som efterfrågar LVM? 

       Eller sker tvångsvård alltid mot klientens egna viljor? 
 
Delaktighet 

- Vad tänker du om klienters delaktighet? 

Kan klienter välja, bestämma och påverka den hjälp och stöd den får av 
socialtjänsten? 

Vad är problematiskt? Svårt? 

Vad kan skapa konflikter? 

Hur hanteras/går ni vidare efter att konflikter uppkommit? 

- Berätta om hur klienter blir informerade om vad som kommer att hända, vad som planeras? 
 
- Hur försöker ni göra det möjligt med inflytande?  
 
- Vilka är förutsättningarna för klienters delaktighet? 
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Vilka är begränsningarna? 
 
- Finns det tillfällen då det kan vara bättre att klienterna har mindre inflytande än annars? 
 
- På vilket sätt kan inflytande har betydelse för klientens motivation och att hen stannar kvar i 
behandling? 
 
- Delaktighet och tvångsvård tycks vara motsatser, det skulle vara spännande att höra dina 
reflektioner om detta? 
 
- Är det något annat om delaktighet som du skulle vilja ta upp? 
 
Integritet och autonomi 

- Hur kan man tänka kring klienters integritet och autonomi när en LVM-utredning öppnas? 
 
- Vad är det som blir problematiskt och svårt med det under en LVM-utredning? 
 
- Finns det något du vill tillägga? 

 
Socialsekreterarens roll 

- Relation före /efter öppnade av LVM-utredning, har något ändrats? Vad tänker du? 
 
- Hur kan relationen med klienten påverkas när det övergår från SoL till LVM?  
 
- Hur gör ni för att öka klienternas förståelse i LVM-utredningen? 
 
- Vad är möjligheterna med tillämpningen av LVM? 
 
- Vad kan vara negativt med tillämpning av LVM? 
 
- Arbetet innebär någon form av kontroll, hur påverkar det tilliten i relationen mellan dig och 
klient? 
 
Makt 
 
- Vid tidsbrist denna fråga kring makt. Om du får fritt reflektera om makt mot bakgrund av 
hur du har beskrivit arbetet med LVM, vad skulle dina reflektioner bli?  

- Myndighetsutövning i sig innebär att man som professionell besitter en stor makt i 
förhållande till klienten och i arbete med en tvångsvårdslagstiftning som t.ex. LVM blir 
 
maktskillnaden ännu mer påtaglig. Berätta om hur du reflekterar och hanterar denna 
maktskillnad i mötet med klienten. 

-Det kan ju ses som att myndigheter formar individer in en samhällsnorm vad är dina tankar 
kring det? 
 
- Är det något som jag inte tagit upp som du finner relevant? 
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Etik 

- Vid tidsbrist denna fråga kring etik. Om du får fritt reflektera om etik mot bakgrund av hur 
du har beskrivit arbetet med LVM, vad skulle dina reflektioner bli? 

- Vilka tankar/känslor kan väckas under utredning och ansökan om LVM? 

- Kan du beskriva några dilemman som kan uppstå då man öppnar och utreder LVM? 
     
- Är det något som jag inte tagit upp som du finner relevant? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Högskolan Väst 
Institutionen för individ och samhälle 

461 86 Trollhättan 
Tel 0520-22 30 00 
Fax 0520-22 30 99 

www.hv.se 
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